
ÉTICA EFICIÊNCIA

AÇÕES DESEMPENHO PROGRAMAS

TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ÉTICA

COMPROMISSO EFICIÊNCIA AÇÕES EXCELÊNCIA PROGRAMAS

TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA COMPROMISSO

AÇÕES DESEMPENHO PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA

ECONOMICIDADE ÉTICA COMPROMISSO EFICIÊNCIA AÇÕES EXCELÊNCIA

PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ÉTICA COMPROMISSO EFICIÊNCIA AÇÕES

DESEMPENHO EXCELÊNCIA PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE COMPROMISSO

EFICIÊNCIA AÇÕES DESEMPENHO EXCELÊNCIA PROGRAMAS EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE

ÉTICA COMPROMISSO AÇÕES DESEMPENHO EXCELÊNCIA TRANSPARÊNCIA

EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA COMPROMISSO EFICIÊNCIA AÇÕES DESEMPENHO EXCELÊNCIA

TRANSPARÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA COMPROMISSO AÇÕES DESEMPENHO EXCELÊNCIA

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

EXCELÊNCIA PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA EFICIÊNCIA

DESEMPENHO EXCELÊNCIA PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA COMPROMISSO EFICIÊNCIA

AÇÕES DESEMPENHO PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA COMPROMISSO

EFICIÊNCIA DESEMPENHO EXCELÊNCIA PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE

COMPROMISSO EFICIÊNCIA AÇÕES DESEMPENHO EXCELÊNCIA PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA ECONOMICIDADE

ÉTICA COMPROMISSO AÇÕES EXCELÊNCIA PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA

ECONOMICIDADE ÉTICA EFICIÊNCIA AÇÕES DESEMPENHO EXCELÊNCIA TRANSPARÊNCIA

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

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

EFICIÊNCIA DESEMPENHO EXCELÊNCIA PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA

ECONOMICIDADE ÉTICA COMPROMISSO AÇÕES DESEMPENHO EXCELÊNCIA PROGRAMAS

EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA EFICIÊNCIA AÇÕES

DESEMPENHO PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE

ÉTICA COMPROMISSO AÇÕES DESEMPENHO EXCELÊNCIA

PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA
ÉTICA COMPROMISSO EFICIÊNCIA AÇÕES DESEMPENHO

EXCELÊNCIA PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA
EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA

COMPROMISS

COMPROMISSO
EXCELÊNCIA

DESEMPENHO
EFICIÊNCIA

EXCELÊNCIA

ECONOMICIDADE

PROGRAMAS

EFICIÊNCIA
COMPROMISSO

EXCELÊNCIA
AÇÕES ÉTICA

EFICIÊNCIA
DESEMPENHO

COMPROMISSO

PROGRAMAS

AÇÕES
EFICIÊNCIA

TRANSPARÊNCIA

EFICIÊNCIA
EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE

ECONOMICIDADE

ÉTICA
TRANSPARÊNCIA

EFICIÊNCIA
PROGRAMAS

EXCELÊNCIA

DESEMPENHO

EFICIÊNCIA
DESEMPENHO

COMPROMISSO
EFICIÊNCIA

ECONOMICIDADE EXCELÊNCIA

ECONOMICIDADE

EFICIÊNCIA

EFICIÊNCIA
PROGRAMAS

AÇÕES

COMPROMISSO

Consolidação
das Ações e Programas
dos Órgãos e Entidades

Exercício 2011

VOLUME II A

ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO





ESTADO DE GOIÁS 

3 

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR 
Governador do Estado 

JOSÉ ELITON DE FIGUERÊDO JÚNIOR 
Vice-Governador do Estado 

JOSÉ CARLOS SIQUEIRA 
Secretário de Estado-Chefe da Controladoria-Geral do Estado 

WAGNER LUIZ FERREIRA 
Chefe de Gabinete da Controladoria-Geral do Estado 

ADAUTO BARBOSA JÚNIOR 
Subchefe da Controladoria-Geral do Estado 

ANDRÉ DA SILVA GOES 
Superintendente Central de Controle Interno 



4 

DANILLO MOLINARI SILVA 
Gerente de Auditoria – Área Econômica 

DELMA MARIA GUIMARÃES VILARINHO 
Gerente de Auditoria de Pessoal e Tomada de Contas Especial 

JACILDO RODRIGUES DOS SANTOS 
Gerente de Auditoria – Área Social 

STELLA MARIS HUSNI FRANCO 
Gerente de Auditoria de Infraestrutura

EQUIPE TÉCNICA – CGE 

ELAINE DE FÁTIMA AIRES OLIVEIRA E SILVA 
Gestor de Finanças e Controle 

LEONARDO LOPES DA SILVA 
Gestor de Finanças e Controle 

COLABORAÇÃO - CGE 

ANTÔNIO FÁBIO JUBE RIBEIRO 
Supervisor de Normas, Manuais e Procedimentos 

FERNANDA RIBEIRO MARRA 
Supervisora de Planejamento e Acompanhamento 

COLABORAÇÃO - SEGPLAN

LILLIAN MARIA SILVA PRADO 
Superintendente de Estatísticas, Pesquisa e Informações Socioeconômicas – Sepin 

Equipe de Conjuntura – Segplan 

DINAMAR MARIA FERREIRA MARQUES 
EDUIGES ROMANATTO 

 FERNANDA CRISTINA GOMIDE PEREIRA 
JULIANA DIAS LOPES 

LUCIANO FERREIRA DA SILVA 
MARCOS FERNANDO ARRIEL 

MILLADES CARVALHO DE CASTRO 
SUEIDE RODRIGUES DE SOUZA PEIXOTO



 – GABINETE DO GOVERNADOR 

5 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................................................................................................................. 7�

1101 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL ............................................................................................................................................................................... 9�

1201 – GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO ....................................................................................................................................................... 18�

1301 – GABINETE DO VICE-GOVERNADOR ............................................................................................................................................................................................. 26�

1401 – GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO .................................................................................................................................................................. 29�

1451 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – FUNPROGE ........................................................... 33�

1501 – GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO ............................................................................................................. 35�

1601- GABINETE DO CHEFE DO GABINETE MILITAR ........................................................................................................................................................................... 54�

1701 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA .......................................................................... 57�

1801 – GABINETE DO SECRETÁRIO DAS CIDADES ............................................................................................................................................................................... 62�

1851 – FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FEHIS .................................................................................................................................. 83�

1901 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL ....................................................................................................................................... 86�

2001 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO....................................................................................................................... 91�

2050 – FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER ........................................................................................................................................... 111�

2101 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO ................................................................................................................................................. 117�

2151 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS ................................................................................................................................................................................. 145�

2152 – FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FECAD ........................................................................................................... 184�

2201 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO ........................................................................................................................................................................... 186�

2301 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA .............................................................................................................................................................................. 279�

2302 – ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO..................................................................................................................................................................................... 290�

2304 – ENCARGOS ESPECIAIS................................................................................................................................................................................................................... 291�

2350 – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS – PROTEGEGOIÁS ....................................................................................................................... 292�



6 

2351 – FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA – FUNDAF-GO ......................................................................................................... 340�

2401 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO .................................................................................................................................................. 344�

2450 – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR.................................................................... 348�

2452 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR ........................................................................................................ 355�

2453 – FUNDO DE FOMENTO À MINERAÇÃO ....................................................................................................................................................................................... 383�

2501 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA .............................................................................................................................................................. 390�

2601 – GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS............................................................................................................ 402�

2650 – FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEMA ................................................................................................................................................................... 415�

2701 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA GESTÃO E PLANEJAMENTO ............................................................................................................................................. 418�

2702 – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ................................................................................................................................................................................................ 456�

2751 – FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÂO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM ...................................................................... 467�

2753 – FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES.................................................................................... 481�

2801 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA SAÚDE.................................................................................................................................................................................... 495�

2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE – FUNESA .................................................................................................................................................................................... 497�

2851 – FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CÂNDIDO SANTIAGO – FUNGESP ............................... 608�



 – GABINETE DO GOVERNADOR 

7 

APRESENTAÇÃO 

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

Entidades” referente ao exercício de 2011, a qual é constituída pelos volumes I, II A e II B. 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 da unidade, 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, o eixo governamental/macro-objetivo de atuação e a 

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

unidade 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. 

Destaca-se que todas essas informações foram disponibilizadas pelos órgãos e entidades em 

atendimento ao Ofício Circular nº 51/2011  da Controladoria-Geral do Estado e compiladas neste relatório. 

Por fim, este trabalho visa 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. 
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1101 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL 

GESTOR: 

� Vilmar da Silva Rocha 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ assistir e assessorar o Governador do Estado nos assuntos 

relacionados com audiência, cerimonial, relações públicas, 

articulação com autoridades, com a sociedade e com os movimentos 

sociais; 

♦ assistir o Governador do Estado no desempenho de suas atribuições 

constitucionais e legais; 

♦ elaborar mensagens governamentais, decretos, despachos e projetos 

de lei;  

♦ acompanhar processos legislativos e outros atos normativos ou 

administrativos expedidos pelo Governador do Estado; 

♦ providenciar a publicação dos atos normativos e administrativos 

expedidos pelo Governador do Estado, nos casos exigidos; 

♦ coordenar as ações de comunicação social, propaganda, publicidade 

e divulgação na imprensa local, regional e nacional dos atos e das 

atividades do Poder Executivo; 

♦ assessorar o Governador do Estado, os Secretários de Estado e seus 

equivalentes hierárquicos, os dirigentes superiores de autarquias, 

fundações e entidades paraestatais no relacionamento com a 

imprensa e outros meios de comunicação;  

♦ formular a política estadual de comunicação social;

♦ supervisionar e coordenar a veiculação de publicidade de interesse 

do Poder Executivo;  

♦ formular diretrizes e políticas para negociações internacionais; 

♦ articular com as agências governamentais estrangeiras; 

♦ coordenar as ações em nível internacional destinadas a programas e 

projetos do setor público estadual; 

♦ promover a gestão da representação do Governo de Goiás em 

Brasília; 

♦ realizar a gestão dos convênios com municípios e entidades sem fins 

lucrativos. 
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� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Goiás Excelência em Gestão Pública:  

o Programa de Apoio aos Municípios e Entidades sem Fins 

Lucrativos; 

o Ação 1237 – Prover suporte técnico a sistemas, programas e 

equipamentos de Tecnologia da Informação e telecomunicações 

em uso na administração pública estadual no Programa de 

Modernização do Uso da Tecnologia da Informação; 

o Ação 1238 – Prover materiais e Serviços para operação de redes 

e equipamentos de tecnologia da informação e telecomunicações 

em uso na administração pública estadual no Programa de 

Modernização do Uso da Tecnologia da Informação; 

o Ação 2856 – Prover soluções e sistemas, programas e 

equipamentos de tecnologia da informação e telecomunicações 

em uso na administração pública estadual no Programa de 

Modernização do Uso da Tecnologia da Informação; 

o Ação 2859 – Desenvolvimento de ações de promoção, 

prevenção e controle da saúde do servidor no Programa de 

Gestão de Pessoas; 

♦ Goiás Cidadania e Bem-Estar social:  

o Ação – Auxílio Funeral aos Goianos Vitimados no Exterior no 

Programa de Proteção e Inclusão Social. 

� Legislação:

♦ Lei 17.257, de 25 de janeiro de 2011: dispõe sobre a organização 

administrativa do Poder Executivo e dá outras providências; 

♦ Decreto 7.252, de 16 de março de 2011: institui as unidades 

administrativas complementares da Secretaria de Estado da Casa 

Civil; 

♦ Lei 17.319, de 20 de junho de 2011: cria o Fundo Estadual do 

Centro Cultural Oscar Niemeyer e dá outras providências; 

♦ Lei 17.440, de 20 de outubro de 2011: transfere, revigora, convalida 

e confere nova denominação aos fundos rotativos que especifica e 

dá outras providências. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

 A Secretaria de Estado da Casa Civil foi criada em janeiro de 2011 pela 

transformação do Gabinete Civil da Governadoria na Secretaria de Estado da Casa 



1101 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL 

11 

Civil e incorporado a esta as competências, acervos e pessoal da Secretaria-Geral 

da Governadoria que foi extinta. Também foram criados na Secretaria os 

Gabinetes: Gabinete de Gestão de Interlocução com os Movimentos Sociais, 

Gabinete de Gestão de Imprensa do Governador e Gabinete de Gestão do Centro 

Cultural Oscar Niemeyer e incorporadas as atividades relacionadas a gestão de 

convênios com municípios e entidades sem fins lucrativos e a formulação da 

política estadual de comunicação social.  

Utilizando como referencial os Critérios de Excelência em Gestão 

evidencia-se na Secretaria os seguintes aspectos relativos à gestão: 

♦ Liderança: as principais decisões da Secretaria são tomadas em 

reuniões do Secretário com o Superintendente Executivo e também 

com todos os titulares das unidades básicas. As decisões são 

comunicadas pelos titulares de unidades básicas aos titulares de 

unidades complementares através de comunicados e reuniões 

individuais. A implementação das decisões é acompanhada pelos 

titulares das unidades básicas e pelo Superintendente Executivo. São 

utilizados os cursos gerencias da Escola de Governo como forma de 

desenvolver habilidades de liderança. A identificação de servidores 

com potencial de liderança é efetuada no dia-a-dia de trabalho, 

observando os servidores que sobressaem nas habilidades de 

lideranças. Não existem ainda práticas de gestão disseminadas e 

executadas regularmente relacionadas a fatores tais como: criação e 

desenvolvimento de ambiente propício para a busca de excelência e 

dos resultados da Secretaria, estabelecimento de competências de 

liderança e avaliação dessas competências.  

♦ Estratégias e planos: Não existem ainda práticas de gestão 

disseminadas e executadas regularmente relacionadas a fatores tais 

como: formulação das estratégias da Secretaria para o 

direcionamento das ações e obtenção de seus resultados 

institucionais, definição de metas e sistema de medição do 

desempenho. 

♦ Cidadãos-usuários: os principais os usuários dos serviços da 

Secretaria são cidadãos, servidores, Órgãos e Entidade da 

administração pública estadual que demandam os serviços 

relacionados à legislação; entidades sem fins lucrativos e municípios 

que buscam a celebração de convênios; entidades representativas da 

sociedade civil, que demandam, entre outras. É utilizado como canal 

de relacionamento com os cidadãos-usuários site, telefones e e-mail. 

Ainda não existem práticas de gestão disseminadas e executadas 

regularmente relacionadas a fatores tais como: identificação das 

necessidades dos cidadãos-usuários dos serviços e produtos; 

identificação e avaliação dos níveis de conhecimento dos produtos e 

serviços e da imagem da Secretaria; avaliação das reclamações e 

sugestões e utilização das informações para melhorar o grau de 

satisfação dos cidadãos-usuários.  
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♦ Sociedade: Ainda não há práticas de gestão relacionadas a fatores 

tais como: identificação e tratamento de impactos sociais dos 

produtos, serviços e processos da Secretaria; comunicação à 

sociedade dos impactos e informações relevantes associados aos 

produtos e serviços da Secretaria.  

♦ Informações e conhecimento: ainda não existem práticas de gestão 

executadas regularmente relacionadas a fatores tais como: 

identificação das necessidades de informações sistematizadas para 

apoiar as atividades e tomada de decisão na Secretaria, definição de 

sistemas de informações, identificação e desenvolvimento de capital 

intelectual visando aumentar o valor agregado dos produtos e 

serviços da Secretaria; e manutenção e proteção do capital 

intelectual.

♦ Pessoas: Os cargos e as funções na Secretaria são definidos em 

Regulamento e Regimento Interno. A necessidade de capacitação é 

definida por meio de levantamento de necessidades de treinamento e 

desenvolvimento, feita anualmente, em cada equipe das gerências e 

consolidada pela Gerência de Gestão de Pessoas. O envolvimento 

das pessoas ocorre na elaboração das necessidades de treinamento 

em cada gerência. A capacitação é realizada pela Escola de Governo 

ou por meio de parcerias com instituição de ensino com ônus para a 

Secretaria. Ainda não existem práticas de gestão disseminadas e 

executadas regularmente relacionadas a fatores tais como: 

comunicação e cooperação entre as pessoas de diferentes áreas da 

Secretaria, avaliação e gerenciamento do desempenho das pessoas, 

estímulo a obtenção de metas de alto desempenho, identificação e 

tratamento dos fatores que afetam o bem-estar, satisfação e 

motivação das pessoas; manutenção do clima organizacional 

propício ao bem-estar, à satisfação e à motivação das pessoas.

♦ Processos: Os processos finalísticos são definidos a partir das 

competências da Secretaria estabelecidas na Lei 17.257, de 25 de 

janeiro de 2011, e no Regulamento. Ainda não existem práticas de 

gestão disseminadas e executadas relacionadas a fatores tais como: 

estabelecimento dos requisitos dos processos; gerenciamento, 

análise e melhoria dos processos; estabelecimento de indicadores de 

avaliação dos processos.

♦ Resultados: Ainda não existem indicadores definidos e práticas de 

gestão executada regularmente relacionadas a mensuração de 

resultados.

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:

♦ Para a consecução dos objetivos institucionais da Secretaria ainda 

não é utilizado um instrumento de planejamento, tais como 

planejamento estratégico ou agenda de prioridades.
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� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações:

♦ Programa de Apoio aos Municípios e Entidades Sem Fins 

Lucrativos 

o Indicador: Convênios celebrados com municípios e entidades 

o Descrição: Número de convênios celebrados com municípios e 

entidades; 

o Metas: 180 convênios firmados até 31/12/2011. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 1881 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

� Ação 2537 - Auxílio Funeral Aos Goianos  Vitimados No Exterior 

Realizações:

Quatro casos foram efetivamente atendidos, realizados e pagos e quatro 

foram atendidos e não materializados financeiramente pelo Estado. 

Observações: 

Os quatro casos não efetivados financeiramente deve-se ao fato de que os 

familiares não quiseram esperar pelo prazo burocrático estimado de quinze  dias, 

ou receberam ajuda de terceiros (familiares, amigos, etc.). 

( X ) Gestão Participativa       

(   ) Gestão com Foco nos Resultados  

(   ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 3004 - PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS E 

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS – CONVÊNIOS 

Programa de Apoio aos Municípios. 

80 municípios estão com previsão de celebração de convênio, sendo que 

os processos abaixo se encontram em fase inicial de celebração: 

Prefeitura Municipal de Anicuns..............................................R$  2.799.489,81 

Prefeitura Municipal de Pontalina............................................R$  1.000.000,00 

Prefeitura Municipal de Itapuranga......................................... R$  1.000.000,00 

Prefeitura Municipal de Pontalina...........................................R$    125.000,00 

Prefeitura Municipal de Anápolis............................................R$  8.000.000,00 

T O T A L ...............................................................................R$ 12.924.489,81 

Programa de Apoio às Entidades sem Fins Lucrativos, convênios celebrados: 

Federação Goiana de Futebol  

Indicadores:  premiações para os torcedores ..........................  R$  280.000,00. 

premiações para hospitais.....................................R$   510.000,00 

pagamento para o pessoal de apoio.......................R$  260.000,00 

gastos com Campanha Publicitária.........................R$  500.000,00 

aquisição de 247.324 ingressos...........................R$ 3.300.000,00 

logística...............................................................R$    207.000,00 

T O T A L ...........................................................R$  5.057.000,00 

Resultados:  

premiações para torcedores ................................R$      176.010,00 

premiações  para hospitais..................................R$       362.995,39 

pagamento para o pessoal de apoio....................R$       162.430,97 

gastos com campanha publicitária......................R$       338.000,00  

aquisição de ingressos........................................R$    3.728.560,00 

logística..............................................................R$       170.104,38 

ressarcimento.....................................................R$        121.771,01 

reembolso/tarifas aplicação...............................R$         (-2.871,75) 

T O T A L .........................................................R$     5.057.000,00 

Fundação Educacional de Jataí 

Indicadores: Unidade Escola. 

Resultados: Atendimento a 08 (oito) cursos no campus de Jataí com uma média 

de 2.000 alunos, 31 professores e 58 servidores administrativos. 

Convênios no valor total de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil 

reais) com as seguintes entidades: 

Academia Goiana de Medicina, Academia Goiana de Letras - AGL, 

Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás – AFLAG, Instituto Histórico e 
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Geográfico - IHGG, Instituto Cultural José Mendonça Teles, União Brasileira de 

Escritores, Seção de Goiás – UBE/GO e Academia Goianiense de Letras.  

Indicadores: despesas de manutenção 

Resultados: compras e/ou serviços em execução. 

Encontra-se em fase de celebração de convênios 

Federação Goiana de Futebol.........................................................R$   6.550.000,00 

Associação Goiana de Imprensa.....................................................R$ 60.000,00 

Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás -
ADFEGO..................................................................................R$     50.000,00 

T O T A L.........................................................................................R$ 6.660.000,00 

� Ação 2854 - Apoio Aos Municípios

Realizações:

80 municípios estão com previsão de celebração de convênio, sendo que 

os processos abaixo se encontram em fase inicial de celebração: 

Prefeitura Municipal de Anicuns..............................................R$  2.799.489,81 

Prefeitura Municipal de Pontalina............................................R$  1.000.000,00  

Prefeitura Municipal de Itapuranga......................................... R$  1.000.000,00 

Prefeitura Municipal de Pontalina...........................................R$    125.000,00 

Prefeitura Municipal de Anápolis............................................R$   8.000.000,00  

T O T A L ...............................................................................R$ 12.924.489,81 

� Ação 2855 - Apoio As Entidades Sem Fins Lucrativos 

Realizações:

Federação Goiana de Futebol 

premiações para torcedores ................................R$      176.010,00 

premiações  para hospitais..................................R$       362.995,39 

pagamento para o pessoal de apoio....................R$       162.430,97 

gastos com campanha publicitária......................R$       338.000,00  

aquisição de ingressos........................................R$    3.728.560,00 

logística..............................................................R$       170.104,38 

ressarcimento.....................................................R$        121.771,01 

reembolso/tarifas aplicação...............................R$         (-2.871,75) 

T O T A L .........................................................R$     5.057.000,00 

Fundação Educacional de Jataí 

Atendimento a 08 (oito) cursos no campus de Jataí com uma média de 

2.000 alunos, 31 professores e 58 servidores administrativos. 
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Convênios no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) 

com as seguintes entidades: 

Academia Goiana de Medicina, Academia Goiana de Letras - AGL, 

Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás – AFLAG, Instituto Histórico  e 

Geográfico - IHGG, Instituto Cultural José Mendonça Teles, União Brasileira de 

Escritores, Seção de Goiás – UBE/GO e Academia Goianiense de Letras.  

Observações: 

Levando em consideração o valor do orçamento no exercício de 2011 

para o programa de apoio aos municípios e às entidades privadas sem fins 

lucrativos, os objetivos propostos pela Federação Goiana de Futebol e pela 

Fundação Educacional de Jataí foram atingidos. Quanto aos convenentes 

Academia Goiana de Medicina, Academia Goiana de Letras - AGL, Academia 

Feminina de Letras e Artes de Goiás – AFLAG, Instituto Histórico e Geográfico - 

IHGG, Instituto Cultural José Mendonça Teles, União Brasileira de Escritores, 

Seção de Goiás – UBE/GO e Academia Goianiense de Letras, que firmaram 

convênios que tem como objetivo principal despesas de manutenção, com recursos 

repassados no dia 17 (dezessete) de novembro de 2011, com vigência de 12 (doze) 

meses, os quais estão na  fase inicial de execução.   

Encontra-se em fase de celebração de convênios: 

Federação Goiana de Futebol....................................................R$   6.550.000,00 

Associação Goiana de Imprensa.................................................R$       60.000,00 

Associação dos Defic. Físicos do Estado de Goiás – ADFEGO.R$          50.000,00 

T O T A L...................................................................................R$   6.660.000,00 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações:

Esta ação foi criada em todos os Órgãos e Entidades na revisão do PPA 

2008-2011 realizada em 2010. Porém não foi efetuada nenhuma realização nesta 

ação na Secretaria no exercício de 2011. 

� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operação De Redes E 

Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Esta ação foi criada em todos os Órgãos e Entidades na revisão do PPA 

2008-2011 realizada em 2010. Porém não foi efetuada nenhuma realização nesta 

ação na Secretaria no exercício de 2011. 
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� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações:

Esta ação foi criada em todos os Órgãos e Entidades na revisão do PPA 

2008-2011 realizada em 2010. Porém não foi efetuada nenhuma realização nesta 

ação na Secretaria no exercício de 2011. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações:

Esta ação foi criada em todos os Órgãos e Entidades na revisão do PPA 

2008-2011 realizada em 2010. Porém não foi efetuada nenhuma realização nesta 

ação na Secretaria no exercício de 2011. 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 

PROGRAMA 4002 – PROGRAMA GESTÃO E COORDENAÇÃO DO 

GOVERNO ESTADUAL 

� Ação 4002– Gestão e Coordenação do Governo Estadual

PROGRAMA 4008 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

� Ação 4008 - Manutenção do Conselho Estadual de Educação 

PROGRAMA 4011 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEXEIRA 

� Ação 4011 - Manutenção e Conservação do Palácio Pedro Ludovico 

Teixeira 

PROGRAMA 4012 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DAS ESMERALDAS 

� Ação 4012 - Manutenção e Conservação do Palácio das Esmeraldas 

PROGRAMA 4026 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO 

ESTADUAL DE CULTURA 

� Ação 4026 - Manutenção do Conselho Estadual de Cultura
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1201 – GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO

JURISDICIONADA/VINCULADA A: 

� Governadoria do Estado 

 GESTOR: 

� João Paulo Brzezinski 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional: 

♦ A Defensoria Pública do Estado de Goiás tem a missão 

constitucional de prestar a orientação jurídica e a defesa aos 

necessitados, nos termos estabelecidos no artigo 134 da 

Constituição Federal de 1988. 

� Legislação: 

♦ Lei complementar nº 51, de 19 de abril de 2005, que cria a 

Defensoria Pública do Estado de Goiás. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese Da Gestão - Aspectos Gerais: 

♦ Durante o exercício de 2011 este órgão trabalhou incansavelmente 

no sentido de oferecer conforto, eficiência e celeridade no 

atendimento à população carente do nosso Estado. 

♦ Conquistas importantes fizeram parte deste ano, onde a 

Defensoria chegou a alcançar um número de 79.676 atendimentos, 

com atuação nas áreas Cível, Família, Criminal e Juizados 

Especiais. Projetos importantes foram colocados em prática, tal 

como a Defensoria Itinerante, que em parceria com o Programa 

VAPT-VUPT, ofereceu a prestação de serviços jurídicos à 

inúmeros cidadãos do interior do Estado. 

  

� Planejamento - Instrumentos Utilizados Além Do PPA/LOA: 

Plano de Desenvolvimento Institucional – Reúne todas as ações de 

modernização da gestão desdobrada nos seguintes instrumentos:  

♦ Programa Justiça Cidadã 

♦ Programa de Modernização do Uso da Tecnologia da Informação 

♦ Programa de Modernização do Uso da Tecnologia da Informação 

♦ Programa de Modernização do Uso da Tecnologia da Informação 
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♦ Programa de Apoio Administrativo 

� Descrição Dos Principais Indicadores De Desempenho Dos 

Programas E Das Ações: 

♦ Número de atendimentos mensais 

♦ Avaliação de desempenho pelos usuários 

♦ Número de peças judiciais protocoladas 

♦ Número de audiências realizadas 

♦ Qualificação dos servidores 

♦ Comprometimento com a sociedade 

� Avaliação Do Órgão/Entidade Segundo Critérios Objetivos: 

PROGRAMA 1919 - PROGRAMA JUSTIÇA CIDADÃ 

Os resultados apurados com o programa Justiça Cidadã no ano de 2011, 

demonstraram-se satisfatórios, apesar de o órgão encontrar-se em fase de 

implantação. Isto se deve, em parte, pelo fato de a Defensoria ter assumido as 

atividades da chamada Procuradoria de Assistência Judiciária (PAJ), que integrava 

a estrutura da Procuradoria Geral do Estado e que há longos anos vinha prestando 

os serviços de Assistência Judiciária gratuita aos necessitados. Além disto, com a 

nova dinâmica dada com a criação da Defensoria, como órgão dotado de 

orçamento próprio e autonomia administrativa, permitiu-se a melhoria substancial 

de suas atividades cotidianas, conforme se pode depreender dos dados relativos ao 

ano de 2011, anteriormente citados.   

Outro indicador positivo é o índice de satisfação dos usuários, 

mensurados por pesquisas em todos os atendimentos que o órgão realiza e que em 

2011 obteve um percentual acima de 90%. 

Do ponto de vista social, a atuação da Defensoria em 2011 revestiu-se da 

mais alta relevância, porquanto permitiu que uma camada significativa da 

população hipossuficiente tivesse acesso à Justiça, a fim de não ter seus direitos 

perecidos por falta de recursos para pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 

Por fim, há que se ressaltar o caráter contínuo e efetivo das ações 

ensejadas pelo órgão, uma vez que são prestados mensalmente mais de 6.000 (seis 

mil) atendimentos ao seu público-alvo. 

( X ) Gestão Participativa    

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas   
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� Ação 2918 - Assistência Jurídica, Judicial E Extrajudicial 

Realizações:

Com referencia à sua atuação, de acordo com a estatística realizada no 

ano de 2011, 1º ano de efetivo funcionamento como Defensoria Pública, 

demonstramos de forma simplificada alguns resultados alcançados: 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

Área de Atendimento Quantidade 

1º atendimento Vapt Vupt / Serviço Social/Psicóloga 37.131 

Área Cível/Família 17.546 

Área Criminal 8.033 

Juizados Cíveis 7.219 

Juizados Criminais 3.463 

Juizado da Infância (Goiânia e Aparecida de Goiânia) 2.550 

Comarcas do Interior 3.734 

Total 79.676

PEÇAS PROTOCOLADAS 

Área Peças Processuais Quantidade 

Área Cível/Família 

Iniciais 4.534 

Interlocutória 3.675 

Recursos 160 

Área Criminal 

Manifestações 7.150 

Resposta à acusação 3.388 

Alegações finais 3.220 

Recursos 926 

Solicitações Processuais 1.147 

Juizados Cíveis 3.326 

Juizados Criminais 2.620 

Juizado da Infância (Goiânia e Aparecida de Goiânia) 2.457 

Comarcas do Interior 838 

Total 33.441 
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AUDIÊNCIAS REALIZADAS 

Área Quantidade

Área Cível/Família 3.200

Área Criminal 

Geral 6.902

Tribunal do Júri 137

Sustentação Oral 79

Juizados Cíveis 1.140

Juizados Criminais 2.711

Juizado da Infância (Goiânia e Aparecida de Goiânia) 2.896

Comarcas do Interior 179

Total 17.244
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Ilustrações relativas aos procedimentos de atendimento ao público. 
PEÇAS PROTOCOLADAS 

AUDIÊNCIAS REALIZADAS 
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PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações:

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operação De Redes E 

Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações:

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações:

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

PROGRAMA 4001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 - Apoio Administrativo 
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1301 – GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 

GESTOR:

� José Eliton de Figuerêdo Júnior 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional: 

♦ Promover as ações necessárias de apoio administrativo ao Vice-

Governador, dando suporte à Governadoria no que tange ao apoio 

ao desenvolvimento econômico, político e social do Estado, que 

implica articulações e relações institucionais com todas as esferas 

de Governo. 

� Legislação:

♦ Lei nº 7.986, de 11 de novembro de 1975. 

♦ Lei nº 11.655, de 26 de dezembro de 1991.   

♦ Lei nº 13.456, de 16 de abril de 1999. 

♦ Decreto nº 5.614 de 02 de julho de 2002. 

♦ Lei nº 14.716, de 06 de fevereiro de 2004. 

♦ Lei 14.415, de 15 de abril de 2003. 

♦ Portaria 88/2008. 

♦ Lei n° 8.049, de 05 de abril de 1976. 

♦ Lei 17.407, de 08 de setembro de 2011 

♦ Portaria 07/2011. 

♦ Portaria 013/2011. 

♦ Portaria 014/2011. 

♦ Portaria 04/2011. 

♦ Decreto Estadual 7.183 de 2010. 

♦ Decreto Estadual 7.466 de 2011. 

♦ Decreto Estadual 7.468 de 2011. 

♦ Decreto Estadual 7.213 de 2011. 

♦ Decreto Estadual 7.177 de 2011. 

♦ Decreto Estadual 7.151 de 2011. 
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AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ Trata-se de um órgão que trabalha com ações voltadas para o 

suporte administrativo às realizações do Vice-Governador no 

tocante às articulações políticas e institucionais, bem como ao 

apoio ao Governador na gestão e coordenação do Governo 

Estadual. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizadosalém do PPA/LOA: 

♦ O trabalho é feito quase que em sua totalidade por meio da 

mesada. Existe um planejamento de gastos em torno da mesada. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

As realizações neste programa atenderam parte da demanda por recursos 

de informática e telecomunicações tanto no que tange à material (mouse, teclados, 

fontes etc.) quanto a equipamentos (computadores, estabilizadores de tensão, 

central telefônica, aparelhos de fax e telefone sem fio), tendo sido gastos 44,71% 

dos recursos orçamentários disponíveis (R$ 35.767,61, de R$ 80.000,00) 

conforme aquisições abaixo relacionadas: 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Não houve realizações nesta ação. 

(  ) Gestão Participativa    

(  ) Gestão com Foco nos Resultados  

(X) Política de Gestão de Pessoas   
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� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operação De Redes E 

Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Para cumprir os objetivos desta ação foram adquiridos bens materiais tais 

como ferramenta, cabos e conectores, além de ponto de acesso sem fio, 

necessários a operacionalização da rede e dos equipamentos utilizados na Vice-

Governadoria. 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Os objetivos da ação foram parcialmente atendidos pela aquisição dos 

bens materiais abaixo apresentados, consumindo 49,1% dos recursos 

orçamentários disponíveis ao final do exercício de 2011(R4 35.349,21 de R$ 

72.000,00) 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações:  

Não houve realizações nesta ação. 

PROGRAMA 4005 – PROGRAMA APOIO A GESTÃO E 

COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL. 

� Ação 4005 – Apoio à Gestão e Coordenação do Governo Estadual.



1401 – GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO 

29 

1401 – GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A:  

� Governadoria 

GESTOR:  

� Dr. Ronald Christian Alves Bicca 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional: 

♦ Apoio Governamental  

� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida): 

♦ Eixo-4 - Desenvolvimento da Administração Pública - Goiás 

Excelência em Gestão Pública – Macro-Objetivo - Alcance da 

excelência da Administração Pública com foco no cidadão, avançando 

mais a modernidade e profissionalismo, promovendo a 

responsabilidade financeira e eficiência fiscal, integrando as ações de 

um governo transparente, empreendedor e líder do desenvolvimento. 

Estrategias Mobilizadoras – Avanço de Gestão e Regulação Efetiva 

dos serviços Públicos – 3008 – Programa de Modernização do uso da 

Tecnologia da Informação. 

� Legislação: 

♦ Criação - Lei  nº 5.550, de 11/11/64 (DO de 25/11/64) ; 

♦ Alterações – Lei  nº 7.845, de 13/08/74 (DO de 14/08/74); 

♦  Lei  nº 9.963, de 10/01/86 (DO de 17/01/86) ; 

♦  Lei  nº10.329, de 07/12/87 (DO de11/12/87) ; 

♦  Lei Complementar nº 24, de 08/06/98 (DO de 12/06/98); 

♦  (Alterações Lei Complementar n° 24) ; 

♦  Lei Compl. nº 28, de12/01/00(DO nº 31/01/00) ; 

♦  Lei Compl. nº38, de 09/01/03 de 14/01/03) ; 

♦ Lei nº 44, de 18/12/03 (DO de 18/12/03); 

♦ Lei   Compl. nº58, de 04/07/2006 (DO de 04/07/2006); 

♦ Lei Compl. nº61, de 02/06/2008 (Alterações Lei Complementar nº51 

e nº 58).  
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AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

♦ Na Gerência de Suprimentos e Logística foram desenvolvidas as 

seguintes atividades: Desempenho dos serviços do  Protocolo Setorial 

(despachos, pareceres, autuações, juntada de processos,etc.) apoio às 

Regionais e Setoriais na comunicação entre as mesmas (correios,carta 

simples, Sedex etc.) viagens realizadas pelos motoristas (malotes) e, 

demais despesas realizadas com telefonia fixa e móvel, oficina, gás de 

cozinha, correios, vigilância, água mineral, limpeza, SANEAGO e 

CELG, combustível, etc. 

♦ Na Gestão de Pessoas foram desenvolvidas atividades inerentes às 

funções de gerenciamento dos recursos humanos, tais como: 

confecção da folha de pagamento; movimentação de servidores 

(inclusão e exclusão); controle do usufruto de férias; divulgação e 

acompanhamento de cursos promovidos pela Escola de Governo 

objetivando qualificar os servidores; armazenamento e supervisão das 

folhas de frequência; monitoramento dos contratos de estagiários e 

pró-jovens; lotação dos servidores; controle de licença-prêmio; 

anotações de licenças médicas; arquivo dos dossiês; procedimento 

diferenciado para atendimento às regionais estabelecidas em outros 

municípios; supervisionamento quanto ao cumprimento das 

legislações Estaduais e Federais; elaboração de declarações, certidões, 

despachos e pareceres; autuações de processos administrativos e 

apontamentos das vantagens, benefícios, deveres e direitos dos 

servidores lotados nesta pasta.  A digitalização dos dossiês não pôde 

ser feita em 2011 devido a questões de ordem técnica, mas foram 

feitas análises e definidos os procedimentos. 

♦ Na Coordenação de Tecnologia da Informação foram desenvolvidas 

as seguintes ações: Nas Redes e Infraestrutura ocorreu a virtualização 

dos servidores de aplicação, banco de dados, serviços de usuário; 

reengenharia no rack de telefonia e rede, gerenciamento da política de 

backup, gerenciamento do servidor de antivírus, gerenciamento de 

contas de e-mail, implantação de servidor de impressão com medição 

e bilhetagem; Nos Sistemas foram desenvolvidas manutenções 

corretivas e evolutivas nos sistemas SYSPGE (Sistema legado para 

controle de processos), SYSDRH (Sistema legado para controle de 

servidores da PGE), SYSDSJ (Sistema legado para controle de 

arquivamento de processos), SUPORTE (Sistema para registro de 

solicitação de suporte em T.I.), SICOP (Sistema WEB para 

distribuição de providências aos procuradores) ; desenvolvimento de 

novos sistemas: FREQUENCIA WEB (Sistema para emissão da folha 

de frequência via WEB), VISITANTES (Sistema para controle de 

portaria), SICOP+GED (Sistema WEB para distribuição de 

providências aos procuradores integrado ao Gerenciamento Eletrônico 

de Documentos), QUEMÉQUEM (Sistema WEB para consulta da 

agenda de ramais da PGE), INTRANET (Sistema WEB para 



1401 – GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO 

31 

promoção da comunicação interna da PGE), FROTA (Sistema WEB 

para gestão das solicitações de transporte envolvendo a frota de 

veículos da PGE), PRECATÓRIOS (analise do Sistema WEB para 

gestão das ações destinadas ao pagamento de precatórios); No Suporte

foram atendidos 1047 solicitações de suporte com uma média no 

tempo de resposta de 00h28m20s correspondendo a 90,64% do tempo 

previsto no indicador, e no tempo de solução a média ficou em 

03h14m21s correspondendo a 86,78% do tempo previsto no indicador 

da CTI. 

♦ Da Gerência de Análise de Endividamento foram tratados serviços 

com processos recebidos em 2011, os remanescentes de 2010, de 

2011 para 2012 e analisados os pareceres, memorandos, despachos, 

oficios. A economia pretendida nas impugnações em cálculos contra o 

Estado foi no valor de R$ 365.409.770,72 (trezentos e sessenta e 

cinco milhões, quatrocentos e nove mil, setecentos e setenta reais  e 

setenta e dois centavos), sendo que as execuções protocolizadas a 

favor do Estado foram R$ 146.015.983,23 (cento e quarenta e seis 

milhões, quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e três 

centavos). Além destas atividades, esta gerência conjuntamente com a 

Coordenação de Cálculos e Precatórios e a Procuradoria Judicial, 

realizaram  em 2011, 46 (quarenta e seis ) audiências conciliatórias de 

precatórios, com a efetivação de 38 (trinta e oito) acordos gerando 

uma economia de R$ 5.081.428,65 (cinco milhões, oitenta e um mil, 

quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos). 

♦ Na Gerência de Finanças foram desenvolvidas as seguintes ações: Na 

Execução Orçamentária foram emitidos 575 empenhos para custear 

despesas com folha de pagamento de pessoal, contratos de 

manutenção do Órgão, guias de recolhimentos judiciais, honorários 

dativos, honorários periciais e pequenas despesas emergenciais pelo 

Fundo Rotativo. Na Execução Financeira realização da folha de 

pagamento de pessoal todas dentro do exercício, contratos e outras 

despesas até o mês de novembro/2011, ficando dezembro como 

“RESTOS A PAGAR”, honorários dativos foram beneficiados 857 

advogados referentes a 1254 processos deferidos. Na Prestações  de 

Contas foram realizadas todas dentro dos prazos estabelecidos pelo 

Tribunal de Contas do Estado – TCE, pela Secretaria da Fazenda - 

SEFAZ, bem como o Art. 30 da Constituição Estadual e do Fundo 

Rotativo deste Órgão. 

PROGRAMA 0 – ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7005 – Encargos Judiciários 
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PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operação De Redes E 

Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

PROGRAMA 4006 – PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES 

LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 

� Ação 4006 – Defesa dos Interesses Legais da Administração Pública 

Estadual
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1451 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – FUNPROGE 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A:  

♦ Procuradoria-Geral do Estado  

GESTOR:  

♦ Dr. Ronald Christian Alves Bicca 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional: 

♦ Atender  as despesas de cursos para os Procuradores do Estado, 

inscrições para congressos, atualizar o acervo bibliotecário da 

Procuradoria-Geral do Estado, e seguir o plano de aplicação elaborado 

pelo  Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR. 

� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida): 

♦ Eixo-4 - Desenvolvimento da Administração Pública - Goiás 

Excelência em Gestão Pública – Macro Objetivo - Alcance da 

excelência da Administração Pública com foco no cidadão, avançando 

mais a modernidade e profissionalismo, promovendo a 

responsabilidade financeira e eficiência fiscal, integrando as ações de 

um governo transparente, empreendedor e líder do desenvolvimento. 

Estrategias Mobilizadoras – Avanço de Gestão e Regulação Efetiva 

dos serviços Públicos – 3008 – Programa de Modernização do uso da 

Tecnologia da Informação. 

� Legislação: 

♦ Lei nº 10.067, de 30 de junho de 1986.(DO de 07-07-1986); 

♦ Decreto nº 5.074, de 09 de julho de 1999.(DO de14.07.1999); 

♦ Lei   Compl. nº58, de 04/07/2006 (DO de 04/07/2006). 
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AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

♦ Na Gerência de Finanças foram desenvolvidas as seguintes ações: na 

Execução Orçamentária foram emitidos 63 empenhos para custear 

despesas com inscrições de Procuradores do Estado em cursos, 

congressos, seminários e livros para o acervo da biblioteca. Na 

Execução Financeira, foram pagas as despesas até o mês de 

novembro/2011, ficando dezembro como “RESTOS A PAGAR”. Na 

prestação de Contas, foram realizadas todas dentro dos prazos 

estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE, e pela 

Secretária da Fazenda - SEFAZ, bem como o Art. 30 da Constituição 

Estadual. 

PROGRAMA 4006 – PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES 

LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 

� Ação 4006 – Defesa dos Interesses Legais da Administração Pública 

Estadual
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1501 – GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-

GERAL DO ESTADO 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A: 

� Governadoria 

GESTOR: 

� José Carlos Siqueira – Decreto de 26 de janeiro de 2011, publicado no 

Diário Oficial/GO nº 21.031, de 28 de janeiro de 2011, p. 2. 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ Assistir ao Governador no desempenho de suas atribuições, quanto 

aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, 

sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, 

à auditoria pública, á correição, á prevenção e ao combate à 

corrupção, ás atividades de ouvidoria, ao incremento da 

transparência da gestão no âmbito da administração pública 

estadual. 

� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ A Controladoria-Geral do Estado está envolvida diretamente com o 

4ª EIXO GOVERNAMENTAL – “Goiás Excelência em Gestão 

Pública”, que tem como diretriz o alcance da Excelência da 

Administração Pública, com foco no cidadão, buscando o avanço do 

profissionalismo, a promoção da responsabilidade financeira e 

eficiência fiscal, através da integração de ações de um governo 

transparente, líder e empreendedor. 

� Legislação:

♦ Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011: Dispõe sobre a organização 

administrativa do Poder Executivo e dá outras providências. 

♦ Decreto nº 7.396, de 07 de julho de 2011: Aprova o Regulamento da 

Controladoria-Geral do Estado. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ A CGE, conforme descrição da Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 

2011, buscou assistir ao Governador no desempenho de suas 
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atribuições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do 

Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao 

controle interno, à auditoria pública, á correição, á prevenção e ao 

combate à corrupção, ás atividades de ouvidoria, ao incremento da 

transparência da gestão no âmbito da administração pública 

estadual, mesmo tendo sido aprovado o Regulamento da CGE em 07 

de julho de 2011, mediante o Decreto nº 7.396. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:

♦ Elaboração do Planejamento Estratégico da CGE; 

♦ Reuniões setoriais; 

♦ Elaboração e acompanhamento dos Planos de Ações por 

Superintendência. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

♦ Implantação da rede sem fio na CGE; 

♦ Instalação de uma VPN (permitindo aos servidores com atividades 

externas acessarem a rede interna da CGE); 

♦ Desenvolvimento e implantação do Sistema de Ouvidoria, Sistema 

de Corregedoria e Sistema de acompanhamento de Processos; 

♦ Desenvolvimento e implantação da Intranet; 

♦ Manutenção do Sistema de Controle Interno (SCI); 

♦ Implantação do sistema de Data-Mining (MicroStrategy);

♦ Cruzamento de bases de dados e extração de indícios de não 

conformidade, que são alvos de auditorias especifica.  

(   ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

(   ) Política de Gestão de Pessoas    



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

37 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações: 

1. Atendimento às demandas dos SESMT’S; 

2. Realização de parcerias com os SESMT’s; 

3. Participação em treinamentos em geral sobre saúde e segurança no 

trabalho; 

4. Participação em campanhas educativas em saúde e segurança no 

trabalho. 

PROGRAMA 3311 - PROGRAMA GOIASTRANSPARENTE 

Descrição do(s) Indicador (es) de Resultado: 

♦ Estruturação do Sistema de Transparência Pública – sistema 

implantado 

♦ Promoção da Gestão Ética na Administração Pública – cursos 

realizados. 

� Ação 1248 - Estruturação Do Sistema De Transparência Pública 

Realizações: 

♦ Investimento em aperfeiçoamento dos relatórios do sítio da 

transparência, disponibilização de banco de dados para download 

(csv – campo separado por virgulas), realização da 1ª Conferência 

Estadual sobre transparência e Controle Social em 12 cidades e na 

etapa estadual, Implantação do Conselho Estadual de Transparência 

Pública. Acompanhamento patrimonial dos agentes públicos, 

criação de contas corporativas nas mídias social – twitter e 

facebook, adequação, de forma pioneira, dos relatórios do sítio da 

transparência aos requisitos da lei de acesso a informação e as 

diretrizes propostas pelo índice da transparência e a organização 

dados governamentais abertos. Feira e marcha de combate a 

corrupção, Seminário de combate a corrupção. Encontro das 

controladorias internas dos municípios e seminário sobre fontes de 

investimento para os municípios. 

� Ação 2876 - Promoção Da Gestão Ética Na Administração Pública 

Realizações: 

♦ Foram realizadas duas palestras tratando exclusivamente da 

temática ética na administração pública. Além disto, foi realizada a 

primeira Convenção Estadual sobre transparência e controle social 
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em 12 municípios, além da etapa estadual. Também foi concluída a 

revisão e ampliação da cartilha de ética no serviço público, a 

confecção da minuta de código de ética do servidor público civil e 

militar do Estado de Goiás e revisão e ampliação do código de ética 

da alta administração do Estado de Goiás. Confeccionou-se a 

cartilha de controle social e revisou-se a cartilha de ética na 

administração pública. Foram elaboradas trilhas de rastreamento de 

corrupção e blitz educativa na secretaria de educação para verificar a 

situação da merenda escolar que está sendo servida aos alunos da 

rede estadual de ensino, Acordos de cooperação firmados com 

várias instituições no sentido de aperfeiçoar as atividades inerentes à 

unidades administrativa. 

PROGRAMA 3312 - PROGRAMA GOIÁSCONTROLE 

� Ação 2877 - Controlar As Práticas De Gestão Através Da 

Padronização, Orientação, Avaliação E Auditoria 

Realizações: 

Realizações da Superintendência da Ouvidoria Geral do Estado:

♦ Desenvolvimento e implantação do Sistema de Gestão de Ouvidoria 

– SGOe.; 

♦ Instalação da Gerência de Atendimento ao Cidadão no térreo do 

PPLT; 

♦ Treinamento dos Interlocutores Setoriais para utilização do SGOe – 

cadastro e capacitação; 

♦ Realização de 2.634 atendimentos, sendo gerados 1.452 processos, 

dos quais foram: 2% elogios, 3% críticas, 10% informações, 10% 

reinvindicações, 25% reclamações e 50% denúncias, obtendo um 

índice de finalização de 77% dos atendimentos; 

♦ Elaboração de instrumentos normativos objetivando regulamentar as 

atividades de ouvidoria; 

♦ Participação (assento) no Conselho Nacional dos Servidores 

Públicos/CGU-Brasília; 

♦ Criação de Comissão denominada “Força Tarefa” para realização de 

Diligências para análises preliminares de denúncias, com vista à 

elucidação de fatos que a confirmem; 

♦ Participação no Seminário Ouvidores e Ouvidorias, promovido pela 

Associação Brasileira dos Ouvidores Públicos – ABO, em Curitiva-

PR; 

♦ Realização de quatro reuniões técnicas com todos os Interlocutores 

Setoriais, no Auditório do nono andar do PPLT; 

♦ Visitas às Ouvidorias Setoriais; 
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♦ Participação efetiva (atendimento, acompanhamento de passeata e 

distribuição de material) nos eventos de comemoração ao dia de 

combate à corrupção; 

♦ Participação no CGE-Orienta; 

♦ Participação (assento) no Conselho Estadual de Direitos Humanos; 

♦ Participação (ouvinte) no Conselho Estadual de Meio Ambiente. 

  

Realizações da Superintendência Corregedoria Geral do Estado:

♦ Fiscalização, com efetivação de diligências, em Sindicâncias e 

Processos Administrativos Disciplinares, no âmbito do Poder 

Executivo Estadual; 

♦ Treinamentos das comissões de sindicâncias e processos 

administrativos disciplinares; 

♦ Requisição de instauração de sindicâncias e processos 

administrativos disciplinares; 

♦ Análise e efetivação de diligências das denúncias encaminhadas à 

Superintendência de Corregedoria-Geral; 

♦ Desenvolvimento do Sistema de Controle de Processos 

Administrativos Disciplinares, o qual tem por finalidade 

disponibilizar para os membros das Comissões processantes 

disciplinares, bem como para os gestores dos respectivos órgãos, 

relatórios que apresentem dados para otimizar a gestão da execução 

dos processos administrativos disciplinares, por meio do 

cadastramento das informações básicas dos respectivos 

procedimentos, incluindo as datas previstas (planejadas) para a 

conclusão das fases de Instrução, Defesa Final e Relatório Final e, 

as consequentes datas reais das suas efetivações. Por via de 

consequência, o sistema gera dados úteis para fomentar os Registros 

do Portal da Transparência do Governo do Estado; 

♦ Controle e acompanhamento dos processos administrativos 

disciplinares instaurados no âmbito do Poder Executivo Estadual. 

Realizações da Superintendência Central de Controle Interno:

Conforme relatórios extraídos do Sistema de Controle Interno e Sistema 

de Registro de Resultados, ao longo do exercício de 2011 a Superintendência de 

Controle Interno elaborou 186 Relatórios, 740 Notas Técnicas e 46.711 Despachos 

no intuito de orientar e fiscalizar os órgãos e entidades do Poder Executivo 

estadual. 

Além disso, foram realizadas, neste exercício, um total de 144 auditorias 

e 1.483 análises de editais, representando um valor de R$ 4.011.207.378,08, nas 

quais foram impugnadas despesas no montante de R$ 47.303.181,16 e apurados 

prejuízos de R$28.048.823,73. 
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Na sequência estão descritas detalhadamente as atividades realizadas ao 

longo do exercício de 2011: 

A Supervisão de Planejamento e Acompanhamento, cuja atribuição 

precípua é fiscalizar o acompanhamento da regularidade jurídica, fiscal, 

econômico-financeira e administrativa dos órgãos e entidades do Poder Executivo 

Estadual por meio da aferição periódica da regularidade do CAUC e registro do 

histórico das ocorrências, teve como realizações no exercício de 2011: 

1. 100% dessa atividade de acompanhamento e fiscalização; 

2. As comunicações das respectivas pendências inscritas no sistema 

aos órgãos e entidades do Poder Executivo com o intuito de que fossem tomadas 

providências acerca das irregularidades, bem assim ao Superintendente de 

Controle Interno e ao Secretário da Controladoria também foram todas 

devidamente endereçadas. Ressalta-se que, apesar do acompanhamento 

sistemático das inscrições no sistema, os CNPJs do convenente necessário 

permanecem obstando as transferências voluntárias em razão das delongas na 

tramitação dos processos;  

3. As atividades de planejamento e gestão, bem como o 

acompanhamento sistemático das ações de controle interno, de forma a atender os 

objetivos da superintendência e possibilitar a aferição a médio e longo prazos dos 

principais aspectos de controle interno, ficaram na dependência da definição e 

implementação de um sistema que permitisse gerenciar as informações produzidas 

pelas áreas; 

4. Embora tenha sido realizado o mapeamento dos processos 

internos da SCI, a revisão e proposição de melhorias nos processos também 

aguardam a definição do sistema. O software em desenvolvimento contemplará 

cronogramas, metodologias de trabalho e sistema de medição das atividades da 

superintendência que terão acompanhamento regular quando da implementação; 

5. Quanto à proposição de treinamentos e elaboração de programas 

de cursos na área de controle interno foi elaborado Plano Instrucional do Curso de 

Auditoria Governamental abrangendo demandas de todas as áreas da 

superintendência e prevendo a realização dos treinamentos técnicos pertinentes à 

área de controle interno; 

6. Avaliação de relatórios: avaliar a qualidade de aspectos formais 

e de comunicação dos relatórios de auditoria e fiscalização para propor a 

adequação técnica e procedimental. 

Em razão de outras demandas atribuídas à supervisão, como a elaboração 

do Edital de Chamamento para ampliação do quadro de servidores da 

Controladoria, a participação na elaboração do Planejamento Estratégico, bem 

assim dos programas e ações da Controladoria que passarão a integrar o PPA 

2012-2016, não houve definição de negócio para elaboração do sistema de 

cadastro único de convenentes do Estado de Goiás - CAUC estadual. 

A Supervisão de Contas Governamentais, ligada diretamente à 

Superintendência Central de Controle Interno da Controladoria-Geral do Estado, 

executou, até o momento no exercício de 2011, 100% de suas atividades previstas 

no Plano de Ação. A seguir, uma breve descrição dessas atividades:  

1. Elaboração da “Consolidação das Ações e Programas dos 

Órgãos e Entidades” referente ao exercício de 2010, relatório do Órgão Central do 
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Sistema de Controle Interno que acompanha a Prestação de Contas do Governador 

do Estado; 

2. Elaboração de relatório de avaliação das metas dos programas 

governamentais e de execução orçamentária e financeira, para cada uma das 74 

(setenta e quatro) unidades orçamentárias de 2010, além de 05 empresas em 

liquidação, para compor a Tomada e Prestação de Contas; 

3. Elaboração dos Relatórios de Análise Crítica da Gestão e do 

Desempenho Governamental (Feedbacks) por meio da análise realizada por todas 

as gerências da SCI sobre as 74 unidades orçamentárias de 2010 e seu 

encaminhamento para todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual; 

4. Realização de 03 (três) Audiências Públicas com o objetivo de 

demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais em cada quadrimestre, em 

cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal; 

5. Avaliação, formatação e publicação de 06 (seis) Relatórios 

Resumidos de Execução Orçamentária - RREO no D.O. e SISTN, verificando a 

consistência das informações provenientes da Superintendência do Tesouro 

Estadual da Secretaria da Fazenda; 

6. Avaliação, formatação e publicação de 03 (três) Relatórios da 

Gestão Fiscal - RGF - no D.O. e SISTN, verificando a consistência das 

informações provenientes da Superintendência do Tesouro Estadual da Secretaria 

da Fazenda;  

7. Lançamento e Publicação no SISTN do Balanço Anual e do 

COC (Cadastro de Operações de Crédito) dos dados provenientes da 

Contabilidade e da Dívida Pública da SEFAZ; 

8. Acompanhamento da homologação de 12 (doze) relatórios, tais 

como: RREO, RGF, COC, BP e BA no SISTN e nos sítios da CGE e da 

TransparênciaGoiás; 

9. Atendimento de diversas demandas solicitadas pelas áreas da 

CGE, pela Assembleia Legislativa, pela Segplan e pela Sefaz, no que se refere à 

elaboração de relatórios de execução orçamentária e financeira a partir do 

tratamento de dados extraídos dos sistemas corporativos disponíveis. 

Além dessas realizações, foram executados os seguintes trabalhos que 

não estavam previstos no Plano de Ação: 

1. Elaboração do Relatório de Avaliação das Contas do Governador 

referente ao exercício de 2010, solicitado pelo Ministério Público do Estado de 

Goiás; 

2. Consolidação do Relatório de Auditoria da Gestão da 

Universidade Estadual de Goiás encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de 

Goiás; 

3. Elaboração de Respostas a diversos questionamentos do 

Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no que se refere aos relatórios da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

4. Realização de Auditoria Preliminar no SiofiNet, solicitada pelo 

Ministério Público do Estado de Goiás; 

5. Elaboração de Relatório Analítico das despesas do Estado de 

Goiás, referente ao exercício fiscal de 2010, com apontamento das despesas com 

indícios de irregularidades, com a finalidade de subsidiar os trabalhos da 

Assembléia Legislativa do Estado de Goiás na “CPI do Rombo”. 
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6. Elaboração de Relatório da situação financeira encontrada pelo 

atual governo no início de sua gestão. 

A Supervisão de Normas, Manuais e Procedimentos executou, até o 

momento, no exercício de 2011, as seguintes atividades que estavam previstas no 

Plano de Ação: 

1. Elaboração do Manual de Despesa Pública; 

2. Realização de dois Curso de treinamento – CGE ORIENTA; 

3. Elaboração de Normas: proposição de normas (Instruções 

Normativas, Leis, Decretos e etc) visando disciplinar procedimentos; 

4. Criação e atualização do Sistema de Registro de Resultados; 

5. 19 Orientações, despachos relativos a procedimentos 

administrativos, orçamentários e financeiros. 

A Supervisão de Monitoramento da Gerência de Auditoria da Área 

Econômica/GEAE executou no exercício de 2011 as seguintes atividades que 

estavam previstas no Plano de Ação:  

1. Reestruturação das Unidades de Controle Interno - Criação de 01 

(uma) Unidade de Controle Interno junto ao Gabinete Militar e à Casa Civil, no 9º 

andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira e Criação de 01 (uma) Unidade de 

Controle Interno junto à esta Controladoria Geral do Estado; 

2. Aumento do quantitativo de auditores postados nas UCI’s - 

Acréscimo de 03 (três) servidores para compor a equipe de auditores lotados nas 

Unidades de Controle Interno; 

3. Monitoramentos Ordinários nos processos de despesas relativas 

aos serviços terceirizados (limpeza, vigilância, informática, locação de veículos e 

equipamentos, etc) – Apesar de ter sido planejado a meta física de 24 

monitoramentos nos processos de despesas acima descritas, informa-se que não 

puderam ser realizados devido ao acúmulo de trabalho dos auditores postados nas 

Unidades, e devido ao quantitativo previsto de acréscimo de auditores não ter sido 

alcançado, existindo UCI (Unidade junto à AGR) que conta somente com um 

auditor; 

4. Monitoramentos de Conformidade; 

Além dessas realizações, foram executados os seguintes trabalhos que 

não estavam previstos no Plano de Ação: 

1. Análise dos Recursos de Revisão interpostos pelos 

Órgãos/Entidades, na forma da IN 02/2011-CGE dos processos diligenciados 

pelas Unidades de Controle Interno por conterem irregularidades. Assim, foram 

exarados por esta Supervisão de Monitoramentos: 275 Despachos, 25 Notas 

Técnicas e 56 Ofícios em resposta a Recursos de Revisão. Pontuamos que esta 

atividade, apesar de não ter sido contemplada no Planejamento - por ser uma 

inovação trazida pela IN 02/2011-CGE e por não haver como mensurar a 

quantidade de processos que teriam alguma irregularidade cadastrada ao longo do 

exercício - é a que mais demanda tempo e esforços, pois, além do trabalho de 

análise dos processos, validação dos empenhos/ordens de pagamento, engloba 

consultas feitas pelos órgãos/entidades e também pelos auditores postados nas 

UCI’s; 
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2. Análise, por esta Supervisão de Monitoramentos de todos os 

processos de despesa desta Controladoria-Geral do Estado, sendo que até o 

momento foram analisados 77 processos distintos; 

3. Realização por esta Supervisão de Monitoramentos,  juntamente 

com o auditor Leonardo Marques Garcia, da Auditoria de Conformidade (OS nº 

349/11) referente à regularidade do Contrato entre o DETRAN/GO, a AGECOM e 

a empresa Casa Brasil Comunicação Estratégica Ltda, para impressão de 

1.858.407 cartilhas educativas de trânsito, no formato 13,5x20,5cm, páginas de 

miolo no papel jornal 49g, capa de papel couchê 90g, 4/4 cores. Comunicou-se os 

resultados ao Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao art. 29, §1° da 

Constituição do Estado de Goiás;  

4. Participação desta Supervisão de Monitoramentos e do auditor, 

Warley da Silva Alves, na Comissão designada para realização de Auditoria nos 

processos de convênios de investimentos (aquisições e obras) entre a União e a 

IQUEGO celebrados, vigentes e concluídos no exercício de 2010, em 

cumprimento às determinações das Portarias nº 001/11 e nº 003/11-SCI. Tal 

auditoria verificou diversas irregularidades, tanto nos processos de Convênios, 

quanto nos processos licitatórios deles decorrentes, também já comunicado ao 

Tribunal de Contas do Estado; 

A Supervisão de Auditoria da Gerência de Auditoria da Área 

Econômica/GEAE executou no exercício de 2011 as seguintes atividades que 

estavam previstas no Plano de Ação: 

1. Análise de 43 Tomadas e Prestações de Contas Anuais dos 

órgãos e entidades, incluindo 5 empresas em liquidação, referente ao exercício de 

2010, com emissão de Relatório de Auditoria de Gestão e Certificados de 

Auditoria;  

2. Levantamento e apuração da atuação das Auditorias Internas de 

12 Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista do Estado de Goiás, com 

aplicação de questionários; 

3. Orientação e avaliação do desempenho da auditoria interna das 

entidades da administração indireta do Poder Executivo, compondo o Relatório de 

Auditoria de Gestão das Prestações de Contas Anual do exercício de 2010; 

4. Elaboração conjuntamente com a Supervisão de Normas, 

Manuais e Procedimentos, o Manual de Auditoria da CGE (em andamento); 

5. Realização de 2 auditorias operacionais:  

5.1 IQUEGO: auditoria dos processos de convênios de 

investimentos (aquisições e obras) entre a União e a 

IQUEGO celebrados, vigentes e concluídos no exercício de 

2010, com consolidação e análise das manifestações dos 

gestores, e emissão de Relatório Conclusivo; 

5.2 SEMARH/FEMA: auditoria nos procedimentos de 

 arrecadação, licenciamentos ambientais, de administração, de 

fiscalização e de averbação de reservas, com emissão de 

Relatório Preliminar; 

6. Auditoria especial para apurar denúncia de esquema de 

corrupção junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Goiás – Detran/GO, 

com emissão de Relatório Preliminar, em fase de conclusão; 
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7. Auditoria especial em andamento para verificação dos 

procedimentos relacionados aos Acordos Diretos com Credores de Precatórios no 

âmbito do Estado de Goiás. Sua conclusão ficou prejudicada devido a dificuldade 

do Tribunal de Justiça/GO em encaminhar documentos e prestar informações 

importantes para os trabalhos com a greve dos seus servidores; 

8. Auditoria especial na apuração de irregularidades por parte do 

Departamento Estadual de Trânsito de Goiás – DETRAN/GO, no exercício de 

2010, no Contrato nº 011/2007 firmado com o Instituto Euvaldo Lodi - IEL/GO 

juntamente com a Supervisão de Monitoramento/GEAE; 

9. Auditoria Especial - Participação na Comissão de Processo 

Administrativo (Portaria nº 140/11-CGE/GAB), com a finalidade de corrigir o 

andamento do procedimento administrativo promovido junto à Goiás Turismo - 

Agência Estadual de Turismo, em desfavor da empresa Terraço Serviços e 

Assessoria Ltda, com apresentação de Relatório Conclusivo. 

Além dessas realizações, foram executados os seguintes trabalhos 

que não estavam previstos no Plano de Ação: 

1. Emissão de Diligência à 5 empresas em liquidação, 

considerando a ausência de inúmeros documentos e informações nos seus 

Processos de Prestações de Contas Anual, o que impossibilitou a emissão do 

Relatório de Auditoria de Gestão e o Certificado de Auditoria Anual naquele 

momento;  

2. Elaboração de Respostas a solicitações do Tribunal de Contas do 

Estado de Goiás, da Ouvidoria da CGE e de diversos órgãos; 

Oportuno esclarecer que as atividades constantes no Plano de Metas de 

2011 para a Supervisão de Auditoria/GEAE de “Acompanhamento das Auditorias 

Internas” e “Elaboração do Plano Anual da Auditoria Interna das Estatais” não 

puderam ser concretizadas até o presente momento, devido à troca do responsável 

por esta Supervisão em Julho/2011, e ainda a falta de auditores para compor os 

trabalhos. No entanto, está sendo encaminhado expediente às Empresas estatais 

para que apresente “Plano de trabalho de atividades de sua auditoria interna” para 

o exercício de 2012. 

A Supervisão de Auditoria de Convênios da Área Econômica, ligada à 

Gerência de Auditoria da Área Econômica da Superintendência Central de 

Controle Interno da Controladoria-Geral do Estado, executou, no exercício de 

2011, as seguintes atividades: 

1. Elaboração de relatório da Análise do Processo de formalização 

do Convênio entre o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado de 

Gestão e Planejamento (SEGPLAN) e o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE); 

2. Verificação das análises de prestação de contas parcial de 02 

(dois) convênios dos recursos descentralizados pelo Estado de Goiás, sendo: uma 

da Fundação Educacional de Jataí e uma da Federação Goiana de Futebol; 

3. Foram realizadas 06 (seis) auditorias de conformidade de 

convênios, sendo: 04 (quatro) convênios com o município de São Luiz de Montes 

Belos e 02 (dois) com o município de Santa Helena de Goiás;  

4.  Foram Verificadas 09 (nove) análises de prestação de contas de 

recursos descentralizados pelo Estado de Goiás, sendo: 02 (duas) da Federação 
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Goiana de Futebol, 04 (quatro) do município de São Luiz de Montes Belos, 02 

(duas) do município de Santa Helena de Goiás e 01 (uma) do município de 

Chapadão do Céu; 

Além dessas realizações, houve a participação no grupo de trabalho intra-

governamental para a realização de estudo e consolidação de proposta para o 

estabelecimento de metodologias, sistemáticas e regulação das transferências 

voluntárias dos recursos recebidos ou descentralizados pelo Estado de Goiás. 

A Supervisão de Licitação da Gerência de Auditoria da Área Econômica, 

ligada diretamente à Superintendência Central de Controle Interno da 

Controladoria-Geral do Estado, executou, até o momento (novembro) no exercício 

de 2011, as seguintes atividades que estavam previstas no Plano de Ação:  

1. Apreciação de 711 processos e Editais de Licitação e seus 

anexos, bem como os atos de dispensa e inexigibilidade, e Adesões a Atas de 

Registros de Preços de 25 órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo 

do Estado de Goiás ligados à Área Econômica; 

2. Monitoramentos dos processos de licitação de 20 órgãos da 

Administração Direta, Autárquica e fundacional com o propósito de acompanhar o 

atendimento das recomendações exaradas pela Gerência-GEAE/SCI/CGE, 

juntamente com a Supervisão de Monitoramento, da análise dos editais de 

licitação, dos atos de dispensa e inexigibilidade, e adesões a atas de registro de 

preço;  

3. Orientação para diminuir o total de dispensas e inexigibilidades 

em face do total das licitações, e foi verificado que 31% do total das licitações 

analisadas são dispensas e inexigibilidades; 

4. Orientação para se utilizar o Pregão eletrônico em face do 

Presencial, e foi verificado que 36% do total dos Pregões são Eletrônicos; 

5. Verificação de 62 processos que foram determinados o 

adiamento, revogação, suspensão ou anulação do edital licitatório, das 

dispensas e inexigibilidades, bem como das adesões à Atas de Registro de preços; 

6. Determinação em 96 processos da abertura de apuração de 

responsabilidades por meio de procedimentos administrativos próprios em que 

fora constatado impropriedades/irregularidades. 

7. Capacitação dos servidores responsáveis pelas licitações, lotados 

na Auditoria de Licitações, sendo que 01 auditor participou do curso “Licitação e 

Contratos Administrativos”, de 40 horas, realizado pelo TCE-GO, e 02 auditores 

participaram do “Congresso de “Direto Administrativo”, 24 horas, realizado em 

parceria com o IDAG;  

8. Aumento de 02 auditores para realizar a Análise de Licitação na 

GEAE; 

Além dessas realizações, foram executados os seguintes trabalhos que 

não estavam previstos no Plano de Ação: 

1. Cadastramento de todos os Processos e editais analisados no 

Novo sistema de relatório de Atividades disponibilizados pela SCI; 

2. Participação de várias reuniões com o propósito de solucionar 

pendências em editais licitatórios; 
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3. Elaboração de Respostas e Orientações a diversos 

questionamentos dos órgãos com relação à elaboração de editais, dispensas e 

inexigibilidades, bem como adesões às Atas de Registro de preços; 

4. Manifestação em processos com problemas na contratação 

provenientes de licitações, dispensas e inexigibilidades, bem como adesões às 

Atas de Registro de preços, que não tiveram apreciação prévia do sistema de 

controle interno. 

A Gerência de Auditoria da Área Social, ligada à Superintendência 

Central de Controle Interno da Controladoria-Geral do Estado, executou, no 

exercício de 2011, as seguintes atividades que estavam previstas no Plano de 

Ação:  

1. Avaliação dos Processos de Tomada e Prestação de Contas de 24 

(vinte e quatro) órgãos, entidades e fundos especiais (Fundo Estadual de 

Segurança Pública – FUNESP, Fundo Especial de Gestão da Escola Estadual de 

Saúde - FUNGESP, Secretaria de Estado da Saúde - SES, Fundo Especial da 

Saúde – FUNESA, Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - 

PROCON, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Justiça - SSPJ, Comando 

Geral da Polícia Militar - PMGO, Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar 

- CBMGO, Gabinete do Delegado da Polícia Civil - PCGO, Instituto de 

Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás – IPASGO, Gabinete do 

Secretário de Cidadania e Trabalho - SECT, Fundo Estadual do Direito da Criança 

e do Adolescente - FECAD, Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, 

Gabinete do Secretário da Educação - SEDUC, Agência Goiana de Cultura Pedro 

Ludovico Teixeira – AGEPEL, Goiás Previdência - GOIÁSPREV, Fundo de 

Previdência Estadual, Agência Goiana de Comunicação - AGECOM, Gabinete da 

Secretaria de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial - SEMIRA, 

Agência Goiana de Esporte e Lazer - AGEL, Universidade Estadual de Goiás - 

UEG, Fundo Penitenciário Estadual de Goiás – FUNPES, Agência de Fomento de 

Goiás S.A. - GoiásFomento e Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S.A. 

- CEASA GO); 

2. Diligenciamento de 2 (dois) processos de prestação de contas 

anual de empresas em liquidação (Consórcio de Empresas de Radiodifusão e 

Notícias do Estado – CERNE em Liquidação e Metais de Goiás S.A. – 

METAGO); 

3. Realização de 4 (quatro) Auditorias Especiais: SES (aguardando 

comunicação das providências adotadas no sentido de implementar as 

recomendações da equipe – Processo n.º 201111867000170), SEDUC (auditoria 

em andamento, com participação das supervisões de auditoria da gestão e de 

fiscalização de convênios – Processo n.º 201111867000215), UEG (auditoria 

concluída – Processo n.º 201100004009083) e SSPJ (auditoria em fase de 

contraditório – Processo n.º 201100005000311); 

4. Realização de 3 (três) auditorias de conformidade: 

4.1. em convênios e contratos relativos à Indústria Química do 

Estado de Goiás – IQUEGO no período de 2006 a 2010 

(auditoria realizada em parceria com outras gerências da 

Superintendência Central de Controle Interno); 

4.2. no Pregão Presencial nº 001/2009 para contratação da Asert 

Tecnologia e Serviços Ltda. (empresa de auditoria em 
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serviços de saúde) para o Instituto de Assistência dos 

Servidores Públicos do Estado de Goiás-IPASGO; 

4.3. no fundo rotativo do Hospital Geral de Goiânia – HGG 

relativo ao exercício de 2010. 

5. Realização de 3 (três) auditorias de conformidade em convênios: 

5.1. no convênio firmado entre a Universidade Estadual de Goiás 

(UEG) e a Fundação Universitária do Cerrado (FUNCER) na 

execução do Programa Estadual de Formação e Capacitação 

em Software Livre (auditoria realizada em parceria com 

outras gerências da Superintendência Central de Controle 

Interno); 

5.2. no Convênio 037/2009, celebrado entre Agência Goiana de 

Cultura Pedro Ludovico Teixeira (AGEPEL)  e Instituto 

Cultural de Artes e Esportes, para implementação do Ponto 

de Cultura de Aragarças – Goiás; 

5.3.  no Convênio 011/2009, celebrado entre a Secretaria de 

Estado de Saúde de Goiás e Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio do Descoberto, para ampliação e adequação do 

Hospital de Urgências de Santo Antônio do Descoberto – 

HUSAD. 

6. Análise de 2 (dois) contratos de gestão formalizados no âmbito 

da Administração Estadual: Contrato de Gestão n.º 001/2009 - SEMIRA, firmado 

entre o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para 

Mulheres e Promoção da Igualdade Racial (SEMIRA), e a Organização das 

Voluntárias de Goiás (OVG) (auditoria realizada com a participação das 

supervisões de auditoria da gestão e de fiscalização de convênios, estando em fase 

de contraditório) e Contrato de Gestão n.º 120/2010, firmado entre o Estado de 

Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, e a Pró-Saúde Associação 

Beneficente de Assistência Social e Hospitalar (auditoria em andamento, realizada 

com a participação das supervisões de auditoria da gestão e de fiscalização de 

convênios); 

7. Realização de 35 (trinta e cinco) ordens de serviço com objetivo 

de realizar verificações “in loco” nos órgãos e entidades sujeitos à fiscalização da 

CGE, como por exemplo: visita ao Almoxarifado Central da Secretaria de Estado 

da Educação – SEDUC para verificar o quantitativo, o estado de conservação e as 

condições de armazenagem do mobiliário estocado no local (em fase de 

contraditório), acompanhamento da instalação dos equipamentos de tomografia 

adquiridos pela SES para o HGG e o HUGO, verificação do recebimento e 

destinação de móveis adquiridos pela UEG para diversas unidades da autarquia, 

levantamento dos valores gastos com telefonia no primeiro semestre de 2011 e o 

do andamento dos processos de contratação desses serviços através das atas de 

registro de preços nº 01/2010 e nº 04/2010, da CENTRAC/SEFAZ; 

8. Realização de 1 (um) monitoramento nas propagandas 

contratadas pela Agência Goiana de Comunicação – AGECOM, consistindo na 

verificação de 31 outdoors na cidade de Goiânia (trabalho realizado pela 

supervisão de fiscalização de convênios); 
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9. Composição de equipe de trabalho multisecretarial (CGE, 

SEGPLAN, SEFAZ e CASA CIVIL) para a definição de diretrizes gerais para as 

transferências voluntárias realizadas pelo Estado de Goiás, tendo por produtos a 

elaboração de Legislação de Convênios, a definição de regras de negócio para a 

sistematização das transferências voluntárias; elaboração de resumo sintético para 

execução orçamentária e financeira dos convênios e manual de gerenciamento de 

convênios do Estado; 

10. Acesso às informações referentes às transferências voluntárias 

pela União ao Estado e gerenciamento dos perfis dos usuários do Estado de Goiás; 

11. Análise de 27 prestações de conta de convênios de recursos 

descentralizados pelo Estado de Goiás, sendo 03 da Agência Goiana de Cultura 

Pedro Ludovico Teixeira, 02 da Secretaria de Cidadania e Trabalho, 04 da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres e Igualdade Racial, 01 da Secretaria de 

Estado da Educação e 17 da Secretaria de Estado da Saúde. Também fora 

implementado metodologia de registro, análise e emissão de extrato de prestação 

de contas; 

12. Elaboração de resumo sintético com orientações sobre a 

formalização, execução orçamentária e financeira das transferências recebidas 

pelo Estado de Goiás. Ressalta-se que está em construção o resumo das 

transferências descentralizadas pelo Estado de Goiás (ações efetivadas pelo Grupo 

de Trabalho citado no item 8);  

13. Formalização de convênio de cooperação entre a Controladoria-

Geral do Estado de Goiás, a Fundação de Apoio à Pesquisa – FUNAPE e a 

Universidade Federal de Goiás, para fiscalização na área de infraestrutura; 

14. Formalização de convênio de cooperação entre a Controladoria-

Geral do Estado de Goiás e a Universidade Federal de Goiás, para implementação 

da Rede Metropolitana de Alta Velocidade, RedComep/Metrogyn; 

15. Apreciação de 100% dos Editais de Licitação e seus anexos, 

bem assim os atos de dispensa e inexigibilidade encaminhados a esta Gerência 

após a publicação, de acordo com a IN n.º 01/2011, no quantitativo de 

aproximadamente 503 manifestações;  

16. Monitoramento de 100% dos processos de licitação analisados; 

17. Utilização do pregão eletrônico em face do pregão presencial, 

representando um percentual de aproximadamente 82% dos pregões analisados; 

18. Verificação da legalidade de 06 (seis) comissões de licitação: 

Agência Goiana de Comunicação, Secretaria de Estado de Educação, 

Universidade Estadual de Goiás, Secretaria de Estado de Saúde, Instituto de 

Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás e Secretaria de Estado de 

Cidadania e Trabalho; 

19. Verificação do atendimento das recomendações exaradas pela 

SCI no momento da análise dos editais de licitação, atos de dispensa e 

inexigibilidade e adesões a atas de registro de preço, realizadas pela Supervisão de 

Licitações ou diretamente pelas Unidades de Controle Interno; 

20. Foram emitidos 1227 (até as 14:00hs do dia 06/12/2011) 

despachos de reanálise de processos de despesas, nos termos da Instrução 

Normativa CGE 002/2011, relativos aos casos em que foram apresentados 



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

49 

Recursos de Revisão pelos órgãos e entidades da Administração supervisionados 

por esta Gerência. 

A Gerência de Auditoria de Infraestrutura, ligada à 

Superintendência Central de Controle Interno da Controladoria-Geral do Estado, 

executou, no exercício de 2011, as seguintes atividades que estavam previstas no 

Plano de Ação: 

1. Formalização de Convênio com a Universidade Federal de Goiás 

com a finalidade de aprimorar as atividades de fiscalização de obras de infra-

estrutura contratadas pelo Estado de Goiás; 

2. Auditoria operacional no Programa: 1847- Programa Inovar – 

Fomento a pesquisa, desenvolvimento e inovação, Ação: 1137 – Apoio e 

concessão de bolsas à programas de pós-graduação, iniciação científica, apoio 

técnico e de estágio - Chamada Pública nº 09/2009 da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG, com emissão de relatório final de 

auditoria; 

3. Avaliação dos Processos de Tomada e Prestação de Contas em 

13 (treze) unidades do Estado de Goiás (Agência Goiana de Habitação – 

AGEHAB, Secretaria das Cidades – SECID, Fundo Estadual de Habitação – 

FEHIS, Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP, Secretaria de Estado 

de Infra-Estrutura – SEINFRA, Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia – 

FUNDETEC, Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de 

Goiás – SEMARH, Fundo de Capacitação e Profissionalização do Estado de Goiás 

– FUNCAP, Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA, Secretaria de Estado de 

Ciência e Tecnologia – SECTEC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Goiás –FAPEG, Agência Goiana de Desenvolvimento Regional – AGDR e 

Consórcio Rodoviário Intermunicipal S/A – CRISA);  

4. Realização de 4 (quatro) Auditorias Especiais: SEMARH, 

ESTÁDIO SERRA DOURADA, AGETOP e AGEHAB ( em andamento); 

5. Realização de 5 (cinco) acompanhamentos “in loco” de contratos 

de reabilitação e reconstrução de pavimentos asfálticos realizados pela AGETOP: 

5.1 Acompanhamento das obras de reabilitação da GO-164, 

trecho: Faina/Mozarlândia, integrante do Lote 1 da Concorrência nº 051/08, do 

Programa de Reabilitação de Estradas Asfaltadas-PREA, concernente ao Contrato 

nº 053/2008, pactuado entre a Agetop e o Consórcio  Caiapó/Teccon, Processo nº 

200800036000387; 

5.2 Acompanhamento das obras de reconstrução da GO-112, 

trecho: Simolândia / Iaciara, integrante do Contrato nº 023/2011-PR-GEJU, lote 

09, Rodovida/ Reconstruir), pactuado entre a Agetop e a Contrutora  Central do 

Brasil LTDA; 

5.3 Acompanhamento das obras de reconstrução da GO-050, 

trecho: Trindade / Campestre, (Rodovida / Reconstruir) integrante do Contrato  nº 

038/2011-PR-GEJU, lote 11, pactuado entre a Agetop e a Contrutora São 

Cristovão Ltda; 

5.4 Acompanhamento das obras de reconstrução da GO-222, 

trecho: Anápolis / Nerópolis, integrante do Contrato nº 030/2011-PR-GEJU, lote 
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10 (Rodovida / Reconstruir) pactuado entre a Agetop e a Trade Construtora e 

Incorporadora Ltda; 

5.5 Acompanhamento das obras de reconstrução da GO-070, 

trecho: Taquaral / Itaberaí, integrante do Contrato nº 051/08-GEGEL, lote 1, do 

Programa de Reabilitação de Estradas Asfaltadas-PREA, pactuado entre  o 

Agetop e a Consórcio Caiapó/Teccon. 

6. Realização de Auditoria de conformidade nos seguintes 

convênios: 

6.1 Realização de Auditoria de conformidade em convênios 

firmados entre a SEPLAN e a Prefeitura Municipal de São Luis dos Montes Belos 

conforme descrição abaixo: 

6.1.1 074/2009 - Obra de infraestrutura urbana de 50.337,00 

m² de pavimentação asfáltica em TSD com capa selante, em diversas avenidas e 

ruas do Município (Residencial Belo Horizonte, Jd. Primavera, Vila Aeroporto e 

Residencial Parque das Araras) – Valor de R$ 1.261.786,02; 

6.1.2 341/2010 - Obra de infraestrutura urbana de 33.257,00 

m² de pavimentação asfáltica em TSD com capa selante, em diversas avenidas e 

ruas do Município (Residencial Thais, Residencial Morada Nova, Jd. Boa Vista, 

Residencial Serra Verde II Etapa, Vila Serrânia e St. Alvorada) – Valor de R$ 

901.067,24; 

6.1.3 342/2010 - Obra de recuperação do pavimento asfáltico 

urbano com execução de lama asfáltica grossa com área de 60.888,00 m² em 

diversas avenidas e ruas do Município (St. Rodoviário, St. Santa Luzia, St. 

Central, St. Alvorada, St. Montes Belos e Vila Canaã I) – Valor de R$ 348.367,06; 

6.1.4 387/2010 - Obras de construção da lavanderia do 

Hospital Municipal Dr. Geraldo Lando – Valor de R$ 161.581,84; Auditoria em 

fase de contraditório. 

6.2 Realização de Auditoria de conformidade no Convênio 

I/2008 firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e a Agência Goiana de 

Transportes e Obras, cujo objeto refere-se a elaboração de projetos e  execução 

de obras para construção, reforma, ampliação de 123 (cento e vinte três) unidades 

escolares no Estado de Goiás.Auditoria em fase de entrega do relatório parcial; 

6.3 Realização de Auditoria de conformidade nas obras de 

reforma do Almoxarifado do Setor de Líquidos e Setor de Penicilânicos da 

IQUEGO, objetos dos Convênios nº 3778/2004 e 3694/2004,  respectivamente, 

firmados entre a Iquego e o Ministério da Saúde; 

7. Verificação de 100% das análises de prestação de contas dos 

recursos descentralizados pelo Estado de Goiás encaminhados a esta Gerência; 

8. Apreciação de 100% dos Editais de Licitação e seus anexos, bem 

assim  os atos de dispensa e inexigibilidade encaminhados a esta Gerência após 

a publicação, de acordo com a IN 01/2011, no quantitativo de aproximadamente 

347 manifestações e 80 procedimentos analisados nas unidades; 

9. Monitoramentos de 100% dos processos de licitação analisados; 
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10. Utilização do pregão eletrônico em face do pregão presencial, 

representando 43% dos pregões analisados; 

11.  Verificação da legalidade de 06 (seis) comissões de licitação: 

Secretaria de Infraestrutura, Secretaria das Cidades, Secretaria do Meio Ambiente; 

Agência Goiana de Transportes e Obras, FAPEG, AGEHAB; 

12. Verificação do atendimento das recomendações exaradas pela 

SCI no momento da análise dos editais de licitação, atos de dispensa e 

inexigibilidade e adesões a atas de registro de preço, realizadas pela Supervisão de 

Licitações ou diretamente pelas Unidades de Controle Interno; 

13. Emissão de 29 (vinte e nove) ordens de serviço visando 

levantar informações e verificar o atendimento das recomendações emitidas, bem 

como o atendimento de outras demandas da Gerência; 

14. Ampliação da quantidade de Unidades vinculadas à Gerência, 

com a criação da UCI junto à FAPEG; 

15. Ampliação em 3 (três) a quantidade de Auditores postados nas 

Unidades de Controle Interno; 

16. Treinamento e capacitação de 100% dos auditores lotados nas 

UCI’s; 

Além dessas realizações, foram executados os seguintes trabalhos que 

não estavam previstos no Plano de Ação: 

1 Análise de 100% dos processos de despesas, nas fases de 

empenho e pagamento, quanto ao atendimento das normas legais, totalizando 

6.327 (seis mil, trezentos e vinte e sete) processos; 

2  Análise de 100% dos Recursos de Revisão encaminhados pelos 

Órgãos para verificação das justificativas apresentadas quanto às irregularidades 

apontadas pelas Unidades de Controle Interno, num total de 233 análises; 

3 Registro, junto ao SCI-Net, das irregularidades verificadas nas 

análises dos processos de despesa, bem como dos procedimentos licitatórios, 

totalizando 520 processos cadastrados; 

4  Realização de visitas às Unidades para auxílio e orientação in 

loco no desenvolvimento das atividades desempenhadas, com o objetivo de 

uniformizar os trabalhos realizados; 

5 Análise da documentação técnica dos editais de obras e serviços 

de engenharia encaminhados pela Gerência de Auditoria da Área Social e 

Econômica, na ordem de 63 despachos/notas técnicas;

6 Participação dos auditores engenheiros no XIV SINAOP – 

Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, com carga horária de 30 

horas; 

7  Participação dos auditores no I Ciclo de Palestras de Controle 

de Obras Públicas realizado pelo TCE-GO, com carga horária de 8 horas; 

8  Participação da gerente no Encontro Empresarial de Obras 

Públicas, realizado no Sinduscon-Go, como debatedora representante da CGE; 

9  Acompanhamento do Termo de Cooperação Técnico Científico 

firmado entre a CGE e a UFG, na função de gestora do Convênio; 
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10 Atuação por solicitação da SEINFRA no acompanhamento das 

prestações de contas do Convênio nº 002-VI COMAR/2009, celebrado entre a 

União e o Estado de Goiás, com vistas a prevenir a ocorrência de pendências ou 

restrições no Cauc da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda 

(STN); 

11 Acompanhamento do convênio nº 004/2010 MS-

AGESUL/MS-AGETOP/GO, tendo como objeto a construção da ponte que liga o 

município de Lagoa Santa com o município de Aporé, com vistas à retomada e 

conclusão da obra; 

12 Acompanhamento de 03 auditorias de obras rodoviárias 

contratadas pela AGETOP em 2010, com recomendação de comunicação das 

irregularidades detectadas ao Tribunal de Contas e ao Chefe do Poder Executivo, 

além de abertura de Processo Administrativo com vistas à apuração de 

responsabilidades e ressarcimento ao Erário: 

12.1 Obras de construção do Ginásio de Esportes Compacto – 

Padrão 97, no município de Vila Propício, objeto do Contrato nº 060/2005-PR-

GEAJU, firmado entre a AGETOP e a empresa Migrande Construtora e Serviços 

ltda, no valor de R$ 405.660,77; 

12.2 Serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da GO-

210, trecho Turvelândia / Porteirão, objeto do Contrato nº 117/2006-PR-GEAJU, 

firmado entre a AGETOP e a empresa Teccon S/A – Construção e Pavimentação, 

no valor de R$ 11.615.066,98; 

12.3 Serviços de manutenção e conservação da malha rodoviária 

estadual – Programa 3ª Via – Fase II, objeto do contrato nº 147/2006-PR, firmado 

entre a AGETOP e a empresa Trade Construtora e Incorporadora Ltda.  

13 Manifestação técnica acerca da tabela de obras civis proposta 

pela AGETOP, em atendimento aos questionamentos encaminhados. 

A Gerência de Auditoria de Pessoal e Tomada de Contas Especial, ligada 

diretamente à Superintendência Central de Controle Interno da Controladoria-

Geral do Estado, executou, até o momento no exercício de 2011, as seguintes 

atividades que estavam previstas no Plano de Ação: 

1. Cruzamento dos arquivos de dados pessoais, funcionais e 

financeiros dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo do Estado de 

Goiás com o pessoal ativo e inativo beneficiários do RGPS, bem como com os 

servidores ativos e inativos das demais entidades públicas federais, estaduais e 

municipais e empregados de entidades privadas estabelecidas no território 

nacional; 

2. Apuração de Denúncias; 

3. Auditoria de conformidade nas Folhas de Pagamento do Pessoal 

da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual; 

4. Auditoria Especial de Frequências; 

5. Emissão de despachos quanto a legalidade em todos os atos de 

pessoal sujeitos a registro e torná-los disponíveis ao TCE; 

6. Acompanhamento de julgados do Tribunal de Contas do Estado 

referentes à área de pessoal e benefícios; 
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7. Proposição de normas técnicas e procedimentos relativos às 

ações de controle na área de pessoal e benefícios; 

8. Auditoria nas Contribuições Previdenciárias do RGPS na 

AGETOP; 

9. Atualização do Manual de Procedimentos de Tomada de Contas 

Especial; 

10. Implantação do Modelo de Relatório Conclusivo de Tomada 

de Contas Especial; 

11. Realização de visitas técnicas às Comissões de Tomadas de 

Contas Especial instaladas; 

12. Emissão do Relatório e Certificado de Auditoria; 

13. Acompanhamento da instauração e julgamento das Tomadas 

de Contas Especial; 

14. Treinamento de usuários na instauração de Tomada de Contas 

Especial; 

15. Instalação na GEPT de ferramentas de Data Warehouse – 

Business Objects – BO, para auditoria na base de dados de pessoal; 

16. Treinamento para os servidores da GEPT para utilização da 

ferramenta Business Objects – BO; 

17. Atualização dos Manuais referentes as áreas de Pessoal e 

Tomada de Contas Especial; 

18. Treinamento e capacitação, dos servidores da GEPT no sistema 

novo – RH-Net; 

Produção de trilha de auditoria e consolidação de informações para subsidiar ações 

de controle. 

PROGRAMA 4001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 - Apoio Administrativo 
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1601- GABINETE DO CHEFE DO GABINETE MILITAR 

GESTOR: MAURO TEXEIRA CÂNDIDO 

VISÃO INSTITUCIONAL 

Ser um órgão especializado, composto por profissionais altamente 

qualificados e comprometidos com sua missão, constituindo uma referência em 

matéria de segurança institucional 

� 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 para atendimento de seus compromissos 

oficiais e o cumprimento de suas missões constitucionais.  

Conseqüentemente, todo o planejamento do órgão é executado tendo 

em vista a agenda dos dignitários que tem sob sua guarda. 

� Legislação: 

♦ Lei nº. 14.048, de 21 de dezembro de 2001. 

♦ Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011. 

♦ Decreto nº. 7.392, de 07 de julho de 2011. 

♦ Lei nº 17.367, de 11 de julho de 2011. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

♦ O Gabinete Militar da Governadoria é um órgão com características 

extremamente peculiares, 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. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

♦ No ano de 2011 vigorou as orientações do plano estratégico original, 

traçado para o quadriênio (2007/2011).  
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� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações: 

♦ As missões desempenhadas pelo Gabinete Militar da Governadoria 

são eminentemente de apoio administrativo. Portanto, não 

desenvolve programas finalísticos. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Ação não realizada em 2011. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

� Ação 2858 - Desenvolvimento E Implementação De Políticas/Normas 

De Remuneração No Âmbito Do Poder Executivo 

Realizações: 

Adquirir e distribuir vale transporte aos servidores do Gabinete Militar.

� Meta de atendimento no período: 09 (nove) servidores que por lei 

teriam este direito. 

� Total de atendimento: 09 

� Objetivos alcançados: 100% 

O beneficio alcançou apenas aqueles servidores com salário de até 02 

(dois) salários mínimos, conforme a Lei Federal nº 9.862 de 30 de outubro de 

1985 e Decreto Federal nº 4.079 de 13/10/1993. 

PRODUTOS FÍSICO 

PREVISTO REALIZADO A REALIZAR 
PESSOAS 09 09 00 

(  ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde Do Servidor – Ppcss 

Realizações: 

Adquirir materiais odontológicos para o serviço odontológico do 

Gabinete Militar. 

� Meta de atendimento no período: 32 (trinta e dois) servidores. 

� Total de atendimento: 26 

� Objetivos alcançados: 81,25% 

PRODUTOS FÍSICO 

PREVISTO REALIZADO A REALIZAR 
PESSOAS 32 26 06 

PROGRAMA 4004 - PROGRAMA SEGURANÇA E PROTEÇÃO DAS 

AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS 

� Ação 4004 - Segurança/Proteção Das Autoridades  Governamentais 
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1701 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA 

GESTOR: 

� SILVIO SILVA SOUSA 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ O objetivo institucional da Secretaria de Desenvolvimento 

Metropolitano de Goiânia (SEDRMG) é a 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. 

� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Os programas finalísticos da SEDRMG estão dentro do Eixo Goiás 

Integrado e Sustentável (Eixo 3). 

� Legislação:

♦ A SEDRMG foi instituída pela Lei 17.257, de 25 de janeiro de 

2011, sendo regulamentada pelo Decreto nº 7.397, de 07 de julho 

de 2011. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ Foi elaborado as diretrizes do Plano Diretor da Região

Metropolitana de Goiânia (RMG) cujo objetivo é a promoção do 

desenvolvimento da RMG, sendo fundamentado no reordenamento 

territorial e na inovação das relações socioambientais, econômicas e 

políticas da região. Foram promovidas as seguintes ações 

específicas: 

1. Instituição de um planejamento como instrumento para gestão 

metropolitana; 

2. Construção de um modelo espacial assegurando o equilíbrio do 

desenvolvimento e o bem estar da população; 

3. Identificação no território metropolitano das oportunidades 

socioeconômicas que possibilitem a inserção social e produtiva 

da região; 

4. Fortalecimento de uma gestão pactuada e compartilhada; 
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5. Contribuição para a formação de uma mentalidade 

metropolitana. 

♦ Foram concluídos os estudos preliminares para a elaboração do 

projeto do Metro Leve no Eixo Anhanguera – VLT. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:

♦ Utilização do Sistema de Informações Gerenciais de Planejamento 

(SIGEPLAN), o que permitiu a vinculação de cada  despesa 

executada com a devida ação prevista no PPA. 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações:

♦ Programa 1879: Programa para Mobilidade na Região 

Metropolitana e Municípios de Médio Porte: 

- Indicador: Número de Municípios atendidos por ações do 

programa; 

- Descrição: número de municípios atendidos com ações de apoio 

a gestão de transportes. 

♦ Programa 1880: Programa de Planejamento e Infra-Estrutura 

Metropolitana: 

- Indicador: Número de Municípios atendidos por ações do 

programa; 

- Descrição: Número de Municípios atendidos por ações do 

programa. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

(  ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1879 - PROGRAMA PARA MOBILIDADE NA REGIÃO 

METROPOLITANA E MUNICÍPIOS DE MÉDIO PORTE 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado:  

O indicador utilizado é o número de municípios atendidos pelo Programa. 

Ação 
Nº de municípios 
previstos (MP) 

Nº de municípios 
atendidos (MA) 

Valor 
autorizado 

Valor 
Executado 

1102 25 25  100.000,00 0,00

2702 20 0       4.000,00 0,00

2704 20 0 4.000,00 0,00

Observações: Não houve execução orçamentária e financeira nesse 

programa em 2011. Entretanto, iniciou-se os projetos para a elaboração do Plano 

Diretor da Região Metropolitana de Goiânia e para a criação do Metro Leve no 

Eixo Anhanguera, sendo que ambos pertencem à Ação 1102. 

� Ação 1102 - Projeto De Mobilidade Urbana 

Realizações: 

Elaboração das diretrizes do Plano Diretor da RMG com a participação 

de todos os municípios dessa região e conclusão dos estudos preliminares para a 

elaboração do projeto do Metro Leve no Eixo Anhanguera – VLT.

Observações: O Plano Diretor da RMG visa o reordenamento territorial, 

inovando as relações socioambientais, econômicas e políticas dessa região, sendo 

que as reuniões realizadas com todos os prefeitos da RMG permitiu a elaboração 

dos subsídios para o Termo de Referência necessário a alavancagem dos recursos 

e licitações, caso sejam necessários. Já os estudos preliminares para a elaboração 

do projeto do VLT foi feito através de Parceria Público-Privada (PPP). 

� Ação 2702 - Transporte Cidadão - Subsídio Ao Transporte Coletivo 

Urbano 

Realizações: 

Nada foi realizado nessa Ação em 2011 pela Unidade Orçamentária 1701. 

Observações: A SEDRMG executou essa ação via descentralização 

orçamentária com o PROTEGE, sendo esta unidade orçamentária o titular do 

crédito de toda despesa realizada e aquela o gerenciador do crédito.  

� Ação 2704 - Transporte Coletivo Na Região Metropolitana De 

Goiânia 

Realizações: 

Nada foi realizado nessa Ação em 2011 pela Unidade Orçamentária 1701. 



1701 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA 

60 

PROGRAMA 1880 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E INFRA-

ESTRUTURA METROPOLITANA 

� Ação 2709 - Infra-Estrutura Para Mobilidade Nos Corredores De 

Transportes Coletivos Da Rmg 

Realizações: 

Nada foi realizado nessa Ação em 2011 pela Unidade Orçamentária 1701. 

� Ação 2710 - Extensão E Recuperação Do Corredor Anhanguera 

Realizações: 

Nada foi realizado nessa Ação em 2011 pela Unidade Orçamentária 1701. 

� Ação 2711 - Implantação E Melhoria Das Estações De Integração E 

Novos Abrigos Da Rmg 

Realizações: 

Nada foi realizado nessa Ação em 2011 pela Unidade Orçamentária 1701. 

� Ação 2712 - Implantação De Infra-Estrutura Para Acessibilidade Na 

Rmg 

Realizações: 

Nada foi realizado nessa Ação em 2011 pela Unidade Orçamentária 1701. 

� Ação 2957 - Infraestrutura Para O Turismo Religioso De Trindade 

Realizações: 

Nada foi realizado nessa Ação em 2011 pela Unidade Orçamentária 1701.

PROGRAMA 1887 - PROGRAMA ÁGUA POTÁVEL PARA TODOS 

� Ação 1184 - Abastecimento De Água Para A Região Metropolitana 

De Goiânia 

Realizações: 

Nada foi realizado nessa Ação em 2011 pela Unidade Orçamentária 1701. 



1701 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA 

61 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Nada foi realizado nessa Ação em 2011 pela Unidade Orçamentária 1701. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde Do Servidor – Ppcss 

Realizações: 

Nada foi realizado nessa Ação em 2011 pela Unidade Orçamentária 1701. 

PROGRAMA 4001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação - 4001 - Apoio Administrativo 
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1801 – GABINETE DO SECRETÁRIO DAS CIDADES 

GESTOR: Igor Montenegro Celestino Otto 

VISÃO INSTITUCIONAL 

A visão institucional da Secretaria das Cidades é alcançar um Goiás 

Integrado e Sustentável através de um modelo de Desenvolvimento Regional e 

Local Sustentáveis, corrigindo distorções e desequilíbrios regionais, locais e 

urbanos e assegurando o progresso com responsabilidade social e qualidade 

ambiental para as presentes e futuras gerações 

� Objetivo Institucional:

♦ O objetivo institucional da Secretaria das Cidades é formular 

políticas de desenvolvimento urbano para as cidades do Estado, 

coordenar ações de política de Habitação, Saneamento Básico e 

Ambiental, de trânsito entre outros objetivos (Art.1º Dec.7.439 de 

06 de setembro de 2011) 

� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Interiorização do Desenvolvimento e Cidades Sustentáveis; 

♦ Regiões de Desenvolvimento Harmônico e Equilibrado;

♦ Saneamento Básico Universalizado; 

♦ Habitação Popular de Qualidade. 

� Legislação:

♦ A Secretaria das Cidades foi instituída pela Lei 15.123 de 11 de 

fevereiro de 2005 sobre a estrutura da então Secretaria de 

Habitação e Saneamento, sendo regulamentada atualmente pelo 

Decreto nº 7.439 de 06 de Setembro de 2011 e teve sua estrutura 

modificada pela Lei nº 17.257 de 25 de janeiro de 2011. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

Durante o exercício de 2011 a Secretaria das Cidades foi conduzida de 

forma Participativa, procurando-se a integração máxima entre os setores com 

vistas a maximização dos resultados 
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� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

Durante o Exercício de 2011 foi realizada a aquisição de equipamentos 

para a montagem de um laboratório completo para o zoneamento agro-econômico 

ecológico do Estado de Goiás. 

Na habitação foram entregues 200 unidades habitacionais do programa 

Morada Nova, Ação Construção e Doação de Moradias para famílias de baixa 

renda no Estado. 

Foram entregues 885 títulos de regularização de lotes dentro da Ação 

Regularização Fundiária beneficiando famílias e melhorando o espaço urbano em 

Goiânia. 

No Saneamento foram equipamentos 04 galpões de triagem nos 

municípios de Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia.No Município de 

Hidrolândia, as obras incluem Ampliação e Melhoria do Aterro Controlado e a 

construção de 1 Galpão de triagem de 100 m², estando  prevista a instalação de 

uma cooperativa e aquisição de equipamentos (01 trator de esteira, 01 caminhão 

com carroceria de madeira e 06 conteineres de Goiânia, 

Está em fase de projeto para Elaboração do Plano Estadual de 

Saneamento Básico, contemplando abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

manejo dos resíduos sólidos urbanos e drenagem urbana. Prevê o diagnóstico, o 

atendimento dos objetivos e metas previstas no PLANSAB  - (Plano Nacional de 

Saneamento Básico), e o planejamento do setor com estabelecimento de regras, 

diretrizes, programas, projetos e ações com previsibilidade de 20 anos. 

Foi constituído pelo Decreto Estadual nº 7319, de 03 de maio de 2011, o 

Grupo de Trabalho Interinstitucional para elaboração do Plano Estadual de 

Saneamento Básico, onde foram criadas  04 câmaras técnicas,  sendo:  

Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos Urbano e 

Drenagem Urbana. 

Os trabalhos do grupo encontram-se na fase de coleta de dados primários 

através de questionários enviados a todos os municípios. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:

♦ Plano Estratégico do Estado e Plano do Governo Marconi Perillo 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações:

♦ Os principais indicadores são família beneficiada com 

regularização de lotes, com unidades habitacionais e municípios 

atendidos com água e esgotamento ou destinação de resíduos 

sólidos. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

(x  ) Gestão Participativa       

(  ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1069 – PROGRAMA MORADA NOVA 

O Programa Morada Nova, foi idealizado para implementar através de 

parcerias estratégicas com a União e os Municípios, visando a construção, a 

reforma/ampliação e a legalização de habitações, reduzindo o déficit habitacional 

e melhorando a habitabilidade das moradias populares em Goiás. Assim, o 

programa objetiva combater o déficit e suprir as deficiências habitacionais da 

população de baixa renda, propiciando melhor qualidade de vida às famílias, 

através de subsídios em consonância com os critérios definidos pelo Governo do 

Estado.

Cooperação com bancos parceiros para captação de recursos provenientes 

do orçamento geral da União adquiridos via leilão, para construção de unidades 

habitacionais pelo Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH. 

Neste ano de 2011 foram concluídas 200 unidades 

E foi dado início de obras nos seguintes municípios: 

- 40 unidades em Goianapolis; 

- 50 unidades em Cidade Ocidental; 

- 50 unidades em Corumbá de Goiás; 

- 50 unidades em Pirenópolis; 

- 50 unidades em Jussara; 

- 30 unidades em Maripotaba; 

- 50 unidades em Pires do Rio. 

- Sendo que todas as unidades serão inauguradas em fevereiro de 2012. 

Liberação de contrapartida no valor R$ 1.800.000,00 (Hum Milhão e 

oitocentos mil reais) pelo governo do Estado de Goiás.   

Com essas unidades serão capazes de atender 800 famílias. 

� Ação 1128 - Aquisição e Doação de Lotes Urbanos/Urbanizados 

Realizações:  

Nenhuma atividade foi realizada em 2011. 

� Ação 1129 - Melhoria da Unidade Habitacional 

Realizações:  

Nenhuma atividade foi realizada em 2011. 

� Ação 1130 - Regularização Fundiária (Antigo Habitar Legal) 

Realizações:  

Houve durante o ano de 2011 estudo/elaboração da Minuta da Lei que 

dispões sobre regularização fundiária, a qual se encontra na Assembléia 

Legislativo para analise e aprovação. Houve também participação da Secretaria no 

grupo de trabalho instituído pelo Ministério Público.  
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A Secretaria em conjunto com a AGEHAB promoveu a regularização de 

885 lotes nos setores Vila Mutirão, Parque Atheneu, Jardim Curitiba e outros. 

Houve a intermediação da Secretaria das Cidades na Transferencia de Fundos no 

valor de R$ 1.701.000,00 dos quais foi pago R$1.134.000,00, restando R$ 

567.000,00 para restos a pagar em 2012, do Fundo PROTEGE para a AGEHAB 

para regularização fundiária, através do Fundo Estadual de Habitação de Interesse 

Social - FEHIS 

A Superintendência de Políticas Habitacionais manifestou sobre a 

proposta de alteração das leis 16269/08 e lei 12229/93 proposta pela comissão de 

Habitação, Reforma Agrária e Urbana da Assembléia Legislativa de Goiás. 

Houve também manifestação conveniência e oportunidade em processos 

de regularização fundiária encaminhados pela AGEHAB. 

A Superintendência conseguiu promover a prorrogação de vigência do 

convênio 096408-43/2006 no valor de R$ 177.255,00. 

Observações: O objetivo da ação era de melhorar as condições de 

habitabilidade de assentamentos humanos precários, reduzir riscos mediante sua 

urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade.  

� Ação 2164 - Quitação de Financiamentos Habitacionais para a 

População Carente 

Realizações: 

Nenhuma atividade foi realizada em 2011. 

� Ação 2367 - Cheque Moradia Rural

Realizações: 

Todas as informações referentes a esta ação deverá ser fornecidas pela 

Agência Goiana de Habitação – AGEHAB. 

� Ação 2368 - Cheque Moradia Urbano

Realizações: 

Nenhuma atividade foi realizada em 2011. Todas as informações 

referentes a esta ação deverá ser fornecidas pela Agência Goiana de Habitação – 

AGEHAB. 

� Ação 2369 - Cheque Moradia Do Servidor Público

Realizações: 

Nenhuma atividade foi realizada em 2011. Todas as informações 

referentes a esta ação deverá ser fornecidas pela Agência Goiana de Habitação – 

AGEHAB. 
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� Ação 2370 - Cheque Moradia Reforma

Realizações: 

Todas as informações referentes a esta ação deverá ser fornecidas pela 

Agência Goiana de Habitação – AGEHAB. 

� Ação 2371 - Cheque Moradia Comunitário

Realizações: 

Todas as informações referentes a esta ação deverá ser fornecidas pela 

Agência Goiana de Habitação – AGEHAB. 

� Ação 2372 - Cheque Moradia Reforma/Acessibilidade

Realizações: 

Todas as informações referentes a esta ação deverá ser fornecidas pela 

Agência Goiana de Habitação – AGEHAB. 

� Ação 2377 - Cheque Moradia Infra-Estrutura

Realizações: 

Todas as informações referentes a esta ação deverá ser fornecidas pela 

Agência Goiana de Habitação – AGEHAB. 

� Ação 2385 - Financiamento a Pessoas Físicas para Aquisição de 

Unidade Habitacional 

Realizações:

Foi realizadas reuniões com ADFEGO para melhor definir os critérios de 

seleção, porém nenhum financiamento ocorreu. 

� Ação 2387 - Construção E Doação De Moradias

Realizações:

Cooperação com bancos parceiros para captação de recursos provenientes 

do orçamento geral da União adquiridos via leilão, para construção de unidades 

habitacionais pelo Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH. 

Neste ano de 2011 foram concluídas 200 unidades 

E foi dado início de obras nos seguintes municípios: 

-40 unidades em Goianapolis; 

- 50 unidades em Cidade Ocidental; 

- 50 unidades em Corumbá de Goiás; 

- 50 unidades em Pirenópolis; 

- 50 unidades em Jussara; 

- 30 unidades em Maripotaba; 
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- 50 unidades em Pires do Rio. 

- Sendo que todas as unidades serão inauguradas em fevereiro de 2012. 

Liberação de contrapartida no valor R$ 1.800.000,00 (Hum Milão e 

oitocentos mil reais) pelo governo do Estado de Goiás.   

Com essas unidades serão capazes de atender 800 famílias. 

� Ação 2395 - Pesquisa, Tecnologia e Capacitação 

Realizações:  

Inicialmente foi feito contato com UFG para celebrar convênio para 

analise das tecnologias ou até mesmo para viabilizar a realização de trabalho final 

para pesquisa em habitação popular, porém o valor para ação foi pequeno a UFG 

não se interessou, portanto, nenhuma realização foi registrada neste período. 

Observações: O objetivo da ação era buscar novas tecnologias para 

aplicação de melhorias nas unidades habitacionais, capacitação técnica e 

sustentabilidade as ações a serem desenvolvidas no programa. 

PROGRAMA 1866 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E 

CIDADES SUSTENTÁVEIS 

� Ação 2654 - Elaboração do Estatuto dos Municípios Goianos 

Realizações:

Não foi realizada nenhuma atividade referente à esta ação por falta de 

recursos e demanda. 

� Ação 2655 - Elaboração dos Planos Diretores Democráticos Cidade 

Pra Gente 

Realizações:  

Não foi realizado nenhum trabalho referente aos planos diretores em 

razão da falta de recursos financeiros. 

� Ação 2656 - Requalificação dos Espaços Urbanos Espaço da Gente 

Realizações:

Nenhuma atividade foi realizada referente à esta ação por falta de 

recursos financeiros. 
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� Ação 2657 - Elaboração de Projetos Referenciais 

Realizações: 

Face à inexistência de recursos financeiros não foi desenvolvida nenhuma 

atividade referente a esta ação. 

� Ação 2658 - Normatizar a Produção do Espaço Urbano em Cadernos 

Técnicos 

Realizações: 

Não foi realizado nenhum projeto referente à esta ação em razão da falta 

de recursos. 

� Ação 2659 - Prestar Assistência Técnica para Produção do Espaço 

Urbano. 

Realizações: 

Nenhuma atividade foi realizada referente à esta ação em razão da 

inexistência de recursos. 

PROGRAMA 1879 - PROGRAMA PARA MOBILIDADE NA REGIÃO 

METROPOLITANA E MUNICÍPIOS DE MÉDIO PORTE 

� Ação 2703 - Circulação não-motorizada 

Realizações:

Esta ação visa promover atividades que possam melhorar e qualificar a 

mobilidade e a acessibilidade de pedestres, ciclistas e pessoas com mobilidade 

reduzida, bem como melhorar e qualificar a mobilidade dos usuários nos 

embarques/desembarques nos terminais e abrigos. 

Ações deliberadas pela Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos 

(CDTC) nas reformas e construções de terminais na Rede Metropolitana de 

Transporte Coletivo. Como exemplos  temos a construção de bicicletários 

(paraciclos) e de acessibilidade na parte interna dos terminais.  

Observações:  

Como essas ações foram realizadas na Rede Metropolitana de Transporte 

Coletivo de Goiânia que é composta por 20(vinte) cidades, entendemos que que 

todas essas cidades foram atendidas com as referidas ações realizadas. 

� Ação 2705 - Transporte Coletivo Para As Cidades De Médio Porte 

Realizações:

Nenhuma atividade realizada no período. 
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� Ação 2706 - Melhoria da Gestão de Trânsito e Transporte nas 

cidades de médio porte 

Realizações:

Foi realizado o diagnóstico de acidentalidade de trânsito de todos os 

municípios do estado. Em seguida, foram elaborados projetos conjuntamente com 

a Secretaria da Saúde para obtenção de recursos junto ao Ministério da Saúde para 

os 20 municípios com maiores índices. Estes projetos foram elaborados para 

implantação de OBSERVATÓRIOS DE ACIDENTALIDADE DE TRÂNSITO 

nos municípios goianos para identificar as causas e subsidiar o planejamento de 

soluções. Foram aprovados pelo Ministério 5 municípios. 

� Ação 2707 - Cartão Transporte Cidadão 

Realizações:

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

PROGRAMA 1882 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL 

� Ação 2720 - Qualificar a Gestão Municipal Capacitações 

Programadas 

Realizações:  

Não foi realizada nenhuma atividade desta ação em razão de falta de 

recursos. 

� Ação 2721 - Ampliar a Estrutura Técnica Profissional dos 

Municípios Cidade Escola 

Realizações:  

Não foi realizado nenhuma atividade referente à esta ação em razão da 

falta de recursos. 

� Ação 2722 - Estruturar Políticas Urbanas – Arquivo Das Cidades 

Realizações:  

foi realizada nenhuma atividade referente à esta ação em razão da falta de 

recursos humanos, financeiros e de informática. 
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� Ação 2958 – Zoneamento Agro-Ecológico Econômico 

Realizações:  

Aquisição de equipamentos de informática que equipou um laboratório 

completo na cidade de Goiânia. 

PROGRAMA 1885 - SOLUÇÃO PARA OS ESGOTOS SANITÁRIOS E 

RESÍDUOS SÓLIDOS EM TODAS AS CIDADES 

� Ação 1178 - Implantar/Ampliar o Sistema Público de Esgotamento 

Sanitário 

Realizações:  

Esta ação foi Finalizada com a Implantação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário de Formosa, completamente concluído e prestado contas em 2009. 

� Ação 1179 - Implantar/Ampliar Sistema Individual de Tratamento 

de Esgoto 

Realizações:  

1- Implantar soluções individuais de Esgotamento Sanitário para os 

municípios com população abaixo de 10 mil habitantes, que não tenham 

sustentabilidade para sistemas coletivos e com condições adequadas de 

permeabilidade do solo, através de construção de módulos sanitários, que 

incluem banheiros, nos domicílios que não dispõem deste benefício, e 

fossas sépticas e sumidouros para aqueles que possuem essa estrutura, 

sem ônus para as famílias com renda abaixo de 3 salários mínimos. Prevê 

a universalização do atendimento de esgoto na cidade. 

Valor do Investimento, R$ 383.042.093,20 

- Realização: Foram cadastradas junto à FUNASA, 149 cartas consultas 

com 108.000 fossas sépticas e sumidouros e 21.000 MSD ( Módulo 

Sanitário Domiciliar) com valor total de R$ 347.000.000,00 (trezentos e 

quarenta e sete milhões) das quais foram selecionadas 133 cidades com 

montante em torno de R$ 272.000.00,00 (duzentos e setenta e dois 

milhões) para 85.000 fossas e sumidouros e 17.000 MSD. 

Estamos em tratativas com a Presidência da FUNASA e com a Diretoria 

de Infraestrutura Social do GEPAC no Ministério de Planejamento, 

Orçamento e Gestão.  
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Para 2011 foram selecionados 17 Municípios totalizando um valor de R$ 

8.500.000,00. Abaixo relação das cidades selecionadas: 

Para 2012 estamos melhorando e inovando os projetos para atingirmos as 

metas previstas no Plano de Governo.  

1 GO AMARALINA  R$      500.000,00  

2 GO BALIZA  R$      500.000,00  

3 GO BURITINOPOLIS  R$      500.000,00  

4 GO CAMPOS VERDES  R$      500.000,00  

5 GO CAVALCANTE  R$      500.000,00  

6 GO DAMIANOPOLIS  R$      500.000,00  

7 GO DIVINOPOLIS DE GOIAS  R$      500.000,00  

8 GO FLORES DE GOIAS  R$      500.000,00  

9 GO GUARANI DE GOIAS  R$      500.000,00  

10 GO GUARINOS  R$      500.000,00  

11 GO MAMBAI  R$      500.000,00  

12 GO MONTE ALEGRE DE GOIAS  R$      500.000,00  

13 GO MONTIVIDIU DO NORTE  R$      500.000,00  

14 GO NOVO PLANALTO  R$      500.000,00  

15 GO SITIO D'ABADIA  R$      500.000,00  

16 GO TERESINA DE GOIAS  R$      500.000,00  

17 GO TROMBAS  R$      500.000,00  

 R$   8.500.000,00  

� Ação 1180 - Construção e Melhoria de Aterros 

Realizações:  

1- Construção de 04 Galpões de Triagem em Goiânia (02 de 1200m²), 

Aparecida de Goiânia(01 de 1200m²) e Anápolis (01 de 300 m²), no valor 

de R$ 1.992.918,92.

- Realizada a licitação das obras 

- Assinado Contrato de Trabalho; 

- Dado a Ordem de Serviço para inicio das obras; 

- Os equipamentos estão em processo de Licitação. 

Fase atual: A obra está em andamento com 17% de sua execução 

concluída.  

2- Foi dado andamento ao Convênio 2832/05 SECIDADES-FUNASA-

Construção de aterro controlado no município de Hidrolândia

Foi feita a inclusão da Secretaria das Cidades como Interveniente 

Executora de forma a permitir que o Estado, segundo a Sefaz, possa 

depositar os recursos da contra-partida em conta cujo CNPJ não seja do 

próprio Estado. 

Os equipamentos já foram licitados ( 01 Trator de Esteira, 01 Caminhão 

com carroceria de madeira e 06 containners). 

Fase Atual; A obra está em andamento com 51% de sua execução 

concluída. 
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Observações:  

1- Dos 04 Galpões: As obras estão em andamento, com problemas na 

execução junto as comunidades locais, no Goiânia 2 e Recanto do 

Bosque. 

2- Das obras de Hidrolândia: A obra está em andamento e com previsão 

de término para abril de 2012.  

� Ação 1181 - Operação de Aterros 

Realizações:  

Esta Ação Foi Finalizada em 2010. Estamos elaborando novos projetos 

para pleitearmos recursos junto ao Governo Federal para a realização de atividades 

referentes a gestão de resíduos sólidos. 

� Ação 1182 - Conclusão de Obras de Esgotamento Sanitário em 

Andamento 

Realizações:  

1- Obra de Esgoto Sanitário em ARUANÃ

a- Foi dado andamento ao Convênio nº 001/2008 entre SECIDADES-

SANEAGO e Pref. de Aruanã, com a elaboração de novo plano de 

trabalho, cronograma físico-financeiro e 4º Termo Aditivo. 

b- A SANEAGO foi incluída como interveniente executora ao Contratos 

de Repasse nº 0053406-35 e nº 0073928-40 entre a CAIXA e Governo de 

Goiás através da Secretaria das Cidades. 

c- Foi enviado à Caixa Reprogramação de Serviços e Valores da obra 

para analise e parecer, onde a mesma analisou e se manifestou 

recentemente contraria a reprogramação. 

d- Fase atual: A obra esta em andamento com 86% de sua execução 

concluída e aguardando parecer da CAIXA. 

2-Obra de Esgoto Sanitário em CRISTALINA

a- Aguardando o depósito da última parcela do recurso da União, para 

finalizar-se o processo e prestar contas finais.  

Observações:  

1- Da obra de Aruanã: 

Trata-se de obra de grande porte, iniciada em 1998, paralisada por 10 

anos e retomada em 2008. Em 2009, após várias reuniões na CAIXA, foi 

necessária a alteração de orçamento, mas sem prejuízo do objeto previsto. 

Embora tenham esta sendo executada a obra não foi efetuado nenhum 

pagamento em 2011. 

2- Da obra de Cristalina: 

Obra concluída aguardando parecer da FUNASA para liberação da última 

parcela do convênio para pagamento e prestação de contas final. 
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� Ação 1183 - Conclusão de Obras de Destinação de Resíduos Sólidos 

em Andamento 

Realizações: 

Obra de Aterro Controlado em CRISTALINA

Esta Ação foi finalizada em 2010 e feita a prestação de contas final a 

FUNASA. Estamos em elaboração de novos projetos para pleitearmos 

recursos junto ao Governo Federal para execução de novas obras para 

2012. 

� Ação 2728: Gestão dos Serviços de Limpeza Urbana 

Realizações:  

Projeto Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)  

Objeto: Reduzir a quantidade de resíduos depositados no aterro da cidade, 

retirar os catadores do aterro e lhes dar melhor condição de trabalho e 

renda, com apoio ao seu trabalho na cidade dentre outros. 

Esta Ação foi ccncluída em 2010, e em 2011 foram feitas várias reuniões 

e seminarios juntos com outros órgãos da esfera estadual para Elaboração 

do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Esta Secretaria está elaborando 

novos projetos para pleitear recursos junto ao Governo Federal em 2012. 

PROGRAMA 1886 - PROGRAMA PLANOS DE SANEAMENTO 

Trata-se de um programa previsto para atender à legislação federal que 

determina a elaboração de planos de saneamento em suas diversas áreas, a saber, 

ÁGUA/ESGOTO (Ação 2730), RESÍDUOS SÓLIDOS (Ação 2731) e de 

DRENAGEM URBANA (Ação 2732) e a sua devida implantação, monitoramento 

e revisão (Ação 2733). 

Está em fase de projeto para Elaboração do Plano Estadual de 

Saneamento Básico, contemplando abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

manejo dos resíduos sólidos urbanos e drenagem urbana. Prevê o diagnóstico, o 

atendimento dos objetivos e metas previstas no PLANSAB - (Plano Nacional de 

Saneamento Básico), e o planejamento do setor com estabelecimento de regras, 

diretrizes, programas, projetos e ações com previsibilidade de 20 anos. 

Foi constituído pelo Decreto Estadual nº 7319, de 03 de maio de 2011, o 

Grupo de Trabalho Interinstitucional para elaboração do Plano Estadual de 

Saneamento Básico, onde foram criadas 04 câmaras técnicas, sendo: 

Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos Urbano e 

Drenagem Urbana. 

Os trabalhos do grupo encontram-se na fase de coleta de dados primários 

através de questionários enviados a todos os municípios. 
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Diante da não existência de recursos estaduais para tal, a Secretaria das 

Cidades elaborou pleito ao Governo Federal, junto ao Ministério do Meio 

Ambiente, recursos totalizando a quantia de R$9.700.000,00., 

A ação não fica prejudicada em sua totalidade, já que, se os recursos 

forem liberados, os planos poderão ser elaborados no ano de 2012. 

� Ação 2730 - Elaboração dos Planos de Saneamento - Água/Esgoto 

Realizações: 

Foi instituído pelo Governador Marconi Ferreira Perillo Júnior o GTI – ( 

Grupo de Trabalho Interinstitucional), criado em 03 de maio de 2011, 

através do Decreto n.º 7.319, para a Elaboração do Plano Estadual de 

Saneamento Básico. 

- ARCABOUÇO INSTITUCIONAL 

- Lei Federal N°. 11.445, de 05/01/07 – Política de Saneamento (Dec. 

217, 21/06/10) 

- Lei Federal N°. 12.305, de 02/08/10 – Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Dec. 7404, 23/12/10) 

- Lei Estadual N°. 14.939, de 15/09/04 – Marco Regulatório (Dec. 6276, 

17/10/05) 

- Lei Estadual Nº. 14.248, de 28/07/02 – Política Estadual de Resíduos 

Sólidos 

- Princípios fundamentais

- Universalização do acesso 

- Integralidade e disponibilidade 

- Eficiência e sustentabilidade 

- Controle social 

“ Abrangendo Abastecimento de Água Urbana e Esgotamento Sanitário 

Urbano”. 

Para a elaboração do Plano de Saneamento – Água/Esgoto, esta sendo 

realizado vários seminários e reuniões com o Grupo de Trabalho 

Interinstitucional – GTI. 

TRABALHOS REALIZADOS EM 2011. 

- Instituição Grupo de Trabalho, Cronograma de Trabalho  

- Elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico, Orientação aos 

Planos Municipais de Saneamento  

- Formação das Câmaras Técnicas de Saneamento – Água / Esgoto. 

- Aprovação Questionários / Discussão Elaboração Plano.  

- Foram enviados e-mails a todas as Prefeituras, informando sobre a 

elaboração do Plano e encaminhando os questionários de Água e Esgoto. 

- Orientamos técnicos das Prefeituras pelo telefone e pessoalmente. 

- Telefonamos para todas as Prefeituras, cobrando os questionários. 
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- Somente 36 Prefeituras enviaram os questionários preenchidos. 

- Coletamos informações junto à SANEAGO. 

- Ainda faltam informações de 15 municípios não atendidos pela 

SANEAGO 

* Diante da não existência de recursos estaduais para tal, a Secretaria das 

Cidades por intermédio da Superintendência de Saneamento , está 

elaborando projeto para pleitear recursos junto ao Governo Federal, para 

a elaboração do Planos de Saneamento –Água e Esgoto em 2012. 

Esta ação não fica prejudicada em sua totalidade, pois estamos 

elaborando novos projetos e nos estruturando para elaborar um plano para 

2012, que se enquadre nas metas no Plano Nacional de Saneamento, Lei 

nº 11.445.  

� Ação 2731 - Elaboração dos Planos de Saneamento - Resíduos 

Sólidos 

Realizações: 

Foi instituído pelo Governador Marconi Ferreira Perillo Júnior o GTI – ( 

Grupo de Trabalho Interinstitucional), criado em 03 de maio de 2011, 

através do Decreto n.º 7.319, para a Elaboração do Plano Estadual de 

Saneamento Básico. 

- ARCABOUÇO INSTITUCIONAL 

- Lei Federal N°. 11.445, de 05/01/07 – Política de Saneamento (Dec. 

217, 21/06/10) 

- Lei Federal N°. 12.305, de 02/08/10 – Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Dec. 7404, 23/12/10) 

- Lei Estadual N°. 14.939, de 15/09/04 – Marco Regulatório (Dec. 6276, 

17/10/05) 

- Lei Estadual Nº. 14.248, de 28/07/02 – Política Estadual de Resíduos 

Sólidos 

- Princípios fundamentais

- Universalização do acesso

- Integralidade e disponibilidade

- Eficiência e sustentabilidade

- Controle social

“ Abrangendo Elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos 

Urbanos”.

Para a elaboração do Plano de Saneamento – Resíduos Sólidos estão 

sendo realizados vários seminários e reuniões com o Grupo de Trabalho 

Interinstitucional – GTI. 

TRABALHOS REALIZADOS EM 2011. 

- Instituição Grupo de Trabalho, Cronograma de Trabalho  
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- Elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, Orientação aos 

Planos Municipais de Resíduos Sólidos. 

- Formação das Câmaras Técnicas Resíduos Sólidos. 

- Aprovação Questionários / Discussão Elaboração Plano Resíduos 

Semarh  

- Apresentação do Cronograma de Elaboração Plano pela Semarh e 

Projeto Coleta Seletiva pela Secidades. 

- Foram enviados e-mails a todas as Prefeituras, informando sobre a 

elaboração do Plano e encaminhando os questionários de Resíduos 

Sólidos. 

- Orientamos técnicos das Prefeituras pelo telefone e pessoalmente. 

- Telefonamos para todas as Prefeituras, cobrando os questionários. 

- Somente 36 Prefeituras enviaram os questionários preenchidos. 

- Coletamos informações junto à SANEAGO. 

- Ainda faltam informações de 15 municípios não atendidos pela 

SANEAGO 

* Diante da não existência de recursos estaduais para tal, em 2011 a 

Secretaria das Cidades por intermédio da Superintendência de 

Saneamento , Pleiteou junto Ministério do Meio Ambiente – MMA, 

recursos para a Elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos e 18 

Planos Microregionais no valor de R$ 9.700.000,00. A critério do MMA 

não foi selecionado nenhuma proposta da Secidades neste momento, mas 

foi aprovado o pleito para Elaboração do Plano Estadual de Resíduos 

Sólidos da SEMARH, a pedido do Governo estamos trabalhando em 

parceria a elaboração deste plano.  

Esta ação não fica prejudicada em sua totalidade, pois a Secidades em 

conjunto com a SEMARH estão empenhadas na Elaboração do Plano 

Estadual de Resíduos Sólidos. Estamos elaborando novos projetos para 

pleitearmos recursos junto ao Governo Federal em 2012. 

� Ação 2732 - Elaboração dos Planos de Saneamento - Drenagem 

Urbana 

Realizações:  

Foi instituído pelo Governador Marconi Ferreira Perillo Júnior o GTI – ( 

Grupo de Trabalho Interinstitucional), criado em 03 de maio de 2011, 

através do Decreto n.º 7.319, para a Elaboração do Plano Estadual de 

Saneamento Básico. 

- ARCABOUÇO INSTITUCIONAL 

- Lei Federal N°. 11.445, de 05/01/07 – Política de Saneamento (Dec. 

217, 21/06/10) 

- Lei Federal N°. 12.305, de 02/08/10 – Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Dec. 7404, 23/12/10) 
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- Lei Estadual N°. 14.939, de 15/09/04 – Marco Regulatório (Dec. 6276, 

17/10/05) 

- Lei Estadual Nº. 14.248, de 28/07/02 – Política Estadual de Resíduos 

Sólidos 

- Princípios fundamentais

- Universalização do acesso

- Integralidade e disponibilidade

- Eficiência e sustentabilidade

- Controle social

“ Abrangendo Drenagem Urbana em Todas as Cidades”.

Para a elaboração do Plano de Drenagem Urbana, sendo realizado vários 

seminários e reuniões com o Grupo de Trabalho Interinstitucional – GTI. 

TRABALHOS REALIZADOS EM 2011. 

- Instituição Grupo de Trabalho, Cronograma de Trabalho  

- Elaboração do Plano de Drenagem Urbana em todas as Cidades, 

Orientando os Municípios na Elaboração Planos Municipais de 

Drenagem.  

- Formação das Câmaras Técnicas de Saneamento – Drenagem Urbana 

- Aprovação Questionários / Discussão Elaboração Plano.  

- Foram enviados e-mails a todas as Prefeituras, informando sobre a 

elaboração do Plano e encaminhando os questionários de Água e Esgoto. 

- Orientamos técnicos das Prefeituras pelo telefone e pessoalmente. 

- Telefonamos para todas as Prefeituras, cobrando os questionários. 

- Somente 36 Prefeituras enviaram os questionários preenchidos. 

- Coletamos informações junto à SANEAGO. 

- Ainda faltam informações de 15 municípios não atendidos pela 

SANEAGO 

O Projeto de Drenagem em Todas as Cidades está em elaboração, 

aguardando a coleta de informações da câmara técnica de drenagem do 

Plano Estadual de Saneamento Básico, para diagnósticos dos pontos 

críticos de situação de alagamento e ou erosão no Estado de Goiás. Assim 

sendo, em 2012 será buscada a captação de recursos federais em parceria 

com os municípios, para a solução de áreas degradadas, através de cartas 

consultas ao Ministério das cidades. 

� Ação 2733 - Implantar, Monitorar e Revisar os Planos Já Existentes 

Realizações: 

Auxiliar os municípios no desenvolvimento de seus Planos Municipais de 

Saneamento, oferecendo soluções técnicas alternativas para o setor de saneamento, 

através do assessoramento e consultorias técnicas visando a elaboração do 
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diagnóstico, objetivos, metas, projetos, ações, oficinas, audiências públicas, etc, 

buscando a universalização do saneamento básico em 20 anos. 

Diante da não existência de recursos estaduais para tal, a Secretaria das 

Cidades por intermédio da Superintendência de Saneamento, está elaborando 

projetos e plano de ação para Implantar, monitorar e revisar os Planos já 

Existentes. 

PROGRAMA 1887 - PROGRAMA ÁGUA POTÁVEL PARA TODOS 

� Ação 1185 - Abastecimento de Água na Zona Rural 

Realizações: 

♦ Essa ação foi transferida para SANEAGO executar. 

� Ação 1186 - Abastecimento de Água nos Municípios do Entorno do 

Distrito Federal 

Realizações: 

♦ Essa ação foi transferida para SANEAGO executar. 

� Ação 1187 - Sistema de Fluoretação 

Realizações:  

Esta ação foi completamente concluída em 2009, e a Secretaria das 

Cidades está em busca de novos recursos para implantar o Sistema em novas 

cidades do Estado de Goiás já em 2012. 

� Ação 1188 - Conclusão de Obras de Abastecimento de Água em 

Andamento 

Realizações:  

Abastecimento de Água dos Bairros Monte Cristo e outros em Aparecida 

de Goiânia

Esta Ação foi concluída em 2010, foi pago a última parcela do recurso da 

União no valor de R$ 429.195,82 e do recurso estadual, no valor de R$ 

143.026,86 e feita a prestação de contas final a FUNASA, encerrando-se 

esse convênio de nº 962/04. Esta Secretaria esta elaborando novos 

projetos para pleitearmos recursos junto ao Governo Federal em 2012. 

� Ação 1189 - Abastecimento de Água nos Municípios Goianos c/ até 

30.000 Hab e Fora da Região Metropolitana e Entorno do DF 

Realizações:  

Esta ação foi transferida para a SANEAGO desenvolver. 
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� Ação 2734 - Estudos e Projetos 

Realizações:  

1- Foi feita a Ratificação do Protocolo de Intenções, no entanto a adesão 

do GDF (Governo do Distrito Federal) ainda não está definida. 

Paralelamente com recursos do Ministério das Cidades, está sendo 

contratada a elaboração dos projetos executivos das unidades de gestão de 

resíduos para a RIDE, recursos da União e Governo do Estado na ordem 

de R$ 1.195.000,00 

Está sendo avaliada pela Segplan e órgão gestor, a possibilidade de 

desenvolver uma PPP para gestão de resíduos em algumas cidades do 

entorno. 

Termo de Compromisso nº 0293700-41. 

Para que esses projetos sejam desenvolvidos, é necessária a formação de 

consócios entre todos os municípios goianos envolvidos (22 municípios), 

o Estado de Goiás e o Governo do DF. 

A PGE (Goiás) aprovou a minuta. 

A PGDF ainda não se manifestou oficialmente. 

Foram realizadas reuniões entre o Estado de Goiás representado pela 

Secretaria das Cidades, o DF, e os 22 municípios goianos envolvidos, 

para que a minuta do protocolo pudesse ser desenvolvida. 

OBS: Por prudência, a licitação dos projetos e seus respectivos Termos de 

Referência deverão aguardar a formação do consórcio, para se evitar o 

risco de perdas de projetos, caso algum município venha a não participar 

do Consórcio. 

2- Elaboração do Estudo de Regionalização para a Gestão de Resíduas 

Sólidos no Estado de Goiás e elaboração do Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos - PGIRS em Região Prioritária, Convênio 023/2009 no 

valor de R$ 423.670,00. 

Por se tratar de metodologia nova em todo o Brasil, que passa a tratar as 

questões de Resíduos Sólidos sob a forma de regiões e não mais de ações 

pontuais (por município) e, considerando a inexistência de referência no 

Estado, foi solicitado apoio ao MMA, que apóia outros 17 estados, em 

assunto similar.Durante o ano de 2011 foram realizados reuniões com 

grupos de Trabalhos envolvendo os técnicos da Secidades para a 

elaboração do Termo de Referência onde o mesmo ocorreu e está previsto 

para o inicio de 2012 a Licitação do Projeto.

� Ação 2735 - Alocação de Recursos 

Realizações:  

1-Em 2011 foram realizados os seguintes pleitos junto ao Ministério dão 

Meio Ambiente para Elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos e 

18 Planos Microregionais conforme Edital nº 001/2011 SRHU/MMA, ao 
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lado planilha com a relação das Microregiões a serem contempladas no 

valor de R$ 9.700.000,00. 

REGIÃO VALOR TOTAL

1 ESTADO DE GOIAS R$ 1.900.000,00 

2 SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA R$ 300.000,00 

3 RIO VERMELHO R$ 300.000,00 

4 ARAGARÇAS R$ 300.000,00 

5 PORANGATU R$ 500.000,00 

6 CHAPADA DOS VEADEIROS R$ 300.000,00 

7 CERES R$ 500.000,00 

8 ANÁPOLIS R$ 600.000,00 

9 IPORÁ R$ 300.000,00 

10 ANICUNS R$ 400.000,00 

11 GOIÂNIA R$ 600.000,00 

12 VÃO DO PARANÃ R$ 400.000,00 

13 ENTORNO DE BRASÍLIA R$ 600.000,00 

14 SUDOESTE DE GOIÁS R$ 600.000,00 

15 VALE DO RIO DOS BOIS R$ 400.000,00 

16 MEIA PONTE R$ 600.000,00 

17 PIRES DO RIO R$ 400.000,00 

18 CATALÃO R$ 400.000,00 

19 QUIRINÓPOLIS R$ 300.000,00 

TOTAL : R$ 9.700.000,00 

2 - Foi realizado também em 2011, junto ao Ministério da Saúde por meio 

da FUNASA e Governo do Estado de Goiás por meio da Secidades Pleito 

para viabilizar recursos para soluções individuais de Esgotamento 

Sanitário para os municípios com população abaixo de 10 mil habitantes, 

que não tenham sustentabilidade para sistemas coletivos e com condições 

adequadas de permeabilidade do solo, através de construção de módulos 

sanitários, que incluem banheiros, nos domicílios que não dispõem deste 

benefício, e fossas sépticas e sumidouros para aqueles que possuem essa 

estrutura, sem ônus para as famílias com renda abaixo de 3 salários 

mínimos. Prevê a universalização do atendimento de esgoto na cidade. 

2.1 – Foram pleiteados recursos para 149 Municípios de Goiás no valor 

de R$ R$ 347.381.049,88. 

Para 2011 foram selecionados 17 Municípios totalizando um valor de R$ 

8.500.000,00. Abaixo relação das cidades selecionadas: 
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Cidades Selecionadas. FUNASA. 

MUNICÍPO AÇÃO VALOR

AMARALINA MSD R$ 500.000,00 

BALIZA MSD R$ 500.000,00 

BURITINÓPOLIS MSD R$ 500.000,00 

CAMPOS VERDES  MSD R$ 500.000,00 

CAVALCANTE MSD R$ 500.000,00 

DAMIANÓPOLIS MSD R$ 500.000,00 

DIVINÓPOLIS DE GOIÁS MSD R$ 500.000,00 

FLORES DE GOIÁS MSD R$ 500.000,00 

GUARANI DE GOIÁS MSD R$ 500.000,00 

GUARINOS MSD R$ 500.000,00 

MAMBAI MSD R$ 500.000,00 

MONTE ALEGRE DE GOIAS MSD R$ 500.000,00 

MONTIVIDIU DO NORTE MSD R$ 500.000,00 

NOVO PLANALTO MSD R$ 500.000,00 

SITIO DABADIA MSD R$ 500.000,00 

TEREZINA DE GOIÁS MSD R$ 500.000,00 

TROMBAS MSD R$ 500.000,00 

TOTAL   R$ 8.500.000,00

Para 2012 estamos melhorando e renovando projetos para atingirmos as 

metas previstas no Plano de Governo. 

� Ação 2736 - Abastecimento de Água nos Municípios Goianos c/ Mais 

de 30.000 hab. e fora da RMG e do entorno do DF 

Realizações:  

Esta ação foi transferida para a SANEAGO desenvolver. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 
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� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operação De Redes E 

Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO. 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo. 
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1851 – FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 

FEHIS 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A:  

� Secretaria das Cidades 

GESTOR:  

� IGOR MONTENEGRO CELESTINO OTTO

 VISÃO INSTITUCIONAL 

Apoiar a política de habitação social do governo 

� Objetivo Institucional:

♦ O Fundo estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS tem 

como objetivo de acordo com o art. 1º da Lei nº 17.155 DE 

17/09/2010, “centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os 

programas destinados a implementar a Política Estadual de 

Habitação direcionada à população de baixa renda e instituído o 

Conselho Gestor do FEHIS.” 

� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Habitação Popular de Qualidade 

� Legislação:

♦ O Fundo estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS foi 

constituído por intermédio da Lei nº 17.155 DE 17 de Setembro 

de 2010 .Decreto s/n de 25 de outubro de 2010 é designado o 

Conselho Gestor do GEHIS. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ Em 2011 foram feitas 885 regularizações fundiárias com 

descentralização orçamentária de R$ 1.134.000,00 do Fundo 

Protege. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:

♦ Plano do Governo Marconi Perillo 
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� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações:

♦ O principal indicador do programa e ações é família beneficiada. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 1069 - PROGRAMA MORADA NOVA

O Programa Morada Nova, foi idealizado para implementar através de 

parcerias estratégicas com a União e os Municípios, visando a construção, a 

reforma/ampliação e a legalização de habitações, reduzindo o déficit habitacional 

e melhorando a habitabilidade das moradias populares em Goiás. Assim, o 

programa objetiva combater o déficit e suprir as deficiências habitacionais da 

população de baixa renda, propiciando melhor qualidade de vida às famílias, 

através de subsídios em consonância com os critérios definidos pelo Governo do 

Estado.

Cooperação com bancos parceiros para captação de recursos provenientes 

do orçamento geral da União adquiridos via leilão, para construção de unidades 

habitacionais pelo Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH. 

Neste ano de 2011 foram concluídas 200 unidades 

E foi dado início de obras nos seguintes municípios: 

♦ 40 unidades em Goianapolis; 

♦ 50 unidades em Cidade Ocidental; 

♦ 50 unidades em Corumbá de Goiás; 

♦ 50 unidades em Pirenópolis; 

♦ 50 unidades em Jussara; 

♦ 30 unidades em Maripotaba; 

♦ 50 unidades em Pires do Rio. 

Sendo que todas as unidades serão inauguradas em fevereiro de 2012. 

Liberação de contrapartida no valor R$ 1.800.000,00 (Hum Milhão e 

oitocentos mil reais) pelo governo do Estado de Goiás.   

Com essas unidades serão capazes de atender 800 famílias. 

Com relação ao Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, foi 

encaminhado para casa civil o regulamento da lei de criação do fundo e do 

conselho gestor, houve também a minuta do regimento interno do CGFEHIS, que 

está aguardando a aprovação pelo Conselho Gestor. 

( x ) Gestão Participativa       

(  ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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A Secretaria desenvolveu o projeto CASAPOP, cuja proposta é 

apresentar um novo formato de Política Habitacional Sustentável, explorar a 

captação de recursos e provocar discussões de novas tecnologias entre os diversos 

segmentos da sociedade. 

� Ação 1128 - Aquisição e Doação de Lotes Urbanos/Urbanizados 

Realizações:  

Nenhuma atividade foi realizada em 2011. 

� Ação 1129 - Melhoria da Unidade Habitacional 

Realizações:  

Nenhuma atividade foi realizada em 2011. 

� Ação 1130 - Regularização Fundiária (Antigo Habitar Legal) 

Realizações:  

Durante o ano de 2011 houve a intermediação da Secretaria das Cidades 

na Descentralização de recursos do Fundo PROTEGE  através do FEHIS para a 

AGEHAB para a regularização fundiária de 885 lotes urbanos sendo o valor da 

descentralização de R$1.701.000,00 dos quais foi pago R$ 1.134.000,00, restando 

R$ 567.000,00 para restos a pagar em 2012. 

O objetivo da ação É de melhorar as condições de habitabilidade de 

assentamentos humanos precários, reduzir riscos mediante sua urbanização e 

regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade.  

� Ação 2387 – Construção e Doação de Moradias 

Realizações:  

Nenhuma atividade foi realizada em 2011. 

  

� Ação 2919 – Habitação de Interesse Social 

Realizações:  

Nenhuma atividade foi realizada em 2011. 
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1901 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

GESTOR: 

� Daniel Augusto Goulart - Janeiro 2011 – Atual

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ Promover a articulação política e administrativa do Governo do 

Estado com outras esferas de governo, outros poderes ou 

instituições e entidades representativas da sociedade civil, bem 

como coordenação das suas relações com os municípios e 

acompanhamento da execução de programas e projetos estaduais 

neles implantados e ainda, promoção e apoio ao jovem. 

� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Goiás Cidadania e Bem-Estar Social

� Legislação:

♦ Lei 13.456 16/04/1999, Lei 14.383 21/12/2002, Lei 14.474 

16/07/2003,  Decreto 5.880 23/12/2003, Lei 15.123 11/02/2005, 

Portaria 186 02/08/2005, Lei 16.272 30/05/2008, Lei 17.257 

25/01/2011 e Decreto 7.248 11/03/2011.

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ Por se tratar de um órgão preponderantemente político, a maioria 

das ações realizadas pela Secretaria tem como principal objetivo o 

reforço da administração pública estadual, ou seja, somos um 

auxiliar direto da Governadoria. Desta forma, foram intermediadas 

as relações institucionais do Estado com outros poderes e esferas e 

ainda, foi estimulado o bom relacionamento do Governo com as 

demais secretarias, órgãos, agentes políticos e com a população em 

geral.  

♦ À Searti foi designada a tarefa de análise e encaminhamento de 

nomeações de servidores para cargos em comissão e contratação de 

estagiários no Estado. 



1901 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL  

87 

♦ A Secretaria também administrou as diversas demandas das 

autoridades municipais e da sociedade e as encaminhou para as 

pastas competentes. 

♦ Na área de políticas de juventude, foram realizadas a II Conferência 

Estadual de Juventude e 67 conferências municipais, atingindo mais 

de 10 mil jovens. Foram criados diversos organismos estaduais 

voltados à promoção do jovem e um grupo de trabalho para 

implantação do Programa Passe Livre Estudantil. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:

♦ Em virtude da estruturação da área de planejamento ao longo do ano 

de 2011, não foi elaborado o planejamento estratégico da Secretaria, 

o que será feito em 2012 utilizando-se o método BSC. Iniciou-se o 

mapeamento e otimização de todos os processos administrativos 

bem como foi elaborado o regulamento interno da Secretaria 

juntamente com a Superintendência de Modernização da Segplan.

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 1012 - PROGRAMA DA JUVENTUDE 

O programa atingiu seus objetivos, pois foram realizadas diversas ações 

que buscaram promover o desenvolvimento social, político e econômico do jovem 

goiano.  

Dentre outras ações, fomentou-se a criação dos conselhos municipais de 

juventude, trabalhando com a perspectiva de ampliar os mecanismos de controle 

social, bem como garantir a efetiva participação do poder público no diálogo com 

a sociedade. 

Dentro da política de assistência estudantil, conseguiu-se a autorização do 

Governador para o projeto de construção do Restaurante Cidadão Universitário e 

do Passe Livre Estudantil.  

Além de todas as ações e arcabouços legais para a estruturação das 

políticas públicas de juventude, conseguimos aprimorar os meios de participação 

dos jovens. 

� Ação 2036 - Agenda Jovem 

Realizações: 

♦ Realização de 05 (cinco) encontros do Comitê Intersetorial de 

Políticas Públicas de Juventude, criado pelo Decreto n. 7.212/2011. 
( X ) Gestão Participativa       

(   ) Gestão com Foco nos Resultados  

(   ) Política de Gestão de Pessoas    
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♦ Realização de 01 (um) encontro da Rede Estadual de Gestores de 

Políticas Públicas de Juventude, criada pelo Decreto n. 7.381/2011, 

no município de Niquelândia. 

♦ Realização de 01 (um) Encontro Estadual de Criação e Interação 

dos Conselhos Municipais de Juventude, na Assembléia Legislativa. 

� Ação 2198 - Tenda Jovem 

Realizações: 

♦ Não foi realizada nenhuma atividade desta ação em virtude de ter 

sido considerada não prioritária. 

� Ação 2203 - Juventude Em Ação 

Realizações: 

♦ Realização de 10 (dez) etapas do Laboratório Juventude Cidadã, 

com realização de palestras na rede estadual de escolas públicas, 

com conteúdo programático focado na cidadania, inclusão social e 

efetivação de direitos. 

� Ação 2226 - Centros De Juventude - Casa De Oportunidade Da 

Juventude 

Realizações: 

♦ Início da estruturação e implantação do Centro de Referência da 

Juventude, com estudos técnicos, formatação de equipe e avaliação 

de imóvel para locação, visando à efetivação do Centro. 

� Ação 2237 - Encontros Estaduais Da Juventude 

Realizações: 

♦ Realização de 1 (um) Encontro Estadual da Juventude (2ª 

Conferência Estadual de Juventude). 

♦ A etapa estadual foi precedida da realização de 67 (sessenta e sete) 

etapas municipais, envolvendo cerca de 10.000 (dez mil) jovens e 

mais de 200 gestores municipais dentro do debate das políticas 

públicas de juventude. 

♦ O evento foi lançado com a presença do cantor Gabriel o Pensador, 

que ministrou palestra sobre associativismo e participação juvenil. 



1901 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL  

89 

PROGRAMA 1053 - GOVERNO ITINERANTE 

� Ação 2218 – Governo Itinerante 

Realizações: 

♦ Ação não executada. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 – Prover Suporte Técnico A Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

♦  Consolidação do Procedimento de Help Desk, para automatização 

do atendimento aos colaboradores pela equipe de TI da Secretaria; 

♦ Manutenção dos sistemas internos pela equipe de TI da Secretaria. 

� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operação De Redes E 

Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

♦ Aquisição de 300 m de cabo de rede categoria 5e e 300 conectores 

RJ-45; 

♦ Aquisição de 2 roteadores de rede sem fio; 

♦ Instalação e configuração de servidores e desktops pela equipe de TI 

da Secretaria. 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

♦ Aquisição de 15 microcomputadores e 15 estabilizadores; 

♦ Viabilização de 15 microcomputadores via termo de permissão de 

uso junto à Sefaz e de 2 servidores (máquinas) via termo de 

permissão de uso junto à Segplan; 

♦ Desenvolvimento interno de sistemas: Intranet, Controle de Estoque 

do Almoxarifado, Help Desk e, em especial, o Gerenciamento de 

Documentos, objetivando o melhor manuseio dos mesmos para 

assim atender o público com mais qualidade e agilidade; 
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♦ Viabilização do site institucional www.searti.go.gov.br e do email 

dos colaboradores junto à Segplan. 

PROGRAMA 3010 – PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações: 

♦ Esta ação, que foi programada pela administração anterior,  não foi 

executada devido a mudanças de prioridades. 

PROGRAMA 4001 – Apoio Administrativo. 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo. 
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2001 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

IRRIGAÇÃO 

GESTOR:  

� Antonio Flávio Camilo De Lima 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ PROPOR, COORDENAR E VIABILIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS, 

VISANDO FORTALECER O AGRONEGÓCIO E PROMOVER O 

DESENVOLVIMETNO SUSTENTÁVEL DO ESPAÇO RURAL, 

CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

REGIONAIS. 

� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ GOIÁS EMPREENDEDOR E COMPETITIVO 

♦ Estratégia mobilizadora: PÓLOS DINÂMICOS INSDUSTRIAIS, 

COMERCIAIS, DE SERVIÇOS, TURÍSTICOS, DE MINERAÇÃO 

E DE AGRONEGÓCIO 

� Legislação:

♦ Lei: 17.257 – 25/01/2011 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ A condição desse ano, desfavoreceu iniciativas arrojadas por parte do 

gestor, pois limitou a disponibilidade de recursos restringindo o 

desenvolvimento das ações programadas. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:

♦ Para elaboração do PPA contou-se com o Plano de Governo e o 

diagnóstico realizado pelas Unidades parceiras do setor do 

agronegócio 
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� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações:

♦ Família beneficiada com Lavouras comunitárias 

♦ Contrato de crédito rural realizado 

♦ Área irrigada. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 0 – ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7005 – Encargos Judiciários 

PROGRAMA 1003 – AGROFAMILIAR 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

♦ Hectares plantados com lavoura comunitária 

♦ Número de famílias beneficiadas com lavoura comunitária 

♦ Número de contratos de crédito rural realizados 

Indicador 2008 2009 2010 2011 

Hectares plantados- 
Lavoura 

16.000 18.000 18.554 14.242* 

Famílias 
beneficiadas- 

Lavoura 
27.914 21357 29.135 30.183* 

Contrato de crédito 
rural -PRONAF 

40.132 12419 19.534 18.154 

(*meta prevista safra 2011/2012) 

O desenvolvimento do programa, partiu-se da identificação de entidades 

associativas formando unidades colaboradoras no processo de identificação das 

necessidades municipais e definição de áreas de intervenção para o  

desenvolvimento territorial. A aquisição de veículos, equipamentos agrícolas e de 

informática, adquiridos com recursos do Programa - PRONAT do governo federal, 

no valor de R$ 1.436.210,80  irá aprimorar os processos produtivos baseando 

numa visão de qualidade na melhoria dos produtos, e da gestão administrativa 

minimizando os custos de produção e administrativos por meio da utilização de 

( x ) Gestão Participativa       

(  ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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recursos tecnológicos, cumprindo assim o papel fundamental de inclusão dos 

agricultores familiares e trabalhadores rurais ao processo produtivo do 

agronegócio. 

O desenvolvimento das Lavouras Comunitárias é realizado com a 

integração de trabalhadores rurais, entidades associativas, prefeituras e Estado, em 

um sistema de colaboração que resgata as famílias (26.225 – safra 2010/2011) de 

uma situação de insegurança alimentar para outra de construção do conhecimento, 

com metodologias de trabalho e de gestão, que contempla a satisfação dos 

clientes, da melhoria contínua das ações adotadas e principalmente da qualidade 

alimentar e nutricional das famílias assistidas. 

Por sua abrangência, pertinência e resultados até hoje alcançados a 

continuidade do desenvolvimento do Programa Agrofamiliar se faz necessária 

para que seja assegurada a inclusão dos produtores e trabalhadores rurais com 

baixa remuneração ao processo produtivo com geração e novos postos de trabalho 

e aumento da renda. 

� Ação 2000 - Horta Comunitária - Produção de Olerícola 

Realizações: 

Não houve realização. 

� Ação 2018 - Gerenciamento do PRONAF em Goiás 

Realizações:  

♦ Realizações de contratos de repasse com Governo Federal = 19 

contratos realizados 

♦ Realização de reuniões com Conselhos Municipais, produtores e 

entidades associativas 

♦ Elaboração de contratos 

♦ Aquisição e entrega de bens em informática, móveis para escritórios, 

equipamentos agrícolas e animais reprodutores para os beneficiários 

dos territórios que participam do PROGRAMA-PRONAT 

♦ Foram realizados 18.154 contratos com o PRONAF, no valor de R$ 

342.317.608,00 atendendo 108 municípios. 

Observações: 

Convênios realizados para:

1- Melhoria da infra-estrutura para a produção Apícola e Leiteira 

2- Aquisição de veículos para suporte ao desenvolvimento territorial 

3- Melhoria dos meios de comunicação e transporte entre cooperativas. 

4- Apoio a cadeia produtiva de mandioca 
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5- Modernização da fábrica de ração 

6- Apoio a cadeia produtiva apícola 

7- Apoio e incentivo a produção de carne/leite 

Repasse de bens efetuados:

Veículos: microônibus, motocicletas, automóveis. 

Informática: 

Computadores, impressoras, projetores, notebooks, filmadoras, 

aparelhos de fax 

Escritório: 

Mesas, cadeiras, armários, câmara digital,  

Equipamentos agrícolas: 

Cultivadores motorizados, plantadeiras, roçadeiras, sulcadeiras, 

carretas agrícolas, quites de irrigação, estufa agrícola, pá carregadeira, 

terraceadores, distribuidores de calcário, grades aradoras, ensiladeiras, 

tanques de resfriamento de leite e outros. 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Contrato de crédito rural realizado (META= 45.000) 18.154 

Investimento Governo Estadual (R$) 13.887,90 

Investimento Convênio Federal (R$) 1.436.210,80 

� Ação 2023 - Valorização da Propriedade Rural 

Realizações: 

Não houve realizações. 

� Ação 2026 - Apoio à Agroindústria Familiar  

Realizações:   

Não houve realizações. 

� Ação 2027 - Apoio às Comunidades Quilombas, Indígenas, Ciganos, 

Jovens e Mulheres Rurais 

Realizações:  

♦ Capacitação de pessoas em aproveitamento sustentável de frutas 

nativas do cerrado ( 4 cursos realizados) =  141 pessoas capacitadas 

♦ Visitas técnicas para orientação de comunidades 

♦ Aquisição de ferramentas agrícolas 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Pessoa capacitada/pessoa (META= 1.000) 185 

Investimento Governo Estadual (R$) 5.000 

Investimento Convênio (R$) 49.040,50 
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� Ação 2388 - Lavoura Comunitária – Produção Comunitária de 

Alimentos 

Realizações: 

♦ Aquisição de sementes e adubos 

♦ Cadastramento de Prefeituras e entidades associativas = 314 cadastros 

realizados 

♦ Visitas técnicas de acompanhamento de produção =  

♦ Evento para recebimento de contrapartida de grãos produzidos 

♦ Evento de lançamento safra 2011/2012 – Lavoura Comunitária 

Resultado Safra 2010/2011:

♦ Grãos produzidos – Lavouras comunitárias – 22.114 toneladas 

♦ Produção doada à OVG ( contrapartida) – 550 toneladas 

♦ Famílias beneficiadas = 30.183 

Observações: 

A execução da Lavoura Comunitária tem sido feita em estrita observância 

da política geral da administração pública. Devido à sistematização de processos 

tem aumentado o tempo de conclusão dos termos protocolares para realização de 

parcerias e procedimentos licitatórios, reduzindo nossa flexibilidade de negociação 

nos preços dos insumos, o que diminui o quantitativo previsto na sua aquisição, 

uma vez que torna-se necessário o ajuste da quantidade dos insumos ao preço de 

mercado.  

Embora a SEAGRO estabeleça parceria com a Emater para a assistência 

técnica aos beneficiários da lavoura, constatamos a insuficiência de técnicos para a 

prestação desses serviços em todos os municípios do Estado o que impede o 

cumprimento de uma das metas que é atender todos os 246 municípios, 

restringindo a aumento da  área plantada e famílias atendidas. 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Família beneficiada/família (META= 40.000)

26.225 
(PROTEGE)

3.958 
(SEAGRO) 

Investimento Governo Estadual – Fundo PROTEGE (R$) 5.052.855,00 

Investimento Governo Estadual - SEAGRO (R$) 386.801,95 

PROGRAMA 1009 - PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

♦ Ação Implantada 

♦ Número de ação implantada/número de ação demandada 



2001 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO 

96 

No estado, estão constituídas as Comissões, Núcleos como instância de 

negociação e decisão quanto aos aspectos operacionais da implementação da 

política do agronegócio. As definições e propostas desse conjunto operacional são 

referendadas pelos Conselhos que fazem parte da estrutura da SEAGRO que 

trabalha a elaboração de políticas para o meio rural. 

Dessa forma a SEAGRO tem identificado as potencialidades regionais e 

implementado ações de dinamização das regiões com elaboração de parcerias 

produtivas e comerciais no âmbito estadual, nacional e internacional. 

Para o desenvolvimento do programa a realização das parcerias estaduais 

que incluem as prefeituras, entidades associativas e instituições públicas de 

comprovada experiência nas áreas de pesquisa, gestão e assistência ao homem do 

campo proporcionam um conjunto de ações e projetos que resultam em benefícios 

significativos para o agronegócio goiano. 

� Ação 1230 - Construção e Reforma da Infra-Estrutura das Unidades 

da Seagro 

Realizações: 

Não houve realizações. 

� Ação 2159 - Apoio ao Evento Agropecuário e Relações Públicas 

Realizações:  

♦ Visitas técnicas e participação de eventos nos municípios = 84 

municípios atendidos (R$ 10.227,50) 

♦ Aquisição de material de apoio a feira e exposições agropecuárias = 

R$ 235.438,09 

♦ Apoio a eventos agropecuários = R$ 350.952,50

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Evento realizado/número (META= 100)* 100 

Investimento Governo Estadual (R$) 645.938,09 

Considerar evento apoiado, percentual (*) 

� Ação 2851 - Diagnóstico e Solução na Gestão de Pessoas 

Realizações: 

♦ Aquisição de softwares 

♦ Diagnósticos realizados em Sistema de Trabalho, Capacitação e 

Desenvolvimento, Sistema de Trabalho 

♦ Elaboração de projetos considerando o diagnóstico em Sistema de 

Trabalho. 
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Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Diagnóstico e Solução na Gestão de Pessoas/perc. 
(META = Plano realizado=80)

70% 

Investimento Governo Estadual (R$) 0,00 

� Ação 2950 - Promoção da Excelência Gerencial na Seagro 

Realizações: 

♦ Elaboração de diagnóstico de auto- avaliação 

♦ Elaboração de Projeto de Sistema de Arquivos 

♦ Realização de eventos comemorativos  

♦ Palestras

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Ação executada/percentual (META=70) 40% 

Investimento Governo Estadual (R$) 0,00 

� Ação 2951 - Promoção e Desenvolvimento Institucional da Seagro 

Realizações: 

♦ Parceria realizada para o intercâmbio de conhecimento nos processos 

de gestão. 

Observações: 

Não houve desembolso financeiro para execução da ação. 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Ação realizada/ percentual (META= 100) 50% 

Investimento Governo Estadual (R$) 0,00 

PROGRAMA 1048 - PROGRAMA GOIÁS IRRIGAR 

� Ação 1017 - Projeto Pequenas Barragens De Palmeiras

Realizações: 

A meta não foi atingida conforme proposto, Não houve a medição de 

áreas irrigadas incrementadas no Projeto de Pequenas Barragens de Palmeiras de 

Goiás, para comparação da Meta proposta. A SUPIR/SEAGRO ainda não possui 

quadro técnico suficiente, recursos materiais e financeiros para execução desta 

Meta. 

Houve ação referente a Ação 1268 (Desenvolvimento de Ações para 

Implantação de Novas Áreas Irrigadas), com participação de mais de 60 

produtores irrigantes reunidos para ouvirem sobre procedimentos para 

encaminharem processo para construção de pequenas barragens no município de 

Palmeiras de Goiás. Evento realizado em Agosto de 2011, na cidade de Palmeiras 
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de Goiás para orientar os produtores interessados através de outras Ações (ex.: 

1268; 1271; 2326) deste Programa (1048). Estes eventos foram realizados com a 

participação do Superintendente, Assessor Técnico e dos Gerentes, em eventos 

relacionados à promoção, organização e preparação dos Perímetros Irrigados no 

município e região.

� Ação 1018 - Projeto Pequenas Barragens De Itaberaí 

Realizações: 

A Meta não foi atingida conforme proposto. Houve realização referente a 

Ação 1268 (Desenvolvimento de Ações para Implantação de Novas Áreas 

Irrigadas), com participação de mais de 60 produtores irrigantes reunidos para 

ouvirem sobre procedimentos para encaminharem processo para construção de 

pequenas barragens no município de Palmeiras de Goiás. Evento realizado em 

Agosto de 2011, na cidade de Palmeiras de Goiás. 

Os eventos de orientação aos produtores interessados foram através de 

outras Ações ( 1268; 1271; 2326) deste Programa (1048). Estes eventos foram 

realizados com a participação do Superintendente, Assessor Técnico e dos 

Gerentes, em eventos relacionados à promoção, organização e preparação dos 

Perímetros Irrigados no município e região. 

� Ação 1032 - Projeto De Irrigação Crixás-Açú 

Realizações: 

Não houve a medição de áreas irrigadas no Projeto de Irrigação de 

Crixás-Açú, para comparação da meta proposta, não há nenhum encaminhamento 

para realização deste Projeto. A SUPIR/SEAGRO não possui quadro técnico, 

recursos materiais e financeiros para execução desta ação. 

� Ação 1039 - Projeto De Irrigação Boa Vista (Formosa) 

Realizações: 

Não houve a medição de áreas irrigadas no Projeto de Irrigação Boa Vista 

(Formosa), para comparação da meta proposta, não há nenhum encaminhamento 

para realização deste Projeto. A SUPIR/SEAGRO não possui quadro profissional 

técnico suficiente, recursos materiais  para execução desta Meta. 

� Ação 1053 - Projeto De Irrigação Santa Maria (São Domingos) 

Realizações: 

Não houve a medição de áreas irrigadas no Projeto de Irrigação Santa 

Maria (São Domingos), para comparação da meta proposta, não há nenhum 

encaminhamento para realização deste Projeto. A SUPIR/SEAGRO não possui 

quadro técnico para execução desta ação. 
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� Ação 1058 - Projeto De Irrigação São Mateus (São Domingos) 

Realizações: 

Não houve a medição de áreas irrigadas no Projeto de Irrigação São 

Mateus (São Domingos), para comparação da meta proposta, pois não há nenhum 

encaminhamento para realização deste Projeto. A SUPIR/SEAGRO não possui 

quadro técnico para execução desta Meta. 

� Ação 1090 - Projeto De Irrigação Rio Corrente 

Realizações: 

Não houve a medição de áreas irrigadas no Projeto de Irrigação Rio 

Corrente, para comparação da Meta proposta, não há nenhum encaminhamento 

para realização deste Projeto. A SUPIR/SEAGRO não possui quadro técnico 

execução desta Meta. 

� Ação 1095 - Projeto De Irrigação São Domingos 

Realizações: 

Não houve a medição de áreas irrigadas no Projeto de Irrigação São 

Domingos, para comparação da meta proposta, não há nenhum encaminhamento 

para realização deste Projeto. A SUPIR/SEAGRO  não possui quadro técnico para 

execução desta ação. 

� Ação 1268 – Desenvolvimento De Ações Para Implantação De Novas 

Áreas Irrigadas 

Realizações:

♦ Capacitação de agentes do diagnóstico da irrigação no Estado de 

Goiás 

♦ Reuniões com produtores rurais 

♦ Visita técnica com missão internacional 

Observações: 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Estudo e Projeto elaborado  (Meta = 8)*¹ 5 

Participação em eventos de irrigação (nº)*² 18 

Reuniões realizadas para viabilização de projetos de 
irrigação (nº) 

31 

Visita técnica realizada a projetos de irrigação (nº) 7 

Investimento Governo Estadual (R$) 26.520,00 

*¹ A Meta atingida foi de 62,50% do proposto. Considerar que foram concluídos 

processos licitatórios dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica, do 

EIA/RIMA e do Projeto Básico de Engenharia para os Projetos de Pequenas 

Barragens de Cristalina e de Rio Verde/Santa Helena. A SUPIR/SEAGRO não 

possui quadro profissional composto, recursos materiais e financeiros para 

execução/verificação desta Meta. Esta é uma das três Ações com recursos 
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financeiros para custear despesas com diárias, conforme dotação no Tesouro do 

Governo Estadual. 

*² Uma ação no mês de Agosto foi referente a Ação 2326 (Pesquisa e Difusão de 

Tecnologia). Esta Ação foi a participação em Curso de Segurança de Barragens, 

realizado em Fortaleza/CE, no período de 5 a 12 de Agosto de 2011. Esta Ação foi 

custeada aqui, pela Ação 1268, devido a falta de dotação financeira na Ação 2326. 

Os eventos foram realizados com a participação do Superintendente, Assessor 

Técnico e dos Gerentes, em eventos relacionados à promoção e desenvolvimento 

dos Perímetros Irrigados. 

� Ação 1270 - Implantação De Novos Projetos De Irrigação 

Realizações: 

Não houve a medição de áreas irrigadas no Estado de Goiás neste ano, 

para comparação da Meta proposta. A SUPIR/SEAGRO não possui quadro 

profissional composto, recursos materiais e financeiros para execução desta Meta. 

� Ação 1271 - Plano Diretor De Irrigação 

Realizações: 

A SUPIR/SEAGRO promoveu seminário denominado Diagnóstico da 

Irrigação em Goiás, no mês de Setembro/2011, com presença de mais de 200 

participantes ouvintes, dentre eles produtores rurais, técnicos da EMATER e 

profissionais liberais das Ciências Agrárias. O objetivo geral é proporcionar uma 

visão da realidade das áreas irrigadas no Estado de Goiás, sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos, formando um banco de dados da potencialidade 

proporcionada pela irrigação à economia municipal e regional. 

Em outubro e novembro/2011 foram realizados quatro Treinamentos dos 

Técnicos da EMATER, respectivamente nos municípios de Ceres, Cristalina, 

Morrinhos e Formosa, capacitando 100 extensionistas a realizarem o 

preenchimento dos formulários e o acesso ao Banco de  

Dados da SUPIR/SEAGRO.A SUPIR/SEAGRO trabalha na elaboração 

de software que acolherá o Banco de Dados da Irrigação em Goiás, estando com 

30% da programação concluída. Esse banco de dados proporcionará acesso fácil às 

informações e atualização do cadastro da irrigação, além de possibilitar o 

estabelecimento de políticas para a promoção da irrigação. 

Apesar de não haver atingido a Meta de publicar a Diretriz da Irrigação 

em 2011, a SUPIR/SEAGRO realizou ações prévias, que viabilizarão a conclusão 

desse Plano Diretor no ano de 2012.  Mesmo com reduzido quadro de 

profissionais e a ausência de recursos materiais e financeiros, os eventos citados 

acima foram viabilizados através de parcerias com entidades públicas e privadas, 

além da contribuição dos próprios irrigantes do Estado de Goiás 
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� Ação 1287 - Projeto De Irrigação Luís Alves Do Araguaia 

Realizações: 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Área irrigada  (Meta = 1.600 hectares)*¹ - 

Visita técnica realizada a projetos de irrigação (nº) 3 

Investimento Governo Estadual (R$) 1.000,00 

*¹ A área irrigada foi de 2.000 hectares aproximadamente durante o ano de 2011. 

Não houve acréscimo nas áreas irrigadas dentro do Projeto de Irrigação Luís Alves 

do Araguaia, por não haverem obras de conclusão da 2ª Etapa neste ano de 2011. 

Esta é uma das três ações com recursos financeiros para custear despesas com 

diárias, conforme dotação no Tesouro do Governo Estadual Os eventos foram 

relacionados com a visitação técnica e com a auditoria externa realizada pelo TCE. 

Segundo levantamentos expedidos dos Auditores do TCE a área irrigada no 

Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia na safra de inverno de 2011 foi de 

aproximadamente 1.900 hectares, superando a meta proposta. 

Em Dezembro/2011 foi encaminhado ao Ministério da Integração Nacional, Plano 

de Trabalho e Planilha Orçamentária propondo eliminação da contrapartida do 

Estado de Goiás neste Projeto. Foi acordado e aditado conversão de Convênio em 

Termo de Compromisso, por ser empreendimento do PAC, do Governo Federal. 

Assim, concluímos o ano de 2011 sem a efetivação de obras, mas com orçamento 

e empenho preparados para conclusão das Fases B e C, da 2ª Etapa do PILAA, 

completando a implantação do projeto. 

� Ação 1292 - Projeto De Irrigação Campo Alegre 

Realizações: 

Não houve a medição de áreas irrigadas no Estado de Goiás neste ano, 

para comparação da meta proposta. A SUPIR/SEAGRO não possui quadro técnico 

suficiente para o acompanhamento desse projeto 

� Ação 1293 - Projeto De Irrigação Flores De Goiás 

Realizações: 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Área irrigada  (Meta = 700 hectares)*¹ - 

Visita técnica realizada a projetos de irrigação (nº) 4 

Investimento Governo Estadual (R$) 3.000,00 

*¹ A área irrigada foi de 7.000 hectares aproximadamente durante o ano de 2011. 

Não houve o levantamento das áreas irrigadas do Projeto de Irrigação Flores de 

Goiás, pois não houveram obras para construção de barragem neste ano de 2011. 

Esta é uma das três Ações com recursos financeiros para custear despesas com 

diárias, conforme dotação no Tesouro do Governo Estadual. 

Os eventos foram relacionados com a visitação técnica e com a auditoria externa 

realizada pelo TCE no Projeto Flores de Goiás. Em Dezembro/2011 foi 

encaminhado ao Ministério da Integração Nacional, Plano de Trabalho e Planilha 

Orçamentária propondo eliminação da contrapartida do Estado de Goiás neste 

Projeto. Foi acordado e aditado conversão de Convênio em Termo de 
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Compromisso, por ser empreendimento do PAC, do Governo Federal. Assim, 

concluímos o ano de 2011 sem a efetivação de obras, mas com orçamento e 

empenho preparados para construção da Barragem do Extrema, na 2ª Etapa do 

Projeto de Irrigação Flores de Goiás, completando a implantação do projeto nas 1ª 

e 2ª Etapas.

� Ação 1297 - Projeto De Irrigação Três Barras 

Realizações: 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Área irrigada (Meta = 588 hectares)*¹ 0 

Participação em eventos de irrigação (nº) 1 

Reuniões realizadas para viabilização de projetos de 
irrigação (nº) 4 

Visita técnica realizada a projetos de irrigação (nº) 3 

Investimento Governo Estadual (R$) 0,00 

*¹ Não houve a medição de áreas irrigadas do Projeto de Irrigação Três Barras, 

para comparação da Meta proposta. A SUPIR/SEAGRO não possui quadro 

profissional suficiente  para execução e acompanhamento desta ação 

Os eventos realizados foram com recursos da Ação 1268. Os eventos foram 

relacionados com a visitação técnica de missões chinesas e com a auditoria externa 

realizada pelo TCE. 

� Ação 1922 - Projeto Pequenas Barragens De Cristalina 

Realizações: 

♦ Convênio elaborado em andamento 

Observações: 

A meta não foi atingida conforme proposto, pois não construiu 

nenhuma barragem. Deve-se considerar que foram concluídos processos 

licitatórios dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica, do 

EIA/RIMA e do Projeto Básico de Engenharia para o Projeto Pequenas 

Barragens de Cristalina. Os recursos financeiros para efetivação dos 

Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica para a construção de 80 

barragens nos perímetros de Cristalina e entorno já estão provisionados.

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Realizado 

Construção de barragens (Meta = 30 barragens) -  

Investimento Governo Estadual (R$) 357.180,43 

Investimento Convênio Federal(R$) 3.214.623,86 

� Ação 1923 - Projeto Pequenas Barragens De Rio Verde E Santa 

Helena 

Realizações: 

A meta não foi atingida conforme proposto, pois não construiu nenhuma 

barragem. Deve-se considerar que foram concluídos processos licitatórios dos 
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Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica e do EIA/RIMA para o Projeto 

Pequenas Barragens de Rio Verde/Santa Helena de Goiás. Os recursos financeiros 

para efetivação destes trabalhos prévios à construção das barragens já estão 

dotados. 

� Ação 2326 - Pesquisa E Difusão De Tecnologias 

Realizações:

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Projeto apoiado     (Meta = 4)*¹ 0 

Participação em eventos de irrigação (nº)*² 1 

Reuniões realizadas para viabilização de projetos de irrigação 
(nº) 0 

Visita técnica realizada a projetos de irrigação (nº) 1 

Investimento Governo Estadual (R$) 0,00 

*¹ A meta não foi atingida. Considerar que a SUPIR/SEAGRO ainda não possui 

quadro profissional suficiente para execução desta ação. 

*² Ação realização foi efetuada com recursos da Ação Promoção e 

Desenvolvimento Institucional da Agropecuária (2182) do Programa Institucional 

para o Desenvolvimento da Agropecuária (1009). 

PROGRAMA 1853 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO VAPT VUPT 

� Ação 2553 - Implantar Padrão Vapt-Vupt nos Órgãos do Estado  

Realizações: 

 Não houve realizações 

PROGRAMA 1855 - GOIANO DE BIOENERGIA 

� Ação 2576 - Pesquisa e Difusão de Tecnologias 

Realizações: 

Não houve realizações nessa ação 

PROGRAMA 1875 - PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO E SOCIAL 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

♦ Somatório do número de títulos de regularização fundiária emitidos. 



2001 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO 

104 

♦ Somatório de número de contratos de créditos fundiários realizados 

(propostas aprovadas) 

Indicador 2008 2009 2010 2011 
Nº de títulos de 
regularização 

fundiária emitidos 
1 2 1 

1 

Nº de contratos de 
créditos fundiários 

realizados (propostas 
aprovadas) 

- - - 92 

Importantes realizações foram implementadas objetivando executar a 

política fundiária no Estado. Dentro da ação de Regularização Fundiária, as 

principais foram o reinício da fase demarcatória da Ação Discriminatória de 

Cavalcante, Teresina de Goiás e Colinas do Sul, com estimativa de 300.000 ha de 

área devoluta a ser demarcada; o reinício da arrecadação de terras no Povoado 

Landi em Nova Crixás onde serão beneficiadas 40 famílias; e as ações de 

georreferenciamento para a regularização  do Projetos de Assentamento de Poções 

e Bela Vista em Formosa/GO, beneficiando 65 famílias. 

Adotar/ incentivar maior agilidade na análise dos processos em trâmite na 

PGE, torna-se imprescindível para a concretização dos trabalhos preparatórios 

realizados e o atendimento aos anseios das famílias que esperam a titulação das 

terras das quais são posseiros. Hoje temos aproximadamente 200 processos em 

análise de adequação a lei vigente devido a morosidade dos procedimentos que a 

legislação exige. 

Por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF foram 

contratadas 92 famílias oportunizando a elas o acesso à terra, tivemos uma 

operação de financiamento individualizada junto ao agente financeiro que atenderá 

uma Associação beneficiaria do Fundo da Terra e da Reforma Agrária. Outros 

processos de individualização de cooperativas/ associações estão em fase final de 

análise , estima-se que 15 operações, entre as 56 existentes, terão seus contratos 

individualizados em 2012. 

Em parceria com a Secidades e a Semarh, a |SEAGRO está 

desenvolvendo o Projeto do Macrozoneamento Agroecológico e Econômico do 

Estado de Goiás – ZAEE, onde serão identificadas as macrozonas homogêneas 

compondo o Termo de Referência do Zoneamento Ecológico e Econômico do 

Estado de Goiás. 

Em virtude da complexidade do programa estamos em fase de  

construção co-responsável de um plano de trabalho envolvendo todos os atores 

para que se aplique a forma mais apropriada criando melhores alternativas para a 

democratização do acesso à terra. 

� Ação 2688 - Regularização Fundiária 

Realizações: 

♦ Cadastramento e Georreferenciamento de propriedades rurais = 56 

propriedades cadastradas 
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Observações:

As realizações foram efetuadas aproveitando viagens  previstas em outras 

ações. 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Título emitido/número (META= 70) 1 

Investimento Governo Estadual (R$) 0,00 

� Ação 2692 - Gestão do Programa Nacional de Crédito Fundiário 

Realizações: 

♦ Oficina de Capacitação de agente = 02 

♦ Confecção de material para divulgação e qualificação para acesso ao 

PNCF = R$ 10.800,00 

♦ Intercâmbio Interestadual para capacitação de técnicos = 04 técnicas 

participantes 

♦ Acompanhamento e monitoramento de Projetos do PNCF = 24 

imóveis/ 405 famílias 

♦ Vistorias técnicas de viabilidade econômica e social = 92 municípios, 

1.117 famílias beneficiadas 

Resultado:

♦ Beneficiários do PNCF atendidos na UTE –GO =  104 imóveis, 442 
Famílias 

♦ Solicitação de Vistorias Protocoladas =  100 imóveis, 287 famílias 

♦ Vistorias realizadas= 92 

♦ Propostas protocoladas para análise = 92 

♦ Propostas devolvidas com pendências = 72 

♦ Propostas encaminhadas para contratação = 123 

♦ Propostas contratadas com crédito fundiário = 92 

♦ Agrovilas atendidas (Banco da Terra) = 68 agrovilas. 888 famílias 

♦ Agrovilas/cooperativas monitoradas/ visitadas= 09 agrovilas, 394 
famílias atendidas( com repetição 21 agrovila/823 famílias) 

♦ Processo individualizado = 01 agrovila com 07 famílias 

♦ Processo encaminhado para análise de individualização = 11 
processos 

♦ Municípios trabalhados com individualização = 09 municípios. 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Contrato realizado/ unidade (META= 300) 92 

Investimento Governo Estadual (R$) 0,00 

Investimento Governo Federal (R$) 353.480,45

Devolução de Recurso – Convênio Federal (R$) 256.432,85 
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PROGRAMA 1883 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 

� Ação 2724 - Promoção Para Extensão e Difusão de Tecnologias 

Rurais e Sociais 

Realizações: 

Foram realizados estudos para a implementação da rede de difusão de 

tecnologias, empenhos e procedimentos licitatórios para aquisição de veículos, 

aparelhos de informática de comunicação, de medição e orientação entre outros 

totalizando R$1.951.631,88.  

♦ Assistência técnica a produtores rurais = 474 pessoas atendidas 

♦ Muda para reflorestamento concedidas = 109.809 

♦ Acompanhamento de projetos = 22 vistorias técnicas realizadas 

♦ Realização de procedimentos licitatórios 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Rede implantada/unidade  (META = 14) 0 

Investimento Governo Estadual (R$) 74.826,22

Investimento Convênio Federal  (R$) 581.309,08 

Investimento Convênio Federal  (R$) Devolvido 2.467.507,16

PROGRAMA 1884 - ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 

� Ação 2726 - Promoção de Pesquisa de Desenvolvimento Tecnológico 

Realizações:  

♦ Procedimentos licitatórios para execução do convênio  
nº10.200.06/0202-3 e  nº 10.200.09/0262-4 /PESQUISA 
EMBRAPA/PAC 

♦ Diagnóstico SETORIAL 

♦ Elaboração de plano de trabalho.

Observações: 

Está  previsto a aquisição de um microônibus, equipamentos de 

informática, equipamentos de laboratório, veículos utilitários e de passeio, 

máquinas e implementos agrícolas, com o objetivo de instrumentalizar a pesquisa 

agropecuária no Estado. 

A SEAGRO desde janeiro  de 2011,  está somente com a gestão dos 

convênios nº10200.06/0202-3 e 10.200.09/0262-4 /Embrapa, em razão da ativação 

da Emater conforme Lei nº 17.257 de janeiro de 2011. 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Inovação Tecnológica e Produto/ número (META = 100) 0 

Investimento Governo Estadual (R$) 0,00 

Investimento Governo Federal ( Convênio -(R$) 692.000,00 
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PROGRAMA 1913 - GOIÁS AGROPECUÁRIO  

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

♦ Somatório do número de planos agropecuários municipais elaborados 

♦ Número de pessoas capacitadas em segurança alimentar e nutricional 

Indicador 2008 2009 2010 2011 
Nº de planos agropecuários 

municipais elaborados 
0 2 3 8 

Pessoa capacitada em 
segurança alimentar e 

nutricional 
117 80 105 1.204 

O Programa Goiás Agropecuário teve como objetivo gerir o conjunto das 

políticas agrícolas, especialmente  no apoio ao planejamento, avaliação e controle 

das atividades nas áreas agrícola, pecuária e abastecimento. Por se tratar de um 

programa de gestão, esteve voltado primordialmente para estudos e informações, 

que deram suporte às atividades desenvolvidas pela SEAGRO - Secretaria de 

Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado de Goiás. 

O programa visou fortalecer as políticas públicas de desenvolvimento 

rural por meio de parcerias estabelecidas entre SEAGRO, prefeituras, entidades de 

classe e demais setores organizados envolvidos nas cadeias do agronegócio e da 

agricultura familiar. A Administração Estadual entendeu que a integração e inter-

relação entre os diversos setores da economia e esferas administrativas 

maximizava recursos, agilizava processos e promovia o desenvolvimento 

harmônico, diminuindo as diferenças sociais, econômicas, regionais.  

A eficiência e qualidade propostas, foram alcançadas por meio de 

capacitação dos gestores municipais, produtores, técnicos e outros colaboradores, 

os quais, conhecedores da realidade e necessidades locais e anseio da população, 

foram responsáveis pela elaboração e implementação dos planos agrícolas 

municipais, tendo-se como premissa a unicidade e especificidade regionais.  

A responsabilidade, condução e acompanhamento de todo o processo 

ficou a cargo da SEAGRO, assim como a organização, análise e divulgação e 

coleta de dados.  

Apesar das dificuldades financeiras que limitaram a realização do 

programa obteve-se resultados significativos nas principais ações desenvolvidas, 

haja vista o alcance das metas propostas de forma total ou parcial. 

� Ação 1229 - Elaboração do Plano de Integração e Desenvolvimento 

Agropecuário  

Realizações: 

♦ Análise de Projetos/Propostas de Financiamento- FCO

Resultado:

♦ Número de cartas analisadas = 1.736 

♦ Municípios contemplados com financiamento rural = 203 municípios 

♦ Empregos diretos gerados = 3.445 
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♦ Empregos indiretos gerados = 55 

♦ Valor total dos Projetos = R$933.427.926,55 

♦ Valor financiado pelo FCO = R$788.806.155,04 

Produção de Mudas para Reflorestamento

♦ Mudas produzidas = 61.500 unidades 

♦ Mudas disponibilizadas = 36.500 unidades 

♦ Municípios contemplados = 38 municípios 

Desenvolvimento da Piscicultura

♦ Elaboração de Plano de desenvolvimento da piscicultura municipal = 

08 planos elaborados 

Observações:

Embora o indicador da ação apresentou índice de realização de 40 % 

(quarenta por cento), os 8 (oito) planos elaborados proporcionaram o 

desenvolvimento das atividades nos municípios. Constata-se uma efetividade nos 

resultados propostos na realização da ação descrita acima, por exemplo, 

abrangência de 203 (duzentos e três) municípios contemplados pelo FCO. 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Plano elaborado/unidade (META= 20) 8 

Investimento Governo Estadual (R$) 10.000,00 

� Ação 2846 - Estruturação da Rede de Informação Agropecuária 

Realizações: 

 Não houve realizações 

� Ação 2847 - Publicação Científica e de Dados Estatísticos da 

Agropecuária  

Realizações:  

♦ Levantamento e divulgação de preços recebidos pelos produtores 

goianos de produção e/ou comercialização = 40 publicações 

realizadas 

♦ Acompanhamento  sistemática da produção agropecuária do Estado 

de Goiás 

Observações:

♦ A divulgação dos preços de produtos recebidos pelos produtores e o 

acompanhamento da produção agropecuária são disponibilizados 

semanalmente e mensalmente no Portal do Agronegócio da SEAGRO. 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Publicação realizada/ unidade (META= 40) 40 

Investimento Governo Estadual (R$) 0,00 
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� Ação 2848 - Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional 

Realizações:  

♦ Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional = 09 

♦ Cursos de capacitação em segurança alimentar = 06 

♦ Constituição de Conselhos de Segurança Alimentar = 13 

♦ Participantes nos eventos da Segurança Alimentar = 1.204 pessoas  

Observações: 

♦ Nas realizações propostas para o desenvolvimento da segurança 

alimentar e nutricional, obteve-se o êxito na execução das metas, 

contemplando um público de 1.204 beneficiários diretos e 

ultrapassando a meta estipulada de 8 (oito) para 9 (nove) conferências. 

Mesmo assim ocorreu a devolução do quantitativo de R$ 111.740,48 

(cento e onze mil setecentos e quarenta reais e quarenta e oito 

centavos) para a união. 

♦ Os objetivos para 2012 será a aplicação dos recursos federais em sua 

totalidade designado para o programa de segurança alimentar e 

nutricional. 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Conferência realizada/ unidade (META = 8) 9 

Investimento Governo Estadual (R$) 79.180,00 

Devolução de Recursos –Convênio Federal (R$) 111.740,48 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Não houve realizações  

� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operação De Redes E 

Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

♦ Aquisição de material para manutenção de equipamentos de TI 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Necessidade atendida/ percentual 100 70 

Investimento Governo Estadual (R$) 630,00 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública Estadual

Realizações:

♦ Aquisição de Sistemas  
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♦ Aquisição de equipamentos de TI 

♦ Aquisição de material de consumo para manutenção das atividades 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Necessidade atendida/ percentual 100 70 

Investimento Governo Estadual (R$) 264.331,92 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações:  

♦ Implantação do SESMET na SEAGRO 

♦ Aquisição de equipamentos de proteção individual EPIs  

♦ Adequação de estrutura física para a segurança no trabalho 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Unidade implantada (1 unidade) 1 

Investimento Governo Estadual (R$) 10.667,46 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO. 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo. 
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2050 – FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER 

PROGRAMA 1003 – AGROFAMILIAR   

� Ação 2000 - Horta Comunitária - Produção de Olerícola 

Realizações: 

♦ Aquisição de equipamentos de proteção individual para tratamento de 

sementes 

♦ Aquisição de insumos para tratamento de sementes. 

♦ Distribuição de sementes a entidades associativas, prefeituras, escolas. 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Família beneficiada (Meta = 30.000 famílias 32.808 

Investimento FUNDER (R$) 1.042,60 

� Ação 2023 - Valorização da Propriedade Rural 

Realizações: 

♦ Aquisição de Transformador trifásico, colhedeira, plantadeira e 

depósito de garapa atendendo entidade associativa. 

♦ Visita técnica 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Propriedade Rural atendida/unidade (META = 15) 10 

Investimento FUNDER (R$) 97.109,99 

� Ação 2026 - Apoio a Agroindústria Familiar 

Realizações: 

Não houve realizações 

� Ação 2027 - Apoio as Comunidades Quilombolas, Indígenas, 

Ciganos, Jovens e Mulheres Rurais 

Realizações: 

♦ Reuniões em comunidades étnicas = 06 reuniões, 225 pessoas 

atendidas 

♦ Visitas técnicas

Observações: Não houve execução financeira nessa ação, pois as 

atividades foram desenvolvidas aproveitando viagem programadas em outras 

ações. 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Pessoa capacitada/pessoa (META= 500) 225 

Investimento FUNDER (R$) 0,00 
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� Ação 2116 - Viabilização de Associações, Cooperativas, APLS e 

CMDRS 

Realizações: 

♦ Reuniões com organizações municipais = 9 

♦ Oficinas plenárias territoriais = 02 

♦ Assistência a associações = 03 

♦ Seminários/palestras realizados = 11  (1.708 pessoas participantes) 

♦ Elaboração do Plano de Ação Territorial/ MDA 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Organização efetivada/ número (META=10) 7 

Investimento FUNDER(R$) 9.000,00 

� Ação 2388 - Lavoura Comunitária - Produção Comunitária de 

Alimentos  

Realizações:

♦ Cadastramento de Prefeituras e entidades associativas = 314 

♦ Municípios atendidos para produção em lavouras comunitárias = 128 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Convênio firmado/unidade (META = 300) 314 

Investimento FUNDER (R$) 0,00 

PROGRAMA 1009 - PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA 

� Ação 2182 - Promoção e Desenvolvimento Institucional da 

Agropecuária 

Realizações:  

♦ Missões internacionais recebidas = 03 

♦ Diretrizes estratégicas para  o desenvolvimento do agronegócio 

elaboradas = 03 estudos elaborados 

♦ Parcerias municipais estabelecidas = 314  

♦ Seminários/ eventos  do agronegócio apoiados = 81 eventos apoiados 

♦ Manutenção de estações experimentais = R$11.164,00 

♦ Promoção do Encontro dos Secretários Municipais de Agricultura= 

120 municípios representados. 
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Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Parceria estabelecida/unidade (META=40) 314 

Investimento FUNDER (R$) 69.727,63 

� Ação 2851 - Diagnóstico e Solução na Gestão de Pessoas 

Realizações: 

♦ Aquisição de Sistema de Controle de Férias 

♦ Bolsa Educacional: Bolsistas beneficiados = 45 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Ação Executada/ percentual (META 20%) 20% 

Investimento FUNDER (R$) 0,00 

� Ação 2950 - Promoção da Excelência Gerencial na Seagro 

Realizações: 

♦ Formação profissional de servidores: Curso em Procedimento de 

Compras sem Processo Licitatório = 01 servidor participante 

♦ Curso em Sistema de Gestão de Convênios = 04 servidores 

participantes 

♦ Aquisição de materiais de consumo 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Ação executada/percentual (META=100) 50% 

Investimento FUNDER (R$) 9.079,40 

� Ação 2951 - Promoção e Desenvolvimento Institucional da Seagro 

Realizações: 

Não houve realizações

PROGRAMA 1875 - PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO E SOCIAL 

� Ação 2688 - Regularização Fundiária 

Realizações: 

♦ Levantamento cartorial = 03 

♦ Atendimento ao público para entrada de novos processos  = 60 

processos 

♦ Processo / requerimento de certidão de Inteiro Teor = 32 certidões 
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♦ Georreferenciamento para Regularização Fundiária = 1.200,0 ha, 65 

famílias 

♦ Ação discriminatória de imóveis devolutos = 163.221,5566 ha 

♦ Expedição de guia para confecção de título definitivo= R$ 6.640,18 

♦ Reinício da fase demarcatória da Ação discriminatória de Cavalcante, 

Teresina de Goiás e Colinas do Sul 

♦ Reinício da Arrecadação de Terras Povoado Landi = 400 ha/ 40 

famílias 

Observações:

Com o fim do IDAGO, em 1998, as atribuições do órgão foram 

repassadas à AGENCIARURAL  e posteriormente à SEAGRO. A demanda de 

trabalho é grande e uma equipe muita pequena para atender as solicitações que 

exige vistoria nos municípios. 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Título emitido/número (META= 70) 1 

Investimento FUNDER (R$) 15.000,00 

� Ação 2692 - Gestão do Programa Nacional de Crédito Fundiário 

Realizações: 

♦ Visitas técnicas e monitoramentos para o crédito fundiário = 116 

♦ Municípios atendidos com ações do crédito fundiário = 41 

Observações:

O Programa Nacional de Crédito Fundiário –PNCF, foi criado pela LC nº 

93 de 04/02/98. Seu objetivo é possibilitar aos trabalhadores rurais a aquisição de 

terras por meio de financiamento com recursos oriundos do Fundo da Terra e da 

Reforma Agrária. De acordo o Termo de Cooperação entre o MDA e o governo do 

Estado a SEAGRO é a responsável pela execução do PNCF. 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Contrato realizado/ unidade (META= 300) 92 

Investimento Governo FUNDER (R$) 23.127,00 

� Ação 2693 - Cadastramento E Georreferenciamento De Imóveis 

Rurais 

Realizações: 

♦ Implantação do Projeto de Macrozoneamento Agroecológico e 

Econômico do Estado de Goiás 

Observação: Projeto executado em parceria com a Secidades e a Semarh. 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Propriedade rural atendida (META= 1.144)

Investimento FUNDER (R$) 0,00 
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PROGRAMA 1913 - GOIÁS AGROPECUÁRIO  

� Ação 1229 - Elaboração de Plano de Integração e Desenvolvimento 

Agropecuário  

Realizações: 

♦ Estudos para implementação da piscicultura nos municípios com 

potencialidade = 03 projetos e 10 reuniões 

♦ Reuniões para o desenvolvimento da piscicultura= 25 reuniões 

municipais 

♦ Manutenção de tanques de piscicultura em Anápolis = 9 tanques 

mantidos e 4 reuniões 

Observações:

♦ Os indicadores da ação, apresentou índice de realização de 65 % 

(sessenta por cento) em relação à meta, efetivando os resultados 

propostos da mesma com o diferencial da otimização dos recursos 

financeiros e dos trabalhos executados. 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Reunião realizada/ unidade (META= 60) 39 

Investimento FUNDER (R$) 10.000,00 

� Ação 2846 - Estruturação da Rede de Informação Agropecuária 

Realizações:  

Não houve realizações 

� Ação 2847 - Publicação Científica e de Dados Estatísticos da 

Agropecuária 

Realizações:   

♦ Mapeamento da produção 

♦ Levantamento de dados estatísticos = 12 

♦ Elaboração de boletins agrícolas  = 12 

Observações: 

A divulgação dos preços de produtos recebidos pelos produtores e o 

acompanhamento da produção agropecuária são disponibilizados semanalmente e 

mensalmente no Portal do Agronegócio da SEAGRO. 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Publicação realizada/ unidade (META= 20) 24 

Investimento FUNDER (R$) 0,00 
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� Ação 2848 - Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional 

Realizações:  

♦ Elaboração do Plano de Trabalho Regional 

♦ Realização de reuniões regionais = 73 

♦ Conferências macroregionais realizadas = 09 

Observações:

Nas realizações propostas para o desenvolvimento da segurança alimentar 

e nutricional, obteve-se o êxito na execução das metas, onde ultrapassou o número 

proposto de 30 (trinta) com execução de 73 (setenta e três) reuniões.      

    

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Reunião realizada/ unidade (META = 30) 73 

Investimento FUNDER (R$) 1.627,02 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 – Prover Soluções em Sistemas, Programas e 

Equipamentos de Ti/Telecom para Uso na Administração Pública 

Estadual  

Realizações: 

♦ Aquisição de Sistemas  

♦ Aquisição de equipamentos de TI 

♦ Aquisição de material de consumo para manutenção das atividades 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Necessidade atendida/ percentual 100 70 

Investimento FUNDER (R$) 64.863,20 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo
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2101 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional: 

A Secretaria de Cidadania e Trabalho, órgão gestor da Política de 

Assistência Social no Estado foi criada pela Lei 13.456 de 16 de abril de 1999 com 

a denominação Secretaria de Cidadania e Trabalho com a competência de formular 

e executar a Política Social do Governo de Goiás, nas áreas de assistência social, 

proteção social e do trabalho, sendo que a partir da Lei 14.577 de 11 de novembro 

de 2003 foi desmembrada em duas Secretarias: Secretaria de Cidadania e Secretaria 

do Trabalho, cabendo à Secretaria de Cidadania a coordenação da Política de 

Assistência Social em Goiás, no entanto em virtude da Lei n.º 16.272 de 

30/05/2008, que dispõe sobre a organização da administração direta, autárquica e 

fundacional do Poder Executivo, a Secretaria reassume a formulação e execução da 

Política de Emprego, Trabalho e Renda 

� Eixos/ Macro-objetivos Governamentais de Atuação (PPA 2008- 

2011 – Goiás Estado da Qualidade de Vida): 

♦ Goiás Cidadania e Bem-Estar Social 

� Legislação: 

♦ Lei 13.456 de 16 de Abril de 1999, Inciso VIII do Artigo 4º, criou a 

SECT - Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho;

♦ Lei 13.550 de 11 de novembro de 1999, Inciso IV do Artigo 10º, 

transferiu a Fundação da Criança e do Adolescente para a Secretaria 

Estadual de Cidadania e Trabalho; 

♦ Lei 14.577 de 11 de novembro de 2003, desmembra a Secretaria 

Estadual de Cidadania e Trabalho em duas Secretarias de Estado: A 

Secretaria de Cidadania e a Secretaria de Trabalho;

♦ Lei Nº 16.272, de 30 de maio de 2008, extingue a Secretaria de 

Estado do Trabalho e cria a Secretaria de Cidadania e Trabalho; 

♦ Lei nº 17.257 de 25 de janeiro de 2011 e Decreto nº 7.230 de 25 de 

fevereiro de 2011 altera a estrutura da Secretaria de Cidadania e 

Trabalho. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese Da Gestão – Aspectos Gerais:  

Secretaria de Cidadania e Trabalho empreendeu esforços visando à 

implementação do processo de gestão descentralizada dessa política, em 
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cumprimento aos requisitos legais e às normas relativas a esse novo modelo de 

gestão: LOAS, PNAS – NOB/SUAS.  

No período analisado, a SECT implementou diversos programas e ações 

visando a assegurar, especialmente às crianças e adolescentes vítimas de violência e 

exploração sexual, da exploração no trabalho precoce, crianças e adolescentes 

envolvidos na prática de ato infracional, a proteção social indispensável à superação 

da situação de vulnerabilidade em que se encontrem.

O órgão também, a partir da Lei Nº 16.272, de 30 de maio de 2008, passa a 

desenvolver as atividades de intermediação mão-de-obra, habilitação ao seguro 

desemprego, emissão de CTPS e qualificação social e profissional.  

Além dessas ações, a SECT implementou ainda outros programas/ações de 

atenção ao idoso, às pessoas com deficiência e às famílias em situação de 

vulnerabilidade social, mediante Programas de Promoção e Garantia de Direitos à 

Pessoa Idosa, à Pessoa com Deficiência, bem como retoma o Programa  Renda 

Cidadã. 

Ressalte-se que esses programas/ações integram e se articulam com os 

demais programas do Governo para a superação das condições de miséria e exclusão 

social desses segmentos populacionais, em todo o Estado. 

O trabalho para, verdadeiramente, se efetivar, tem que se realizar em rede, 

no sentido de estabelecer interfaces entre os programas e projetos sociais do 

Governo Estadual, com as demais esferas de governo.

É importante destacar também que referidas ações foram desenvolvidas, 

em sua maioria, de forma descentralizada, em parceria com as Prefeituras 

Municipais e ONG’s, assumindo esta Secretaria, em algumas situações, a execução 

direta de ações que extrapolam a competência do município. 

Por fim, ressaltamos que a Secretaria de Cidadania e  Trabalho foi 

conduzida de forma ética e transparente, apresentando resultados positivos, fruto da 

eficiência de suas ações e da eficiência no aproveitamento dos recursos a ela 

destinados.  

� Planejamento – Instrumentos Utilizados Além Do PPA/LOA: 

A Secretaria de Cidadania e Trabalho – SECT, além dos instrumentos de 

Planejamento Governamentais já instituídos como PPA/LOA desde 2007 utiliza-se 

do Planejamento Estratégico que foi elaborado pelo corpo técnico da SECT e está 

em fase de operacionalização. 

� Descrição dos principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações: 

PROGRAMAS INDICADORES 

PROGRAMA DE 
PROMOÇÃO E DEFESA 
DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

% Conselheiros de direito capacitado 
% conselhos tutelares crian e adole capacitados 
% municipio conselhos tute crian adole 
implantados 
% municipios conselhos direito cri e adole 
implant 
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PROGRAMAS INDICADORES 
% de conselhos tutelares com SIPIA 
implantados 

PROGRAMA DE 
ATENDIMENTO AO 
ADOLESCENTE EM 
CONFLITO COM A LEI 

% adole com medidas socio educa não 
reincidentes 
% de mun.medidas sócio-educativas em meio 
aber imp 
% de und. regionalizadas de internação 
implantadas 

PROGRAMA RENDA 
CIDADÃ 

% de familias emancipadas do programa renda 
cidadã 
% de famílias atendidas com o cartão cidadania 

PROGRAMA DE 
PROMOÇÃO E GARANTIA 
DOS DIREITOS DA 
PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA - PROAD 

% regiões de planej com conselhos regionais 
implem 
% municípios com gestores e operadores 
capacitados 
% municípios c/ comissão permanente 
acessibilidade 

PROGRAMA DE 
PROMOÇÃO E GARANTIA 
DOS DIREITOS DO IDOSO 

% de municipios sensibilizados 
% da rede de serviço ao idoso implantada 

PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO E 
PROMOÇÃO DE 
DIREITOS HUMANOS 

% de mun. aten. com emissão de documentação 
básica 
% de escritórios populares implantados 

PROGRAMA DE 
PROTEÇÃO E INCLUSÃO 
SOCIAL 

% de equipamentos revitalizados 
% da população juvenil atendida 
% de munic. com gestores e/ou operadores capac

PROGRAMA DE 
IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA ÚNICO DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

% de conselheiros capacitados 
% regiões de planej com unid administ 
implantadas 
% de CRAS co-financiados 
% de CREAS co-financiados 

PROGRAMAS INDICADORES 

PROGRAMA DE 
ATENDIMENTO AO 
TRABALHADOR 

% Trabalhadores Colocados no Mercado pelo 
SINE 
% de Vagas Ocupadas 
% de Trabalhadores Encaminhados para Vagas 
% Trabalhadores Admitidos GO - Colocados 
pelo SINE 

PROGRAMA DE 
QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL PARA A 
EMPREGABILIDADE 

Nº de Trabalhadores Qualificados 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

 ( X ) Gestão Proativa   

( X ) Gestão Ética    

( X ) Gestão Participativa   
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PROGRAMA 1008 – PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 

� Ação 2007 - Concessão de Bolsas Universitárias 

Realizações: 

A ação visa oportunizar a conclusão de um curso superior para estudantes 

que não possuem condições de arcar com as mensalidades em instituições privadas 

de ensino no Estado de Goiás. 

As atividades executadas são: 

♦ Cadastramento do Baneficiários 

♦ Entrevistas do Baneficiários 

♦ Avaliação do Baneficiários 

♦ Seleção do Baneficiários 

OBS.: A partir de 2009 o Programa Bolsa Universitária é executado 

orçamentária e financeiro, por meio do processo de descentralização orçamentária 

do Fundo PROTEGE Goiás para a Secretária de Cidadania e Trabalho, portanto os 

resultados referentes ao Programas serão informados pela Secretaria da 

Fazenda/PROTEGE. 

O referido Programa entre janeiro e julho de 2011 foi executado mediante 

Contrato de Gestão com a ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DO 

ESTADO DE GOIÁS – OVG e a SECRETARIA DE CIDADANIA E 

TRABALHO, sendo que a partir de agosto de 2011 o Contrato de Gestão passa a 

ser celebrado com SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO. 

PROGRAMA 1038 - PROGRAMA EDUCACIONAL SALÁRIO ESCOLA

� Ação 2299 - Apoio e Permanência na Und. Escolar de Alunos de 07 A 

17 Anos - Salário Escola 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

� Ação 2302 - Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Técnicas, 

Administrativas e Pedagógicas 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 



2101 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO 

121 

PROGRAMA 1075 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

Constata-se que o Programa atingiu plenamente todos os objetivos e 

metas propostas para o exercício de 2011,buscou estabelecer parcerias com 

entidades reconhecidamente técnicas com fito de baixar os custos, ampliar os 

benefícios e atender um número maior de atores sociais que atuam no Sistema de 

Garantia de Direitos  - SGD. 

Segundo dados disponibilizados pelo Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e Adolescente - CEDCA, a estrutura de participação requerida pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente já se encontra implantada em 99% dos 

municípios goianos – temos, atualmente, 256 Conselhos Municipais dos Direitos 

da Criança e do Adolescente e 246 Conselhos Tutelares em efetivo funcionamento 

no Estado. Apenas o município de Abadia de Goiás, ainda não possui conselho de 

direito. 

No ano de 2011, foi realizado curso de capacitação com conselheiros 

tutelares e de direitos para implantação e implementação do Sistema de 

Informação Para Infância e Adolescência – SIPIA/CT/WEB, dos seguintes 

municípios: Aragoiania, Jussara. 

Principais Ações realizadas:

A equipe técnica da Secretaria, também, participou de: 

♦ Visita técnica no Centro Cultural Oscar Niemayer; 

♦ Analise de Projeto “Pesquisa e Re-ordenamento de Abrigos no Estado 

de Goiás” – Grupo de Estudo e Apoio à Adoção de Goiânia – 

GEAAGO; 

♦ Fortalecimento das Redes locais e regionais de Enfrentamento da 

Violência Sexual Infanto Juvenil; 

♦ Sistematização e Disseminação de ações integradas na 

Socioeducação: teatro do oprimido, oficinas de áudio-visual e 

musicoterapia; 

♦ Análise do Projeto “Escola de Formação de Operadores do Sistema de 

Garantia de Direitos da PUC-GO; 

♦ Reunião com o tema “Criação de Comissão Estadual de Erradicação 

do Trabalho Infantil”; 

♦ Visita Técnica no Condomínio Sol Nascente; 

♦ Analise do Projeto de Criação de uma casa de acolhimento 

institucional no Município de Iporá; 

♦ Audiência Pública na cidade de Anápolis, com o Tema “Construção 

da Sede do Centro de Internação para Menores”; 

♦ Work shopping da Infância e Juventude; 

♦ Assembléia Itinerante do Conanda em Goiás, com o tema “Extermínio 

de Crianças e Adolescentes em Goiás”; 
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♦ Seminários de Audiência Públicos em regionais com os Conselhos 

Tutelares, promovido pela Assembléia Legislativa do Estado de 

Goiás; 

♦ III Fórum de Conselheiros Tutelares na Cidade de Valparaízo; 

♦ Mobilização Social para divulgação da Política Nacional dos Direitos 

Humanos da Criança e do Adolescente e do Plano Decenal. 

♦ Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no 

Município de Anápolis.    

� Ação 2397 - Fortalecimento Dos Conselhos De Direitos E Tutelares 

Realizações: 

A ação visa incentivar e assessorar a criação de conselhos de direitos e 

tutelares, bem como apoiar e fortalecer os conselhos já existentes. 

O Estado de Goiás conta, atualmente com 256 conselhos tutelares e com 

246 conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, instalados e em 

pleno funcionamento. 

� Ação 2402 - Campanhas, Eventos e Ações Educativas para Garantia 

dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Realizações: 

A ação visa mobilizar e sensibilizar amplos segmentos do poder público e 

da sociedade civil, para o enfrentamento das problemáticas que afetam a 

população infanto-juvenil, por meio de parcerias e ações conjuntas. 

O Estado de Goiás tem avançado no Enfrentamento a Violência Sexual 

Infanto Juvenil, e o Projeto Tecendo Redes Construindo Saberes, em convênio 

com o Governo Federal, tem como objetivo principal qualificar a Rede de 

atendimento à criança e adolescentes e seus familiares com os Direitos Violados. 

A equipe técnica da Secretaria, também, participou de: 

♦ Visita técnica no Centro Cultural Oscar Niemayer; 

♦ Analise de Projeto “Pesquisa e Re-ordenamento de Abrigos no Estado 

de Goiás” – Grupo de Estudo e Apoio à Adoção de Goiânia – 

GEAAGO; 

♦ Fortalecimento das Redes locais e regionais de Enfrentamento da 

Violência Sexual Infanto Juvenil; 

♦ Sistematização e Disseminação de ações integradas na 

Socioeducação: teatro do oprimido, oficinas de áudio-visual e 

musicoterapia; 
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♦ Análise do Projeto “Escola de Formação de Operadores do Sistema de 

Garantia de Direitos da PUC-GO; 

♦ Reunião com o tema “Criação de Comissão Estadual de Erradicação 

do Trabalho Infantil”; 

♦ Visita Técnica no Condomínio Sol Nascente; 

♦ Analise do Projeto de Criação de uma casa de acolhimento 

institucional no Município de Iporá; 

♦ Audiência Pública na cidade de Anápolis, com o Tema “Construção 

da Sede do Centro de Internação para Menores”; 

♦ Work shopping da Infância e Juventude; 

♦ Assembléia Itinerante do Conanda em Goiás, com o tema “Extermínio 

de Crianças e Adolescentes em Goiás”; 

♦ Seminários de Audiência Públicos em regionais com os Conselhos 

Tutelares, promovido pela Assembléia Legislativa do Estado de 

Goiás; 

♦ III Fórum de Conselheiros Tutelares na Cidade de Valparaízo; 

♦ Mobilização Social para divulgação da Política Nacional dos Direitos 

Humanos da Criança e do Adolescente e do Plano Decenal. 

♦ Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no 

Município de Anápolis.   

Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas de forma integrada 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA – GO 

� Ação 2418 - Capacitação Continuada de Conselheiros de Direitos e 

Tutelares 

Realizações: 

A ação visa capacitar os conselheiros tutelares e dos direitos da criança e 

do adolescente, buscando uma atuação mais eficiente e eficaz destes, no exercício 

de sua função legal de defesa e promoção dos direitos da Criança e do 

Adolescente. 

Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas de forma integrada 

com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA - 

GO. 

No ano de 2011, foi realizado curso de capacitação com conselheiros 

tutelares e de direitos para implantação e implementação do Sistema de 

Informação Para Infância e Adolescência – SIPIA/CT/WEB, dos seguintes 

municípios: Aragoiania, Jussara. 

Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas de forma integrada 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA – GO 
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PROGRAMA 1853 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - 

VAP VUPT. 

� Ação 2553 - Implantar Padrão Vapt-Vupt Nos Órgãos Do Estado 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

PROGRAMA 1864 - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

PARA A EMPREGABILIDADE 

Mesmo com as dificuldades enfrentadas podemos considerar que os 

Programas de Qualificação Profissional para a Empregabilidade, executados no 

ano de 2011, alcançaram os resultados esperados, sendo que as ações de 

qualificação tiveram por objetivo: 

♦ A formação integral (intelectual, técnica, cultural e cidadã) dos/as 

trabalhadores/as goianos/as; 

♦ Aumento da probabilidade de obtenção de emprego e trabalho decente 

e da participação em processos de geração de oportunidades de 

trabalho e de renda, reduzindo os níveis de desemprego das 

populações; 

♦ Inserção reinserção dos trabalhadores beneficiários do Programa 

Bolsa Família, no mundo do trabalho; 

Principais Resultados: 

♦ Inclusão social, redução da pobreza, combate à discriminação e 

diminuição da vulnerabilidade das populações; 

♦ Aumento da probabilidade de permanência no mercado de trabalho, 

reduzindo os riscos de demissão e as taxas de rotatividade ou aumento 

da probabilidade de sobrevivência do empreendimento individual e 

coletivo; 

♦ Elevação da produtividade, melhoria dos serviços prestados, aumento 

da  competitividade e das possibilidades de elevação do salário ou da 

renda. 

As ações de qualificação, em 2011, foram executadas por 5 Entidades 

sem fins lucrativos da área de educação profissional, totalizando 1.289 educandos, 

em 37 municípios do Estado, distribuídos em 64 turmas com Recurso do FAT e 7 

turmas com Recurso do Tesouro do Estado totalizando 71 turmas, nos seguintes 

públicos prioritários: Público Prioritário 

I. Trabalhadores/as Sistema Público de Emprego - SPE e 

Economia Solidária 

II. Trabalhadores/as rurais e da Pesca 

III. Trabalhadores/as Ocupados AutoEmprego 
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IV. Trabalhadores/as - Inclusão Social(Trabalhadores/as beneficiários 

de políticas de Inclusão Social)

V. Trabalhadores/as - Desenvolvimento e Geração de Empregos e 

Renda 

� Ação 2644 - Qualificação Profissional Para Trabalhadores 

Participantes De Programas Sociais Do Governo Estadual E Federal 

Realizações: 

A presente Ação tem por finalidade qualificar trabalhadores que 

participam dos programas sociais promovidos pelo Governo Estadual e Federal, 

com a finalidade de recolocá-los no mercado de trabalho, com a redução gradativa 

na quantidade de beneficiários de tais programas 

No primeiro e segundo semestre de 2010, iniciou-se a execução do 

PLANSEQ-BOLSA FAMÍLIA, que tem por objetivo oferecer cursos de 

capacitação social e profissional na área da construção civil para membros das 

famílias beneficiárias do Programa Federal - Bolsa Família. 

O projeto possibilitará a capacitação de 1611 pessoas em 18 Municípios 

da Região Metropolitana de Goiânia: Anápolis, Aparecida de Goiânia, 

Aragoiânia,   Bela Vista de Goiás, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapo, 

Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Senador Canedo e Trindade.

Após o início da execução constou-se a necessidade de fazer alterações 

na abrangência de Municípios, em razão das dificuldades de mobilização dos 

beneficiários do Programa, que temem perder o benefício em razão da qualificação 

recebida. Conseqüentemente possibilitou-se o atendimento de outros Municípios 

fora da região Metropolitana tais como: Bonfinópolis, Catalão, Cezarina, Corumbá 

de Goiás e Marzagão.

As ações que estão sendo desenvolvidas são: Construção de Edifícios 

I (pedreiro/azulegista); Construção de edifícios II (gesseiro/pintor) e 

Instalações(eletricista/Encandor), cada arco com 200h de execução). 

NO Programa serão investidos R$1.208.700 (hum milhão, duzentos e 

oito mil, e setecentos reais) aos cofres do Tesouro Nacional e 

R$63.990,00(sessenta e três mil, novecentos e noventa reais) de recurso 

referente à contrapartida do Estado de Goiás ao Convênio firmado. 

O Governo de Goiás através da Secretaria de Cidadania e Trabalho 

firmou junto ao Governo Federal tendo como interveniente o Ministério do 

Trabalho e Emprego o Termo de Adesão, para execução da submodalidade 

Juventude Cidadã, da modalidade PROJOVEM TRABALHADO. O Projovem 

Trabalhador – Juventude Cidadã, beneficiará jovens de 18 a 29 anos que estejam 

em situação de desemprego e sejam membros de famílias com renda mensal per 

capita de até um salário mínimo, que, em virtude de suas condições sócio-

econômicas, têm maior dificuldade de inserção na atividade produtiva, ou seja, de 

maior vulnerabilidade frente ao mundo do trabalho e que: 

I – estejam cursando ou tenham concluído o ensino fundamental; ou 

II – estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio, e não estejam 

cursando ou tenham concluído o ensino superior. 
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As ações do Projovem Trabalhador tem como meta atender 3.550 jovens, 

em 9 arcos profissionais: Administração, Alimentação, Beleza e Estética, 

Comunicação e Marketing Social Madeira e Móveis, Transporte, Telemática e 

Turismo e Hospitalidade. As atividades em sala de aula tiveram seu início efetivo 

em agosto de 2010 e terá sua execução estendida até junho de 2011. 

Os arcos deverão preferencialmente ser executados com turmas de 25 

alunos em sala de aula, nos seguintes Municípios: 

Municípios meta valor 
1 ABADIA DE GOIÁS 50           69.125,00  
2 ÁGUA LINDAS DE GOIÁS 100         138.250,00  
3 ALTO HORIZONTE 25           34.562,50  
4 ANÁPOLIS 175         241.937,50  
5 ANICUNS 125         172.812,50  
6 ARAGOIÂNIA 70           96.775,00  
7 BOM JARDIM DE GOIÁS 70           96.775,00  
8 BOM JEJUS DE GOIÁS 75         103.687,50  
9 BONFINÓPOLIS 50           69.125,00  

10 CAÇÚ 75         103.687,50  
11 CAIPÔNIA 100         138.250,00  
12 CALDAS NOVAS  150         207.375,00  
13 CAMPESTRE 50           69.125,00  
14 CAMPINORTE 75         103.687,50  
15 CEZARINA 50           69.125,00  
16 CRISTIANÓPOLIS 50           69.125,00  
17 EDÉIA 75         103.687,50  
18 FAZENDA NOVA 50           69.125,00  
19 FIRMINÓPOLIS 75         103.687,50  
20 GOIANÉSIA 170         235.025,00  
21 GOIANIRA 145         200.462,50  
22 GUAPÓ 75         103.687,50  

Municípios meta valor 
23 IPORÁ 75         103.687,50  
24 ITAGUARI 25           34.562,50  
25 ITAJÁ 50           69.125,00  
26 ITUMBIARA 125         172.812,50  
27 JANDAÍA 50           69.125,00  
28 MORRINHOS 125         172.812,50  
29 MOSSAMÊDES 25           34.562,50  
30 NAZÁRIO 25           34.562,50  
31 PALESTINA DE GOIÁS 25           34.562,50  
32 PALMEIRAS DE GOIÁS 75         103.687,50  
33 PARAUNA 50           69.125,00  
34 PIRACANJUBA 75         103.687,50  
35 PORANGATU 100         138.250,00  
36 QUIRINÓPOLIS 125         172.812,50  
37 SANTA BARBARA DE 

GOIÁS 
50           69.125,00  

38 SANTA HELENA DE 
GOIÁS 

125         172.812,50  

39 SÃO LUIZ DE MONSTES 
BELOS 

50           69.125,00  

40 SÃO SIMÃO 50           69.125,00  
41 TRINDADE 220         304.150,00  
42 URUAÇU 125         172.812,50  
43 VARJÃO 50           69.125,00  

TOTAL 3.500 4.838.750,00 

As ações do PROJOVEM TRABALHADOR terão a duração de 350h, 

com carga horária diária de 5h, totalizando 15h semanais. Os alunos receberam 

uma bolsa de R$100,00(cem reais), por um período de 6 meses. 
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O Governo Federal deverá investir na execução do Programa Projovem 

Trabalhador – Juventude Cidadã um monte de R$4.838.750,00 (quatro milhões, 

oitocentos e trinta e oito mil, setecentos e cinqüenta reais) e o Estado de Goiás 

deverá entrar com uma contrapartida no valor de R$556.456,25 (quinhentos e 

cinqüenta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais e vinte e cinco 

centavos), já devidamente depositados na conta do Convênio

� Ação 2648 - Qualificação E Requalificação Social E Profissional Para 

Trabalhadores Desempregados E Assalariados 

Realizações: 

A ação de Qualificação Social e Profissional para Trabalhadores tem por 

finalidade oferecer cursos de qualificação e requalificação profissional ao 

trabalhador goiano visando sua inserção ou reinserção ao mercado produtivo. 

As ações de qualificação, em 2011, foram executadas por 5 Entidades 

sem fins lucrativos da área de educação profissional, totalizando 1.289 educandos, 

em 37 municípios do Estado, distribuídos em 64 turmas com Recurso do FAT e 7 

turmas com Recurso do Tesouro do Estado totalizando 71 turmas, nos seguintes 

públicos prioritários: 

Demonstrativo da Meta Física/Financeira Executada 
Agosto a Dezembro/2011

Público Prioritário Meta Recurso Financeiro

I.  Trabalhadores/as Sistema 
Público de Emprego - SPE e 
Economia Solidária

486 419.432,00

II. Trabalhadores/as Rurais e 
da Pesca 

60 45.344,00 

III. Trabalhadores/as 
Ocupados Auto-Emprego

291 265.785,60

VI. Trabalhadores/as - Inclusão 
Social

412 365.027,92

VIII - Trabalhadores/as -
Desenvolvimento e Geração de 
Empregos e Renda

40 31.392,00

TOTAL GERAL 1289 1.126.981,52 

O Plano Territorial de Qualificação – PlanTeQ contempla projetos e 

ações de qualificação social e profissional – QSP circunscritas a um território, seja 

unidade federativa ou município, com vistas a assegurar progressivo alinhamento 

e articulação entre demanda e oferta de qualificação nesses territórios. 

Baseado nesse princípio o Programa possibilita a amplitude e a 

diversificação das ações formativas destinadas ao atendimento de diversos setores 

de atividade econômica dos Municípios contemplados no PlanTeQ-GO/2010/2011 

tais como: 

♦ Administração Rural 
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♦ Artesanato em argila 

♦ Artesanato em pedraria 

♦ Auxiliar Administrativo 

♦ Auxiliar de pessoal 

♦ Balconista de Farmácia 

♦ Cabeleireiro escovista 

♦ Cozinheiro de Bar e Restaurante 

♦ Eletricista de instalações Predial e Residencial = NR 10 

♦ Eletricista de manutenção Industrial + NR10 

♦ Gestão empresarial para micro, pequeno e médio empresário 

♦ Mecânico de Automóveis 

♦ Mecânico de Manutenção de Motocicleta 

♦ Manejo de granjas 

♦ Montagem e assistência Técnica em Micro computares 

♦ Operador de Caixa 

♦ Operador de caldeira 

♦ Operador de colheitadeira de cana de açúcar 

♦ Operador de máquinas pesadas 

♦ Operador de telemarketing 

♦ Organizador de eventos e cerimonial 

♦ Panificação e confeitaria 

♦ Pedreiro Azulegista 

♦ Soldador 

Nos últimos anos o Governo Federal criou vários Programas de 

qualificação e requalificação de jovens e adultos, ocorre que com essa diversidade 

de ações os recursos destinados ao PlanTeQ, foram significativamente reduzidos. 

Municípios Meta realizada Recursos 
1 Águas Lindas de Goiás 40 34.880,00 
2 Anápolis 39 35.664,80 
3 Aragoiânia 20 13.952,00 
4 Cachoeira alta 40 36.624,00 
5 Cachoeira Dourada  20 20.928,00 
6 Caçu 35 30.520,00 
7 Caldas Novas 38 31.392,00 
8 Catalão 40 36.624,00 
9 Cristalina 40 32.264,00 

10 Cromínia 20 17.440,00 
11 Fazenda Nova 20 13.952,00 
12 Firminópolis 20 17.440,00 
13 Goianésia 40 38.368,00 
14 Goiânia 183 157.736,08 
15 Goianira 40 38.368,00 
16 Goiatuba 20 15.696,00 
17 Iporá 40 34.880,00 
18 Itumbiara 38 32.089,60 
19 Jaraguá 20 14.824,00 
20 Jataí 39 35.577,60 
21 Luziânia 40 34.880,00 
22 Mineiros 40 34.880,00 
23 Morrinhos 17 14.824,00 
24 Nazário 20 20.928,00 
25 Niquelândia 19 19.881,60 
26 Piracanjuba 20 15.696,00 
27 Pirenópolis 20 19.184,00 
28 Pires do Rio 0 0 
29 Porangatu 20 17.440,00 
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Municípios Meta realizada Recursos 
30 Rio Verde 68 60.630,16 
31 Santa Bárbara 20 15.696,00 
32 Santa Helena de Goiás 34 29.648,00 
33 São Luís de Montes Belos  20 19.184,00 
34 São Simão 39 37.496,00 
35 Senador Canedo 39 34.008,00 
36 Trindade 41 31.121,68 
37 Valparaíso de Goiás 40 32.264,00 

  1.289 1.126.981,52 

� Ação 2649 - Capacitação para Prevenção de Acidentes de Trabalho e 

Doenças Profissionais 

Realizações: 

A presente Ação tem por finalidade capacitar trabalhadores nas empresas 

estabelecidas no Estado de Goiás, com a finalidade de evitar acidentes de trabalho 

através da orientação sobre a necessidade de formação de CIPA`s, SIPAT`s e 

outros mecanismos que possibilitem a preservação da integridade física dos 

trabalhadores. 

A ação CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE 

TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS não foi executada no período 

analisado por dificuldades orçamentária/financeira. 

PROGRAMA 1871 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO 

TRABALHADOR 

O Programa de Atendimento ao Trabalhador - SINE executa as ações de 

Intermediação de mão-de-obra, que tem como objetivo (re) colocar o trabalhador 

no mercado de trabalho, habilitação dos trabalhadores para o benefício seguro-

desemprego e emissão de CTPS informatizada e manual (entorno do DF). Para 

isso, o Sistema Nacional de Emprego, através do SIGAE, dispõe de informações 

acerca das exigências dos empregadores ao disponibilizarem suas vagas e também 

o perfil dos trabalhadores inscritos para uma vaga, junto as Unidades de 

Atendimento ao Trabalhador – UAT/SINE. Busca-se, dessa forma, a redução dos 

custos e do tempo de espera tanto para o trabalhador, quanto para o empregador. 

Dando continuidade às ações implantamos em 2009 em 2011, está em 

pleno funcionamento a Casa do Trabalhador, localizada na Rua 03 – Setor Central 

em Goiânia, que além das ações de Intermediação-de-Mão de Obra, oferece um 

atendimento específico a deficientes físico, mental, visual e auditivo, por 

intermédio de uma equipe técnica composta de Assistente Social (02), Psicólogos 

(02), Técnicos em Braille (02) e Libras (02). Objetivando ainda melhor atender 

trabalhadores deficientes fez parcerias com as entidades especializadas na área, 

tais como Ministério Público, ADFEGO – Associação dos Deficientes Físicos do 

Estado de Goiás, Pestalozzi e APAE – Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais.  

Em 2011, a Secretaria de Cidadania e Trabalho, deu continuidade ao 

Projeto Observatório do Trabalho no Estado de Goiás, em parceria com o  
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DIEESE, com objetivo de realizar pesquisa, elaboração de estudos técnicos,a fim 

de subsidiar a ação dos gestores, em tempo eficaz, com informações, análise e 

propostas de ação em relação às questões do mundo do trabalho.  

No ano de 2011 deu-se continuidade ao Projeto “SINE MÒVEL” que tem 

por finalidade assegurar a prestação de serviços aos trabalhadores tanto da capital 

como do interior do Estado, principalmente nos municípios que ainda não dispõem 

de Unidades de Atendimento ao Trabalhador – UAT/SINE/GO. 

� Ação 2003 - Atendimento para o Seguro Desemprego 

Realizações: 

As ações Atendimento para o Seguro Desemprego e Intermediação do 

Trabalhador ao Mercado de Trabalho são executadas em conjunto por sugestão do 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

A ação de Atendimento para o Seguro Desemprego tem por finalidade 

atender o trabalhador em busca de informações acerca da concessão do benefício 

do Seguro Desemprego e habilitá-lo para o recebimento, se for o caso, bem como 

facilitar sua reinserção no mercado do trabalho mediante a interface entre as ações 

de Seguro Desemprego com as de Qualificação Social e Profissional, a 

intermediação de mão de obra e outras ações do Governo Estadual.  

No ano de 2010 foram Habilitados ao Seguro Desemprego 234.752 

trabalhadores.   

� Ação 2005 - Intermediação do Trabalhador ao Mercado de Trabalho 

Realizações: 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

A ação de Intermediação de mão de obra tem por finalidade atender o 

trabalhador em busca de emprego, facilitando sua inserção no mercado do 

trabalho, propiciando a interface entre os candidatos inscritos na Unidade de 

Atendimento ao Trabalhador - UAT e as vagas cadastradas no banco de dados do 

SINE/GO. É articulada com as ações de Seguro Desemprego, Qualificação Social 

e Profissional, expedição de CTPS e outras ações do Governo Estadual.      

Para viabilizar as Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda e 

propiciar aos trabalhadores as condições necessárias ao enfrentamento da 

competitividade do mercado de trabalho, o Governo do Estado de Goiás, por 

intermédio desta Secretaria, celebrou convênio  com o Governo Federal, por meio 

do Ministério do Trabalho e Emprego. 

A ação Intermediação do Trabalhador ao Mercado de Trabalho é 

dividida em quatro etapas: a) captação de vagas no mercado de trabalho; b) 

inscrição de trabalhadores desempregados ou em busca de recolocação 

profissional no Sistema MTE MAIS EMPREGO; c) encaminhamento dos 

trabalhadores inscritos às vagas captadas; e por fim, d) a (re)colocação dos 

trabalhadores cadastrados no banco de dados do SINE-GO, no mercado de 

trabalho. 
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Sob essa ótica e levando-se em consideração as metas físicas traçadas no 

PPA - Plano Plurianual ( 2008 - 2011) para o exercício de 2011 e confrontando-as 

com dados extraídos do sistema MTE MAIS EMPREGO, pode-se afirmar que, na 

sua busca em atender o cidadão e o trabalhador e executar com primazia a política 

estadual de defesa e promoção do emprego e da cidadania, se alcançou 

satisfatoriamente sua finalidade e objetivos para o exercício de 2011. 

Segundo dados do sistema MTE MAIS EMPREGO, no período de 

janeiro a dezembro de 2011, foram inscritos nas Unidades do SINE-GO 203.758 

trabalhadores; ofertadas 131.476   vagas; 295.342 trabalhadores foram 

encaminhados ao mercado de trabalho   e 30.662 trabalhadores foram  colocados 

no mercado de trabalho. 

Apesar dos bons resultados, a Secretaria buscou alternativas para 

melhorar seu desempenho e oferecer aos trabalhadores e empregadores 

oportunidades de realizarem seus objetivos, contribuindo para o crescimento e 

desenvolvimento do Estado. Para isso, mantém uma rede de atendimento 

composta por 42 (quarenta e duas) UAT/SINE, com ampla abrangência nos 

diversos municípios goianos. 

No ano de 2011 deu-se continuidade ao Projeto “SINE MÒVEL” que tem 

por finalidade assegurar a prestação de serviços aos trabalhadores tanto da Capital 

como do interior do Estado, principalmente aos municípios que ainda não dispõem 

de Unidades de Atendimento ao Trabalhador – UAT/SINE/GO. 

O SINE MÓVEL atuou e continuará atuando em conjunto com o Projeto 

CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL, que oportuniza a populações vulneráveis 

socialmente, prioritariamente Kalungas, Quilombolas, Indígenas, Assentados e 

ribeirinhos, o acesso a serviços essenciais, assistência jurídica e documentação 

civil básica, além de noções básicas sobre direitos humanos, visando promover o 

exercício da sua cidadania. Essa atuação conjunta possibilita a prestação de 

serviços a essas comunidades, que atualmente não são atendidas pelo SINE por 

residirem em municípios  onde não há viabilidade técnica para implantação de 

UAT. 

Ainda nesse período, o SINE participou do Projeto Balcão de Direitos em 

64 municípios goianos, com objetivo de emitir CTPS e prestar informações, bem 

como do Projeto Cidadania em Movimento realizado em municípios tais como Rio 

Verde, Valparaíso, Indiara, Itumbiara, Mara Rosa, Formosa, Goiânia, Goianira, 

Hidrolândia, Aporé, Caçu, Aruanã e Mozarlândia, entre outros. 

Considerando a mudança do sistema de transmissão de dados para 

operacionalização das ações do SINE (da DATAMEC para DATAPREV) e a 

rotatividade de servidores  nas UAT, e preocupados com a qualidade do 

atendimento dispensados aos nossos usuários, a equipe técnica da Gerência do 

Sistema Estadual de Emprego - GSEE, ministrou treinamento para 250 servidores, 

aproximadamente, capacitando-os para o exercício das suas atividades. 

Foi prestado apoio técnico às UAT/SINE e usuários por meio 

atendimento telefônico (89.716 ligações) e 3.148 atendimentos pessoais. 

Em 2011, também foi promovida pelo Estado de Goiás/SECT/SINE-GO 

a I Conferência Estadual de Emprego e Trabalho Decente, no município de 

Goiânia, nos dias 24 e 25 de novembro. A Conferência faz parte da Agenda  da 
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Organização Internacional do Trabalho – OIT, que possui 4 eixos estratégicos, a 

saber: 1) o respeito aos direitos no trabalho, em especial aqueles definidos como 

Fundamentais;  2)a promoção do emprego produtivo e de qualidade; 3) a extensão 

da proteção social; e 4) o fortalecimento do diálogo social.  Estão sendo realizadas 

conferências regionais em todo o País com o intuito de subsidiar as discussões e 

debates da Conferência Nacional. A organização da Conferência Estadual foi 

tripartite, ou seja, contou com a participação de representantes do Governo, dos 

empregadores e trabalhadores, além da sociedade civil organizada. O evento 

contou com discussões e debates, e palestras com especialistas no tema, tais como 

a Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Sra. Delaídes Alves Miranda 

Arantes. A Conferência Estadual foi precedida de 4 Conferências regionais nos 

municípios goianos de Niquelândia, Catalão, Jataí e Goiânia. 

Demonstrativo da Meta Física Realizada 
Janeiro a Dezembro/2011 

Município Inscritos Vagas Colocados 

Águas Lindas de Goiás  5.240 1.777 141 
Anápolis 5.483 8.684 2.680 
Aparecida de Goiânia 3.098 8.670 548 
Caldas Novas 4.708 1.420 863 
Catalão 5.146 2.122 795 
Formosa 4.075 1.192 361 
Goianésia 4.065 2.321 1.762 
Goiânia 9.200 28.872 1.347 
Goianira 1.300 875 364 
Iporá 607 416 121 
Itaberai 1.898 351 109 
Itumbiara 5.129 4.203 1.316 
Jaragua 1.438 1.158 422 

Município Inscritos Vagas Colocados 

Jataí 4.803 4.206 1.391 
Luziânia 5.615 1.590 393 
Minaçu 696 232 28 
Mineiros 3.973 4.028 2.516 
Morrinhos 2.291 1.123 322 
Palmeiras 2.557 1.651 621 
Piracanjuba 249 161 32 
Planaltina 3.161 993 131 
Posse 1.982 329 121 
Quirinópolis 2.366 1.690 529 
Rio Verde 10.246 8.117 5.487 
Santa Helena 1.922 1.083 583 
São Simão 2.031 1.119 538 
Senador Canedo 3.024 540 225 
Trindade 3.546 238 234 
Valparaiso de Goiás 4.271 1.550 105 

TOTAL 104.120 90.711 24.085 

� Ação 2650 – Capacitação de Conselheiros Municipais e Estaduais do 

Trabalho 

Realizações: 

Embora a ação CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E 

ESTADUAIS DO TRABALHO não tenha sido executada no período analisado 

em razão da insuficiência de recursos financeiros, o Conselho Estadual do 

Trabalho de Goiás foi bastante atuante. Ele participou da elaboração, aprovação, 

execução e fiscalização do Convênio firmado entre a SECT e o Ministério do 
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Trabalho e Emprego. Participou também das ações de Qualificação Social e 

Profissional, com levantamento de demanda de cursos, seleção de municípios 

contemplados e fiscalização dos cursos ministrados pela SECT. O Conselho 

também foi determinante na organização e participação da I Conferência do 

Emprego e Trabalho Decente do Estado de Goiás, mediante deliberações e atuação 

nos debates. 

PROGRAMA 1874 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA 

COMPETITIVIDADE 

� Ação 1167 - Fortalecimento Dos Arranjos Produtivos Locais 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

� Ação 2250 - Fomento As Iniciativas Associativistas De Economia 

Solidária 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

PROGRAMA 1898 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

COMUNITÁRIO E DE PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 

O Programa de DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E 

PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS alcançou seus objetivos em 2011 

que foi assegurar o exercício pleno da Cidadania, sendo que concluiu o Projeto 

ProJovem Urbano, programa do Governo Federal em parceria com o Governo 

Estadual de Goiás , tem por objetivo oferecer a jovens de 18 a 29 anos, no ano de 

inclusão do Programa, que saibam ler e escrever e não tenham concluído o ensino 

fundamental, a formação básica, e conseqüentemente elevação da escolaridade, 

bem como qualificação profissional, como preparação para o mundo do trabalho. 

Em 2011 foi concluído também o Projeto de Educação Alimentar e 

Nutricional, em parceira com o Governo Federal, que tem por objetivo 

desenvolver ações que promovam o direito humano a uma alimentação adequada 

no contexto da Segurança Alimentar e Nutricional de modo a aumentar ou 

recuperar a capacidade das famílias de alimentarem a si próprias de forma digna, 

por meio de processos de formação e informação educativa e participativa na 

perspectiva multiplicadora das ações propostas. 

Ainda no final de 2010 , foi  celebrado convênio para  execução do 

Centro de Referência em Direitos Humanos/Balcão de Direitos-

2010/2011,firmado entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República e a Secretaria de Cidadania e Trabalho -Go,com a  interveniência do 

Estado de Goiás ,com uma nova proposta de implantar e implementar um Centro 

de Referência em  Direitos  Humanos fixo e mais dois pólos sendo: um em 
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Trindade e outro em Cavalcante,com o objetivo de  atender além da proposta 

inicial ,ampliar os atendimentos à todas as diversidades,crenças e credos,raças, 

etc.,enfim a todo o tipo de violações de direitos. 

� Ação 2767 - Cidadania E Justiça Social 

Realizações: 

A ação visa oportunizar à população em situações de vulnerabilidades e 

riscos sociais o acesso a serviços essenciais - assistência jurídica e documentação 

civil básica, além de orientação sócio-educativas, visando promover o exercício de 

sua cidadania. 

Projeto Balcão de Direitos

Em 2011, a Secretaria deu continuidade ao Projeto Balcão de Direitos – 

Porta de Entrada para a Cidadania, em parceria com o Governo Federal, para 

execução do Centro de Referência em Direitos Humanos/Balcão de Direitos-

2010/2011/2012, firmado entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República e a Secretaria de Cidadania e Trabalho -Go,com a  interveniência do 

Estado de Goiás ,com uma nova proposta de implantar e implementar um Centro 

de Referência em  Direitos  Humanos fixo e mais dois pólos sendo: um em 

Trindade e outro em Cavalcante,com o objetivo de  atender além da proposta 

inicial ,ampliar os atendimentos à todas as diversidades,crenças e credos,raças, 

etc.,enfim a todo o tipo de violações de direitos. 

No entanto por dificuldades operacionais o referido Projeto será 

efetivamente realizado no 1º semestre de 2012. 

� Ação 2769 – Implantação e Implementação de Ações de Educação 

Sócio-Comunitária 

Realizações: 

A ação visa apoiar os municípios na implantação de projetos de educação 

comunitária em bairros que apresentem maiores índices de violência, por meio 

ações de requalificação urbana, educação integral, democratização da cultura, 

proteção á vida, participação e controle social, mediante o compartilhamento de 

responsabilidades entre o Poder Público e a sociedade, com vista à inclusão. 

Atividades Desenvolvidas:

O Projovem Urbano é um programa que tem como finalidade 

proporcionar formação integral aos jovens de 18 a 29 anos, por meio de efetiva 

associação entre:  

♦ Formação básica para elevação da escolaridade, tendo em vista a 

conclusão do Ensino Fundamental (9º ano); 

♦ Qualificação Profissional com certificação de formação inicial; 

♦ Participação cidadã com promoção de experiência de atuação social 

na comunidade. 
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O Estado de Goiás desde 2008 tem implementado o Projeto que foi 

concluído no 1º semestre de 2011.  

Este Programa é financiado pelo Governo Federal, executado em Goiás 

por um Comitê Gestor composto pelas: Secretaria de Cidadania e Trabalho e 

Secretaria Estadual de Educação, co-executado pela organização não 

governamental Fundação Pró-Cerrado em 22 municipios goianos com população 

inferior a 200.000 habitantes. Os jovens que cumprem as condicionalidades do 

programa recebem um beneficio de R$ 100,00 mensais 

No 1º semestre de 2011 foi encerrado o Projeto de Educação Alimentar e 

Nutricional, em parceira com o Governo Federal, que tem por objetivo desenvolver 

ações que promovam o direito humano a uma alimentação adequada no contexto da 

Segurança Alimentar e Nutricional de modo a aumentar ou recuperar a capacidade 

das famílias de alimentarem a si próprias de forma digna, por meio de processos de 

formação e informação educativa e participativa na perspectiva multiplicadora das 

ações propostas. 

O projeto realizou Cursos de aproveitamento integral dos alimentos em 

20 municípios da região metropolitana de Goiânia, para um total de 2.400 pessoas, 

com carga horária mínima de 18 horas por município para o Modulo I e 30 horas 

por município para o Modulo II; Curso para Multiplicadores, direcionado para 

conselheiros de segurança alimentar, de assistência social, saúde, agentes de 

saúde, professores, lideranças comunitárias, entre outros, com carga horária de 18 

horas por município, sendo 6 horas a distância para pesquisa de campo; 

divulgação da LOSAN e DHAA em programas de rádio; Reprodução de material 

gráfico sobre DHAA; e Realização Seminário Regional com a temática DHAA. 

PROGRAMA 1900 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO 

ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 

Em 2011 o Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei alcançou, 

de forma geral, os objetivos propostos de acordo com o planejamento, sendo que 

as principais atividades foram: 

♦ Orientação, assessoria, monitoramento e avaliação dos programas em 

desenvolvimento no Sistema Socioeducativo, com a realização de 

diagnósticos, estabelecimento de metas gerenciais e pedagógicas, 

orientação metodológica e produção de avaliações, assessorando os 

dirigentes do sistema na promoção das transformações necessárias, 

conforme preconiza o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo; 

♦ Realização de capacitações dentro das demandas apresentadas, 

mantendo assim, a regularidade dos serviços de atenção aos 

adolescentes em conflito com a Lei. Desta forma, avaliamos como 

positivos os resultados desta ação que visou o aprimoramento e 

atualização do trabalho realizado pelos executores no contato direto 

com adolescentes e seus familiares; 
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♦ No ano de 2011, a Superintendência criou e implantou a Central de 

Vagas. Um mecanismo de controle de demanda da medidas 

socioeducativas de internação, provisória, sentenciada e regressão. A 

central possibilitou também um fortalecimento da articulação com o 

Poder Judiciário acerca das internações realizadas e o cumprimento 

dessas medidas. 

� Ação 2775 - Operacionalização Do Sistema Descentralizado Das 

Medidas Sócio-Educativas Em Meio Aberto 

Realizações: 

Como as medidas de meio aberto estão colocadas nos centros de 

referencia especializado em assistência social, a assistência as medidas em meio 

aberto não foi realizada por esta Superintendência, que atualmente está 

desenvolvendo atividades que envolvem as medidas de restrição de liberdade: 

semiliberdade e internação. 

� Ação 2777 - Construção/Reforma/Ampliação E Aparelhamento De 

Unid. Sócio-Educativas Restritivas E Privativas De Liberdade 

Realizações: 

A ação visa assegurar aos Adolescentes instalações físicas adequadas ao 

cumprimento das medidas sócio-educativas privativas de liberdade, conforme 

preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente em seus Artigos 121 a 125, para 

atendimento ao adolescente com medida de Internação e Semiliberdade, 

propiciando o desenvolvimento de atividades sócio-educativas necessárias à sua 

reinserção social. 

O processo para a construção da Unidade de Atendimento Socioeducativo 

de Anápolis, iniciado em 2009 em convênio firmado com o Governo Federal, 

através da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – SDH/PR 

foi consolidado a partir do repasse dos recursos financeiros destinados ao objeto. 

Unidade de Anápolis

A construção que estava prevista para o ano de 2011, conforme convênio 

firmado entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e esta 

Secretaria, renovado em dezembro de 2010, ainda está aguardando a finalização 

do processo licitatório para providências subseqüentes. A referida estrutura 

atenderá 31 municípios do Centro Goiano. 

Reforma Constante

São realizados periodicamente conforme necessidade pequenos reparos 

na estrutura física geral das unidades compreendendo para esta ação pequenos 

consertos elétricos, hidráulicos, alvenaria e pintura. Foram realizadas reformas 

emergenciais no Centro de Internação Provisória e no Centro de Internação de 

Adolescente, de Goiânia. 
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� Ação 2778 - Capacitação Permanente dos Operadores e Agentes 

Executores das Medidas Sócio-Educativas  

Realizações: 

A ação visa desenvolver um processo de capacitação continuada dos 

operadores e agentes envolvidos na aplicação e execução das medidas sócio-

educativas, visando a qualificação e o aperfeiçoamento da pratica social e a 

conseqüente execução destas medidas com a eficiência e eficácia. 

No segundo semestre de 2011 foi realizada uma parceria com a Agência 

Goiana do Sistema de Execução Penal, para qualificar a atuação dos atores do 

sistema socioeducativo em meio fechado e semi aberto, especialmente o novo 

quadro de servidores que foram admitidos por concurso realizado em 2010. A 

formação atendeu a aspectos básicos que fundamentam a atuação no sistema, tais 

como: Direitos Humanos, noções Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

sistema socioeducativo e Noções de Direito Público. Também foram capacitados 

nos aspectos teóricos e práticos sobre rotinas de Segurança e uso Progressivo da 

Força, entre outros assuntos que permeiam a atuação diária dos servidores. 

O curso foi realizado “in loco” em cada um dos municípios que possuem 

unidades de atendimento dessas medidas, a saber: Goiânia, Formosa, Luziânia, e 

Itumbiara. Houve divisão em duas turmas por município, no intuito de não 

paralisar o funcionamento das unidades. A capacitação dos municípios de 

Anápolis, Porangatu e a segunda turma do município de Itumbiara estão previstas 

para ser realizada no primeiro semestre de 2012.  

Especificação dos Eventos 

ANO 2011 

N.º de 
Participantes

N.º de 
Municípios

Curso de formação de servidores em conteúdos 
teóricos e práticos sobre a atuação no sistema 
socioeducativo de medidas de restrição de 
liberdade nos municípios de Goiânia, Formosa, 
Luziânia e Itumbiara. 

530 4 

� Ação 2779 – Manutenção das Unidades Sócio-Educativas Restritivas 

e Privativas de Liberdade 

Realizações: 

A ação visa assegurar o atendimento digno aos adolescentes em conflito 

com a Lei, de conformidade com o disposto no ECA e SINASE e resoluções do 

CONANDA, promovendo as condições necessárias à sua plena reintegração 

social, tais como: 

Transporte:

A manutenção dos serviços de transporte de adolescentes, tais como: 

traslado para audiências, atendimentos médicos, odontológicos, visitas familiares e 

outros são disponibilizados pela frota da Secretaria de Estado de Cidadania e 

Trabalho. 
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Atendimentos Médicos e Odontológicos:

As Unidades contam com equipe de profissionais da área médica e de 

enfermagem para a prestação de atendimentos imediatos e encaminhamentos à 

Rede Pública de Saúde. Esta Secretaria disponibiliza parte dos medicamentos e 

materiais médicos e hospitalares não encontrados na rede pública através da 

realização de contratos. 

Educação:

As Unidades de Atendimento Socioeducativas privativas de liberdade 

possuem salas de aula para o atendimento escolar aos adolescentes internos, 

realizado através de parceria com as Redes Municipal e Estadual de Educação, 

através da disponibilização de professores ou implantação de extensão das 

unidades escolares nas dependências dos centros de internação.  

Os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas restritivas 

de liberdade (semi-liberdade) estudam em unidades escolares da rede pública, 

situadas nas proximidades das unidades, e que, possuem também profissionais 

capacitados para o acompanhamento (reforço) escolar dos adolescentes. 

Alimentação:

A alimentação fornecida diariamente nas Unidades de atendimento 

Socioeducativo (almoço e jantar) é adquirida através de Contratos firmados entre 

esta Secretaria e empresas do gênero, de acordo com a demanda. Parte da 

alimentação é fornecida mensalmente conforme solicitação das unidades para o 

preparo de lanches e refeições complementares, por isso as unidades contam 

também com o beneficio fornecido pelo Programa Renda Cidadã para compra de 

pães e leite. 

UNIDADES DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO ADMINISTRADAS 

PELO ESTADO DE GOIÁS 

PLANTÃO INTEGRADO INTERINSTITUCIONAL/ GOIÂNIA

Unidade destinada ao atendimento ao adolescente envolvido com a 

prática de ato infracional, logo após o cometimento do mesmo e até a aplicação da 

medida cabível. Funciona 24 horas ininterruptas, e o adolescente permanece na 

unidade por um período máximo de 72h.  

CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CIP/ GOIÂNIA

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes que aguardam 

decisão judicial para aplicação de medida socioeducativa. Funciona 

ininterruptamente e o adolescente pode permanecer na unidade por um período 

máximo de 45 dias. A unidade tem capacidade para o atendimento de 40 

adolescentes do sexo masculino. Esta unidade atende também, em casos 

excepcionais, adolescentes em cumprimento de internação por regressão de 

medida por um período máximo de 90 dias conforme decisão judicial. 
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CENTRO DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES – CIA / 

GOIÂNIA

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa de internação, por um período máximo de 3 anos, com 

funcionamento e ininterrupto e capacidade máxima para o atendimento de 60 

adolescentes do sexo masculino.  

CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - CASE / 

GOIÂNIA

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa de internação, por um período máximo de 3 anos, após 

iniciado o cumprimento desta no CIA, como parte da proposta de evolução do 

adolescente no decorrer da medida e reinserção gradativa do mesmo no meio 

sócio-familiar. A unidade também atende o cumprimento de medida de internação 

provisória para adolescentes do sexo feminino. Seu funcionamento é ininterrupto e 

a capacidade para o atendimento é de 60 adolescentes de ambos os sexos.  

CENTRO DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES – CIAA/ 

ANÁPOLIS

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes em cumprimento de 

internação provisória (45 dias), internação por regressão de medida (até 90 dias) e 

medida socioeducativa de internação (até 3 anos), possui funcionamento 

ininterrupto e capacidade para o atendimento de 40 adolescentes de ambos os 

sexos. 

CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – CASE/ 

LUZIÂNIA

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes em cumprimento de 

internação provisória (45 dias), internação por regressão de medida (até 90 dias) e 

medida socioeducativa de internação (até 3 anos), possui funcionamento 

ininterrupto e capacidade para o atendimento de 60 adolescentes de ambos os 

sexos. 

CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – CASE/ 

FORMOSA

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes em cumprimento de 

internação provisória (45 dias), internação por regressão de medida (até 90 dias) e 

medida socioeducativa de internação (até 3 anos), possui funcionamento 

ininterrupto e capacidade para o atendimento de 80 adolescentes de ambos os 

sexos. 

CENTRO DE RECEPÇÃO AO ADOLESCENTE DE ITUMBIARA 

– CRAI / ITUMBIARA

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes em cumprimento de 

internação provisória (45 dias), internação por regressão de medida (até 90 dias) e 

medida socioeducativa de internação (até 3 anos), possui funcionamento 

ininterrupto e capacidade para o atendimento de 20 adolescentes de ambos os 

sexos. 
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CENTRO EDUCACIONAL DE INTERNAÇÃO PARA 

ADOLESENTES – CEIA / PORANGATU

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes em cumprimento de 

internação provisória (45 dias), internação por regressão de medida (até 90 dias) e 

medida socioeducativa de internação (até 3 anos), possui funcionamento 

ininterrupto e capacidade para o atendimento de 18 adolescentes de ambos os 

sexos. 

UNIDADE DE SEMILIBERDADE / ANÁPOLIS

Unidade que se caracterizam pelo atendimento e acompanhamento ao 

adolescente que cumpre medida socioeducativa de semiliberdade. Desenvolve 

ações de forma integrada com a rede pública de atendimento e articulada com a 

família e comunidade na busca da ressocialização e reintegração social dos 

mesmos. Possui funcionamento ininterrupto embora os adolescentes não 

permaneçam na unidade o dia todo já que parte das atividades é realizada 

externamente. Capacidade – 15 adolescentes de ambos os sexos. 

Plantão Unidade/Município 
N.º 

Atendimento 
2011 

Plantão Interinstitucional Plantão – Goiânia 2476 

Provisória/ 
Medidas

Unidade/Município
Média de 

Atendimento 
2011

Internação Provisória 

CIAA – Anápolis 10 
CIP – Goiânia  43 
CRAI – Itumbiara 8 
CASE - Formosa 13 
CASE – Luziânia 18 
CEIP – Porangatu  2 

Internação 

CIAA – Anápolis 20 
CASE – Formosa 46 
CIA - Goiânia 51 
CASE - Goiânia 44 
CRAI – Itumbiara 11 
CASE – Luziânia 26 
CEIP – Porangatu  4 
CIP – Goiânia 2 

Semiliberdade 
Semiliberdade – 

Anápolis
6 
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N.º de Adolescente em Unidades de Internação – 2011

N.º de Adolescente em Unidades de Internação Provisória - 2011 

N.º de Adolescente em Unidades de Semiliberdade-2011 

PROGRAMA 1904 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS 

DIREITOS DO IDOSO 

O Programa DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DO 

IDOSO alcançou seus objetivos em 2011 que foi assegurar a promoção e 

garantia dos direitos da pessoa idosa. No que se refere a ações para garantia dos 

direitos do idoso, ressalta-se a criação, pelo Governo do Estado da Lei n.º4.765, 

que institui o Passe Livre Intermunicipal para a pessoa de 65 anos acima, com o 

objetivo de garantir o efetivo exercício do direito de ir e vir em todo o Estado de 

GO, com respeito à pessoa idosa e em observacia ao Estatuto da Pessoa Idosa 
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� Ação 2794 - Capacitação e Formação Continuada dos Gestores e 

Operadores da Política 

Realizações: 

A ação visa realizar capacitação continuada de gestores municipais, 

dirigentes de instituições de longa permanência, operadores do sistema de justiça, 

cuidadores, idoso, familiares e grupos de auto-ajuda para atendimento humanizado 

do idoso, a promoção, proteção e defesa de seus direitos.  

A exemplo de anos anteriores em 2011 por dificuldades 

orçamentária/financeira a presente ação foi   executada  na Unidade Orçamentária 

Fundo Estadual de Assistência Social. 

� Ação 2795 - Implementação Da Rede De Promoção E Defesa Dos 

Direitos Da Pessoa Idosa 

Realizações: 

A ação visa articular e organizar a Rede Estadual de Serviços ao Idoso 

como espaço coletivo e de circulação e informação a fim de potencializar 

resultados das ações na perspectiva de garantia de direitos do idoso. 

A exemplo dos anos anteriores em 2011 por dificuldades 

orçamentária/financeira a presente ação foi executada  na Unidade Orçamentária 

Fundo Estadual de Assistência Social. 

PROGRAMA 1905 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS 

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROAD 

♦ Implantação de Conselhos Municipais e CPAs(Comissão 

Permanente de Acessibilidade) nos municípios goiano

♦ 25 Conselhos Municipais de Defesa de Direitos da Pessoa com 

Deficiência  criados: 06 Municípios com Leis de Criação de CPAs 

concluídas;83 Municípios com Projetos de Leis de Criação de 

conselhos em tramitação; 

♦  Apoio técnico e operacional à Secretaria Executiva Conselho 

Estadual dos Direitos do Deficiente  

♦ Capacitação interna para os servidores da Superintendência de 

Assistência Social, do Idoso e da Pessoa com Deficiência; 

♦ Capacitação interna para os servidores da gerencia – 03 encontros 

♦ No passe livre intermunicipal para feitos em torno de 5000 

atendimentos e 3382 processos finalizados 

♦ Os encontros de capacitação foram avaliados como positivos, uma 

vez que as pessoas envolvidas consideram melhoria em seu próprio 

desempenho no convívio ou no atendimento às pessoas com 

deficiência; 

Mesmo com as dificuldades na execução das ações que necessitaram de 

recursos financeiros, a maioria das ações propostas foram executadas. 



2101 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO 

143 

� Ação 2797 - Implementação Da Rede De Proteção E Defesa Dos 

Direitos Da Pessoa Com Deficiência 

Realizações: 

A ação visa organizar e fortalecer a Rede Unificada de Serviços para 

pessoa com deficiência, integrando prioritariamente as ações desenvolvidas pelas 

Políticas Públicas de saúde, educação, trabalho e assistência social, bem como 

seus respectivos parceiros no 3º Setor. 

A exemplo dos anos anteriores em 2011 por dificuldades 

orçamentária/financeira a presente ação  foi   executada  na Unidade Orçamentária 

Fundo Estadual de Assistência Social. 

� Ação 2800 - Capacitação E Formação Continuada Dos Gestores E 

Operadores Da Política - Proad 

Realizações: 

A ação visa desenvolver e apoiar o processo de capacitação e formação 

continuada dos recursos humanos, que atuam na prestação de serviços e/ou defesa 

dos direitos das pessoas com deficiência, visando a eficiência e eficácia no 

desempenho de suas funções, bem como a melhoria dos serviços oferecidos a esse 

segmento da população no Estado. 

A exemplo dos anos anteriores em 2011 por dificuldades 

orçamentária/financeira a presente ação foi executada na Unidade Orçamentária 

Fundo Estadual de Assistência Social. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 – Prover Suporte Técnico A Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

� Ação 1238 – Prover Materiais E Serviços Para Operação De Redes E 

Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

� Ação 2856 – Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 



2101 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO 

144 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

PROGRAMA 4001 – Apoio Administrativo. 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo.
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PROGRAMA 1082 - PROGRAMA RENDA CIDADÃ 

� Ação 2419 - Auxílio Financeiro As Famílias De Baixa Renda - 

Transferência De Renda 

Realizações: 

OBS.: A partir de 2009 o Programa Renda Cidadã é executado 

orçamentária e financeiro, por meio do processo de descentralização orçamentária 

do Fundo PROTEGE Goiás para o Secretário de Cidadania e Trabalho, portanto os 

resultados das Ações do Programa serão encaminhados pelo Fundo PROTEGE.

� Ação 2421 - Auxílio Emergencial à Pessoa de Baixa Renda 

Realizações:  

OBS.: A partir de 2009 o Programa Renda Cidadã é executado 

orçamentária e financeiro, por meio do processo de descentralização orçamentária 

do Fundo PROTEGE Goiás para o Secretário de Cidadania e Trabalho, portanto os 

resultados das Ações do Programa serão encaminhados pelo Fundo PROTEGE.

� Ação 2441 - Inserção Produtiva de Famílias Vulnerabilizadas – 

Criando Oportunidades e Unidades de Produção 

Realizações:  

OBS.: A partir de 2009 o Programa Renda Cidadã é executado 

orçamentária e financeiro, por meio do processo de descentralização orçamentária 

do Fundo PROTEGE Goiás para o Secretário de Cidadania e Trabalho, portanto os 

resultados das Ações do  Programa serão encaminhados pelo Fundo PROTEGE.

� Ação 2446 - Auxílio no Pagamento das Tarifas de Energia Elétrica, 

Água e Esgoto às Famílias de Baixa Renda 

Realizações:  

OBS.: A partir de 2009 o Programa Renda Cidadã é executado 

orçamentária e financeiro, por meio do processo de descentralização orçamentária 

do Fundo PROTEGE Goiás para o Secretário de Cidadania e Trabalho, portanto os 

resultados das Ações do  Programa serão encaminhados pelo Fundo PROTEGE.

� Ação 2463 - Auxílio no Pagamento das Tarifas de Energia Elétrica, 

Água e Esgoto às Entidades E Hospitais Filantrópicos 

Realizações:  

OBS.: A partir de 2009 o Programa Renda Cidadã é executado 

orçamentária e financeiro, por meio do processo de descentralização orçamentária 
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do Fundo PROTEGE Goiás para o Secretário de Cidadania e Trabalho, portanto os 

resultados das Ações do  Programa serão encaminhados pelo Fundo PROTEGE.

� Ação 2464 - Auxílio Nutricional às Entidades Filantrópicas e 

Unidades de Atendimento  

Realizações:  

OBS.: A partir de 2009 o Programa Renda Cidadã é executado 

orçamentária e financeiro, por meio do processo de descentralização orçamentária 

do Fundo PROTEGE Goiás para o Secretário de Cidadania e Trabalho, portanto os 

resultados das Ações do  Programa serão encaminhados pelo Fundo PROTEGE.

� Ação 2465 - Aparelhamento E Manutenção Das Secretarias 

Executivas Dos Comitês Gestores De Cidadania 

Realizações:  

Esta ação objetiva fornecer as condições necessárias ao pleno exercício 

das Secretarias Executivas dos Conselhos Municipais de Cidadania para o 

cumprimento de suas atribuições legais. 

A ação APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS 

SECRETARIAS EXECUTIVAS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE 

CIDADANIA não foi executada no período analisado.

� Ação 2467 - Capacitação E Formação Continuada Dos Agentes 

Executores - Renda Cidadã 

Realizações:  

Esta ação teve por objetivo capacitar os conselheiros e os demais agentes 

executores do Programa, de forma a otimizar os serviços oferecidos às famílias 

beneficiadas pelos Programas de Transferência de Renda no Estado de Goiás. 

PALESTRAS SOBRE O 
FUNCIONAMENTO DOS 

CONSELHOS MUNICIPAIS DE 
CIDADANIA  

CAPACITAÇÃO DO 
PROGRAMA RENDA + 

Nº DE 
MUNICÍPIOS  

TOTAL DE PARTICIPANTES 
SECRETÁRIOS E 
CONSELHEIROS 

01 246 520 

PROGRAMA 1881 - PROGRAMA PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

O Programa PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL alcançou seu 

objetivo em 2011 que foi assegurar a manutenção das unidades de 

atendimento, ainda em processo de descentralização como: Casa do Idoso da 

Vila Mutirão, Condomínio Sol Nascente, Centro de Convivência do Idoso Mãe 

Mariinha, bem como adequar a estrutura física de equipamentos sociais que atuam 

em ações socioassistências e equipá-los tendo em vista a melhoria na qualidade 

dos serviços prestados ao usuário. 
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No ano de 2011 foram realizadas várias capacitações com vistas a 

qualificar a gestão do Bolsa Família e Cadastro Único em Goiás 

Especificação Ações de Proteção
Meta atendida/ 

Gestão Municipal
N.º de Municípios

Proteção Social Especial - Alta Complexidade  à 
Criança  e Adolescente – Abrigo 

230 4 

Proteção Social Especial – Média Complexidade 
à Criança e Adolescente   - PETI 

52.975 234 

Ação Sócio-educacional com Jovens Agente 
Jovem de Desenvolvimento Social e Humano 

12.750 115 

Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social – CREAS 5.730 94 

Atendimento ao Idoso em Grupos de 
Convivência 

115 13.098 

Centro de Referência Especializado para 
população em situação de rua - CREAS Pop 

240 3 

Atendimento ao Idoso em Domicílio 03 110 

Atendimento ao Idoso em Instituições de Longa 
Permanência 

893 18 

Atendimento a Pessoa com Deficiência 3.476 34 

� Ação 2303 - Controle e Acompanhamento das Ações de Inclusão 

Social  

Realizações: 

Objetiva viabilizar ações de inclusão e proteção social à população de 

baixa renda do Estado objetivando a melhoria da qualidade de vida do cidadão. 

No ano de 2011 foram realizadas capacitações com vistas a qualificar a 

gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único em Goiás, priorizando a 

intersetorialidade, sendo: 

Seminários Intersetoriais

Orientar os municípios sobre a Gestão Integrada e intersetorial do 

Programa Bolsa Família, bem como, o uso das ferramentas de gestão, com a 

participação de Coordenadores do Programa Bolsa Família na Assistência Social, 

Saúde e Educação, Técnicos do CRAS e CREAS responsável pelo 

acompanhamento familiar e Representante do CMAS, alcançando a participação 

de 135 municípios e 654 pessoas. 

Curso para Entrevistadores - Cadastro Único Versão 7 

Curso para Entrevistadores para o Preenchimento do Novo Formulário do 

Cadastro Único. Carga horária de 32 horas/aula, com a participação 117 pessoas 

de 29 municípios goianos. 
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Colóquio Sobre Cadastro Único com Técnicos da Caixa

Oficina para os operadores do Cadastro Único, ministrada por técnicos da 

Caixa Econômica Federal a fim de dirimir dúvidas quanto à operacionalização do 

Cadastro Único Versão 7, com a participação de 74 municípios e 138 pessoas. 

Atendimento com capacitação Personalizada 

Orientar a gestão do cadastro único e Bolsa Família, Sistema de 

benefícios - SIBEC,manuseio da V 7, condicionalidades e acompanhamento 

familiar , dentre outros. Atendimento de 18 municípios e 34 pessoas. 

Suporte Técnico, operacional e logístico

Apoiar e assessorar as coordenações municipais na gestão do Cadastro 

Único e Programa Bolsa Família, via e-mail, telefone e presencial,  nos 246 

municípios goianos. 

Participação da Coordenação em seminários, Reuniões promovidas 

pelos municípios

Erradicação da Extrema Pobreza

O Governo de Goiás assinou Acordo de Cooperação com o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome com o objetivo de intensificar o 

combate à pobreza extrema em Goiás. 

Pontos Facilitadores:

♦ Metodologia adotada para os Seminários intersetoriais propiciou 

ampla participação dos diversos atores municipais durante os 

Seminários. 

♦ Boa relação da Coordenação Estadual do Cadastro Único com as 

Coordenações Municipais e com as Coordenações Intersetoriais, em 

âmbito estadual, da Saúde e da Educação, bem como, coordenações 

de Proteção Social Básica e Especial e o Conselho Estadual de 

Assistência Social, que fazem a interface com a gestão do Programa 

Bolsa Família, e também, com a Caixa Econômica Federal e Senarc. 

♦ Parceria com alguns municípios que cederam gentilmente os 

multiplicadores capacitados pela Senarc para ministrarem o curso de 

entrevistadores. 

♦ Acordo celebrado pelo Governo de Goiás com o MDS com vistas a 

erradicar a pobreza extrema no Estado de Goiás. 

Pontos Dificultadores: 

♦ A morosidade no processo de compras, em se tratando de recursos 

fonte 90 e em conta, está demorando mais de 6 meses, devido aos 

trâmites burocráticos. Este fato inviabilizou as atividades previstas 

para 2011, sendo possível realizar apenas os serviços comprados, 

empenhados em 2010 e reempenhados em 2011. E carece de uma 

alteração urgente no fluxo de processos, não apenas na Secretaria de 
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Cidadania e Trabalho, mas nas demais Secretarias e órgãos 

responsáveis pelo referido trâmite. 

♦ Equipe técnica incompleta. 

♦ Ausência de veículos da Secretaria de Cidadania e Trabalho 

disponível para realizar acompanhamento e monitoramento do 

Programa Bolsa Família e Cadastro Único nos municípios goianos. O 

processo de locação foi deflagrado em 09/08/2011 e até o momento 

não foi concluido. 

� Ação 2716 - Manutenção das Ações de Proteção Social

Realizações:  

A ação visa assegurar a manutenção das unidades de atendimento, ainda 

em processo de descentralização como : Casa do Idoso da Vila Mutirão, 

Condomínio Sol Nascente, Centro de Referência em Convivência do Idoso - Mãe 

Mariinha. 

A Casa dos Idosos – Vila Mutirão é uma Unidade Operacional da 

Secretaria de Cidadania e Trabalho, sendo esta uma Instituição de Longa 

Permanência para idosos realizando atendimento integral moradia, serviços de 

saúde, educação e lazer. 

Em execução direta, a Secretaria de Cidadania e Trabalho mantém a Casa 

dos Idosos – Vila Mutirão, sendo esta uma Instituição de Longa Permanência para 

Idosos, realizando atendimento, integral à pessoa idosa, oferecendo moradia, 

serviços de saúde, educação e lazer, além de desenvolver trabalho sócio – 

educativo com moradores desta unidade, atende idosos residentes na área de 

abrangência da Casa dos Idosos, desenvolvendo trabalho sócio – educativo com 

moradores e comunidade. 

Desenvolver um trabalho sócio – educativo com moradores da Instituição 

e também com idosos residentes na área de abrangência da Casa dos Idosos. 

Especificação 
Meta 

Prevista 

Meta 

Atendida 

Moradores 42 42 

Comunidade 300 300 

As atividades são desenvolvidas, também por meio de parcerias com a 

rede de saúde; Secretaria Municipal da Educação com o Projeto Aja; Ministério 

Público; Universidade Católica; Laboratório e doações da comunidade. E como 

ponto negativo a falta de recursos para dinamização do trabalho. 

Em 2011 foram realizados encontros intergeracionais entre moradores, 

comunidade, alunos de escolas, grupos religiosos como também o entrosamento 

com familiares do idoso morador participando e assumindo responsabilidade junto 

com a coordenação da unidade, com o objetivo de possibilitar melhor atendimento 

do idoso em suas necessidade básica. 
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Centro de Referencia em Convivência da Pessoa Idosa (CRCI). 

A Secretaria de Cidadania e Trabalho, considerando as necessidades dos 

profissionais que prestam atendimento à pessoa idosa no Estado de Goiás, em 

2009, mudou o atendimento do Centro de Convivência de Idosos “Mãe Mariinha” 

– Jardim Novo Mundo, que antes era apenas em Centro de Convivência, com 

atividades Terapêuticas, Físico, Recreativas, Lazer e Cultural, passa a ser também 

um Centro de Referencia em Convivência da Terceira Idade (CRCI). Uma 

Unidade planejada para qualificar profissionais em Gerontologia Social. 

O CRCI é hoje, referencia para os Municípios do Estado de Goiás na 

promoção,  construção e  manutenção  da qualidade de vida e nas relações 

interpessoais da pessoa idosa, através de  oficinas, palestras, cursos de cuidadores 

familiares de idosos, cursos de autocuidado,além dos passeios, comemorações e 

festividades a partir da elaboração de projetos para são desenvolvidos na própria 

Unidade e, mediante Assessoria Gerontológica disponível à todos os Municípios 

nas ações relacionadas ao tema sobre o envelhecimento. 

O Condomínio Sol Nascente é uma Unidade que têm a função de 

acolher em condição temporária e provisória, como medida protetiva, crianças 

vítimas de abandono, maus tratos e violência doméstica.  Dando cumprimento a 

esta característica de transitoriedade. 

A Unidade de Acolhimento tem entre seus objetivos, garantir à criança 

proteção integral prevista na Lei nº 8069/90, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), assegurando-lhes condições básicas de acolhimento, saúde, 

educação, alimentação, cultura, esporte e lazer, possibilitando-lhes o 

desenvolvimento pessoal e social e contribuindo com a sua formação enquanto 

cidadão (ã), autônomo, solidário e competente, tudo isto visando o seu retorno ao 

convívio familiar e comunitário. 

O Condomínio Sol Nascente está passando por uma ampla reforma nas 

suas instalações físicas, utilizando recursos do Tesouro Estadual, fruto de um 

Termo de Ajustamento de Conduta- TAC, do Ministério Público do Trabalho com 

a AGETOP, adequando assim suas instalações para acolher crianças e 

adolescentes com mais segurança, conforto e proporcionar melhores condições de 

trabalho aos servidores. Após o término da reforma ampliaremos o atendimento à 

adolescentes até 18 anos incompletos e desta forma cumpriremos o que rege o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e o Plano de Convivência Familiar e 

Comunitária.  

Faixa Etária Meta Física Realizada 

Crianças atendidas de 00 a 06 anos 
incompletos (masculino e feminino) 

51 

Crianças de 06 a 12 anos 
incompletos (masculino) 

49 

Crianças de 06 a 12 anos 
incompletos (Feminino) 

41 

TOTAL 141 
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Sexo Meta Física Realizada 

Masculino 77 

Feminino 64 

TOTAL 141 

O Centro Estadual de Apoio ao Deficiente – CEAD é uma Unidade que 

trabalha a reabilitação e habilitação de pessoas com deficiências: física, visual, 

auditiva, intelectual, múltiplas, síndromes e atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor, sem restrição quanto à idade, município de origem, escolaridade 

e poder socioeconômico, visando à inclusão social de forma digna e em busca de 

uma igualdade social.  

Deficiência Meta Física Realizada 

Auditiva 53 
Física  52 
Intelectual 43 
Visual 42 
Múltipla 27 
Síndrome 27 
ADNPM 88 
Outros 16 

TOTAL 348 
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Percentual segundo o tipo de deficiência

Auditiva

Física 

Intelectual

Visual

Múltipla

Síndrome

ADNPM

Outros

Faixa Etária Meta Física Realizada 

00 a 06 anos 55 
07 a 14 anos 220 
15 a 21 anos 40 
Acima de 21 anos 33 

TOTAL 348 

Número de usuários de faixa etária

00 a 06 anos

07 a 14 anos

15 a 21 anos

Acima de 21 anos

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

♦ Apoio Pedagógico, Apoio Psicológico para usuários e famílias, Artes, 

Atividade de Vida Diária, Braille e Sorobã, Estimulação precoce, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Libras para usuários, familiares e 

comunidade, Multimeios, Natação, Neuropsicologia, Neuropsiquiatria 

Infantil, Odontologia, Orientação e Mobilidade, Psicomotricidade, 

Psicopedagogia, Serviço Social e Terapia ocupacional. 

♦ Alimentação aos usuários em atendimento, lanche e almoço. 

♦ Assessoramento continuado a profissionais, instituições e entidades da 

rede, que prestam serviço às pessoas com deficiência no Estado de 

Goiás. 
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♦ Seminário “Reabilitação Cognitiva nos Transtornos de 

Aprendizagem”, realizado no dia 20 de agosto de 2010, no Auditório 

Jayme Câmara (Câmara Municipal de Goiânia), com 340 participantes 

da região metropolitana e diversos municípios do interior. 

♦ Participação nos “III Jogos Paradesportivos das Associações 

Pestalozzi e Entidades Convidadas”, realizado nos dias 21, 22 e 23 de 

outubro de 2010, em Goiânia. 

♦ Funcionamento de uma sala de inclusão digital, denominado do 

Telecentro. Estes equipamentos foram doados pelo Ministério da 

Comunicação Social atendendo um projeto apresentado pelo CEAD, 

sem contrapartida do estado. È composto por 01 servidor e 10 

Estações computadores com internet banda larga, com rede sem fio 

(wireless),  01 Impressora, 01 Câmera IP,  01 roteador,  21 Cadeira 

multiuso,  01 mesa do professor,  01 armário baixo em MDF, 11 Mesa 

para computador,  01 mesa para impressora, 01 aparelho de DVD,  01 

aparelho televisor e  01 projetor multimídia, , visando a inclusão 

digital e social para comunidade de pessoas com deficiência. 

♦ O CEAD está passando por uma ampla reforma nas suas instalações 

físicas, utilizando recursos do Tesouro Estadual, fruto de um Termo 

de Ajustamento de Conduta- TAC, do Ministério Público do Trabalho 

com a AGETOP, adequando assim suas instalações para atender 

melhor os usuários com mais segurança, conforto e proporcionar 

melhores condições de trabalho aos servidores. 

MUNICÍPIOS DE ORIGEM DOS USUÁRIOS: 

♦ Abadia de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela 

Vista de Goiás, Bonfinópolis, Caldazinha, Edealina,  Goiânia, 

Goianira, Guapo,  Hidrolândia, Indiara, Itauçú, Inhumas, Itaguari, 

Nerópolis, Professor Jamil, Sanclerlândia, , Senador Canedo, 

Teresópolis, Trindade. 

� Ação 2717 - Construção/Reforma/Ampliação/Aparel. E Revitalização 

Dos Equip. Sociais 

Realizações:  

A ação visa adequar a estrutura física de equipamentos sociais que atuam 

em ações socioassistências, bem como equipá-los tendo em vista a melhoria na 

qualidade dos serviços prestados ao usuário. 

A ação CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/APAREL. E 

REVITALIZAÇÃO DOS EQUIP. SOCIAIS, não foi executada no período 

analisado.
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� Ação 2718 - Subvenções Sociais às Organizações Não 

Governamentais 

Realizações: 

A referida Ação entre janeiro e junho de 2011 foi executada mediante 

Contrato de Gestão com a ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DO 

ESTADO DE GOIÁS – OVG e a SECRETARIA DE CIDADANIA E 

TRABALHO, sendo que a partir de julho de 2011 o Contrato de Gestão passa a 

ser celebrado com SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO. 

Objetiva o atendimento às crianças, adolescentes, deficientes e famílias, 

respaldando as ações da OVG, podendo proporcionar a médio prazo, a integração 

de outras ações que possam colaborar com a inclusão dessa clientela prioritária, 

através da: 

♦ Fábrica de Enxovais 

♦ Fábrica de malhas Compressivas 

♦ Fábrica de Fraldas Descartáveis 

♦ Fábrica de Cadeiras de Rodas 

Manutenção das Unidades :

♦ Centro Social Dona Gercina Borges 

♦ Condomínio Solidariedade 

♦ Casa do Interior 

♦ Centro Goiano de Voluntariado 

♦ Abrigo Sagrada Família 

DISCRIMINAÇÃO 
META FÍSICA 
EXECUTADA 

(Janeiro a 
Junho/2011) 

META FÍSICA 
EXECUTADA 

(Julho a 
Novembro/2011) 

Complexo 
Gerontológico 

Sagrada     
Família 

Abrigo Regime Asilar 
(Idosos Moradores 
Atendidos 
(dependentes) 

64 65 

Centro de Convivência 
Sagrada    Família 
(Idosos Atendidos 
(Independentes) 

30 30 

Centro de 
Convivência de 

Idosos Vila Vida 

Atendimento a idosos 
(independentes) 

30 28 

Atendimento a idosos 
freqüentadores (*) 

1.928 17.127 

Apoio às 
Entidades Sociais 

Doações diversas 702 30.364 

Apoio Social ao 
Cidadão 

Atendimento 
odontológico 

0 292 

Exames de DNA 62 64 

Doações diversas 4.177 3.325 
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DISCRIMINAÇÃO 
META FÍSICA 
EXECUTADA 

(Janeiro a 
Junho/2011) 

META FÍSICA 
EXECUTADA 

(Julho a 
Novembro/2011) 

Apoio aos 
Municípios 

Doações diversas 4.079 3.495 

Centro Goiano de 
Voluntários 

Voluntários 
capacitados 

433 729 

Voluntários 
encaminhados 

170 141 

Instituições 
capacitadas

15 22 

Centro de 
Qualificação 
Profissional 

Alunos matriculados 0 553 

Cursos 
profissionalizantes 

0 5 

Formados 0 348 

Casa do Interior 

Usuários atendidos 
(hospedagem) 

1.506 1.221 

Municípios atendidos 66 66 

Centro Social 
Gercina Borges 

Teixeira 

Adolescentes 
assistidas 

1.418 1.159 

Movimento de 
Mão Dadas 

contra o Frio 

Cobertor Doado 99.994 0 

Entidades Atendidas 109 0 

Municípios Atendidos 246 0 

Apoio aos 
Romeiros de 

Trindade 
Romeiros Atendidos 272.873 0 

Manutenção do Restaurante Popular: Tem por finalidade fornecer aos 

trabalhadores menos favorecidos refeições nutritivas de qualidade, a partir de 

1.200 calorias, a preço subsidiado. As unidades estão instaladas em cidades do 

Estado com mais de 100.000 habitantes, em locais estratégicos de atendimento aos 

trabalhadores. Seus cardápios são elaborados por nutricionistas, de acordo com as 

normas dos órgãos de Saúde Pública (Vigilância Sanitária), com rigoroso controle 

de qualidade dos alimentos e higienização  

Oficinas Educacionais Comunitárias Oferecer formação profissional e 

escolaridade básica a jovens/adolescentes, na faixa etária de 14 a 29 anos, 

procedente de família em situação de vulnerabilidade social, promovendo seu 

desenvolvimento e preparo para o mercado de trabalho e o exercício da cidadania.  

OBS.:A partir de 2009 é executado orçamentária e financeiro, por meio 

do processo de descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para o 

Secretário de Cidadania e Trabalho, e a partir de julho de 2011 para a Secretaria de 

Gestão e Planejamento) 
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DISCRIMINAÇÃO 

META 
FÍSICA 

EXECUTADA 
(Janeiro a 

Junho/2011) 

META FÍSICA 
EXECUTADA 

(Julho a 
Novembro/2011)

Oficinas Educacionais 
Comunitárias/ Norte 

Ferroviário 

Alunos matriculados 327 199 

Cursos 
profissionalizantes 

5 4 

Formados 164 157 

Oficinas Educacionais 
Comunitárias/ 

Cândida de Morais 

Alunos matriculados 380 231 
Cursos 
profissionalizantes 

6 4 

Formados 195 167 

Oficinas Educacionais 
Comunitárias/ Novo 

Mundo 

Alunos matriculados 346 249 
Cursos 
profissionalizantes 

5 5 

Formados 219 191 

DISCRIMINAÇÃO 
META FÍSICA 
EXECUTADA 

(Janeiro a 
Junho/2011) 

META FÍSICA 
EXECUTADA 

(Julho a 
Novembro 

/2011) 

Restaurante Cidadão/ 
Unidades de Goiânia 

Refeições subsidiadas 673.000 572.000 

Restaurante Cidadão/ 
Unidade de Anápolis 

Refeições subsidiadas 180.000 156.000 

Restaurante Cidadão/ 
Unidade de Luziânia 

Refeições subsidiadas 59.016 126.000 

Restaurante Cidadão/ 
Unidade de Rio Verde 

Refeições subsidiadas 71.400 63.000 

� Ação 2719 – Proteção e Formação do Adolescente Aprendiz – Jovem 

Cidadão 

Realizações: 

A ação visa assegurar ao adolescente, na faixa etária de 16 a 17 anos, o 

direito à profissionalização e o acesso ao mercado de trabalho, preparando-o para 

enfrentar os desafios encontrados no cotidiano das empresas. 

A Meta de Contrato pactuada para o Estado de Goiás é 2.100 (dois 

mil e cem) adolescentes. 

Os critérios para inclusão no programa são: 

♦ Adolescente de 16 a 18, procedente de família de baixa renda; 

♦ Estar matriculado e freqüentando com assiduidade a Escola (Rede 

regular de ensino); 

♦ Cumprimento de medida protetiva ou sócio-educativa (aplicada pela 

Justiça da Infância e Juventude)

O Programa abriu oportunidades aos adolescentes com deficiências, até 

então não contempladas, a exemplo da deficiência mental e visual.

Jovem Cidadão 
PROPOSTO 

ANO 2011 REALIZADO 
ANO 2011Meta Física Executada /Média mensal 2.300 

2.300Números de Municípios 245 118 
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PROGRAMA 1898 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

COMUNITÁRIO E PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 

O Programa de DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E 

PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS alcançou seus objetivos em 2011 

que foi assegurar o exercício pleno da Cidadania, sendo que este é um 

Programa que vem promovendo a cidadania, por meio do  fornecimento de 

documentação básica, atendimentos jurídicos nas diversas áreas, principalmente 

no direito civil, previdenciário, trabalhista e de família. Além de identificar a 

pessoa na situação civil, também contribui para a identificação junto ao Programas 

Sociais do Governo. 

Outro ponto a se destacar é que com a implantação e implementação dos 

Cursos de Capacitação em Direitos Humanos, houve acréscimo de conhecimentos 

culturais e intelectuais nas populações mais vulnerabilizadas socialmente.

� Ação 2765 - Regularização/reforma/ampliação/aparel. e 

Revitalização dos NACS 

Realizações:  

A ação visa Reordenar os Núcleos de Apoio a Comunidade (NAC's) com 

vista a geração de renda, a cultura,o lazer e o processo de conscientização em 

direitos humanos visando a melhoria da qualidade de vida dos membros da 

comunidade. 

Os NAC’s têm por publico Alvo, prioritário, os beneficiário dos 

programas de governo, crianças, adolescentes, adultos e idosos. 

Atividades desenvolvidas pelas entidades: cultura, lazer, Cursos de 

capacitação buscando à melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Demonstrativo da Situação de Funcionamento dos NAC’s 

Tipo da Situação Numero 

Com Solicitação de Termo de Cessão de Uso, pelas 
Entidades 

30 

NAC em funcionamento normal com solicitação de cessão 
de uso 

28 

Sem Solicitação 
7 

Total 65 

Localização dos NAC’s 

Total de Núcleos de Apoio a Comunidade (NAC's): 65

Capital / Município Numero 

Goiânia 58 
Aparecida de Goiânia 01 

Trindade 03 
Teresópolis 01 

Senador Canedo 02 
Total 65 
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� Ação 2766 - Capacitação De Lideranças E Fortalecimento De 

Movimentos Comunitários 

Realizações:  

A ação visa desenvolver e apoiar o processo de capacitação e formação 

continuada de lideranças comunitárias como forma de contribuir para o 

fortalecimento dos movimentos sociais comunitários, bem oferecer suporte técnico 

nas áreas jurídico, contábil e redatoria, visando contribuir para uma atuação mais 

democrática, representativa, autônoma e participativa dos mesmos. 

Nº Capital / Municípios 
QUANT.LIDERES 

POR AÇÃO 
Total 

01 Giânia 89 89 

Atendimento em Geral Capital 

Orientação para Eleições de Associação de Moradores 30 
Orientação para constituição de Associações de Moradores 35 
Atendimento de Orientação Jurídica 50 

TOTAL 115 

� Ação 2767 - Cidadania e Justiça Social 

Realizações:  

A ação visa oportunizar à população em situações de vulnerabilidades e 

riscos sociais o acesso a serviços essenciais - assistência jurídica e documentação 

civil básica, além de orientação sócio-educativas, visando promover o exercício 

de sua cidadania. 

Projeto Balcão de Direitos

Em 2011, a Secretaria deu continuidade ao Projeto Balcão de Direitos – 

Porta de Entrada para a Cidadania, oportunizando à população em situação de 

vulnerabilidade ou riscos sociais, o acesso a serviços essenciais – assistência 

jurídica, documentação civil básica, orientações sobre seus direitos, bem como 

qualificar os atores sociais do município para o enfrentamento da violação de 

direitos, com vistas a promover o exercício da cidadania e a defesa dos direitos 

humanos. 

Referido Projeto tem um grande diferencial, isto é, vai onde a população 

está, é itinerante, realizado no local onde vive a população alvo, residentes em 

localidades de difícil acesso aos serviços básicos e regiões economicamente 

desfavorecidas com baixíssimo índice de desenvolvimento humano, onde 

predomina a baixa renda per capita, a precariedade das condições de vida da 

população, a dificuldade de acesso a serviços e/ou ações, como expedição de 

C.P.F., certidão de casamento (2ª via), certidão de nascimento (1ª e 2ª via), 

carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor ,passaporte do 

idoso,bolsa família com orientações e/ou cadastros e orientação jurídica ampla e 

do INSS, desencadeando um processo de exclusão social e de desajustes, 

impossibilitando o exercício de seus direitos de cidadania. 
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Além da população alvo proposta inicialmente no projeto, nesse ano 

foram atendidos beneficiários do Bolsa Família e dos Programas Estadual de 

Transferência de Renda .  

PONTOS FACILITADORES: 

As parcerias foram de primordial importância na execução das 

atividades, o que gerou consequentemente ótimos resultados para os Municípios 

atendidos. 

PONTOS DIFICULTADORES: 

Morosidade nos processos internos em relação à aquisição, contratação, 

inclusive faltando transporte, equipamentos de informática, etc. 

Outro fator negativo é referente ao pagamento das diárias com datas bem 

posteriores ao evento realizado, uma vez que o projeto atende com data acordada 

em feriados e finais de semana para não interferir na jornada de trabalho dos 

beneficiados. 

Uma ou mais  linhas telefônicas para que possamos fazer os contatos 

tanto com os parceiros quanto com os Municípios é fundamental para o bom 

andamento dos trabalhos. 

Demonstrativo dos Serviços Oferecidos

Serviços Oferecidos Quant. 

Carteira de Identidade - 1ª e 2ª vias 6.597 

C.P.F 389 

Carteira de Trabalho 3.228 

Exames Preventivos/ginecológicos - SENAR 80 

Orientações e Prevenção contra drogas - Polícia Civil 990 

Atendimento Odontológico - OVG 450 

Orientação Jurídica e Orientação do INSS 1.187 

Fotos para documentos 20.127 

Cópias de documentos (xerox) 21.457 

Passaporte do Idoso 1.519 

Corte de Cabelo 2.966 

Hospital de Medicina Alternativa/orientações e dist. Plantas 834 

Bolsa Família / orientações /Cadastro 99 

Orientações e dist. Sementes para Horta Caseira / 
EMATER 1.131 

Aferição de pressão e teste de glicemia 976 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS 62.030 

TOTAL GERAL DE PESSOAS ATENDIDAS 24.812 
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Aferição de pressão e teste de glicemia
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Demonstrativo dos Municípios Atendidos 

Municípios

PONTALINA 
NOVA VENEZA 
RIANAPOLIS 
ANAPOLIS 
ALOANDIA 
PARAUNA 
LUZIANIA 
PORACANJUBA 
VIANÓPOLIS 
GOIANAPOLIS 
TRINDADE 
PALMEIRAS DE GOIAS 
SÃO SIMÃO 
IANCIOLANDIA 
ITUMBIARA 
BELA VISTA DE GOIAS 
BURITI ALEGRE 
ORIZONA 
NEROPOLIS 
ITABERAI 
APARECIDA DE GOIANIA 
IPAMERI 
INDIARA 
ACREUNA 

GOIANIA – ST RODOVIARIO 
GOIANIA ST S.JUDAS TADEU 
GOIANIA JARDIM CURITIBA II 
GOIANIA VILA JOAO VAZ 
GOIANIA VILA MAUA 
GOIANIA J.CERRADO  

Projeto Legalização Civil – Casamentos Comunitários

O projeto em questão visa propiciar aos casais de baixa renda, que já 

convivem maritalmente, o acesso gratuito ao casamento civil, através do custeio 

das despesas cartoriais.  

Esse projeto busca resgatar os valores essenciais da família, bem como 

proporcionar cidadania, dignidade e a integral inclusão social dos seus membros. 

No ano de 2011 o projeto contemplou 5(cinco) municípios com a 

emissão de 919 (novecentos e dezenove) 1ª vias de certidões de casamentos. 

PONTOS FACILITADORES: 

As parcerias feitas com as Prefeituras, dos municípios atendidos, 

contribuíram para a beleza e grandiosidade do evento “Casamento Comunitário”. 

PONTOS DIFICULTADORES: 

O desenvolver do Projeto Legalização Civil teve como principal 

empecilho a precariedade das condições de trabalho. A título de exemplo dessa 

situação, cita-se que a linha telefônica disponibilizada estava bloqueada para 

ligações interurbanas e para celulares, o que dificultava o contato com os cartórios 

e parceiros e, consequentemente, o bom desenvolver dos trabalhos. 

Ademais, na sala de labor não fora viabilizado acesso à internet nem 

impressora, o que acarretou morosidade e dificuldades na tramitação das 

atividades.  
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No mesmo sentido, importante salientar a dificuldade de transporte, em 

razão da qual por muitas vezes teve que se usar carro particular para resolver 

questões do Projeto sob a justificativa de falta de carro ou qualquer outra 

condução para transportar. 

Demonstrativos dos Casamentos Realizados em 2011 

Nº Municípios Quant. 

01 Anápolis 349 

02 Itumbiara 300 

03 Paraúna 30 

04 Aparecida de Goiânia 200 

05 São Simão 40 

TOTAL 919 

� Ação 2769 - Implantação e Implementação de Ações de Educação 

Sócio-Comunitária 

Realizações:  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

A ação visa apoiar os municípios na implantação de projetos de educação 

comunitária em bairros que apresentem maiores índices de violência, por meio 

ações de qualificação e educação integral, democratização da cultura, a exemplo 

da Oficina de dança de salão, proteção á vida, participação e controle social, 

mediante o compartilhamento de responsabilidades entre o Poder Público e a 

sociedade, com vista à inclusão social. 

No ano de 2011, foi realizado as Oficinas de Artesanato e Dança de 

Salão que tem por finalidade aproximar-se de uma política de geração de renda, 

melhoria da qualidade de vida e auto sustentabilidade familiar. São cursos 

ministrados por técnicos da Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho, em 

parceria com as prefeituras municipais, Associações de Moradores e segmentos 

organizados da Sociedade. 

Sendo recursos financeiros (do governo do Estado) gasto com recursos 

humanos e Transporte contra partida dos municípios.

ATENDIMENTOS DA CAPITAL: 

Capital  
N,º de 
Cursos 

Cursos 
N.º de 
alunos 

TOTAL 
DE 

ALUNOS 

São Judas 
Tadeu 

3 

Biscuit 06 

53 
Reciclagem de Jornal e 
Cartonagem 

07 

Dança de Salão 40 

Setor Sevene  1 Dança de Salão 40 40 

Setor Leste 
Universitário 

4 

Dança de Salão  20 

36 
Pintura em Tecidos 08 
Bonecas de Fuxico 04 
Limpeza de Pele e 
Maquiagem 

04 
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ATENDIMENTOS DOS MUNICÍPIOS: 

Municípios 
N,º de 
Cursos 

Cursos 
N.º de 
alunos 

TOTAL DE 
ALUNOS 

São Miguel do 
Passa Quatro 

4 

Casinha de Abelha 60 

200 
Velas 40 

Cartonagem  40 

Corte de Cabelo  60 

Palminópolis 4 

Casinha de Abelha 80 

380 
Velas Decorativas 80 

Cartonagem  80 

Dança de Salão 140 

PROGRAMA 1904 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS 

DIREITOS DO IDOSO 

� Ação 2794 - Capacitação e Formação Continuada dos Gestores e 

Operadores da Política 

Realizações:  

A ação visa realizar capacitação continuada de gestores municipais, 

dirigentes de instituições de longa permanência, operadores do sistema de justiça, 

cuidadores, idoso, familiares e grupos de auto-ajuda para atendimento humanizado 

do idoso, a promoção, proteção e defesa de seus direitos.  

No ano de 2011  foram realizadas: 

♦ Capacitação permanente em Gerontologia na unidade Casa dos 

Idosos da Vila Mutirão de março a Dezembro de 2011;

♦ Carnaval dos Idosos (CRCI), com a participação 1.400 idosos da 

capital e municípios vizinhos; 

♦ Festa em comemoração ao dia das mães realizada na Unidade 

Operacional (CRCI), com 300 participantes; 

♦ Festa junina, realizada no CRCI, com a participação de 2.500 idosos 

da capital e municípios vizinhos; 

♦ 4º Seminário Estadual de Conscientização da Violência e Maus 

Tratos Contra a Pessoa Idosa, com a participação de 250 pessoas; 

♦ 20º Piquenique dos Idosos do Estado de Goiás, realizado no Clube 

Goiânia Park em Goiânia – GO, contando com a participação de 

3.000 idosos. 
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� Ação 2795 - Implementação Da Rede De Promoção E Defesa Dos 

Direitos Da Pessoa Idosa 

Realizações:  

A ação visa articular e organizar a Rede Estadual de Serviços ao Idoso 

como espaço coletivo e de circulação e informação a fim de potencializar 

resultados das ações na perspectiva de garantia de direitos do idoso. 

No ano de 2011, realizou-se 55 visitas domiciliares, por solicitação do M. 

Público, CEI (Conselho Estadual do Idoso), SECT, OVG e outros. Para 

averiguação de denúncias de maus tratos e ou abandono da pessoa idosa, bem 

como encaminhamentos de acordo com as necessidades encontradas. 

No que se refere a ações para garantia dos direitos do idoso, ressalta-se a 

criação, pelo Governo do Estado  da Lei n.º 14.765, que  institui o Passe Livre 

Intermunicipal para a pessoa de 65 anos acima, com o objetivo de garantir o 

efetivo exercício do direito de ir e vir em todo o Estado de GO, com respeito à 

pessoa idosa e em observância ao Estatuto do Idoso. – Lei nº 10.741/de 1º de 

outubro de 2003. 

Em atenção a Lei nº 10.741/de 1º de outubro de 2003,o Governo de 

Goiás, por meio da Secretaria de Cidadania e Trabalho, criou o PASSAPORTE 

DO IDOSO, documento que visa assegurar as pessoas com idade a partir de 65 

anos, com renda familiar mensal máxima de até 3 (três) salários mínimos e 

residentes no Estado de Goiás, o direito a, no máximo, 4 (quatro) viagens gratuitas 

mensais dentro do Estado, sendo que cabe ao Sistema de Transporte Rodoviário 

Intermunicipal de Passageiros reservar 2 (duas) vagas gratuitas para a pessoa idosa 

em cada viagem. 

� Ação 2796 - Campanhas, Eventos e Ações Educativas para Garantia 

dos Direitos do Idoso 

Realizações:  

A ação visa promover campanhas educativas visando o combate à 

discriminação, à negligência, ao abuso e aos maus tratos contra a pessoa idosa, 

contribuindo para a construção de novas atitudes e práticas, imprescindíveis ao 

envelhecimento ativo.  

No ano de 2011 foi realizado o 20º Piquenique dos Idosos com 

participação de 3.000 pessoas, no sentido de assegurar os seus direitos. 

Destaca-se que o 20º Piquenique dos Idosos, realizado no dia 08 de 

novembro de 2011, no Clube Goiânia Park – Goiânia GO, teve por objetivo 

proporcionar atividades sócio – recreativas, incentivando as pessoas idosas  

desenvolverem a socialização, o entrosamento grupal entre Capital e interior, o 

resgate da Cultura popular e também comemorar o dia Nacional do Idoso (1º de 

outubro). 
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PROGRAMA 1905 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA 

DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROAD 

♦ Implantação de Conselhos Municipais e CPAs(Comissão 

Permanente de Acessibilidade) nos municípios goiano

♦ 25 Conselhos Municipais de Defesa de Direitos da Pessoa com 

Deficiência criados: 06 Municípios com Leis de Criação de CPAs 

concluídas;83 Municípios com Projetos de Leis de Criação de 

conselhos em tramitação; 

♦ Apoio técnico e operacional à Secretaria Executiva Conselho 

Estadual dos Direitos do Deficiente  

♦ Capacitação interna para os servidores da Superintendência de 

Assistência Social, do Idoso e da Pessoa com Deficiência; 

♦ Capacitação interna para os servidores da gerencia – 03 encontros 

♦ No passe livre intermunicipal para feitos em torno de 5000 

atendimentos e 3382 processos finalizados 

♦ Os encontros de capacitação foram avaliados como positivos, uma 

vez que as pessoas envolvidas consideram melhoria em seu próprio 

desempenho no convívio ou no atendimento às pessoas com 

deficiência; 

Mesmo com as dificuldades na execução das ações que necessitaram de 

recursos financeiros, a maioria das ações propostas foram executadas. 

� Ação 2797 - Implementação Da Rede De Proteção E Defesa Dos 

Direitos Da Pessoa Com Deficiência 

Realizações:  

A ação visa organizar e fortalecer a Rede Unificada de Serviços para 

pessoa com deficiência, integrando prioritariamente as ações desenvolvidas pelas 

Políticas Públicas de saúde, educação, trabalho e assistência social, bem como 

seus respectivos parceiros no 3º Setor. 

No ano de 2011 destacamos: 

Atualização dos dados das entidades que compõe a rede de serviços à 

pessoa com deficiência 

♦ Foram atualizadas 27 associações nos municípios goianos e 69 

entidades que atendem diretamente as pessoas com deficiências 

Assessoramento aos Recursos Humanos das empresas empregadoras 

de pessoas com deficiência 

♦ Foram realizadas visitas às empresas: Navesa Veículos e Grupo 

Mabel.  

Encaminhamento de jovens com deficiência (via parceria) ao 

Programa Jovem Cidadão da SECT 

♦ Foram encaminhados 05 jovens, os quais se encontram trabalhando, 

conforme dados repassados pela coordenação do referido Programa.  



2151 – FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 

167 

Implementação de parceria com Sistema “S” visando a qualificação 

das pessoas com deficiência 

♦ No decorrer do ano a equipe da empregabilidade esteve empenhada 

em buscar alternativas que amenizem as dificuldades vivenciadas 

pelo segmento das pessoas com deficiência, quanto a cursos de 

qualificação direcionados às especificidades, respeitando as 

limitações de cada um. Ressalta-se que esta questão, inclusive, vem 

sendo debatida em várias reuniões em torno da criação do Fórum 

Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho da Pessoa com 

Deficiência e do Reabilitado pelo INSS, onde o Sistema “S” é um 

dos parceiros. 

Realização de visitas e estabelecimento de contatos com entidades 

representativas das pessoas com deficiência e órgãos públicos, nas 

três esferas 

♦ A fim de conhecer as entidades representativas do segmento das 

pessoas com deficiência e o trabalho desenvolvido, foram realizadas 

visitas juntamente com técnicas do SINE – Casa do Trabalhador, na 

Associação dos Surdos de Goiânia, Associação dos Deficientes 

Visuais de Goiânia – ADVEG, Associação dos Deficientes Físicos 

de Goiás – ADFEGO, Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio ao 

Deficiente Visual – CEBRAV, Associação Pestalozzi de Goiânia – 

Unidade Pro-Labor, Centro Estadual de Apoio ao Deficiente – 

CEAD, Condomínio Sol Nascente, Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais de Goiânia – APAE, Associação de Serviços à 

Criança Especial de Goiânia – ASCEP.     

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA: 

♦ Desde 04 Janeiro de 2010 esta Gerência tornou-se responsável pelo 

processo de emissão e/ou renovação da Carteira de Passe Livre, 

obtendo os seguintes resultados em 2011: 

Estatística Anual 

ESTATÍSCAS DE NOVAS CONCESSÕES - 2011 

jan fev mar abril maio junho jul ag set out nov dez

121 126 178 144 187 171 159 231 163 150 220 143 

Total - 1993 

ESTATÍSCAS DE REVALIDAÇÕES - 2011 

jan fev mar abril maio junho jul ago set out nov dez 

130 146 164 143 198 127 130 152 99 84 159 58 

Total – 1590 

Total Geral – 3583 (processos finalizados) 

Total de atendimentos – uma média de 5000. 
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O Pacto pela Década dos Direitos e da Dignidade das Pessoas com 

Deficiência é fruto da Convenção Internacional da ONU pelos Direitos das 

Pessoas com Deficiência, Declaração da Década das Américas pelos Direitos e 

pela Dignidade das Pessoas com Deficiência e leis Federal e Estadual que tratam 

da acessibilidade plena.  

Seu objetivo é “estabelecer compromisso de mútua colaboração entre 

órgãos governamentais e sociedade civil, através de ampla colaboração, 

contemplando a adoção de medidas e estratégias que promovem, em Goiás, o 

reconhecimento e o exercício pleno da cidadania das pessoas com deficiência, 

alicerçados nos Direitos Humanos e na Inclusão Social”.  

Compromisso firmado pelo Governo Federal em 2006, comprometendo-

se em promover a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência, 

resgatando sua dignidade e viabilizando acessibilidade plena para pessoas com 

deficiência em todo país, no prazo de dez (10) anos. 

O Governo do Estado assumiu este compromisso em 2009 e criou o 

Comitê Gestor deste pacto representado por todos os segmentos da autarquia 

governamental e entidades da sociedade civil. 

O pacto tem seis linhas de atuação:  

♦ Acessibilidade Global: estabelecer em Goiás uma Política de 

Acessibilidade plena; 

Rede Estadual de Serviços: implementar uma rede pública de 

serviços, envolvendo políticas de saúde, educação, trabalho, esporte, 

lazer e assistência social: 

♦ Empregabilidade: facilitar a qualificação, acesso, permanência e 

progressão profissional; 

♦ Educação: garantir acesso e permanência com sucesso à educação 

de qualidade, em todos os níveis e modalidades; 

♦ Saúde: melhorar o acesso aos serviços de saúde, prevenção, 

habilitação e reabilitação em igualdade de condições;  

♦ Vida política e pública: garantir o exercício dos direitos políticos 

em igualdade de condições e oportunidades e o efetivo acesso à 

Justiça sem barreiras.  

Ações desenvolvidas para concretização do Pacto: 

Em função da mudança de governo, o Comitê Gestor foi desfeito, 

estamos aguardando posicionamento dos novos gestores governamentais para o 

desempenho desta ação. 

APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: ESTADUAL 

E REGIONAL: 

♦ Elaboração do Projeto de Equipagem dos conselhos municipais e 

capacitação de conselheiros, previsto para 2012, pela Gerência com 

apreciação do Conselho. 

♦ Participação nas reuniões mensais do Conselho Estadual. 
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♦ Assessoria continuada aos 25 municípios com conselhos criados, 

visando a funcionalidade dos mesmos. 

♦ Participação na Posse dos Conselhos de: Senador Canedo, Trindade 

e Anápolis. 

♦ Capacitação dos conselheiros dos Conselhos dos municípios de 

Senador Canedo e Campinorte. 

♦ Participação na Audiência Pública realizada pelo Conselho 

Municipal de Anápolis. 

♦ Palestra sobre implantação de Conselho Municipal da Pessoa com 

Deficiência em Corumbaíba. 

♦ Assessoria na implantação do conselho de Rubiataba.

♦ Assessoria aos municípios com projeto de lei em tramitação: Iporá, 

Aragarças, Ceres, Araguapaz, Crixás, Guarinos, Uirapuru, 

Corumbaíba. 

♦ Assessoria as cidades que implantaram conselhos: Senador Canedo, 

Caldas Novas, Anápolis e Trindade; 

♦  Elaboração do Projeto de Capacitação para Conselheiros 

Municipais, com três estratégias de opção; 

♦ Palestra na Posse dos Conselheiros de Senador Canedo; 

♦ Atualização de dados dos Presidentes de Conselhos; 

♦ Ligações nas cidades com Conselhos constituídos para falar do 

Cadastro junto a OVG para aquisição de cadeiras de rodas; 

♦ Visita técnica no município de Aparecida de Goiânia, na Secretaria 

de Assistência Social, para tratar da possibilidade de criação do 

conselho de direitos da pessoa com deficiência; 

♦ Palestra sobre atribuições dos conselheiros nas cidades de Senador 

Canedo e Trindade 

♦ Orientação sobre a criação do Conselho de Direitos da Pessoa com 

Deficiência de Corumbá in loco; 

♦ Orientação sobre a criação do Conselho de Direitos da Pessoa com 

Deficiência em Quirinópolis; 

♦ Durante o ano foram realizadas diversas formas de contato, através 

de telefonemas, tanto para ligação nos municípios que já 

constituíram conselhos, os que estão em fase de tramitação, como 

também recebemos ligações para prestar as devidas orientações, 

totalizando 130 ligações; 

♦ Foram realizados atendimentos presenciais, totalizando 30, que 

vieram dos municípios para receberem orientações sobre a 

implantação de conselhos. 
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� Ação 2800 - Capacitação e Formação Continuada dos Gestores e 

Operadores da Política - PROAD 

Realizações:  

A ação visa desenvolver e apoiar o processo de capacitação e formação 

continuada dos recursos humanos, que atuam na prestação de serviços e/ou defesa 

dos direitos das pessoas com deficiência, visando a eficiência e eficácia no 

desempenho de suas funções, bem como a melhoria dos serviços oferecidos a esse 

segmento da população no Estado. 

No ano de 2011 destaca-se: 

♦ Palestra ministrada sobre atribuições dos conselheiros nos 

municípios de: Senador Canedo, Trindade, Corumbaíba, 

Campinorte. 

♦ No segundo semestre realizamos a 1º Ciclo de Capacitação “Noções 

Básicas para o Atendimento a Pessoa com Deficiência”, dividido em 

três encontros, abordando os termos corretos diante da pessoa com 

deficiência visual, auditiva, intelectual e física para os servidores da 

gerencia, nas seguintes datas: 13/10/, 03/11 e 23/11/11. 

♦ Este mesmo tema foi abordado para todos os servidores da 

Superintendência de Assistência Social, do Idoso e da Pessoa com 

Deficiência, no dia 14/10/2011, no período matutino e vespertino, 

com a carga horária de 8h. 

♦ Participação na equipe de elaboração do plano de capacitação do 

SUAS. 

♦ Realização do seminário “ Os avanços e os desafios da Política da 

Pessoa com Deficiência” da área da empregabilidade realizado no 

auditório da Assembléia Legislativa, com o apoio da Procuradora do  

Trabalho da 18ª Região, Drª Janilda Guimarães Lima.

♦ Capacitação para atualização técnica da equipe desta gerência 

através de: 

• I Simpósio – INSS Serviço Social – 2011, em Anápolis, sobre 

ampliação da rede de informações institucionais referentes aos 

direitos assistenciais e previdenciários. 

•  Oficina do Observatório do Trabalho “Geração de Emprego em 

Goiás: Comportamento do Mercado de Trabalho Formal em 

2010”, através de pesquisas do DIEESE, realizada no auditório 

da FETRACOM. 

• Audiência Pública no Senado Federal, da Subcomissão 

Permanente de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência - 

CASDEF, 4ª Reunião Extraordinária sobre a inclusão de pessoas 

com deficiência no mercado de trabalho. 

• 5ª Reunião Extraordinária da CASDEF – Senado Federal, sobre 

Aposentadoria Especial, Benefício da Prestação Continuada – 

BPC e Pensão por Morte dos Pais. 
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• Seminário “Um olhar sobre o desenvolvimento da pessoa com 

deficiência intelectual: Sexualidade, Envelhecimento e Vida 

Familiar Refletir para Compreender.” promovido pela ASCEP – 

Associação de Serviço à Criança Especial de Goiânia, no 

auditório da Câmara de Vereadores. 

• Ciclo de Palestras sobre atendimento educacional especializado, 

promovido pela APAE. 

• Palestra “Acessibilidade Total” com a Dep. Mara Gabrilli, 

realizada no auditório da Procuradoria da República. 

• VIII Conferência Estadual de Assistência Social, realizada no 

Centro Pastoral Dom Fernando, com o tema “Consolidar o 

SUAS e Valorizar seus Trabalhadores”. 

• Conferencia Municipal - Trabalho Decente, na Câmara 

Municipal de Goiânia. 

• Conferencia Estadual - Trabalho Decente, na Câmara Municipal 

de Goiânia. 

� Ação 2954 – Campanhas, Eventos e Ações Educativas para Garantia 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

Realizações:  

A ação visa promover ampla e contínua ação socioeducativa, visando o 

combate à discriminação, bem realizar ações efetivar de garantia ao direito à 

acessibilidade da pessoa com deficiência, conforme preconiza o Decreto 

5296/2004 de 04/12/2004 e definidos como prioridade na Conferência Estadual 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

No ano de 2011 destaca-se: 

A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE: 

♦ A elaboração de instrumentais para divulgação das ações de 

Acessibilidade na Capital e interior; 

♦ Lançamento do Bandeirão da Acessibilidade no Estádio Serra 

Dourada, no dia 15 de maio, no final do campeonato goiano (Goiás 

x Atlético), que contou com participação das diversas entidades, 

Conselho Estadual e representantes do CONAD; 

♦ Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, no 

dia 03 de dezembro, no Parque Flamboyant, com a participação do 

CEDD, entidades representativas e equipe da Gerência. 
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PROGRAMA 3318 - PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 

O Programa de Implantação do Sistema Único da Assistência Social 

alcançou, de forma geral, os objetivos propostos de acordo com o planejamento, 

sendo que as principais ações realizadas formam: 

♦ elaboração e implementação do Sistema Estadual de Informação da 

Assistência Social, que deverá representar instrumento de 

monitoramento e avaliação continuados das ações de assistência 

social desenvolvidas nos municípios, é, portanto, suporte para a 

gestão, dos programas, serviços, projetos e benefícios de Assistência 

Social contemplando gestores, profissionais, conselheiros e 

entidades sociais Esse sistema encontra-se em fase de conclusão. 

♦ Implantação do Sistema Estadual de Informação da Política de 

Assistência Social e Fomento à Pesquisa, que é um sistema 

complementar, dada a complexidade e extensão das ações 

desenvolvidas na política de assistência social; baseia-se em 

princípios fundamentados na ação contínua de integração entre as 

equipes técnicas da SECT e executores municipais: gestores 

municipais de assistência social, profissionais, prestadores de 

serviços e conselheiros municipais de assistência social; 

♦ elaboração do Plano Estadual de Capacitação para os Trabalhadores 

do SUAS. O referido Plano permitirá o alcance de metas de 

capacitação profissional, a serem cumpridas por meio de 

oportunidades de atualização nas competências exigidas, de 

formação e de aprendizado de novos conhecimentos, com vistas à 

elevação da qualidade no desempenho das atividades nos diversos 

níveis de competências, contribuindo, assim, para o cumprimento da 

missão institucional da Secretaria de Estado de Cidadania e 

Trabalho enquanto gestora do SUAS no Estado de Goiás. 

♦ implementação do processo de cofinanciamento municipal, das 

ações de proteção social básica e especial para os Centros de 

Referência de Assistência Social- CRAS e Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social – CREAS. Foi elaborada 

proposta de cofinanciamento, tendo sido pactuada na Comissão 

Intergestores Bipartite. Foi também iniciado o processo para repasse 

dos recursos aos municípios, estando ainda em tramitação para 

posterior aprovação do Senhor Governador e apresentação a 

Assembléia Legislativa do Estado. Ressalta-se que em 2010, até o 

presente momento, aguardamos a conclusão do trâmite legal. 

O monitoramento “in loco” no ano de 2011 foi realizado para atender às 

seguintes situações: 

♦ Avaliar e orientar a implantação de CRAS com recurso próprio, com 

objetivo de liberar recurso federal para o cofinanciamento das ações 

do Piso Básico Fixo.  

♦ Avaliar e orientar a execução das ações do Projovem Adolescente, 

em dez municípios que estavam com recursos federais bloqueados. 



2151 – FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 

173 

♦ Acompanhar e orientar a implantação e implementação dos CREAS 

(PAEFI) PETI e Centro POP. 

♦ Foram realizadas visitas em 09 (nove) municípios para averiguação 

dos serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade.  

No processo de acompanhamento e avaliação aos 246 (duzentos e 

quarenta e seis) municípios foram priorizados os contatos diretos e personalizados 

aos profissionais dos municípios, realizados em atendimentos individuais e em 

grupo presenciais na Gerência, nas Coordenações, via telefônica, e-mail, bem 

como “in loco” em visitas técnicas aos municípios, destacando-se as seguintes 

atividades: 

♦ Orientações aos municípios que receberam recurso federal para 

implantação de CRAS no início de 2011. Essa ação foi determinante 

para que todos os municípios do Estado de Goiás tivessem um 

CRAS implantado, com recurso do governo federal. 

♦ Orientação aos municípios sobre a necessidade de inserção e ou 

atualização de dados no CadSuas.  

♦ Acompanhamento e pactuação na CIB aos 18 municípios que 

tiveram recursos do Piso Básico Fixo suspensos. 

♦ Contribuições nas Conferências Municipais e Estadual de 

Assistência Social e Eventos em diversos municípios. 

♦ Acompanhamento aos municípios que tiveram recursos do 

Projovem Adolescente suspensos. 

♦ Reuniões no Anexo com equipes de profissionais de diversos 

municípios com o objetivo de repassar orientações sobre a Proteção 

Social Básica e Especial. 

♦ Ação conjunta em diversos Seminários Intersetoriais do Programa 

Bolsa Família.  

♦ Acompanhamento e orientação aos 41 municípios com risco de 

terem recursos do Projovem Adolescente bloqueados. 

♦ Orientações gerais sobre o serviço socioeducativo Projovem 

Adolescente, referentes: implantação, funcionamento, expansão, 

aceite e ao Sistema de Informação do Serviço – SISJOVEM. 

♦ Acompanhamento aos 167 municípios com situação de inadequação 

no Censo SUAS 2009/2010 – Metas de Desenvolvimento dos 

CRAS. Essa ação, ainda em execução, foi dividida em: a)separação 

dos municípios de acordo com a situação; b) elaboração dos 

modelos de Planos de Providências; c)envio de ofícios com os 

Planos; d)orientação e acompanhamento para o preenchimento dos 

Planos; e)repasse das situações dos municípios ao MDS. 

♦ Orientação e acompanhamento aos 80 municípios que receberam 

expansão para a Equipe Volante do CRAS.  

♦ Informações Gerais aos Gestores e técnicos sobre os Benefícios 

Assistenciais: BPC, Benefícios Eventuais, Programa BPC na Escola 

e a responsabilidade de cada ente federado para com os mesmos. 
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♦ Orientação aos 155 municípios sobre a renovação do compromisso 

assumido em 2008 sobre a implantação do Programa BPC na 

Escola.  

♦ Orientação e acompanhamento aos 91 municípios que foram 

contemplados em 2011 com a expansão para implantação do 

Programa BPC na Escola.  

♦ Orientações aos municípios sobre a permanência e/ou restruturação 

do “Grupo Gestor” do BPC na Escola, assim como o compromisso 

deste no acompanhamento das ações dos orgãos parceiros: 

Educação, Assistência Social, Saúde e Direitos Humanos. 

♦ Distribuição de material informativo relacionados aos Benefícios 

Assistenciais aos profissionais municipais.  

♦ Orientações aos técnicos e gestores sobre os requisitos necessários 

para aquisição do BPC junto ao INSS e a inserção dos beneficiários 

e familiares nas atividades dos CRAS. 

♦ Orientações aos profissionais dos municípios sobre a inclusão dos 

beneficiários e familiares do BPC no CadÚnico. 

♦ Informações gerais aos profissionais dos municípios sobre a 

operacionalização do SIGBPC, no Cadastro Único.  

♦ Monitoramento do cadastro dos beneficiários do BPC, mediante 

relatório semestral. 

♦ Monitoramento e acompanhamento das ações direcionadas aos 

beneficiários dos benefícios assistenciais.   

♦ Atendimentos individuais e presenciais dispensados aos técnicos, 

gestores e demais profissionais municipais de assistência social. 

♦ Orientações sobre operacionalização dos Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – SCFV para pessoas idosas, crianças e 

suas famílias ofertados nos CRAS.  

♦ Orientações sobre o Demonstrativo Físico-Financeiro. 

♦ Orientações sobre a nova política de senhas do MDS.         

♦ Informações sobre o Censo SUAS/2011. 

♦ Orientações sobre o Plano de Ação 2011. 

♦ Orientação sobre operacionalização das atividades do Projovem 

Adolescente. 

♦ Orientações sobre a oferta do Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família – PAIF. 

♦ Orientação sobre a utilização dos recursos: PAIF – Piso Básico 

Fixo; Projovem Adolescente – Piso Variável I; Serviço de 

Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes, jovens e 

idosos – Piso Básico Variável II. 

♦ Orientações sobre a utilização dos recursos federais na oferta das 

ações do PETI, CREAS e Centro POP; 
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♦ Orientações sobre o funcionamento e atividades do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV desenvolvidas 

com as crianças e adolescentes do PETI; 

♦ Esclarecimento de dúvidas quanto ao preenchimento do CADSUAS 

– Campo 10 e envio das freqüências ao SuasWeb/SISPETI; 

♦ Orientação sobre a utilização dos recursos: Piso Fixo de Média 

Complexidade I e III, referentes ao PAEFI e Serviço Especializado 

para População em Situação de Rua; Piso Variável de Média 

Complexidade, referentes ao PETI; 

♦ Orientações sobre implantação e implementação dos serviços 

ofertados nos CREAS, Centro POP e PETI; 

♦ Orientações sobre a implementação do Programa de Ações 

Integradas de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto Juvenil – 

PAIR/Projeto Tecendo Redes e Construindo Saberes. 

♦ Esclarecimentos quanto às estratégias de ação e articulação 

referentes às atividades alusivas ao Dia Nacional de Combate ao 

Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – 18 de 

Maio. 

♦ Aplicação de instrumental para levantamento de competências 

(conhecimentos/habilidades e atitudes) do quadro funcional dos 

trabalhadores municipais do SUAS. 

Os aspectos que mais prejudicaram a implementação do Programa no 

exercício de 2011, foram: 

♦ Equipe com número insuficiente de profissionais de nível superior 

para atender a demanda dos serviços; 

♦ Quantidade insuficiente e qualidade precária de equipamentos de 

informática; 

♦ Deficiência no setor de transporte para o atendimento às demandas 

de viagens aos municípios para monitoramento e outros; 

♦ Morosidade na liberação de recursos para a execução das ações do 

Programa; 

♦ Ausência de cofinanciamento estadual para as ações da assistência 

social. 

♦ Dificuldades para acessar o sistema do MDS, no acompanhamento 

aos municípios em função da nova política de senhas. 

♦ Redução do número de linhas telefônicas interurbanas diretas para o 

contato com os municípios e Governo Federal. 

Dentre os aspectos acima relacionados os que mais prejudicaram a 

implementação do Programa foi o prazo de liberação de recursos orçamentários 

para a execução, pois embora a SECT, na sua proposta orçamentária tenha 

previsto recursos para a execução das ações do Programa, os cortes no orçamento 

no que se refere aos recursos oriundos de Convênios com o Governo Federal 
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foram significativos, o que ocasionou sucessivos pedidos de suplementação 

orçamentária e com isso demora na liberação do orçamento, comprometendo 

assim a execução efetiva do Programa. 

� Ação 2895 - Implantação e Implementação de Unidades 

Administrativas Regionalizadas 

Realizações:  

Objetiva implantar unidades regionalizadas visando atender as demandas 

regionais e otimizar recursos humanos e financeiros. 

A regionalização consiste na organização do território em regiões e 

microregiões visando a implantação de serviço de caráter regional. 

Várias ações para a efetivação da proposta de regionalização estão 

contidas no Pacto de Aprimoramento da Gestão Estadual, firmado junto ao 

governo Federal, dentre elas a realização de pesquisas em parceria com 

Universidades, tendo como objeto a definição do grau de vulnerabilidade da 

região. 

A exemplo dos anos anteriores, não foi possível implantar as unidades 

regionalizadas por falta de disponibilidade financeira apesar de possuir dotação 

orçamentária para a execução da referida ação. 

Ao avaliar a prioridade “do referido pacto” intitulada regionalização, a 

Secretaria de Cidadania e Trabalho – SECT está atendendo a Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade por meio da realização de consórcios municipais 

para a execução de medidas socioeducativas de semiliberdade e internação, 

conforme demandas regionais surgidas no decorrer do ano. 

� Ação 2896 - Capacitação Continuada dos Gestores Municipais e 

Demais Operadores do SUAS 

Realizações:  

Objetiva capacitar continuadamente gestores e operadores do SUAS para 

o pleno exercício de suas funções com eficiência e eficácia, tendo em vista a 

efetivação do sistema descentralizado e participativo de Assistência Social em 

Goiás. 

É importante ressaltar que encontra-se em fase de elaboração o Plano 

Estadual de Capacitação para os Trabalhadores do SUAS. O referido Plano 

permitirá o alcance de metas de capacitação profissional, a serem cumpridas por 

meio de oportunidades de atualização nas competências exigidas, de formação e 

de aprendizado de novos conhecimentos, com vistas à elevação da qualidade no 

desempenho das atividades nos diversos níveis de competências, contribuindo, 

assim, para o cumprimento da missão institucional da Secretaria de Estado de 

Cidadania e Trabalho enquanto gestora do SUAS no Estado de Goiás. 

Tendo em vista a importância da capacitação dos gestores e operadores 

do SUAS, em 2011 foram realizadas as seguintes ações: Projeto “Tecendo Redes e 

Construindo Saberes” implantado em 2008, que teve como objetivo principal 

capacitar os gestores e operadores da rede de atenção a criança e ao adolescente; 
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Encontro da Proteção Social Básica, que reuniu 348 profissionais e gestores de 

assistência social, representando 169 municípios, cujo objetivo foi oferecer 

informações diversas sobre as ações ofertadas na Proteção Social Básica, no 

sentido de contribuir com a efetivação do SUAS em Goiás; Capacitação dos 

profissionais envolvidos com a execução do PETI de acordo com as orientações 

técnicas disponibilizadas nos documentos “Gestão do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil no SUAS” e “Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

Crianças e Adolescente de 6 a 15 anos”; Capacitação dos profissionais envolvidos 

com a execução do Centro POP - Serviço Especializado para População de Rua, 

para orientação acerca da implantação e implementação do serviço, cujo público 

alvo foi: Agentes Operadores da Política de Assistência Social, do Sistema de 

Garantia dos Direitos da Criança e Adolescente, dos Direitos Humanos e outras 

políticas.  

Capacitação Objetivo Público Alvo 
N.º de 

municípios 
N.º de 

participantes 

Seminários locais e curso de Formação 
Continuada do Projeto Tecendo Redes e 

Construindo Saberes

Construção do Plano Municipal de 

Enfretamento à Violência Sexual contra 

crianças e adolescentes;  criação do 

Fórum local e Capacitação dos 

profissionais da rede de atenção à criança 

e ao adolescente

Profissionais da 

Assistência Social 

(CREAS), Saúde, 

Educação, 

Conselheiros 

Tutelares e de 

Direito

Seminário 

Local – 2 

Capacitação - 

94

494

Capacitação dos profissionais envolvidos 

na execução do Centro POP 

Orientar a equipe do Centro Pop quanto a 

execução do serviço 

Coordenadores da 

Proteção Social 

Especial no 

Município, 

Coordenadores e 

equipe dos Centros 

POP 

02 16 

        Encontro da Proteção Social Básica

Capacitar gestores de assistência social e 
coordenadores de CRAS, visando 
contribuir para a efetivação do Sistema 
Único de Assistência Social em Goiás

Gestores de 
assistência social e 
coordenadores de 
CRAS 

169 348 

Capacitação dos profissionais 
envolvidos com a execução do PETI

Orientar a equipe do PETI, CRAS e Bolsa 
Família quanto a execução do Programa 

Coordenadores do 
PETI, Técnico de 

Referência do CRAS 
e o gestor do Bolsa 

Família

234 496 
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� Ação 2897 - Implementação Do Sistema Estadual De Monitoramento, 

Avaliação E Informação Do Suas 

Realizações:  

Objetiva acompanhar e avaliar a execução da Objetiva acompanhar e 

avaliar a execução da Política de Assistência Social em Goiás, aferindo resultados 

e referenciando avanços na efetividade de suas ações. 

O processo de monitoramento e avaliação é uma constante na 

implantação do SUAS, baseando-se em princípios fundamentados na ação 

educativa dialógica desenvolvendo-se entre equipe técnica da SECT e executores 

municipais: gestores municipais de assistência social, profissionais, prestadores de 

serviços e conselheiros municipais de assistência social. 

Neste sentido, buscou-se identificar nas ações, serviços, programas e 

projetos desenvolvidos nos municípios resultados e entraves, bem como avaliar o 

impacto e sua relevância social. 

Para o alcance dos objetivos propostos pela SECT/ Gerência de Proteção 

Social o monitoramento é realizado ininterruptamente de modo a propiciar aos 

atores municipais condições seguras para o desempenho de suas funções. 

O monitoramento “in loco” no ano de 2011, foi realizado para atender às 

seguintes situações:  

♦ Realizada visita ao município de Águas Lindas com objetivo de 

avaliar as ações ofertadas no CRAS, para liberação de recursos 

federais do Piso Básico Fixo.   

♦ Realizadas 10 (dez) visitas aos municípios com CRAS 

cofinanciados com recursos do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome para averiguar situações insatisfatórias, 

bem como orientar quanto às devidas adequações a fim de liberar 

recursos suspensos do Projovem Adolescente.  

♦ Acompanhar e orientar a implantação e implementação dos CREAS 

(PAEFI), PETI e Centro POP. 

♦ Foram realizadas visitas em 09 (nove) municípios para averiguação 

dos serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade.  

No processo de acompanhamento e avaliação aos 246 (duzentos e 

quarenta e seis) municípios foram priorizados os contatos diretos e personalizados 

aos profissionais dos municípios, realizados em atendimentos presenciais 

individuais ou em grupo na Gerência, nas Coordenações, via telefônica, e-mail, 

bem como “in loco” em visitas técnicas aos municípios, destacando-se as 

seguintes atividades: 

♦ Orientações aos municípios que receberam recurso federal para 

implantação de CRAS no início de 2011. Essa ação foi determinante 

para que todos os municípios do Estado de Goiás tivessem um 

CRAS implantado, com recurso do governo federal. 

♦ Orientação aos municípios sobre a necessidade de inserção e ou 

atualização de dados no CadSuas.  
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♦ Acompanhamento e pactuação na CIB aos 18 municípios que 

tiveram recursos do Piso Básico Fixo suspensos. 

♦ Contribuições nas Conferências Municipais de Assistência Social e 

Eventos em diversos municípios. 

♦ Acompanhamento aos municípios que tiveram recursos do 

Projovem Adolescente suspensos. 

♦ Reuniões no Anexo com equipes de profissionais de diversos 

municípios com o objetivo de repassar orientações sobre a Proteção 

Social Básica e Especial. 

♦ Ação conjunta em diversos Seminários Intersetoriais do Programa 

Bolsa Família.  

♦ Acompanhamento e orientação aos 41 municípios com risco de 

terem recursos do Projovem Adolescente bloqueados. 

♦ Orientações gerais sobre o serviço socioeducativo Projovem 

Adolescente, referentes: implantação, funcionamento, expansão, 

aceite e ao Sistema de Informação do Serviço – SISJOVEM. 

♦ Acompanhamento aos 167 municípios com situação de inadequação 

no Censo SUAS 2009/2010 – Metas de Desenvolvimento dos 

CRAS. Essa ação, ainda em execução, foi dividida em: a)separação 

dos municípios de acordo com a situação; b) elaboração dos 

modelos de Planos de Providências; c)envio de ofícios com os 

Planos; d)orientação e acompanhamento para o preenchimento dos 

Planos; e)repasse das situações dos municípios ao MDS. 

♦ Orientação e acompanhamento aos 80 municípios que receberam 

expansão para a Equipe Volante do CRAS.  

♦ Informações Gerais aos Gestores e técnicos sobre os Benefícios 

Assistenciais: BPC, Benefícios Eventuais, Programa BPC na Escola 

e a responsabilidade de cada ente federado para com os mesmos. 

♦ Orientação aos 155 municípios sobre a renovação do compromisso 

assumido em 2008 quanto a implantação do Programa BPC na 

Escola.  

♦ Orientação e acompanhamento aos 91 municípios que foram 

contemplados em 2011 com a expansão para implantação do 

Programa BPC na Escola.  

♦ Orientações aos municípios sobre a permanência e/ou restruturação 

do “Grupo Gestor” do BPC na Escola, assim como o compromisso 

deste no acompanhamento das ações dos orgãos parceiros: 

Educação, Assistência Social, Saúde e Direitos Humanos. 

♦ Distribuição de material informativo relacionados aos Benefícios 

Assistenciais aos profissionais municipais.  

♦ Orientações aos técnicos e gestores sobre os requisitos necessários 

para aquisição do BPC junto ao INSS e a inserção dos beneficiários 

e familiares nas atividades dos CRAS. 
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♦ Orientações aos profissionais dos municípios sobre a inclusão dos 

beneficiários e familiares do BPC no CadÚnico. 

♦ Informações gerais aos profissionais dos municípios sobre a 

operacionalização do SIGBPC, no Cadastro Único.  

♦ Monitoramento do cadastro dos beneficiários do BPC, mediante 

relatório semestral. 

♦ Monitoramento e acompanhamento das ações direcionadas aos 

beneficiários dos benefícios assistenciais.   

♦ Atendimentos individuais e presenciais dispensados aos técnicos, 

gestores e demais profissionais municipais de assistência social. 

♦ Orientações sobre operacionalização dos Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – SCFV para pessoas idosas, crianças e 

suas famílias ofertados nos CRAS.   

♦ Orientações sobre o Demonstrativo Físico-Financeiro. 

♦ Orientações sobre a nova política de senhas do MDS.  

♦ Informações sobre o Censo SUAS/2011. 

♦ Orientações sobre o Plano de Ação 2011. 

♦ Orientação sobre operacionalização das atividades do Projovem 

Adolescente. 

♦ Orientações sobre a oferta do Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família – PAIF. 

♦ Orientação sobre a utilização dos recursos: PAIF – Piso Básico 

Fixo; Projovem Adolescente – Piso Variável I; Serviço de 

Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes, jovens e 

idosos – Piso Básico Variável II. 

♦ Orientações sobre a utilização dos recursos federais na oferta das 

ações do PETI, CREAS e Centro POP; 

♦ Orientações sobre o funcionamento e atividades do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV desenvolvidas 

com as crianças e adolescentes do PETI; 

♦ Esclarecimento de dúvidas quanto ao preenchimento do CADSUAS 

– Campo 10 e envio das freqüências ao SuasWeb/SISPETI; 

♦ Orientação sobre a utilização dos recursos: Piso Fixo de Média 

Complexidade I e III, referentes ao PAEFI e Serviço Especializado 

para População em Situação de Rua; Piso Variável de Média 

Complexidade, referentes ao PETI; 

♦ Orientações sobre implantação e implementação dos serviços 

ofertados nos CREAS, Centro POP e PETI; 

♦ Orientações sobre a implementação do Programa de Ações 

Integradas de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto Juvenil – 

PAIR/Projeto Tecendo Redes e Construindo Saberes. 
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♦ Esclarecimentos quanto às estratégias de ação e articulação 

referentes às atividades alusivas ao Dia Nacional de Combate ao 

Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – 18 de 

Maio. 

♦ Aplicação de instrumental para levantamento de competências 

(conhecimentos/habilidades e atitudes) do quadro funcional dos 

trabalhadores municipais do SUAS. 

� Ação 2898 - Fortalecimento das Instâncias de Pactuação e Controle 

Social 

Realizações:  

Objetiva promover o fortalecimento das instâncias de pactuação e 

controle social, enquanto espaço de interlocução e deliberação da Política de 

Assistência Social e de efetiva participação popular no processo de gestão do 

SUAS. 

Conforme estabelecido no Pacto de Aprimoramento da Gestão Estadual, à 

Secretaria de Cidadania e Trabalho – SECT coube a realização de ações visando 

oferecer condições de funcionamento da Comissão Intergestores Bipartite – CIB e 

Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS considerando o papel destas 

instâncias na negociação, pactuação e controle da Política de Assistência Social. 

Providências tomadas

♦ Realização do Iº e IIº Encontro de Entidades Não Governamentais e 

CMAS. 

♦ Realização do Iº Encontro de Prefeitos, Secretários Municipais de 

Assistência Social e Conselhos Municipais de Assistência Social. 

♦ Capacitação para os 246 Municípios com Orientações para as 

Conferências Municipais de Assistência Social - distribuição de 

material (CD). 

♦ Visita para orientação e capacitação para 05 Municípios fiscalizados 

pelo CGU (Acórdão 2809/2009) – Luziânia, Alexânia, Valparaíso, 

Santo Antônio do Descoberto e Novo Gama. 

♦ Participação em 11 reuniões do Conselho Nacional de Assistência 

Social - CNAS. 

♦ Participação em 08 Reuniões da Comissão Intergestora Tripartite – 

CIT. 

♦ Realização de 11 Reuniões Ordinárias do Conselho Estadual de 

Assistência Social – CEAS. 

♦ Realização de 05 Reuniões extraordinárias do Conselho Estadual de 

Assistência Social – CEAS. 

♦ Participação em 11 Reuniões da Comissão Intergestores Bipartite. 
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♦ Realização de 02 Capacitações em parceria com o Fundo Nacional 

de Assistência Social – FNAS, para Gestores, Conselheiros 

Municipais e Conselheiros Estaduais. 

♦ Realização de Capacitação em parceria com a Gerência dos 

Programas de Transferência de Renda e coordenação do Bolsa 

Família para Conselheiros Municipais, Gestores Municipais e 

Secretaria de Cidadania e Trabalho – SECT. 

♦ Assessoria a realização das Conferências Municipais dos 246 

Municípios. 

♦ Realização de palestras nas Conferências Municipais de 117 

Municípios. 

♦ Participação na Cerimônia de Sanção do P.L. do SUAS. 

♦ Realização de 02 Capacitações para Conselheiros Estaduais. 

♦ Realização de 20 Capacitações em Conselhos Municipais. 

♦ Realização e participação em 10 Fóruns de Eleições da Sociedade 

Civil em Municípios.  

♦ apoio técnico por parte da Superintendência (CIB / CEAS). 

♦ troca de parte do mobiliário da CIB. 

Avaliação da Execução 

Considerando a relevância destas instâncias, foram empreendidos todos 

os esforços no sentido de proporcionar condições de funcionamento e 

potencializar as ações por elas desenvolvidas. 

No ano de 2011 a Comissão Intergestores Bipartite – CIB, esteve 

impossibilitada de exercer plenamente suas funções devido a não convocação, por 

parte do Colegiado Estadual de Gestores Municipais – COEGEMAS, da 

Assembléia Geral para a composição de sua Diretoria Executiva. 

São muitos os desafios a serem superados, sobretudo, quanto ao exercício 

do controle social, conforme preconiza a NOB/SUAS. 

� Ação 2900 - Apoio Financeiro À Implementação De Cras E Creas 

Realizações:  

Objetiva implantar e implementar Centros de Referência de Assistência 

Social – CRAS nos municípios goianos conforme determina a Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS/NOB-SUAS visando a execução de serviços de 

proteção social básica, a organização e coordenação da rede de serviços 

socioassistenciais local. 

A proposta de co-financiamento estadual 2009-2011, conforme 

estabelecido no Pacto de Aprimoramento da Gestão Estadual, cabe ao Estado o co-

financiamento de ações executadas nos municípios objetivando potencializar a 

proteção social básica. 
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As medidas determinantes para a adoção do co-financiamento das ações 

partiram do princípio da responsabilização e compromisso da Secretaria de 

Cidadania e Trabalho – SECT em apoiar financeiramente a implantação e 

implementação dos CRAS/CREAS consolidando gradativamente a gestão do 

SUAS em Goiás. 

Desde 2009 está em fase de implantação o processo de cofinanciamento 

municipal, das ações de proteção social básica e especial para os  Centros de 

Referência de Assistência Social. Foi elaborada proposta de cofinanciamento, 

tendo sido pactuada na Comissão Intergestores Bipartite. Foi também iniciado o 

processo para repasse dos recursos aos municípios, no entanto ainda está em 

tramitação a lei que possibilitar este repasse, sendo que até o final do ano de 2011 

a mesma não foi aprovada pelo Senhor Governador e apresentada á Assembléia 

Legislativa do Estado. 

Rede CRAS(Centro de Referência da Assistência Social 
Fonte de recursos N.º de municípios com CRAS 

2010 2011 
Co-financiado com recurso 
federal 

238 246 

Financiado com recurso 
próprio 

00 00 

TOTAL  238 246 

Famílias referenciadas nos CRAS 
N.º de famílias referenciadas 2010 2011 

CRAS 1.007.600 1.035.600 

Rede CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social) 

Fonte de recursos 
N.º de municípios com CREAS 
2010 2011 

Co-financiado com recurso 
federal 

94 94 

Financiado com recurso 
próprio 

00 00 

TOTAL  94 94 

Número de CREAS: Recursos próprios: 1            Cofinanciados: 94 

Famílias referenciadas nos CREAS 
N.º de famílias referenciadas 2010 2011 

CREAS 4.159 5.730 

Fonte de recursos 
N.º de municípios com Centro 

POP 
2010 2011 

Co-financiado com recurso federal 
03 

03 

Financiado com recurso próprio 00 00 

TOTAL  03 03 

Número de Centro POP: Recursos próprios: 1            Cofinanciados: 03 

Famílias referenciadas nos Centro POP 
N.º de famílias referenciadas 2010 2011 

Centro POP 240 240 

Observação: “Família referenciada é aquela que vive em áreas 
caracterizadas as como de vulnerabilidade, de abrangência dos CRAS e 
CREAS.” (NOB/SUAS) 
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2152 – FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – FECAD  

PROGRAMA 1075 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

Constata-se que o Programa atingiu plenamente todos os objetivos e 

metas propostas para o exercício de 2011 o Programa buscou estabelecer parcerias 

com entidades reconhecidamente técnicas com fito de baixar os custos, ampliar os 

benefícios e atender um número maior de atores sociais que atuam no Sistema de 

Garantia de Direitos  - SGD. 

Segundo dados disponibilizados pelo Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e Adolescente - CEDCA, a estrutura de participação requerida pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente já se encontra implantada em 99% dos 

municípios goianos – temos, atualmente, 246 Conselhos Municipais dos Direitos 

da Criança e do Adolescente e 256 Conselhos Tutelares em efetivo funcionamento 

no Estado. Apenas o município de Abadia de Goiás, ainda não possui conselho de 

direito. 

As ações do Programa possibilitaram também a capacitação de 370 

conselheiros tutelares e de direitos e agentes institucionais, buscando a atuação 

mais eficiente e eficaz dos mesmos no exercício de suas funções legais na defesa e 

promoção dos direitos da criança e do adolescente. 

� Ação 2397 - Fortalecimento Dos Conselhos De Direitos E Tutelares 

Realizações:  

A ação visa incentivar e assessorar a criação de conselhos de direitos e 

tutelares, bem como apoiar e fortalecer os conselhos já existentes. 

O Estado de Goiás conta, atualmente com 256 conselhos tutelares e com 

246 conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, instalados e em 

pleno funcionamento, sendo que no ano de 2011, foram instalados cinco novos 

conselhos tutelares.  

Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas de forma integrada 

com Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA - GO. 

� Ação 2402 - Campanhas, Eventos e Ações Educativas para Garantia 

dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Realizações:  

A ação visa mobilizar e sensibilizar amplos segmentos do poder público e 

da sociedade civil, para o enfrentamento das problemáticas que afetam a 

população infanto-juvenil, por meio de parcerias e ações conjuntas. 
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No ano de 2011, a Secretaria realizou diversas campanha e ações 

educativas como: 

♦ Campanha de Combate ao abuso e exploração “Tecendo Rede e 

Construindo Saberes” – PUC-GO/Fórum Goiano de Enfrentamento 

de Violência Contra Criança e Adolescente; 

♦ “18 de Maio” – Dia Nacional de Enfrentamento a Violência Contra 

Criança e Adolescente, Parceria com a Policia Rodoviária Federal; 

O Estado de Goiás tem avançado no Enfrentamento a Violência Sexual 

Infanto Juvenil, e o Projeto Tecendo Redes Construindo Saberes, em convênio 

com o Governo Federal, tem como objetivo principal qualificar a Rede de 

atendimento à criança e adolescentes e seus familiares com os Direitos Violados. 

Está sendo executados os Projetos de “Pesquisa e Reordenamento de 

Abrigo no Estado de Goiás” e “Avaliação e Monitoramento dos Serviços de 

Atenção à Saúde de Adolescentes Grávidas que Sofrem Violência Doméstica”, 

ações votadas para a garantia de direitos da criança e do adolescente. Os recursos 

financeiros para execução destas pesquisas são oriundos de uma parceria do 

CEDCA com a PETROBRÁS e já foram repassados as entidades. 

Monitoramento e avaliação contínua em parceria com Fórum goiano de 

Enfrentamento a Violência. 

Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas de forma integrada 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA – GO 

� Ação 2418 - Capacitação Continuada de Conselheiros de Direitos e 

Tutelares 

Realizações:  

A ação visa capacitar os conselheiros tutelares e dos direitos da criança e 

do adolescente, buscando uma atuação mais eficiente e eficaz destes, no exercício 

de sua função legal de defesa e promoção dos direitos da Criança e do 

Adolescente. 

Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas de forma integrada 

com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA - 

GO. 

No ano de 2010, foi realizado curso de capacitação com conselheiros 

tutelares e de direitos para implantação e implementação do Sistema de 

Informação Para Infância e Adolescência – SIPIA/CT/WEB, dos seguintes 

municípios: Aragoiania e Jussara. 

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CEDCA,firmou parceria com a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, para 

criação da Escola de Formação de operadores do Sistema de Garantia de Direitos, 

com a finalidade de capacitar 1.400 conselheiros tutelares e de direitos dos 246 

municípios do Estado, oferecendo-lhes  um curso  40 horas/aulas.  

Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas de forma integrada 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA – GO 
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2201 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 

GESTOR: 

� Thiago Mello Peixoto da Silveira 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Missão 

♦ Garantir à sociedade uma educação de qualidade, que proporcione 

ao aluno conhecimentos, habilidades e formação de valores, por 

meio de propostas inovadoras, num ambiente democrático e de 

valorização humana. 

� Visão de Futuro 

♦ Tornar-se um sistema de referência nacional de qualidade na 

Educação, caracterizado por ações solidárias, democráticas, éticas e 

empreendedoras. 

� Eixos Norteadores (Valores) 

♦ Qualidade – excelência nas ações educativas; 

♦ Solidariedade - fortalecimento do espírito coletivo; 

♦ Ética – responsabilidade, probidade e respeito na gestão da 

Educação; 

♦ Democracia – gestão participativa e transparente; 

♦ Equidade - acesso, permanência e sucesso no processo educacional; 

♦ Inovação – ações empreendedoras, criativas e flexíveis. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 - Goiás 

Estado da Qualidade de Vida):

A linha de atuação da Secretaria Estadual da Educação definida para o 

quadriênio 2008/2011 inseriu-se na estratégia “Goiás Cidadania e Bem Estar 

Social – Educação Universalizadora de Oportunidades”, que objetivou criar 

condições aos goianos, acesso e facilidade de atendimento aos bens sociais e ao 

mercado de trabalho, permitindo o pleno exercício da cidadania. Nessa linha, a 

SEDUC conta hoje com quatro grandes programas: Programa Educação Cultura e 

Movimento; Programa Nossa Escola: Uma Ponte para Cidadania; Programa 

Valorização e Desenvolvimento dos Profissionais da Educação e Programa 

Gestão, Infraestrutura e Tecnologias. Sendo vinte e cinco ações compondo estes 

Programas.  
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♦ Objetivo Geral: 

• Garantir a Educação Básica pública de qualidade para todos, por 

meio da coordenação das ações educacionais que visam consolidar 

a universalização do acesso escolar, a ampliação da eqüidade 

educacional, a elevação do padrão de qualidade do ensino e o 

sucesso escolar do aluno. 

♦ Objetivos Específicos: 

• Fortalecer a escola para garantir as ações de acesso, aprendizagem, 

inclusão e profissionalização do aluno, e o desenvolvimento do 

espírito cooperativo, da responsabilidade social, da elevação da 

autoestima e da consciência cidadã; 

• Garantir a autonomia, a modernização e a consolidação de 

processos gerenciais pela  escola democrática; 

• Habilitar em formação inicial e continuada os docentes, gestores e 

agentes administrativos educacionais; 

• Assegurar a permanência, com sucesso, do aluno e combater, em 

todos os níveis e modalidades de ensino, a repetência e a evasão 

escolar,  

• Implementar ações educacionais de forma cooperativa e interativa. 

PROGRAMAS 

a) EDUCAÇÃO CULTURA E MOVIMENTO  

Tem como objetivo articular as ações educativas de escolarização com o 

ensino e a difusão das artes e do esporte, tendo em vista a formação para a 

cidadania plena, a partir de relação entre arte, esporte, educação e inclusão social. 

  Público Alvo: Aluno/Estudantes da Educação Básica 

Ações/Objetivos: 

1. Escola Cultura da Paz, Inclusão Social e Cidadania  

Estabelecer elos entre a unidade escolar e a comunidade, objetivando a 

integração, cooperação e a dinamização das ações educacionais. 

2. Realização de Jogos Estudantis 

Propiciar a prática esportiva em suas diferentes modalidades e situações, 

estimulando a dimensão sadia da competição e da cooperação solidária a 

vivência de regras e do trabalho solidário em equipe. 

3. Aquisição  de Material Esportivo e Equipamentos Artísticos 

Viabilizar a realização de atividades esportivas e artísticas nas unidades 

escolares. 
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b) VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO  

Possibilitar condições para o desenvolvimento das ações pedagógicas 

permitindo o acesso à qualificação em serviço, criando as formas de alcançar a 

remuneração justa e instituindo a atualização e valorização como forma de ampliar 

a eficiência na atuação pedagógica e administrativa. 

Público Alvo: Profissionais da Educação 

Ações/Objetivos: 

1. Capacitação dos Profissionais da Educação 

Capacitar profissionais da educação . 

2. Formação Inicial para Professores Técnicos Administrativos 

Capacitar profissionais disseminando e fortalecendo a proposta de 

inclusão social. 

3. Implementação do Sistema de Avaliação dos Profissionais da Educação 

Garantir a avaliação dos profissionais da educação.

4. Capacitação de Profissionais da Educação na Temática de Direitos 

Humanos 

Desenvolver a autonomia do pensamento, espírito critico intelectual e 

cientifico dos educandos do ensino médio. 

c) NOSSA ESCOLA: UMA PONTE PARA A CIDADANIA  

Propiciar condições objetivas de melhoria da qualidade de ensino 

promovido por meio de coparticipação e corresponsabilidade entre o governo e a 

sociedade, visando a construção da cidadania do estudante goiano, promovendo 

assistência integral às crianças, adolescentes e jovens nas suas necessidades 

educacionais, ampliando o aproveitamento escolar, o resgate da autoestima, 

capacitando-os para atingirem uma aprendizagem de qualidade e socialmente 

relevantes; conferir à política de educação um elevado grau de legitimidade e 

solidez, fortalecendo a escola pública, aumentando o capital social e cultural de 

Goiás, tornando a escola atual, atraente e inclusiva. 

Público Alvo: Aluno/Estudantes da Educação Básica 

Ações/Objetivos: 

1. Municipalização da Educação Infantil e Primeira Fase do Ensino 

Fundamental 

Assegurar a cooperação entre o Estado e municípios visando transferir 

gradativamente estas etapas de ensino para a responsabilidade dos 

municípios. 

2. Desenvolvimento das Ações Pedagógicas da Educação de Jovens e 

Adultos 

Implementar ações pedagógicas educacionais tendo como esteio a 

qualidade do ensino, na educação de jovens e adultos. 

3. Correção de Fluxo Escolar Idade Série-Acelera Goiás 
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Corrigir o fluxo idade/série, reduzindo as taxas de repetência e de evasão 

escolar. 

4. Escola de Tempo Integral 

Dotar as unidades escolares de condições básicas para o funcionamento 

em tempo integral. 

5. Desenvolvimento de Ações Pedagógicas do Ensino Fundamental 

Implementar ações pedagógicas e educacionais tendo como esteio a 

qualidade do ensino, no nível fundamental. 

6. Aquisição, Produção e Distribuição de Livros Didáticos, Literários e 

Técnicos. 

Fortalecer as condições propícias para aprendizagem, mediante o 

fornecimento de livros didáticos e literários para estudantes . 

7. Gestão Democrática Escolar 

Garantir autonomia de gestão e modernização nas escolas da rede 

estadual de ensino. 

8. Fornecimento de Merenda Escolar para Alunos do Ensino 

Fund/Médio/Especial/EJA 

Fortalecer as condições propícias para aprendizagem, mediante o 

fornecimento de merenda escolar para os estudantes de ensino 

fundamental, do ensino médio e da educação de jovens e adultos. 

9. Desenvolvimento de Ações Pedagógica do Ensino Médio 

Implementar ações pedagógicas e educacionais tendo como esteio e a 

qualidade do ensino no nível médio 

10. Desenvolvimento de Ações Pedagógicas do Ensino Especial 

Implementar ações pedagógicas educacionais tendo como esteio a 

qualidade do ensino especial.  

d) GESTÃO, INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIAS  

Promover ações de instrumentalização do ensino/aprendizagem e da 

gestão, na perspectiva da universalização do ensino (acesso, permanência e 

qualidade), com a modernização e ampliação da infraestrutura física e 

equipamentos, o que possibilitará ambientes adequados à execução das atividades 

pedagógicas, administrativas e inclusão digital, em consonância com as 

necessidades da sociedade contemporânea. 

Público Alvo: Unidade Escolar 

Ações/Objetivos: 

1. Construção,Ampliação,Manutenção e Adequação de Unidades Escolares 

e Prédios Públicos 

Construir, ampliar, reformar e adequar às unidades escolares e prédios 

públicos. 

2. Consolidação do Sistema de Integração de Avaliação Educacional 
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Integrar a avaliação educacional dentro do processo ensino 

aprendizagem. 

3. Desenvolvimento e Implementação do Sistema Único de Banco de Dados 

e Informações Integrado aos Diversos Sistemas Coorporativos 

Implantar sistema único de banco de dados e informações. 

4. Repasse de Recursos Financeiros as Escolas, CEPs, NTEs  e 

Subsecretarias 

Dotar as unidades escolares de recursos financeiros para o 

desenvolvimento de atividades técnicas administrativas e pedagógicas. 

5. Transporte Escolar-Transferência de Recursos Financeiros as Prefeituras 

e Pagamentos as Empresas Contratadas 

Prover de transporte escolar as zonas rurais, quando necessário, Estado e 

Município, de forma a garantir a escolarização dos alunos. 

6. Apoio Administrativo, Técnico e Logístico ao Desenvolvimento de 

Atividades do Ensino 

Viabilizar a realização de ações técnicas e administrativas. 

7. Aquisição e Instalação de Equipamento Mobiliário Destinados as 

U.Escolares, CEPs, NTEs, e Escolas de Tempo Integral 

Viabilizar as atividades técnicas-administrativas e pedagógica das 

unidades escolares, equipar e reequipar unidades escolares, núcleos de 

tecnologias educacionais, centros de educação e dotá-los de laboratórios 

8. Aquisição de Microfone para uso dos Docentes da Rede Pública de 

Ensino 

Promover ações tendo em vista a instrumentalização do ensino / 

aprendizagem e da gestão, na perspectiva da melhoria da qualidade, 

possibilitando a inclusão digital da comunidade às necessidades da 

sociedade contemporânea. 

� Legislação 

O artigo 1º do Decreto-Lei nº. 234, de 06 de dezembro de 1944, 

publicado no Diário Oficial de 18.01.45, criou a Secretaria de Estado de Educação 

e Saúde. 

Três anos depois, o art. 1º do Decreto-Lei nº. 27, de 29 de novembro de 

1947, retira as atribuições da Saúde da Secretaria, que passa a integrar os quadros 

da Administração Pública do Estado de Goiás com o nome de Secretaria de Estado 

da Educação. O art. 1º. da Lei nº. 1.370, de 09 de novembro de 1956, estabeleceu a 

seguinte denominação: Secretaria de Estado da Educação e Cultura. 

Um novo Decreto-Lei, de 03 de junho de 1980, retira as atribuições da 

SEE-GO relacionadas à Cultura, ficando apenas Secretaria da Educação. Mas, a 

Lei nº. 12.163, de 07.04.1995, introduz alterações na estrutura organizacional 

básica da administração direta do Poder Executivo e, novamente, a Secretaria 

volta à denominação de Secretaria da Educação e Cultura. 
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Em 1999, a Secretaria retorna à denominação de 1947 – Secretaria de 

Estado da Educação. Posteriormente a gestão do ensino superior passa para a 

competência da Secretaria de Ciência e Tecnologia criada à época. 

Compete à Secretaria de Estado da Educação, conforme Decreto nº. 

5.974/2004: 

♦ Formular e implementar a política estadual de educação, voltada 

para a melhoria da qualidade de vida da população e o acesso ao 

mercado de trabalho; 

♦ Desenvolver a pesquisa educacional; 

♦ Controlar os recursos financeiros necessários ao custeio e ao 

investimento no sistema de ensino e no processo educacional; 

♦ Universalizar a oferta da educação compromissada com a 

municipalização e a crescente melhoria da sua qualidade; 

♦ Garantir o acesso e a permanência do aluno na escola, assegurando 

um ensino fundamental com qualidade e oferecendo, 

prioritariamente, o ensino médio; 

♦ Oferecer a escolarização regular a adolescentes e a adultos que não a 

tenham iniciada ou concluída, visando o prosseguimento de seus 

estudos; 

♦ Coordenar a elaboração da proposta do Plano Estadual de Educação, 

previsto no art. 159 da Constituição Estadual, em harmonia com as 

entidades associativas e sindicais das áreas educacional e ambiental 

e do setor produtivo; 

♦ Publicar as informações gerais e técnicas relativas à educação; 

♦ Controlar e fiscalizar o funcionamento dos estabelecimentos de 

ensino de diferentes graus e níveis, exceto os do ensino superior; 

♦ Promover a formação continuada dos docentes e dos técnicos 

administrativos da Secretaria; 

♦ Desempenhar outras atividades correlatas. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese Da Gestão – Aspectos Gerais 

A Gestão da Secretaria da Educação – SEDUC incorporando as 

orientações emanadas do Governo do Estado, fundamentou suas ações em 

programas implementados com planejamento, participação, avaliação, parcerias e 

valorização do servidor, visando sempre o aluno e seu aprendizado. É uma 

administração que envolve os diversos integrantes da equipe, da administração 

central, de todas as subsecretarias regionais destacando a importância da execução 

do projeto político-pedagógico na unidade escolar, com a participação ativa dos 

conselhos escolares, bem como no processo ensino-aprendizagem. 
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A Secretaria da Educação desenvolveu quatro grandes programas 

executados de forma cooperativa, com previsão para solução de problemas, para o 

atendimento à demanda da sociedade, o aproveitamento de oportunidade de 

investimento, a mobilização das equipes em rede e a construção de uma visão 

compartilhada.  

A nova gestão abarcou os anseios da sociedade em propor ações que se 

voltassem diretamente para a reconfiguração da escola como o espaço em que 

ocorra efetivamente aprendizagem significativa. Tal objetivo se desdobra em dois 

objetivos principais, quais sejam: valorização/capacitação do profissional da 

educação e garantia do direito do aluno de aprender. 

Para atingir ao primeiro objetivo, investiu-se em formação continuada 

para professores e coordenadores pedagógicos (das Unidades Educacionais e das 

subsecretarias), os quais foram capacitados nas Subsecretarias Regionais de 

Educação e na capital do Estado. No entanto, o grande foco da SEDUC neste ano 

foi o investimento na formação dos diretores; visando não só na perspectiva de 

formação daqueles em que na consulta à comunidade, foram referendados, para 

exercer o cargo, mas, também, na perspectiva de identificar aqueles professores 

que possuem como projeto profissional exercer a função de gestor educacional, 

pois os gestores possuem papel fundamental, além de cuidar do desempenho dos 

estudantes e das atividades pedagógicas das escolas, são eles que cuidam dos 

recursos financeiros repassados às mesmas. 

 A SEDUC proporcionou a todos os interessados a oportunidade de 

aprofundarem seus conhecimentos sobre gestão escolar, com conteúdos 

específicos que tratam dos requisitos básicos de gestão e políticas educacionais, 

legislação educacional, gestão e avaliação da educação, relações interpessoais, 

leitura e interpretação de textos e de dados. 

Também foi implantado o Programa Reconhecer – Estímulo à Regência, 

que tem como objetivo valorizar o professor que está em sala de aula e, assim, 

elevar o nível da qualidade do ensino oferecido na rede estadual, ou seja, garante 

aos professores em regência de sala de aula o reconhecimento por mérito, a ser 

percebido por um bônus ao final do ano. 

Os temas relacionados ao aprendizado, com culminância em resultados 

positivos nas avaliações externas empreendidas por nossos estudantes, sempre 

foram tratados como prioridade, e, por isso, elevamos o trabalho pedagógico ao 

topo de nossas preocupações e ações empreendidas.  

O Pacto pela Educação, lançado em 2011, constitui-se como um conjunto 

de diretrizes que nortearão a Secretaria nos próximos anos e é considerado uma 

das mais profundas e abrangentes reformas educacionais do país. Seu objetivo é 

elevar o sistema educacional goiano a um patamar de alta qualidade e de 

referência nacional. Ele foi construído coletivamente tanto pelos profissionais da 

educação, quanto por toda sociedade goiana. Esse envolvimento da sociedade, 

além de colocar a educação na pauta de discussão dos diferentes setores 

organizados da sociedade, mostrou o esforço do governo de Goiás na participação 

de todos em prol da elevação do nível educacional e de desempenho dos 

estudantes da rede estadual de ensino. 
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 O Pacto foi elaborado e organizado em 5 (cinco) pilares, são eles: 

Valorizar e fortalecer o profissional da educação; Adotar práticas de ensino de alto 

impacto no aprendizado do aluno; Reduzir significativamente a desigualdade 

educacional; Estruturar sistema de reconhecimento e remuneração por mérito; 

Realizar profunda reforma na gestão e na infraestrutura da rede estadual de ensino. 

É composto por 25 ações de forte impacto no sistema educacional goiano, o 

mesmo foi discutido e validado nas 38 Subsecretarias Regionais de Educação de 

Goiás, através de um movimento intitulado como “Caravana dos 100 (cem) dias”. 

O Pacto tem o enfoque relacionado ao aprendizado específico no segundo pilar: o 

de adoção de práticas pedagógicas de alto impacto na aprendizagem dos alunos. A 

implementação da equipe de tutoria pedagógica nas escolas, a reformulação do 

trabalho do coordenador pedagógico (agora voltado especificamente para a 

formação de professores) e a discussão do currículo são apenas algumas ações 

empreendidas pelo Pacto que favorecerão aprendizagem significativa e, 

consequentemente, melhoria de nossos índices.  

A Secretaria da Educação implantou em 2011 o Sistema de Avaliação do 

Estado de Goiás (Saego). Com o novo método de avaliação, a Secretaria objetiva 

construir um diagnóstico sobre o nível de aprendizagem dos alunos nas escolas da 

rede estadual. O método será somado à Avaliação Diagnóstica, feita 

bimestralmente com base no currículo da secretaria.

O Saego é uma avaliação externa anual cujo objetivo é avaliar 

competências, habilidades e verificar  proficiência em Língua portuguesa e 

Matemática no 5° e 9° ano do Ensino Fundamental, 3ª. Série do Ensino Médio e 

6° período do Ensino Médio Ressignificado. O sistema de avaliação leva em 

consideração três parâmetros: identificação das habilidades desenvolvidas 

individualmente; grau de dificuldade dos alunos e possibilidade de acerto de forma 

aleatória. 

Para que alunos e escolas sintam-se motivados a esforçarem-se no intuito 

de conseguirem bons resultados nas avaliações, criou-se o Prêmio Escola e o 

Prêmio Aluno, visando reconhecer alunos e escolas que conseguirem alcançar a 

meta proposta pelo Estado na Prova Brasil e Sistema de Avaliação Educacional do 

Estado de Goiás – SAEGO (Avaliação Externa). Aliás, as Avaliações 

Diagnósticas, aplicadas desde o começo do ano, e a prova do SAEGO, aplicada 

pela primeira vez no dia 23 de novembro de 2011, também favorecem a 

preparação de nossos alunos, bem como a percepção dos pontos de aprendizagem 

que precisam de intervenções pedagógicas específicas para a melhoria da 

proficiência dos mesmos.  

Algumas escolas do estado já fazem parte de nosso programa piloto de 

acompanhamento da aprendizagem. Trata-se do Programa de Acompanhamento e 

Suporte Pedagógico – PASP. Esse programa proporcionou às escolas a 

possibilidade de criar um plano de ação para melhoria das aprendizagens dos 

alunos e acesso dos mesmos às avaliações externas; as Unidades Educacionais 

também tiveram acesso à formação específica para seus professores e aulas 

diferenciadas para os alunos com os professores da equipe do Centro de 

Referência de Ciências e Matemática - CRECIEM. 

Portanto, a nova gestão objetiva proporcionar a profissionais da educação 

e alunos o direito de que o processo de ensino e aprendizagem ocorra de maneira 
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satisfatória nas Unidades Educacionais da rede estadual de ensino, e todos nossos 

esforços e ações foram pensados e executados com o intuito de garantir a 

implementação da reforma educacional proposta para nosso Estado. 

As ações da SEDUC revestem-se de um caráter de assessoramento e 

apoio à escola, com o firme propósito de possibilitar a conquista da autonomia 

pedagógica, administrativa e financeira, bem como, o efetivo alcance da qualidade 

da educação. 

O desafio é de fazer da escola o foco privilegiado das políticas públicas 

propostas pelo Estado. Os programas e ações da Secretaria da Educação estão 

alinhados com as diretrizes organizacionais do Governo. 

A estrutura organizacional é descentralizada por meio das 38 (trinta e 

oito) Subsecretarias Regionais de Educação, que são Unidades Administrativas 

responsáveis pelo apoio, assessoramento, monitoramento e avaliação das 

Unidades Escolares do Sistema Estadual de Ensino sob sua jurisdição e demais 

encargos atribuídos por delegação. Desta forma implementou-se um sistema de 

rede envolvendo três instâncias 

♦ Instância I – técnicos pedagógico-operacionais; 

♦ Instância II – tutores pedagógicas e os coordenadores das escolas; 

♦ Instância III – grupo gestor das unidades escolares e os professores. 

A grande meta da SEDUC é a Oferta da Educação Pública de Qualidade, 

com investimento em capacitação e projetos pedagógicos que alcancem 

diretamente a escola. Assim, tem-se realizado inúmeras ações que visam o sucesso 

do aluno na escola, implementando planos e projetos que estimulam e reforçam os 

laços entre estudantes, escola e comunidade, valorizam a produção cultural, 

artística e científica da educação e integram a comunidade escolar à produção de 

novos conhecimentos. 

Vale ressaltar que é realizado todos os anos o Censo Escolar nas escolas 

públicas e privadas do País pelas Secretarias Estaduais, em parceria com as 

Secretarias Municipais de Educação, que serve de base para a formulação de 

políticas públicas e para distribuição de recursos públicos (Merenda Escolar, 

Transporte Escolar, Livros Didático, Implantação de Bibliotecas, Dinheiro Direto 

na Escola, entre outros). 

O Banco de dados resultado do Censo é utilizado por outros ministérios, 

como Saúde e Esportes, Cultura, Turismo, Agricultura, Secretaria Nacional de 

Justiça, para a realização do SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica), ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e SAEGO (Sistema de 

Avaliação da Educação no Estado de Goiás), e por organismos internacionais, 

(UNESCO e a UNICEF, ONGs) e ainda é fonte de pesquisa para estudantes de 

todo o Brasil. 

A implementação do Sistema de Gestão Escolar - SIGE, contribui para 

informatizar as unidades escolares da rede, proporcionando informações 

gerenciais para o sistema educacional e preparar o banco de dados da escola para o 

processo de matrícula informatizada, culminando na elaboração de diagnósticos 

que contribuam para: 
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♦ O reordenamento da rede de ensino, adequando o n°. de vagas 

disponíveis nas escolas com a demanda existente na região (oferta X 

demanda), 

♦ Otimização e racionalização na aplicação dos recursos. 

No que se refere aos padrões mínimos de funcionamento dos prédios 

públicos, Unidades Escolares e Subsecretaria, foi lançado em 14 de julho de 2011 

o Programa Edificar, que tem como objetivo reformar as unidades escolares do 

Estado de Goiás. Este programa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de 

Estado da Educação e a Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP. O 

investimento em infraestrutura é importante para que os alunos tenham um 

ambiente favorável ao aprendizado, proporcionando mais e melhores 

oportunidades para a população goiana. 

Dentro desta perspectiva, a Secretaria apresentou como uma das políticas 

públicas desta gestão a implementação da Escola Estadual de Tempo Integral e a 

Ressignificação do Ensino Médio. Hoje a rede conta com 120 Escolas Estaduais 

de Tempo Integral. Projeto elaborado pela Secretaria em 2006 para atender a 

determinação do Governo de Goiás de oferecer no Estado uma educação que 

integre o estudante ao mundo que o cerca, que o torne autônomo para pensar e agir 

como cidadão, e que o permita alcançar e garantir o seu sucesso dentro e fora da 

escola. É importante destacar que em 2011 o Projeto Escola Estadual de Tempo 

Integral foi reformulado com assessoria da Fundação Itaú Social e Cenpec, 

promovendo alterações no âmbito de carga horária, matriz curricular e práticas 

pedagógicas. 

Para a apresentação da nova proposta a SEDUC promoveu um encontro 

para com os secretários, coordenadores pedagógicos das subsecratrias regionais de 

educação e equipes gestoras das escolas de tempo integral nos dias 28 a 30 de 

novembro em Pirenópolis. Este encontro teve por objetivo discutir as novas 

diretrizes e avaliar a atual situação das 120 escolas. 

Outra ação relevante foi à expansão do Programa Mais Educação para 

325 escolas em 2011, este programa é desenvolvido pelo Governo Federal por 

meio de uma Portaria Interministerial e prevê a ampliação da jornada escolar para 

no mínimo 7 horas diárias. As escolas recebem recursos financeiros e materiais 

para subsidiar este atendimento. 

O Estado de Goiás, também, se destaca como o pioneiro na oferta de 

alimentação escolar para os estudantes de Ensino Médio e da Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), desde o mês de agosto de 2006. 

Foram disponibilizados recursos financeiros do Tesouro Estadual para o 

Programa de Alimentação Escolar, com o objetivo de contribuir para o 

enriquecimento nutricional da alimentação dos alunos, possibilitando a formação 

de hábitos alimentares saudáveis, por meio de cardápios balanceados, favorecendo 

o crescimento, o desenvolvimento cognitivo, a aprendizagem e o rendimento 

escolar. 

Destacamos ainda o Projeto Jovem do futuro – PJF, que é uma tecnologia 

educacional desenvolvida com o objetivo de apoiar na melhoria da gestão e 

funcionamento da dinâmica escolar, de forma a aumentar o desempenho escolar 

dos alunos e diminuir os índices de evasão. 
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A base do projeto é a capacitação de um grupo gestor, formado por 

integrantes da própria comunidade escolar, para a criação de um Plano Jovem de 

Futuro. Às escolas que aderem ao projeto é oferecido apoio técnico e financeiro 

para a concepção, implantação, monitoramento e avaliação de um plano de 3 anos, 

com autonomia na escolha das estratégias mais adequadas e na destinação dos 

recursos. Cada escola define sua própria Matriz de Planejamento, identificando 

carências e necessidades lado a lado com os parâmetros de qualidade que pretende 

alcançar em cada aspecto da vida escolar – como: notas, médias, perfil dos 

professores, rotinas administrativas e instalações físicas. 

Em síntese, é possível obter uma análise macro dos avanços de 2011 pelo 

monitoramento das ações do Pacto Educacional neste ano. Das 25 iniciativas 

propostas, já foram iniciadas: 

♦ Valorização do plano de carreira 

♦ Tutoria pedagógica 

♦ Novo Ensino Médio 

♦ Educação em tempo integral 

♦ Redução da evasão e reprovação 

♦ Apoio às diversidades 

♦ Excelência de gestão 

♦ Programa Edificar 

♦ Bônus regência – Programa Reconhecer 

♦ Prêmio Escola 

♦ Prêmio Aluno – Poupança 

� Planejamento – instrumentos utilizados além do PPA/LOA 

A Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) desempenha um papel 

fundamental na integração dos sistemas educacionais em Goiás, promovendo a 

articulação com os municípios, divulgando o programa Todos pela Educação e 

assessorando as secretarias municipais no diagnóstico e na preparação do Plano de 

Ações Articuladas (PAR). 

No contexto do Plano de Metas, o PAR é o “conjunto articulado de ações, 

com apoio técnico/financeiro pelo Ministério da Educação, que visa o 

cumprimento das metas do Compromisso e a observância das suas diretrizes”. 

Dimensões analisadas no PAR: 

♦ Gestão Educacional; 

♦ Formação de professores e de profissionais de serviço e apoio 

escolar; 

♦ Práticas pedagógicas e avaliação; 

♦ Infraestrutura física e recursos pedagógicos. 

A equipe técnica da Secretaria realizou visitas a 241 municípios, fazendo 

repasse das informações oriundas do MEC, necessárias para a implementação, 
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acompanhamento, orientação e levantamento do diagnóstico para elaboração do 

novo Plano de Ações Articuladas 2011-2014 do Governo Federal, que se encontra 

em fase de cadastramento das ações. 

Nesse processo, a Secretaria ampliou, na prática, a sua abrangência para 

muito além das 1.095 escolas estaduais. A Secretaria tem agora a sua atenção 

voltada, também, para os projetos das 1.896 escolas municipais do Estado de 

Goiás. Uma responsabilidade que depende do grau de adesão de cada escola, de 

cada professor, de cada gestor, de Todos Pela Educação de Qualidade. 

O Governo Federal por meio do Decreto nº. 6.094, de 24 de abril de 

2007, implementou o “Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação”, o 

qual prevê uma mobilização social com a participação de todos os entes da 

federação, a União em regime de colaboração com Estados e Municípios, sob a 

forma de programas e ações de assistência técnica e financeira em prol da 

melhoria da qualidade da educação básica brasileira. Este decreto prevê a adesão 

voluntária dos Estados e Municípios ao plano visando o cumprimento de metas de 

evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), índice 

adotado para mensurar a qualidade da educação. 

A Secretaria participou da formulação das políticas públicas em sua área 

de atuação, através da participação em seminários, fóruns, jornadas com áreas 

sociais afins, conferências e conselhos, por meio de representantes legais. As 

estratégias e planos da SEDUC estão estabelecidos no Plano Plurianual e no Plano 

de Ação. Na educação há diretrizes nacionais bem definidas, baseadas nas 

legislações: federal e estadual: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Estadual, Diretrizes e Parâmetros 

Curriculares Nacionais, Resoluções dos Conselhos Nacional e Estadual de 

Educação.  

As estratégias utilizadas para a formulação de políticas educacionais que 

norteiam os avanços da SEDUC são embasadas nas políticas de governo, nos 

resultados das avaliações internas e externas, nos dados do Censo Escolar, nas 

necessidades de cada regional, nas condições físicas e pedagógicas para o ensino- 

aprendizagem e, principalmente, no Pacto pela Educação, que sintetizou o 

diagnóstico da educação goiana e seus próximos passos rumo a um sistema de 

qualidade e equidade.

� Descrição dos principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações 

Os principais indicadores de desempenho dos programas são: 

PROGRAMA EDUCAÇÃO CULTURA E MOVIMENTO

1. Número de alunos beneficiados pelos projetos sociais/Número de 

alunos existentes na rede x 100 

PROGRAMA NOSSA ESCOLA: UMA PONTE PARA CIDADANIA

1. Número de alunos atendidos com projetos pedagógicos 

especiais/Número de alunos existentes na rede x 100
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PROGRAMA GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIAS

1. Escolas beneficiadas com repasses de recursos financeiros/Número 

de escolas existentes na rede x100. 

2. Número de escolas atendidas com equipamentos/Número de escolas 

existentes na rede estadual de ensino x 100  

3. Número de unidade educacional beneficiada com obras/Número de 

unidade educacional existente na rede estadual x 100 

4. Número de alunos beneficiados com transporte escolar no Estado de 

Goiás/ Número total de alunos da zona rural existentes na rede x 100. 

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO 

PROFISSIONAL

1. Número de professores capacitados em formação continuada/Número 

professores da rede x 100 

2. Número de Professores com licenciatura parcelada/Número de 

professores existentes na rede. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 1853 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAP VUPT. 

� Ação 2553 - Implantar Padrão Vapt-Vupt Nos Órgãos Do Estado 

Realizações: 

Não houve atividade desenvolvida nesta ação. 

PROGRAMA 1901 - EDUCAÇÃO, CULTURA E MOVIMENTO 

Descrição do Indicador de Resultado: 

Indicador Descrição 

% de alunos 
beneficiados 

Número de alunos beneficiados pelos projetos 
sociais/Número de alunos existentes na rede x 100 

Comentários: 

A construção da escola como um espaço educativo para o conhecimento e 

para a vida  respeitando a diversidade e o exercício da cidadania leva à 

socialização. (  ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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As atividades desenvolvidas no Programa Educação, Cultura e 

Movimento têm propiciado essa socialização por meio de ações criativas que 

ultrapassam o cotidiano da sala de aula. 

Assim, o Programa Educação, Cultura e Movimento, além de alcançar 

objetivos que é a participação de estudantes, tem contribuído para o 

desenvolvimento de atitudes como: 

1- O protagonismo dentro da escola; 

2- O comprometimento com ações socialmente justas; 

3- A consciência política da participação; 

4- O exercício da criatividade como caminho para a inserção social e 

cultural; 

5- A socialização a partir da competição, mediada por coletivo/equipes na 

prática do esporte escolar; 

6- A consciência da corporeidade. 

É diante desses referenciais que podemos destacar o êxito do programa 

que indica sua importância para o projeto político-pedagógico das escolas e para a 

ampliação da política educacional desta Secretaria comprometidas com a 

aprendizagem, com a qualidade e com a equidade.  

� Ação 2780 - Escola - Cultura Da Paz, Inclusão Social E Cidadania 

Realizações: 

Atividade 1. Realização de oficinas com escolas da rede estadual de 

ensino com os temas Direitos Humanos, Cultura de Paz, Ética e Cidadania. 

Realização de oficinas com escolas da rede estadual de ensino com os temas 
Direitos Humanos, Cultura de Paz, Ética e Cidadania. 

Produto Meta Física Executada 
Meta Financeira 

Executada 
Profissionais da 

Educação e 
Comunidade Escolar 

1.079 - 

Ação realizada sem ônus para a Secretaria. 

Comentários:  

Foi realizada no primeiro semestre de 2011 a ação Programa de Políticas 

de Prevenção e Enfrentamento ao Bullying. A formação dos profissionais da 

educação e comunidade escolar de todas as unidades de ensino atendidas até o 

momento foi realizada sem ônus para a Secretaria de Estado da Educação. 

Justificativa do Programa 

♦ A Secretaria de Estado da Educação de Goiás promoveu atividades 

de enfrentamento ao Bullying. Devido à necessidade de um 

programa onde capacite profissionais da educação para prevenção e 

combate ao Bullying nas escolas é uma ação fundamentada na Lei 
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17.151 de 16 de setembro de 2010, que dispõe sobre a inclusão de 

medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate ao 

bullying no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas e 

privadas do estado de Goiás. Esta lei iniciou sua vigência no 

primeiro semestre de 2011 em todo o Estado de Goiás. 

Objetivo 

♦ Conscientizar e sensibilizar a comunidade escolar e a sociedade 

sobre o Bullying, sua abrangência e a necessidade de medidas de 

prevenção, diagnose, enfrentamento e cultura de paz. 

Público alvo 

♦ Profissionais da educação e comunidade escolar de todas as 

unidades escolares do Estado de Goiás. 

Ações realizadas de fevereiro a agosto de 2011 

♦ Elaboração do programa, lançamento, divulgação e sensibilização; 

♦ Elaboração do curso Educação a Distância - EaD:  

♦ Realização do curso EaD 1ª etapa 267 participantes;

♦ Realização do curso EaD 2ª etapa 252 participantes em andamento. 

♦ Formação presencial: 560 participantes das Subsecretarias 

Regionais de Goiânia, Itumbiara, Trindade, Uruaçu, Luziânia e 

Planaltina; 

♦ Participação, pela equipe, em encontros de formação e audiências 

públicas.  

Ações realizadas de setembro a dezembro de 2011 

♦ Finalização do curso EaD 2ª etapa. 

� Ação 2781 - Realização dos Jogos Estudantis 

Realizações: 

Objetivo: Propiciar a prática esportiva em suas diferentes modalidades e 

situações, estimulando a dimensão sadia da competição e da cooperação solidária, 

a vivência de regras e do trabalho solidário e de equipe. 

Atividade 1. Pagamento das Olimpíadas Escolares – Fase Nacional 2010 

(Goiânia). 

Atividade 2. Realização das Olimpíadas Escolares – Fase Intermunicipal. 

Atividade 3. Realização das Olimpíadas Escolares – Fase Regional / 

Estadual. 

Atividade 4. Realização das Olimpíadas Escolares – Fase Nacional (João 

Pessoa e Joinville). 
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Realizações: 

Atividade 2 - Realização das Olimpíadas Escolares – Fase Intermunicipal 

4592 – Realização dos Jogos Estudantis 
Produto Meta Física Executada Meta Financeira Executada 
Aluno  9.305 R$ 367.200,00 

Comentários: 

No período de março a junho, foi realizada a fase intermunicipal das 

Olimpíadas Escolares em 29 (vinte e nove) Subsecretarias Regionais de Educação. 

O evento contou com as seguintes modalidades esportivas Individuais: Atletismo, 

Natação, Tênis de Mesa e Xadrez. Nas modalidades esportivas coletivas ficaram: 

Basquetebol, Handebol, Futsal, e Voleibol. Todas as disputas foram realizadas nas 

modalidades: infanto juvenil masculino e feminino. 

As competições, como em todos os anos, contou com um alto nível de 

competitividade, totalizando 16.594 alunos/atletas participantes, chegando ao final 

com 9.332 alunos. 

Atividade 4 - Realização das Olimpíadas Escolares – Fase Nacional (João 

Pessoa e Joinville) 

4592 – Realização dos Jogos Estudantis 
Produto Meta Física Executada Meta Financeira Executada 
Aluno  27 - 

Comentários: 

O Estado de Goiás participou no período de 9 a 18 de setembro, das 

Olimpíadas Escolares 2011 com alunos de 12 a 14 anos, que foi realizada na 

cidade de João Pessoa/PB, nossa Delegação foi composta de 38 pessoas sendo: 4 

Dirigentes, 7 Técnicos e 27 alunos/atletas, que participaram das seguintes 

modalidades esportivas individuais:  

♦ Badminton Masculino (2 alunos); 

♦ Ciclismo Masculino (1 aluno); 

♦ Judô Feminino (6 alunos); 

♦ Judô Masculino (7 alunos); 

♦ Natação Feminino (1 aluna); 

♦ Natação Masculino (4 alunos); 

♦ Tênis de Mesa Feminino (2 alunas); 

♦ Tênis de Mesa Masculino (2 alunos); 

♦ Xadrez Feminino (1 aluna); 

♦ Xadrez Masculino (1 aluno); 

O resultado obtido foi de 3 medalhas de bronze sendo duas no judô 

feminino no peso médio e peso leve e uma no Xadrez feminino,  no Xadrez 

masculino ficamos em 5º lugar, e na Natação masculino conquistamos o 4º lugar 

nos 50m Peito, os demais alunos somente tiveram participação. 
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A participação do Estado de Goiás foi positiva, pois foram realizadas 

seletivas com as Federações de cada modalidade e escolhidos os melhores alunos 

para estarem na fase nacional. 

Observações:  

Na atividade 01 - Pagamento das Olimpíadas Escolares – Fase Nacional 

2010 (Goiânia), há um processo autuado sob nº 201000006031784. O mesmo 

encontra-se na Gerência de Execução Orçamentária e Financeira (GEROF), desde 

17/08/2011. Processo pago parcialmente. 

Na atividade 03 - Realização das Olimpíadas Escolares – Fase Regional / 

Estadual, há um processo autuado sob nº 201100006016716. O mesmo encontra-

se na Superintendência de Ensino Médio (SEM), 20/12/2011. Pagamento não foi 

realizado. 

� Ação 2783 - Aquisição de Material Esportivo e Equipamentos 

Artísticos 

Realizações: 

Objetivo: Viabilizar a realização de atividades esportivas e artísticas nas 

Unidades Escolares. 

Atividade 1. Aquisição de material esportivo. 

Atividade 2. Aquisição de violões e equipamentos para bandas das 

Unidades Escolares. 

Realizações: 

Atividade 2 – Aquisição de violões e equipamentos para bandas das Unidades 

Escolares 

25211 - Aquisição de Equipamentos para o Projeto Ciranda da Arte 
Produto Meta Física Executada Meta Financeira Executada 
Unidade Escolar 1095 R$ 59.400,00 

Comentários: 

Segundo o Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, os 

equipamentos adquiridos por meio deste processo são mantidos sob sua guarda e 

utilizados em eventos promovidos pelos grupos de produção musical e cênica 

vinculados a este Centro. Tais eventos são apresentados nas diversas comunidades 

escolares dos municípios goianos, que dessa forma fazem parte da realização desta 

meta. Os referidos equipamentos são também utilizados em mostras artísticas na 

Feira de Ciências da SEDUC/GO e nas mostras artísticas das Escolas Estaduais 

em Tempo Integral de Goiânia, Anápolis, Inhumas, Palmeiras e Paraúna. 

Observações:  

Na atividade 1 – Aquisição de Material Esportivo há um processo 

autuado sob nº 201100006016716. O mesmo encontra-se na Superintendência de 

Ensino Médio.  

A atividade de número 02 - Ação foi requerida pelo Centro de Estudo e 

Pesquisa Ciranda da Arte para aquisição de instrumentos de som, mediante 

processo nº 201000006011894. Processo foi autuado no Programa Gestão, 

Infraestrutura e Tecnologias, na ação 2820 – Aquisição de equipamentos. 
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PROGRAMA 1902 - NOSSA ESCOLA: UMA PONTE PARA A 

CIDADANIA 

Descrição do Indicador de Resultado: 

Indicador Descrição 

% de alunos atendidos 
Número de alunos atendidos com projetos pedagógicos 
especiais/Número de alunos existentes na rede x 100

Ação: 2103 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES  PEDAGÓGICAS DA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Realização (s): 

5182 - AQUISIÇÃO, ELABORAÇÃO E REPRODUCAÇÃO DE MATERIAL 
DIDÁTICO-PEDAGÓGICO E DE CONSUMO E NOVAS TECNOLOGIAS 

Produto: 
ALUNO ATENDIDO COM MATERIAL DE CONSUMO/EJA/NOVA TECNOLOGIA          
Unidade: ALUNO                                                         

Físico Realizado Financeiro Realizado 

6.318 38.858,90 

   Nº de municípios beneficiados: 1 

19528- DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS 

Produto:  DEVOLUÇÃO DE RECURSO                                                          Unidade: 
UNID                                                  

Físico Realizado Financeiro Realizado 

                                     - 3.529,09 

   Nº de municípios beneficiados:  1  

3184 – REALIZAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL   

Produto: PESSOA BENEFICIADA EM EXAME SUPLETIVO – ENSINO 
FUNDAMENTAL                                                        Unidade: PESSOA                                           

                         Físico Realizado Financeiro Realizado 

                                     6.318 48.214,80 

   Nº de municípios beneficiados:  1  

 Ação: 2.621 – ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL  

Realização (s): 

19912 - ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA IMPLEMENTAR AÇÕES A SEREM 
DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL 

Produto: ALUNO ATENDIDO                                                                    Unidade: 
ALUNO 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

16.559 689.482,00 

   Nº de municípios beneficiados: 73 
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Ação – 2.786 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Realização (s): 

27717 - AQUISIÇÃO DE KIT CURSISTA ENSINO FUNDAMENTAL/03 PAPELARIA 
TRIBUTÁRIA 
Produto: AQUISIÇÃO REALIZADA                                                               Unidade: 
UNID 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

- 33.246,57 

   Nº de municípios beneficiados: 1 

Ação: 2788 - GESTÕES DEMOCRÁTICA ESCOLAR 

Realização (s): 

22199 - REALIZAÇÕES DA ELEIÇÃO PARA O GESTOR DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO 

Produto: Gestão  Escolar Fortalecida                                               Unidade: UNID                                      

Físico Realizado Financeiro Realizado 

979 470.428,00 

   Nº de municípios beneficiados: 246 

Ação – 2.789 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO 
ENSINO FUND/MÉD/ESPECIAL/EJA 

Realização (s): 

3538 – FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA  
Produto: ALUNO ATENDIDO COM MERENDA ESCOLAR – ENSINO 
FUNDAMENTAL  Unidade: ALUNO                                       

Físico Realizado Financeiro Realizado (*) 

594.059 40.083.248,10 

   Nº de municípios beneficiados: 246 

15995 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO 
DE ALIMENTOS À MERENDA ESCOLAR - PNAI 
Produto: ALUNO ATENDIDO COM MERENDA ESCOLAR                  Unidade: 
ALUNO                                                                                                                                                  

Físico Realizado Financeiro Realizado (*) 

70 9.739,80 

   Nº de municípios beneficiados: 2 

15996 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO 
DE ALIMENTOS À MERENDA ESCOLAR- PNAQ 
Produto: ALUNO ATENDIDO COM MERENDA ESCOLAR                  Unidade: 
ALUNO                                                                                                                                                  

Físico Realizado Financeiro Realizado (*) 

209 27.686,40 

   Nº de municípios beneficiados: 3 
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Ação: 2.790 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO 
MÉDIO 

Realização (s): 

16765 – REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CIÊNCIAS – PRODEB II – CONV.850019/06 

Produto: ALUNO PARTICIPANTE DE FEIRA DE CIÊNCIAS                                                 
Unidade: ALUNO 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

9.120 841.093,76 

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás – Realizado em Goiânia 

Ação: 2.792 - AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS 
DIDÁTICOS, LITERÁRIOS E TÉCNICOS 

Realização (s):   

22441 - AQUISIÇÃO DE LIVROS TEC. P/ BIBLIOTECA DAS UES P/ SUBSIDIAR O 
TRAB. DO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Produto: ALUNO ATENDIDO                                                                                      
Unidade: UNID  

Físico Realizado Financeiro Realizado 

84.744 91.396,80 

   Nº de municípios beneficiados: 246 

Observações:  

A Secretaria de Estado da Educação apontou ações que se voltassem 

diretamente para a reconfiguração da escola como espaço em que efetivamente 

ocorram aprendizagem significativa. Tal objetivo se desdobra em dois principais 

pilares: valorização/capacitação do profissional da educação e garantia do direito 

do aluno de aprender. 

O Programa “Nossa Escola: uma Ponte Para a Cidadania” está 

fundamentado na coparticipação e corresponsabilidade de todos (Secretaria de 

Estado da Educação/Escola/Comunidade) no processo educacional, na 

consolidação da qualidade da aprendizagem, na universalização do acesso, na 

garantia da permanência e, sobretudo, na ampliação do número de concluintes da 

educação básica; integrando a escola com a comunidade. Os   cinco  pilares da 

Reforma Educacional e suas 25 iniciativas  discutidas em todas as regionais e em 

diversas instituições  governamentais e não governamentais   permitiram  um 

amplo debate educacional sobre a qualidade da educação em nosso Estado e as 

iniciativas já traçadas no Pacto pela Educação,  estão sendo   aprimoradas com as 

sugestões apresentadas nestas discussões. 

O foco principal do Pacto pela Educação é o fortalecimento da rede 

pública de ensino de Goiás por meio do estabelecimento de parcerias firmadas 

entre Estado e Municípios objetivando direcionar todos os esforços dos governos 

estadual e municipal na melhoria dos índices de desempenho dos alunos nas 

avaliações internas e externas. (Prova Brasil, SAEB, ENEM, Provinha Brasil, 

Avaliação Diagnóstica e SAEGO). 
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No ano de 2011, a Secretaria de Educação programou e executou as 

seguintes ações: 

♦ Avaliação Diagnóstica bimestral nas turmas de 5°, 9º  do Ensino 

Fundamental e 3ª série do Ensino Médio 

♦ Formação continuada de professores de Português e Matemática 

sobre os descritores da Prova Brasil/Avaliação Diagnóstica  

♦ Reestruturação da função de Dupla Pedagógica para Tutor 

Pedagógico (Formação para todos os Tutores) 

♦ Mudança no processo de eleição para diretores (curso, avaliação e 

pós-graduação)  

♦ Programa Reconhecer  

♦ Prêmio Escola e Prêmio aluno  

♦ Pacto pela Educação 

♦ IDEGO – Índice de Desenvolvimento da Educação em Goiás  

♦ SAEGO- Sistema de Avaliação do Estado de Goiás aplicado no dia 

23 de novembro em todas as escolas da rede nas turmas de 2º, 5º, 9° 

do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio 

♦ Desenvolvimento de ações pedagógicas da Educação de Jovens e 

Adultos; 

♦  Reformulação do Projeto Escola Estadual de Tempo Integral; 

♦ Correção do fluxo escolar idade/ano do Ensino Fundamental; 

♦ Expansão do Programa Mais Educação -325 escolas em  2011; 

♦ Fornecimento de merenda escolar para alunos do Ensino 

Fundamental, Médio, Especial e Educação de Jovens e Adultos; 

♦ Desenvolvimento de ações pedagógicas do Ensino Médio; 

♦ Projeto Ensino Médio Inovador; 

♦ PRONATEC- Cursos profissionalizantes ; 

♦ Programa Jovem do Futuro – Parceria com Instituto Unibanco ; 

♦ Distribuição de livros didáticos por meio do PNLD; 

♦ Desenvolvimento das ações pedagógicas do Ensino Especial; 

Como resultados obtidos pelo programa, destacamos: 

♦  Reformulação do Projeto Escola Estadual de Tempo Integral  para 

as 120 unidades escolares de tempo integral e a apresentação da 

nova proposta as equipes gestoras e das Subsecretarias ;  

♦ Realização da 17ª Feira de Ciências e da 3ª Mostra do 

Conhecimento Cultura e Artes; 

♦ Acompanhamento das atividades técnico-pedagógicas nas 

Subsecretarias e Unidades Escolares, seja via capacitação, seja em 

visitas para redirecionar projetos e programas da Secretaria de 

Educação; 
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♦ Disseminação da discussão coletiva nas escolas, Subsecretarias 

referente aos descritores da Prova Brasil  e os resultados da  

Avaliação Diagnóstica  ; 

♦ Realização da Avaliação Diagnóstica bimestral; 

♦ Eleições para diretores em três etapas; 

♦ Estabelecimento do monitoramento diário da freqüência escolar- 

Rede de acompanhamento e monitoramento ao aluno infreqüente, 

inseridos no SIGE 

♦ Implementação do  Programa Reconhecer, que garante aos 

professores em regência de sala de aula o reconhecimento por 

mérito, a ser percebido por um bônus ao final do ano. 

♦ Apresentação do Pacto pela Educação, proposto no segundo 

semestre de 2011 e discutido em todas as 38 regionais de Goiás. 

♦ A implementação da equipe de tutoria pedagógica nas escolas, a 

reformulação do trabalho do coordenador pedagógico (agora voltado 

especificamente para a formação de professores) e a discussão do 

currículo são apenas algumas ações empreendidas pelo Pacto que 

favorecerão aprendizagem significativa e, consequentemente, 

melhoria de nossos índices. 

♦ Criação do Programa Piloto – Programa de Acompanhamento e 

Suporte Pedagógico – PASP, esse programa proporcionou às escolas 

a possibilidade de criar um plano de ação para melhoria da 

aprendizagem dos alunos e acesso dos mesmos às avaliações 

externas 

♦ Instituição do Prêmio Escola e o Prêmio Aluno, visando reconhecer 

alunos e escolas que conseguirem alcançar a meta imposta pelo 

Estado na Prova Brasil e SAEGO. 

♦ Aplicação do SAEGO no dia 23 de novembro de 2011, com o 

objetivo de identificar os pontos de aprendizagem que precisam de 

intervenções pedagógicas específicas para a melhoria da 

proficiência de nossos alunos. 

Indicador  

 85% de alunos atendidos na rede estadual (Dados estimados) 

Descrição: (nº de alunos atendidos no ensino fundamental e médio 

(regular) na rede pública estadual / nº de alunos existentes no ensino 

fundamental e médio (regular) na rede pública estadual) x 100. 

Como coletar os dados: Superintendência de Ensino Fundamental e 

Médio. 

Meta física/resultados:  

♦ 552.046 alunos matriculados (ensino fundamental/médio/eja) 

♦  469.239 alunos aprovados (ensino fundamental/médio – resultado 

estimado) 
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O Programa “Nossa Escola: uma Ponte para a Cidadania” alcançou o seu 

objetivo que é garantir a expansão e melhoria do processo ensino aprendizagem, 

uma vez que as ações executadas contribuíram significativamente para o alcance 

do índice de aprovação, quer seja no Ensino Fundamental e Médio e na Educação 

de Jovens e Adultos. 

É importante destacar que, através do monitoramento de informações e 

das visitas pedagógicas realizadas pela Secretaria de Estado da Educação às 

Subsecretarias por meio da Superintendência de Ensino Fundamental foi possível 

a retroinformação para várias dificuldades diagnosticadas.   

Durante o ano de 2011 duas ações se destacaram quanto a concepção de 

educação integral no Estado, a reformulação do Projeto Escola Estadual de Tempo 

Integral para 2012 com a parceria da Fundação Itaú Social e Cenpec, a expansão 

do Programa Mais Educação  para 325 escolas em 2011, chegando a 546 escolas 

em 2012. 

Para atingir os objetivos propostos por esta Secretaria, foram articuladas 

várias ações de formação continuada para nossos professores e coordenadores 

pedagógicos (das Unidades Educacionais e das subsecretarias), os quais foram 

capacitados nas Subsecretarias Regionais de Educação e na capital do Estado, 

periodicamente (bimestralmente para os professores das áreas de Língua 

Portuguesa e Matemática e mensalmente para os tutores e coordenadores 

pedagógicos). Também foi criado o Programa Reconhecer, que garante aos 

professores em regência de sala de aula o reconhecimento por mérito, a ser 

percebido por um bônus ao final do ano. 

Os temas relacionados ao aprendizado, com culminância em resultados 

positivos nas avaliações externas empreendidas por nossos estudantes, sempre 

foram tratados como prioridade, e, por isso, elevamos o trabalho pedagógico ao 

topo de nossas preocupações e ações empreendidas. O Pacto pela Educação, 

proposto no começo deste semestre e discutido em todas as 38 Subsecretarias 

Regionais de Goiás, tem esse enfoque específico no segundo pilar: o de adoção de 

práticas pedagógicas de alto impacto na aprendizagem dos alunos. A 

implementação da equipe de tutoria pedagógica nas escolas, a reformulação do 

trabalho do coordenador pedagógico (agora voltado especificamente para a 

formação de professores) e a discussão do currículo são apenas algumas ações 

empreendidas pelo Pacto que favorecerão aprendizagem significativa e, 

consequentemente, melhoria de nossos índices.  

A mais do que isso, para que alunos e escolas sintam-se motivados a 

esforçarem-se para conseguirem bons resultados nas já referidas avaliações, 

criamos o Prêmio Escola e o Prêmio Aluno, visando reconhecer alunos e escolas 

que conseguirem alcançar a meta imposta pelo Estado na Prova Brasil e SAEGO. 

Aliás, Avaliações Diagnósticas, aplicadas desde o começo do ano, e a prova do 

SAEGO, o qual foi aplicado pela primeira vez no dia 23 de novembro de 2011, 

também favorecem a preparação de nossos alunos, bem como a percepção dos 

pontos de aprendizagem que precisam de intervenções pedagógicas específicas 

para a melhoria da proficiência de nossos alunos. 

Algumas escolas do estado já fazem parte do programa piloto de 

acompanhamento das aprendizagens. Trata-se do PASP, o qual proporcionou às 

escolas a possibilidade de criar um plano de ação para melhoria das aprendizagem 
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dos alunos e acesso dos mesmos às avaliações externas; as UE’s também tiveram 

acesso à formação específica para seus professores e aulas diferenciadas para os 

alunos com os professores da equipe do Centro de Referência de Ciências e 

Matemática – CRECIEM. 

Nossa missão, portanto, é proporcionar aos profissionais da educação e 

alunos o direito de que o processo de ensino e aprendizagem ocorra de maneira 

satisfatórias nas Unidades Educacionais da rede estadual de ensino, e todos nossos 

esforços e ações foram pensados e executados com o intuito de garantir a 

implementação da reforma educacional proposta para nosso Estado. 

� Ação 2103 - Desenvolvimento de Ações Pedagógicas da Educação de 

Jovens e Adultos 

Realizações:  

1 - AÇÕES / ATIVIDADES – Realização de Exames de Educação de 

Jovens e Adultos 

Os Exames de Educação de Jovens e Adultos são provas realizadas 

anualmente pela Secretaria de Estado da Educação para atender candidatos que 

necessitam de certificação de conclusão de estudos de ensino fundamental e 

médio. 

No processo para a elaboração das provas foi realizada Formação para 20 

(vinte) elaboradores e 10 (dez) revisores de todas as áreas/disciplinas que atuaram 

na elaboração e revisão das provas. Contamos ainda com 01 (um) Revisor Geral 

de Conteúdo, Forma e revisão Linguística.  

As inscrições para os Exames de Educação de Jovens e Adultos/2011 

foram realizadas no período de 01 a 26 de agosto, pelo site 

www.supletivo.go.gov.br.  

As provas do Ensino Fundamental e Médio ocorreram nos dias 29 e 30 de 

outubro de 2011, em 17 (dezessete) cidades-polo sendo: Anápolis, Aparecida de 

Goiânia, Catalão, Formosa, Goianésia, Goiânia, Goiás, Iporá, Itumbiara, Jataí, 

Luziânia, Mineiros, Porangatu, Posse, Rio Verde, São Miguel do Araguaia e 

Uruaçu.  

Para esses exames foram utilizadas 64 (sessenta e quatro) unidades 

escolares. 

Inscreveram-se para os Exames de Educação de Jovens e Adultos esse 

ano: 27.830 (vinte sete mil, oitocentos e trinta) candidatos, sendo 6.318 (seis mil, 

trezentos e dezoito) para o Ensino Fundamental e 21.512 (vinte e um  mil, 

quinhentos e doze) para o Ensino Médio. 
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 CANDIDATOS INSCRITOS 2011 

Subsecretarias Fundamental Médio Total

Anápolis 845 2.937 3782 
Aparecida de Goiânia 421 1.626 2047 
Catalão 375 913          1.288 
Formosa 235 554 789 
Goianésia 271 549 820 
Goiânia                 1.643           8.845        10.488 
Goiás 145 444 589 
Iporá  87 293 380 
Itumbiara 116 473 589 
Jataí 387           1.048          1.435 
Luziânia 688           1.247          1.935 
Mineiros 181 426 607 
Porangatu 130 322 452 
Posse 118 195 313 
Rio Verde 384           1.168          1.552 
São Miguel 90 143 233 
Uruaçu 202 329 531 

TOTAL 6.318      21.512      27.830 
  Dados Seduc/Nued

2 - AÇÕES/ATIVIDADES – Expedição de Certificados dos Exames 

de Educação de Jovens e Adultos, Lume, Madureza, Telecurso 2000, 

Profissionalizante, Saturnus, Rede Colaborativa – “Atuação Pedagógica em 

EJA” e Uso Integrado das Tecnologias no Contexto Educacional, Introdução 

a Educação Digital. 

A Supervisão de Expedição de Diplomas e Certificados é responsável 

pelo atendimento, organização, informação e expedição de Diplomas e 

Certificados. 

No exercício de 2011 foram expedidos 10.797 certificados, entre: 

certificados de conclusão e parciais dos Exames de Educação de Jovens e Adultos 

e Profissionalizantes, Projeto Lúmen, Magister, Madureza, Saturnus e Telecurso, 

Certificação de Cursos oferecidos pelos NTEs, TV Escola e Rede Colaborativa – 

“Atuação Pedagógica em EJA. 



2201 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 

211 

PROJETOS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro TOTAL  

Exames Supletivos 296 303 110 102 91 66 73 114 45 1.200 

Projeto Lumen 3 2 0 2 0 1 2 1 2 13 

Exames Profissionalizante 3 2 2 1 1 1 1 5 1 17 

Telecurso 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projeto Saturnus 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 

Projeto Madureza 0 0 0 0 2 1 1 0 0 4 

Projeto Magister 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Rede Colaborativa - "Atuação Pedagógica em 
EJA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Introdução a Educação Digital 719 0 1390 582 445 0 53 317 387 3.893 

Tecnologia na Educação: Ensinando e 
Aprendendo com as TIC 

0 0 1074 1398 208 635 0 438 542 4.295 

Uso Integrado das Tecnologias no Contexto 
Educacional 

27 0 0 134 26 0 0 0 2 189 

Formação Continuada para Professores 
Dinamizadores de Tecnologias Interativas 

Aplicadas à Educação 
0 0 0 0 521 39 0 0 9 569 

Salto para o Futuro 0 0 0 0 0 0 0 0 202 202 

Formação  Digital 0 0 0 0 0 0 46 27 0 73 

Biblioteca: Tesouro a Explorar 0 0 0 0 0 0 0 0 337 337 

TOTAL MENSAL 1049 307 2577 2219 1296 744 176 902 1527 10.797 
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3 - AÇÕES/ATIVIDADES – Alfabetização de Jovens e Adultos  

Ações desenvolvidas Alfabetização de Jovens e Adultos foram:  

No exercício de 2011 deu continuidade às ações iniciadas em 2010. 

O Programa Brasil alfabetizado em janeiro de 2011 estava funcionando 

com trinta  e seis turmas  no Estado de Goiás. Dentre as 36 turmas, oito estão em 

fase de cadastramento aguardando formação inicial. 

Em março de 2011 foi realizada na Subsecretaria Regional Educação de 

Campos Belos- Go, uma formação inicial (40 h) para 18 alfabetizadores 

voluntários, atendendo a este município de Monte Alegre- Go.  

Em abril, no período de 11 a 15, no Augustus Hotel, em Goiânia foi 

realizada outra formação de 40 horas para 45 alfabetizadores de diversos 

municípios do Estado de Goiás. 

O programa conta com livros didáticos do PNLD / 2009 e 2010 (sendo 

manuais para alfabetizadores e alfabetizandos). Até o momento foram distribuídos 

livros, quadro-giz, lápis, borrachas, chamex e outros materiais didáticos para 

alfabetizandos e alfabetizadores.  

Em junho de 2011 algumas turmas que iniciaram de acordo com 

orientações da Resolução FNDE nº 06/2010 tiveram suas atividades encerradas. 

De acordo com as orientações da Resolução FNDE nº 32/2011, e com o 

objetivo de executar o programa, foi elaborado o Plano Plurianual/2011 com uma 

meta para alfabetizar 5.115 (cinco mil cento e quinze) jovens e adultos.  

A Secretaria de Estado da Educação por meio da Superintendência de 

Programas Especiais/Núcleo de Educação a Distância desenvolveu um trabalho 

sistemático de informação, divulgação do programa e levantamento de demanda. 

Está em andamento a assinatura do Termo de Adesão 2011, para formação de 

novas turmas de alfabetização.  

Embora este trabalho possua uma carga horária reduzida, a ação tem sido 

muito bem avaliada por parte dos participantes. 

4- AÇÕES/ATIVIDADES – Aquisição de acervo bibliográfico para 

viabilizar momentos de leitura aos reeducandos nos Centros Inserção Social. 

A educação básica é direito fundamental, universal e inalienável a todos 

os seres humanos.  Ela é a ponte que transforma cidadãos em leitores críticos, 

capazes de participar como sujeitos históricos do desenvolvimento do mundo 

contemporâneo assim como mediadores de leitura preparados para estimular 

leituras reflexivas.  

Neste contexto a Educação de Jovens e Adultos para os educandos 

privados de liberdade torna-se indispensável aos apenados para a reinserção social 

e cidadania. A Secretaria do Estado da Educação – SEDUC em parceria com a 

Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS – considerando a necessidade de 

promover ações que contribuam para diminuir o descompasso existente entre a 

escolaridade e acesso a bens culturais e garantindo o direito aos educando privados 

de liberdade a disponibilização de obras literárias para a formação de leitores e 

mediadores de leitura.  
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Para tanto esta ação de aquisição de acervo bibliográfico vem viabilizar 

meios aos professores das unidades escolares a fim de que possam promover 

momentos de leitura, aulas de discussão, saraus, performances poéticas, rodas 

literárias, murais, clube de leitura, oficinas de criação literária, danças, cantorias, 

teatro, oficinas de produção audiovisuais, oficinas de produção musical, entre 

outras que priorizem o tema da leitura, que darão suporte a dinamização da prática 

educativa na educação de jovens e adultos nas unidades prisionais. 

Encontra-se em tramitação o projeto de FOMENTO A LEITURA 

(MEC/FNDE), que visa a formação de leitores e mediadores de leitura, tendo 

como objetivo a aquisição dos materiais pedagógicos e de consumo para subsidiar 

as unidades prisionais que oferecem o Projeto Educando para a Liberdade.  

Constantemente Secretaria de Estado da Educação, através do Núcleo de 

Educação Prisional envia suporte como: textos, sugestões de filmes e orientações 

para grupo de estudo, aos coordenadores pedagógicos das Subsecretarias, duplas 

de professores das unidades prisionais e realiza o acompanhamento dos 

estabelecimentos de ensino prisional no Estado. 

Esclarecemos que a ação de aquisição de acervo Bibliográfico está 

inserida no Plano de Ações Articuladas – PAR Estadual e aguarda aprovação do 

processo para sua execução. 

� Ação 2200 - Municipalização da Educação Infantil e Primeira Fase 

do Ensino Fundamental 

Realizações:  

OBJETIVO DA AÇÃO: Assegurar a cooperação entre o Estado e 

municípios visando transferir, gradativamente, estas etapas do ensino para a 

responsabilidade dos municípios. 

Na Ação de Municipalização da Educação infantil e Primeira Fase do 

Ensino fundamental, os processos se encontram em tramitação e a referida ação 

tem a sua execução por meio da adesão dos municípios goianos ao processo. A 

SEDUC busca assegurar o cumprimento da legislação educacional Decreto 

Governamental nº 5035/99, que estabelece o Programa de Cooperação Estado 

/Município para a Educação de qualidade, respeitando as condições objetivas 

demonstradas pelo município para assumir a municipalização do ensino infantil e 

primeira fase do ensino fundamental. 

� Ação 2239 - Correção do Fluxo Escolar Idade/Série – Acelera Goiás 

Realizações: 

  OBJETIVO: Corrigir o fluxo idade/ano escolar. Reintegrar no percurso 

regular do Ensino Fundamental, alunos em situação de defasagem idade/ano 

escolar, resgatando sua autoestima, autoconfiança, valorizando os seus avanços e 

reduzindo as taxas de repetência e evasão escolar. 
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Com o objetivo de promover a oportunidade de correção de fluxo escolar 

aos alunos multirrepetentes ou que abandonaram a escola e que se encontram em 

defasagem idade/ano escolar, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de 

Estado da Educação, atendeu 1.572  alunos, distribuídos em 90 turmas, 86 escolas, 

63 municípios e 32 Subsecretarias Regionais de Educação, sendo 83 turmas dos 

anos finais(8º e 9º anos) e 7 turmas dos anos iniciais(4º e 5º anos). Com esta ação 

o Governo realiza parte de sua responsabilidade social fazendo com que esses 

alunos avancem em sua vida escolar, atingindo o ano compatível com a sua idade 

e beneficiando os estudantes, suas famílias e a comunidade escolar.  

Nesta ação foram previstas as seguintes atividades:

1. Aquisição de material pedagógico cívico e de expediente. 

2. Impressão de material-Caderno de atividade. 

Não houve execução dessas atividades, pois esta ação foi uma das 

iniciativas discutidas durante a apresentação do Pacto pela Educação. Diante disto 

a ação foi suspensa aguardando definição dentro da Reforma Educacional para o 

exercício de 2012, incluindo a parceria com o Instituto Ayrton Senna para a 

execução de programas de correção de fluxo, a qual já se encontra em andamento. 

  A Secretaria de Estado da Educação por intermédio da Superintendência 

de Ensino Fundamental realizou o acompanhamento pedagógico por meio de 

visitas  às seguintes SREs: Porangatu, Trindade, Catalão, Luziânia, Aparecida de 

Goiânia, Metropolitana, Palmeiras de Goiás, Goiatuba, Mineiros e Santa Helena 

de Goiás e o acompanhamento e devolutivas bimestrais  por meio  de análise de 

dados obtidos junto ao SIGNET, telefone e e-mail. 

� Ação 2621 - Escola de Tempo Integral 

Realizações: 

Uma das metas do atual Governo é a reestruturação da proposta 

pedagógica da Escola Estadual de Tempo Integral e infraestrutura, contemplando 

as 120 unidades escolares já existentes em 76 municípios. Atualmente são 

atendidas 475 turmas de 1º ao 5º ano, e 197 turmas de 6º ao 9º do ensino 

fundamental, beneficiando aproximadamente 17.000 alunos. O impacto social 

desta ação revela-se no processo de ensino aprendizagem desses alunos que 

conhecem novas oportunidades na aquisição de saberes.  

No ano de 2011 este projeto foi reformulado em parceria com a Fundação 

Itaú Social/Cenpec com base nas novas tendências e conceito de educação 

integral. A apresentação das novas diretrizes aos coordenadores e diretores das 

120 escolas que oferecem o projeto e aos Subsecretários e coordenadores 

pedagógicos de 36 Subsecretarias ocorreu em um encontro realizado de 27 a 30 de 

novembro do exercício de 2011 na cidade de Pirenópolis. 

Buscando compartilhar com a família a tarefa de educar as crianças e 

jovens, o projeto oferece 8 horas diárias de permanência na escola. O turno 

ampliado trabalha os campos temáticos: Atividades de Convivência, Hábitos 

Higiênicos e Alimentares, Apoio a Alfabetização/Letramento, Apoio a 

Matemática, Atividades Esportivas e Atividades Artísticas e Culturais, visando a 

formação integral do aluno. 
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Realizações: 

♦ Atividade 1.  

Aquisição de kits higiênicos. 

Processo licitado no ano de 2011 nº 201100006037410, sendo o 

material a ser distribuído em janeiro de 2012.  

♦ Atividade 2. 

Aquisição de material pedagógico e de consumo para alunos da EETI. 

Processo nº 201100006037410, encontra-se em andamento na 

SEDUC. 

♦ Atividade 3 

♦ Atividade 4. 

♦ Atividade 5. 

Quanto a não execução destas atividades justificamos que o Projeto 

Escola Estadual de Tempo Integral passou por reformulação e durante todo o ano 

foram discutidas novas ações para fortalecer as 120 escolas que oferecem este 

atendimento a partir de 2012, por este motivo não houve processo para aquisição 

de equipamentos para refeitório e nem a necessidade de impressão de material. 

Quanto a realização da Mostra de Arte, para 2012 já estão programados 

Seminários Regionais para socialização de experiências exitosas da nova proposta. 

♦ Atividade 6 

Capacitação de professores realizada na Pousada dos Pireneus em 

Pirenópolis em novembro de 2011. 

♦ Atividade 7 

• Fornecimento de uniformes para alunos da EETI. Processo n° 

201100006015237, licitado no ano de 2011. Previsão de entrega 

dos uniformes para janeiro de 2012. 

• Atendimento as SREs e unidades escolares das EETI para 

orientação, análise das modulações e acompanhamento 

pedagógico. 

• Acompanhamento pedagógico in loco nas SREs e unidades 

escolares. 

• Levantamento de dados da estrutura física e pedagógica das 

Escolas Estaduais de Tempo Integral; 

• Levantamento de material de consumo para os alunos;

• Levantamento junto as SREs de quantidade e tamanho de 

camisetas para os alunos da EETI, conforme processo Nº. 

201100006015237. Autuado em 14/04/2011 em aberto; 

• Levantamento do número de alunos, para aquisição de kits 

higiênicos, conforme processo Nº. 201100006012858. Autuado 

em 23/08/2011;  
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• Reestruturação do kit de modulação da EETI com representantes 

da empresa de consultoria Bain Company; 

• Elaboração da proposta de Educação Integral para 2012 com 

consultoria do CENPEC e Fundação Itaú Social; 

� Ação 2786 - Desenvolvimento de Ações Pedagógicas do Ensino 

Fundamental 

Realizações:  

OBJETIVO: Implementar ações pedagógicas e educacionais tendo como 

esteio a qualidade do ensino, no nível fundamental.

♦ Atividade 2-  

Processo em fase de montagem. 

♦ Atividade 8- 

Feira de Ciências- Foi executada em outubro de 2011.  

As atividades 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 não foram executadas em 2011. 

Quanto a  atividade  1 a não execução se justifica por todos os programas e/ou 

projetos desenvolvidos no Ensino Fundamental estarem em processo de 

reestruturação  e estabelecimento de parceria para 2012. Quanto as atividades 3, 4, 

6, 7 estas não foram executadas, pois está sendo feito um levantamento da real 

necessidade de equipamentos /materiais para atender a especificidade desta 

atividade. Já a atividade 5 esta sendo  programada  por meio do NTE –Núcleo de 

Tecnologia Educacional, o qual  realizará em 2012 uma formação a distância para 

todos os dinamizadores de bibliotecas. Quanto as atividades 9 e 10 serão 

realizadas em maio de 2012. 

♦ Atividade 12- Projeto Boa Visão, processo nº 201100006025172, 

em andamento na SEDUC. 

 Atividades desenvolvidas pela equipe técnica da Superintendência:  

      Educação do Campo 

Reelaboração e Construção das Fichas de Acompanhamento e 

Progresso do Aluno

Objetivo: O Programa Escola Ativa exige um processo pedagógico 

diferenciado, consequentemente uma avaliação que entenda o sujeito em seus 

processos de aprendizagem, onde considera e estimula a avaliação de forma 

qualitativa. Nesse processo as Fichas de Acompanhamento e Progresso do Aluno 

asseguram essa concepção avaliativa. Para garantir esse formato de avaliação foi 

necessário no início do ano reelaborar e construir as Fichas de Acompanhamento e 

Progresso do Aluno do Programa Escola Ativa para orientação aos multiplicadores 

do Programa. 

Atendimento aos municípios: Formação Continuada do Programa 

Escola Ativa

Tema: Plano de ensino referente aos novos cadernos de ensino e 

aprendizagem 
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Objetivo: Capacitar os professores das salas multisseriadas na 

metodologia do Programa Escola Ativa 

Municípios: 

-Serranópolis

Data: 18 a 19/01/2011 

Público: Professores das salas multisseriadas 

Quantidade de participantes: 10 

-Mineiros

Data: 17 a 18/01/2011 

Público: Professores de salas multisseriadas 

Quantidade de participantes: 15 

-Vila Propício

Data: 12 a 13/01 /2011 

Público: Professores de salas multisseriadas 

Quantidade de participantes: 10 

-Jaraguá

Data:17 a 18 /01/2011 

Público: Professores de salas multisseriadas 

Quantidade de participantes: 20 

Estudos internos

Objetivo: Capacitar os técnicos pedagógicos da Coordenação da 

Educação do Campo para atender as novas propostas das Diretrizes 

Nacionais da Educação do Campo. 

Data: 04/01 a 28/02/2011 

Público: Técnicos pedagógicos 

Quantidade de participantes: 10 

Programa Agrinho – SENAR.

Participação de técnicos da Secretaria de Educação na formação do 

Programa Agrinho em parceria com o SENAR atendendo 950 professores de 1º ao 

9º ano das redes estadual e municipal de 172 Unidades Educacionais, 87 

municípios e 34 subsecretarias no período de março a maio. 

Em 2011 contou com a participação de um total de 891 escolas entre 

municipal, estadual e privada, envolvendo 6.877 professores, culminando com o 

concurso e premiação para o melhor projeto inscrito. 

Escola Indígena

Com 72 escolas do campo, 2 indígenas e 5 quilombolas a Secretaria de 

Educação desenvolve um trabalho de acompanhamento e suporte pedagógico 

visando garantir o direito de todos a educação, com respeito a cultura local.  
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O trabalho da Secretaria busca valorizar a diversidade e, passa pelo 

processo de oferecimento de escolas mais próximas das necessidades de cada 

povo, respeitando suas diferenças, tendo como eixo norteador em toda proposta 

pedagógica o fortalecimento da cultura, dos saberes local e o uso dos recursos 

naturais com foco na conservação, preservação e sustentabilidade. 

Participação na reunião do comitê da Educação do Campo do Estado 

de Goiás

Objetivo: Discutir o anteprojeto de lei que regulamenta políticas 

públicas para a Educação do Campo no Estado de Goiás 

Data: 04/04/2011 

Público: 32 participantes previstos  

Quantidade de participantes: 10 Entidades que compõem o comitê de 

Educação no Campo 

Audiência Pública para apresentação do anteprojeto de lei que 

dispõe sobre a Educação do Campo do Estado de Goiás.

Objetivo: Discutir amplamente com a sociedade e toda população do 

campo a política Estadual de Educação do Campo.  

Data: 01/06/2011 

Público: Representantes dos movimentos sociais do Campo, políticos 

da Assembléia Legislativa, MEC e Ministério Publico do Estado de 

Goiás.    

Quantidade de participantes: 100 pessoas. 

�

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO – Goiás 

O Programa Mais Educação (Portaria Interministerial nº 17/2007) é uma 

iniciativa do Governo Federal que tem como prioridade contribuir para a formação 

integral de crianças, adolescentes e jovens, articulando diferentes ações, projetos e 

programas nos Estados, Distrito Federal e Municípios, em consonância com o 

projeto pedagógico da escola, ampliando tempo, espaços e oportunidades, através 

da articulação das políticas setoriais envolvidas e possibilitando a todos o “direito 

de aprender”. 

Trata-se de um Programa Interministerial do qual fazem parte os 

Ministérios da Educação, Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Ciência e 

Tecnologia, Esporte, Meio Ambiente, Cultura e Secretaria Nacional da Juventude. 

As escolas são pré-selecionadas pela SECAD/MEC e validadas pela 

Secretaria Estadual de Educação, conforme os critérios definidos no Manual de 

Educação Integral em Jornada Ampliada PDDE/Educação Integral, exercício 

2011, para confirmar sua adesão ao Programa, elaboram/preenchem o “Plano de 

Atendimento da Escola”, disponível no sítio simec.mec.gov.br, onde atualizam os 
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dados cadastrais das UEx a que estão  vinculadas, informam as atividades e  o 

número de alunos que participará de cada atividade.

 O recurso encaminhado para execução do programa deverá ser 

empregado no ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos 

monitores responsáveis pelo desenvolvimento de atividades, cobertura de 

dispêndios com contratação de pequenos serviços e aquisição de materiais de 

consumo e aquisição de kits de materiais, conforme definidos no plano de 

atendimento da escola, como também é garantida a alimentação escolar por 

resolução específica do “Programa Nacional de Alimentação Escolar” 

(PNAE/FNDE), que terá um acréscimo, a ser definido, por aluno participante do 

Programa. 

Em Goiás o Programa teve início efetivo em 2008, com a participação de 

10 escolas vinculadas a Subsecretaria Metropolitana. No ano de 2010, 209 escolas 

de 08 Subsecretarias Regionais desenvolviam o Programa, com a ampliação de 

116 novas escolas em 2011, totaliza-se 325 unidades escolares de 32 SREs da rede 

estadual executando o Programa Mais Educação.  

A Secretaria de Estado da Educação por meio da Superintendência de 

Ensino Fundamental coordena o programa em 325 escolas da rede estadual de 

ensino em Goiás e em 2012 o número de escolas será expandido atingindo 546 

escolas. O Programa Mais Educação representa uma estratégia do Governo 

Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, 

incluindo repasse financeiro para garantir a realização de oficinas e alimentação 

dos alunos cadastrados, nos seguintes macrocampos: Acompanhamento 

Pedagógico, Educação Ambiental, Esporte e Lazer, Direitos Humanos, Cultura e 

Artes, Cultura Digital, Promoção da Saúde, Comunicação e Uso de Mídias, 

Investigação no Campo das Ciências da Natureza e Educação Econômica. 

A escola ao realizar o seu Plano de Atendimento poderá optar por 5 ou 6 

atividades referentes aos macrocampos citados, as quais são desenvolvidas 

semanalmente por 3 horas diárias. 

A análise e aprovação da solicitação de modulação do coordenador do 

Programa Mais Educação na unidade escolar é realizada pelos técnicos da 

SEDUC.  

Expansão 2011 

Nº SRE Municípios
N° de 

Escolas

01 Anápolis Anápolis/Pirenópolis/Alexânia  37 

02 Aparecida Aparecida/Senador Canedo  50 

03 Catalão Catalão 02 

04 Formosa Formosa 09 

05 Goianésia Goianésia/Jaraguá 03 

06 Goiás Goiás 02 

07 Goiatuba Goiatuba  02 

08 Goiânia Goiânia 71 

09 Inhumas Inhumas/Goianira  03 

10 Iporá Iporá  01 
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Nº SRE Municípios
N° de 

Escolas

11 Itaberaí Itaberaí 01 

12 Itapuranga  Itapuranga 02 

13 Itumbiara  Itumbiara 12 

14 Jataí Jataí 01 

15 Jussara Jussara 02 

16 Luziânia Cristalina / Cidade Ocidental /Luziânia /Novo 
Gama / Valparaíso de Goiás 

36 

17 Minaçu  Minaçu  03 

18 Mineiros Mineiros 04 

19 Morrinhos Morrinhos/Caldas  06 

20 Palmeiras Palmeiras  03 

21 Piracanjuba Bela Vista de goiás  02 

22 Pires do Rio  Pires do Rio/Ipameri 06 

23 Planaltina Planaltina de Goiás/Padre Bernardo/Água 
Fria/Santo Ant° do Descoberto/Águas Lindas 

26 

24 Porangatu Porangatu  01 

25 Posse Posse 03 

26 Quirinópolis Quirinópolis  04 

27 Rio Verde Rio Verde  09 

28 Santa Helena Santa Helena  04 

29 São Luis de 
Montes Belos  

São Luis de Montes Belos  03 

Nº SRE Municípios
N° de 

Escolas

30 São Miguel do 
Araguaia 

São Miguel do Araguaia  03 

31 Trindade Trindade  11 

32 Uruaçu Uruaçu/Niquelândia 03 

Estratégia de atuação 

Preliminarmente, registre-se que, no exercício de 2011, além de 

atividades e atendimentos pontuais relacionadas neste Relatório, foram 

promovidos vários encontros formativos com professores-

coordenadores/professores comunitários, diretores de escolas, técnicos do 

departamento pedagógico e gerentes de alimentação escolar das Subsecretarias, 

Gerência de Alimentação Escolar-Seduc e Gerência de Contabilidade e Prestação 

de Contas-Seduc, além de uma reunião com representantes do Ministério da 

Educação e Ministério dos Esportes com Técnicos das Subsecretarias Regionais 

de Educação – SREs. e Secretários de Educação dos municípios goianos que 

foram contemplados com o Mais Educação - Programa Segundo Tempo. 

No mês de dezembro foram cadastradas no SIMEC 221 escolas que 

iniciarão a partir de 2012. 
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Projeto Aprendizagem 

O Projeto Aprendizagem atende 987 escolas estaduais que oferecem esta 

etapa de ensino e mais 119 municípios que aderiram a esta metodologia. Com uma 

sistemática de acompanhamento que prevê o preenchimento de fichas mensal da 

proficiência em leitura, produção de textos e cálculos matemáticos para alunos de 

1º ao 5º ano e resultados bimestrais de 1° ao 9°  ano. Estas fichas são enviadas a 

SREs para inserção dos dados no sistema SIGNET. Cabendo a equipe técnica da 

Superintendência de Ensino Fundamental a análise dos resultados bimestrais 

inseridos tanto de 1º ao 5º ano quanto de 6º ao 9º ano, e elaboração de devolutivas 

com as propostas de intervenções pedagógicas necessárias. Para efetivação deste 

trabalho e a consolidação da aquisição do processo de alfabetização/Letramento, a 

SEDUC assegura aos professores dos anos iniciais a carga horária de 40 horas 

semanais, visando à ampliação do tempo de permanência do aluno na escola. 

Para os anos finais do Ensino Fundamental com o objetivo de também 

ampliar o tempo de permanência do aluno na escola, propiciando mais 

oportunidades de aprendizagem, há a possibilidade de aumento da carga horária da 

Matriz Curricular de 25 h/a para 30 h/a e atualmente 104 escolas da rede 

trabalham optaram pela Matriz Ampliada. 

I. Gerenciamento e acompanhamento com devolutivas pontuais as 

Subsecretarias, apresentando sugestões e orientações pedagógicas com 

base na analise dos dados inserido no SIIGNET: 

♦ Agosto – gerenciamento mensal dos meses de abril, maio e junho do 

1º ao 5º ano, relatório bimestral (II bimestre) do 6º ao 9º ano.  

II. Participação no II encontro de Formação de Tutores em Alfabetização / 

Linguagem e Matemática – CFORM/UNB, com a participação de 218 

cursistas sendo 60 da Rede Estadual no dia 19/05/2011. 

III. Formação para professores de 1º ao 5º ano das redes estadual e 

municipal com oficinas pedagógicas de Língua Portuguesa e 

Matemática enfatizando produção de textos e jogos matemáticos: 

♦ Subsecretaria Regional de Educação de Minaçu – Oficinas “O 

Lúdico na Albafetização” e “Viajar, imaginar, criar ... a leitura e a 

produção de texto na sala de aula” atendendo 150 professores no 

período de 24 a 27 de janeiro de 2011; 

♦ Município de Vila Propício – Oficina do Ambiente Alfabetizador 

atendendo a  60 professores no período de 03 a 05 de agosto de 

2011; 

♦ Subsecretaria Regional de Educação de Jussara – Oficinas de 

Matemática e Produção de Textos, atendendo 250 professores no 

período de 29 a 31 de agosto de 2011; 

♦ Subsecretaria Regional de Educação de Rubiataba – Oficina “Viajar, 

imaginar, criar ... a leitura e a produção de texto na sala de aula”, 

atendendo 30 professores no período de 13 a 15 de junho de 2011; 

♦ Subsecretaria Regional de Educação de Ceres – Oficina sobre 

Diretrizes do Projeto Aprendizagem e Inserção da sistemática de 

acompanhamento, atendendo 50 professores no dia 14/09/2011; 



2201 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 

222 

♦ Subsecretaria Regional de Educação de Luziânia – Oficina sobre 

Diretrizes do Projeto Aprendizagem e Inserção da sistemática de 

acompanhamento, atendendo 60 professores no período de 03 a 05 

de agosto de 2011; 

♦ Subsecretaria Regional de Educação de Itaberaí – Oficinas Jogos e 

brincadeiras em linguagem e Oficina de Matemática, atendendo 40 

professores no dia 09/08/2011. 

IV. Formação de 218 tutores em parceria com MEC / UNB no curso de 

Pró-Letramento em Alfabetização/Linguagem e Matemática, sendo 60 

tutores estaduais e 158 municipais atendendo 4360 professores da Rede 

Estadual e Municipal de Ensino. 

V. Formação de 30 professores do 1º ao 9º ano atendendo a solicitação do 

Instituto Paulo Rocha de Niquelândia no período de 08 a 10 de 

setembro de 2011. 

VI. Visitas de acompanhamento do Projeto Aprendizagem as regionais de 

Palmeiras, Minaçu e Rubiataba.  

VII. Orientação para instrumentalização, análise e pareceres em processos 

de Termos de Parceria para os municípios; Bela Vista, Gameleira, 

Acreúna, Montividiu, Rianápolis, Araguapaz, Gaurinos, etc. 

� Ação 2788 - Gestão Democrática Escolar 

Realizações: 

OBJETIVO DE AÇÃO: Garantir autonomia de gestão e modernização 

nas escolas da rede estadual de ensino 

A Ação foi executada com a Realização do Processo de Escolha de

Diretores da rede estadual de ensino, em todo Estado de Goiás, conforme previsto 

na Lei complementar nº 26 e Portarias números 2.783 e 4.072/SEDUC detalhadas 

pelos Editais nº 001 a 003/2011.  

Nesse ano, foi implantada nova sistemática de definição dos candidatos 

ao processo de escolha dos diretores, introduzindo a realização de um curso de 

formação continuada dos professores que pretendiam assumir a gestão da 

educação pública. Tal curso foi ministrado na modalidade de ensino à distância, 

metodologia de auto-estudos com suporte tecnológico, oferecido pelo Centro de 

Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz Fora 

(Caed-UFJF).  

Após o período destinado ao acesso aos dados, conteúdos e, também, a 

realização das atividades propostas no site do Caed; os inscritos foram submetidos 

a uma avaliação de conhecimentos sobre gestão escolar, cujo conteúdo abordado 

tratou dos requisitos básicos de gestão e políticas educacionais, legislação 

educacional, gestão e avaliação da educação, relações interpessoais, leitura e 

interpretação de textos e de dados.  
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O teor das provas aplicadas, aos professores interessados em participar do 

processo, esteve em consonância com o que foi ministrado no curso de formação. 

Os candidatos que obtiveram pelo menos 60% de aproveitamento na prova 

puderam registrar suas candidaturas e apresentar seus respectivos planos de 

trabalho à comunidade escolar e participar do processo de escolha referendado por 

aquela comunidade. 

A Seduc acredita que uma unidade escolar para apresentar resultados 

satisfatórios e cumprir com eficiência e eficácia o seu papel de promotora e 

mediadora de um ensino de qualidade ao estudante; o dirigente deve ser 

qualificado para exercer a sua função, que exige liderança, compromisso e 

também, conhecimentos específicos de gestão.  

Para assumirem o cargo de diretor de unidade escolar, da rede estadual, 

os novos diretores escolhidos pela comunidade, assinaram, termo de 

compromisso, metas e responsabilidades com a Secretaria de Estado da Educação. 

Nesse pacto, os diretores se comprometem, entre outras questões, a participar de 

um curso de especialização em gestão escolar, com carga horária de 360 horas e, a 

cumprirem as metas do IDEB estabelecidas pelo Ministério da Educação como 

condição para permanecerem no cargo.  

O termo de compromisso tem por finalidade direcionar o trabalho dos 

gestores para a melhoria da qualidade de ensino em cada uma das escolas da rede, 

tendo como foco o aperfeiçoamento da pedagogia, dos métodos de ensino das 

relações interpessoais e o consequente aprendizado dos alunos.  

Na condição de líderes das escolas a partir de agora, os gestores 

responderão pelo desenvolvimento pedagógico, pela orientação e monitoramento 

do trabalho dos professores, pela freqüência dos alunos, pela auto-avaliação e 

pelos resultados obtidos pelos estudantes nas avaliações internas e externas. 

� Pós-graduação – Os novos diretores se inscreveram no curso de 

especialização em gestão escolar oferecido pela Secretaria da Educação 

em conjunto com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação em 

Educação (CAED), da Universidade Federal de Juiz de Fora, e terão 

que cumprir o mínimo de 75% da carga horária. Na modalidade 

semipresencial, a formação possibilitará, aos diretores, a identificação 

das ferramentas necessárias à compreensão profunda do universo 

escolar, preparando-os para as intervenções dentro da dinâmica 

produzida no cotidiano das escolas, pela política educacional vigente. 

Os gestores que abandonaram o curso foram automaticamente 

destituídos dos cargos. Além dessa especialização, os diretores terão 

que participar obrigatoriamente de outras formações indicadas pela 

Secretaria de Estado da Educação. 

� Proposta pedagógica – Um dos itens do termo de compromisso 

referia-se a uma das primeiras e principais tarefas que o diretor deveria 

realizar que era definir, em 30 dias, a proposta política pedagógica da 

escola. Essa proposta deverá ser construída com a participação dos 

professores e demais membros da comunidade escolar, de acordo com 

as diretrizes estabelecidas pela Secretaria da Educação. Toda a 

comunidade participou, também, da preparação do Plano de Ação da 
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escola. Esses documentos nortearam o trabalho dos educadores e 

deverão ser revistos e atualizados a cada início de ano letivo. 

� Matriz curricular – Outro compromisso firmado pelos novos 

diretores foi o de implementar a Matriz Curricular nas suas unidades, 

zelando para o seu cumprimento integral, conforme as orientações da 

Secretaria da Educação que destacam a necessidade de atenção em 

disciplinas prioritárias, como a Língua Portuguesa e a Matemática, sem 

legar a segundo plano as demais áreas do conhecimento. Os gestores 

deveriam, também, observar o calendário escolar e o horário diário das 

aulas, pois, a partir de agora, será vetada a liberação dos alunos antes do 

término do período de aulas.  

� Frequência de alunos e professores - Os diretores serão os 

responsáveis pelo monitoramento diário da freqüência de alunos e 

professores nas unidades escolares. No caso de alunos faltosos, ele 

deverá determinar ações imediatas de reinserção e acompanhamento 

para evitar a evasão escolar. A presença dos professores deve ser 

lançada diariamente no quadro de frequência da escola a ser afixado no 

mural, em local acessível a todos até o terceiro dia do mês subseqüente, 

após ser atestado pela Subsecretaria Regional de Educação e pelo 

Conselho Escolar. Todos os dados da escola deverão ser lançados 

sistematicamente, a cada dia, no Sistema de Gestão Escolar (Sige) da 

Secretaria da Educação. 

� Supervisão de atividades no contraturno – Os diretores de escolas 

que oferecem a primeira fase do Ensino Fundamental terão que 

supervisionar com rigor o atendimento feito pelos professores no 

contraturno escolar, para que os alunos nos anos iniciais da formação 

acadêmica tenham um rendimento cada vez maior. De acordo com as 

normas do Projeto Aprendizagem, os gestores acompanharão de perto 

esse trabalho, monitorando o número de atendimentos feitos e avaliando 

o aprendizado dos estudantes. 

� IDEB – Um dos principais compromissos assumidos pelos novos 

diretores é o cumprimento das metas estabelecidas pelo IDEB. Para 

isso, eles terão que conduzir o trabalho nas escolas visando os melhores 

resultados nas avaliações de aprendizagem dos alunos. Alcançar as 

projeções do IDEB é condição para os gestores permanecerem no 

cargo. Criado em 2005, esse índice avalia a cada dois anos o 

desempenho dos alunos das séries finais da primeira e segunda etapa do 

Ensino Fundamental e, por amostragem, do último ano do Ensino 

Médio. O ano de 2011 foi o ano de realização do IDEB. 

Gestão Democrática 
Escolar 

Físico 
realizado 

Financeiro 
realizado (R$) 

Unidade/Produto 

Realização da 
Eleição para os 
Diretores da Rede 
Estadual de Ensino 

979 R$ 470.114,00 

GESTÃO 
ESCOLAR 

FORTALECIDA/ 
UE  

      Fonte: SIOFI/SIGEPLAN – 06/01/2012 
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� Ação 2789 - Fornecimento de Merenda Escola para Alunos do 

Ensino Fundamental, Médio, Especial e Educação de Jovens e 

Adultos 

Realizações:  

Objetivo do Fornecimento de Merenda Escolar:  

O objetivo desta ação é atender as necessidades nutricionais dos alunos, 

durante sua permanência em sala de aula, através do oferecimento de uma 

alimentação saborosa e de qualidade, que contribua para seu crescimento físico e 

cognitivo, sua aprendizagem e rendimento escolar, incentivando a formação de 

hábitos alimentares saudáveis e evitando desta forma, a repetência e a evasão 

escolar. 

Fatores de Sucesso da Merenda Escolar: 

De acordo com os gráficos elaborados, concluiu-se que o programa tem 

contribuído de forma relevante para o crescimento e desenvolvimento psicossocial 

do aluno, sua aprendizagem, seu rendimento escolar e a formação de práticas 

alimentares saudáveis, por meio da oferta de merenda de qualidade, conforme 

Portaria Interministerial nº 1010 de 08/05/06. Esse objetivo tem sido atingido, 

através dos cursos de capacitação para os profissionais do setor, da confecção de 

cardápios, das cartilhas e guias operacionais do programa, do trabalho de 

supervisão monitorada, oficinas, etc. 

Pontos negativos do programa: 

♦ Déficit de profissionais específicos para o setor (Merendeiras, 

Nutricionistas e Engenheiros Agrônomo). 

♦  Espaço físico inadequado para o preparo da merenda. 

♦  Falta de equipamentos e utensílios (fogão, freezer, geladeira, etc.)  

Justificativa:  

O valor de R$ 374.638,00 (trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e 

trinta e oito reais) do Programa (Tempo Integral), foi incluso no Programa 

(PNAI/TE) se deu em função da transferência de recursos financeiros ocorrido no 

mês de maio do 4º repasse do 1º semestre. 

O Estado de Goiás atendeu 100% da rede, num total de 594.338 

(quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e trinta e oito) alunos, com recursos 

aplicado da ordem de R$ 22.409.707,68 (vinte dois milhões, quatrocentos e nove 

mil, setecentos e sete reais, sessenta e oito centavos) oriundos do Fundo de 

Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS. São atendidos todos 

os estudantes da Educação Básica da rede estadual de ensino, em todas as 

modalidades (Ensino Fundamental, PNAC, PNAP, EJA, EJA FUNDAMENTAL, 

EJA MÉDIO, PEAEM, Contra-Turno e Escolas de Tempo Integral. 

Vale ressaltar que o Estado é contemplado com recursos financeiros 

oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE, o qual 

descentralizou para o Estado de Goiás em 2011 o valor de R$40.120.692,30 
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(quarenta milhões, cento vinte mil, seiscentos noventa e dois reais, trinta 

centavos). 

Demonstrativo de alunos atendidos na Merenda Escolar em 2011 

Fonte: SIOFINET – Valor liquidado – 06/01/2012

Demonstrativo de alunos atendidos na Merenda Escolar em 2011  

620.169

594.338

Físico Previsto Físico Realizado

Alunos atendidos na Merenda Escolar em 2011

Físico Previsto 2011 : 620.169                 Físico Realizado 2011:  594.338 

66.099.152,00

62.530.381,98

Financeiro Previsto Financeiro Realizado

Despesas com alunos atendidos em 2011

Financeiro Previsto 2011: FNDE - 43.677.180,00             
Financeiro Previsto 2011: TE –      22.421.972,00              

Soma -  66.099.152,00

Financeiro Realizado 2011:  FNDE –  40.120.674,30                   
Financeiro Realizado 2011:  TE   –     22.409.707,68                   

Soma :   62.530.399,98   

Obs: Ressaltamos que o aluno beneficiado com merenda escolar recebe 

recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ 

FNDE e  uma verba  complementar do fundo PROTEGE, portanto ele será 

informado no relatório da SEDUC e o no relatório da SEFAZ.  Estes alunos não 

deverão ser contados duas vezes.  

Físico Realizado / 
2010 

Financeiro /TESOURO 
ESTADUAL/FNDE 

(R$1,00) 

FUNDO PROTEGE 
(R$1,00) 

594.338 40.120.674,30                  22.409.707,68                  
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� Ação 2790 - Desenvolvimento de Ações Pedagógicas do Ensino Médio 

Realizações: 

Objetivo: Implementar Ações Pedagógicas e Educacionais tendo como 

esteio a qualidade de Ensino no Nível Médio. 

♦ Atividade 01. Realização de Feira de Ciências.

♦ Atividade 02. Desenvolvimento de Oficinas Pedagógicas para 

Coordenadores da Ressignificação e Alunos do Ensino Médio. 

♦ Atividade 03. Aquisição de mobiliários e equipamentos para as 

Unidades Escolares do Ensino Médio Integrado ao Profissional. 

♦ Atividade 04. Aquisição de 71 Laboratórios de Ciências da 

Natureza. 

♦ Atividade 05. Aquisição de 200 Laboratórios de Rádio. 

♦ Atividade 06. Aquisição de 175 kits de Material de Consumo para 

os Laboratórios de Ciências da Natureza.  

♦ Atividade 07. Realização III Concurso do Futuro da Terra durante a 

XX Caminhada Ecológica 2011. 

♦ Atividade 08. Criação e Produção de Vídeos – Documentários para 

veiculação no portal do Conhecimento do Ensino Médio. 

♦ Atividade 09. Realização de Oficinas Pedagógicas sobre o Cerrado 

com as Unidades Escolares que integram o roteiro da XX 

Caminhada Ecológica. 

♦ Atividade 10. Encontro com Jovem Ambientalista do Ensino 

Médio. 

♦ Atividade 11. Participação na XX Caminhada Ecológica. 

♦ Atividade 12. Produção de Material Pedagógico para as Unidades 

Escolares de Educação Básica. 

♦ Atividade 13. Realização de oficinas práticas de hortas e viveiros 

nas Unidades Escolares. 

Realizações: 

Atividade 01: Realização de Feira de Ciências 

16765 – Realização de Feira de Ciências 
Produto Meta Física Executada Meta Financeira Executada 
ALUNO 9.120 R$ 841.093,76 

Fonte: SIOFINET – Valor liquidado – 06/01/2012

Comentários: 

O Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação 

de Goiás, realizou a 17ª Feira de Ciências em que teve a oportunidade de 

comprovar que as feiras constituem o mais completo processo de divulgação do 

pensamento científico, além de incentivar a ação científica como uma ferramenta 
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que ilustra os conceitos em sala de aula no dia-a-dia. Durante esse evento, as ações 

de ensino da rede pública estadual extrapolaram os limites das salas de aula e 

laboratórios e se colocaram para a apreciação pública. 

A 17ª Feira de Ciências foi uma oportunidade para que estudantes, 

professores e gestores realizassem uma troca de experiências educacionais, ao 

mesmo tempo em que apresentaram à sociedade o resultado dos seus estudos, 

experimentos e atividade. Esta foi uma oportunidade de interação escola-

sociedade, de avaliação e autoavaliação que forneceu indicadores essenciais para a 

interminável busca de aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem. 

O evento teve a intenção de estimular os jovens a participarem de 

trabalhos escolares, crescendo nas ciências e nas artes, assim como, pode 

proporcionar aos professores e gestores das escolas um espaço de troca de idéias e 

projetos. 

O número de participantes previsto para a Feira, dentre alunos, 

professores, autoridades e comunidade escolar em geral, era de 3.500. No entanto, 

o sucesso do acontecimento superou a previsão, e 9.120 pessoas estiveram naquele 

local para prestigiar as exposições, apresentações artísticas, práticas em 

laboratórios e oficinas. 

A Feira de Ciências contou com a participação 308 expositores, e as 

equipes de apoio em 413 pessoas (professores, coordenadores, diretores e pessoal 

das subsecretarias regionais). 

Foram realizadas 133 atividades de laboratório e oficinas. Professores e 

alunos-expositores demonstraram seriedade e compromisso com as experiências 

realizadas nas escolas. O público visitante se envolveu e se encantou com tantas 

descobertas inusitadas, bem como com a criatividade dos estudantes. 

Ainda no que se refere nas atividades de Oficinas e Laboratórios, 

obtivemos uma freqüência de 3.605 pessoas, dentre estudantes e professores. 

Recebemos um total de 9.120 visitantes, entre alunos, professores e 

público externo, lembrando que todos os participantes da Feira tiveram condução 

para buscá-los e levá-los às suas cidades, municípios e escolas de origem. 

Vale ressaltar que foi servido um total de 8.230 refeições e 14.685 

lanches, portanto todos foram beneficiados e muito bem recebidos pelos 

organizadores do evento e sua equipe de apoio. 

 Foram oferecidas as seguintes Oficinas: 

♦ O Lúdico na Sala de Aula; 

♦ Componentes Curriculares Eletivos: projetos de opcionais para o 

Ensino Médio; 

♦ Noções gerais do Plano de Ações Articuladas – PAR; 

♦ Brincando com os gêneros textuais; 

♦ Educação Fiscal em tempo integral; 

♦ Serão livros os estandartes? 

♦ Malabariando nas acrobacias de solo; 
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♦ Desenvolvimento de projetos pedagógicos; 

♦ Recursos midiáticos em sala de aula; 

♦ A Educação de Jovens e Adultos na forma integrada à Educação 

Profissional; 

♦ A Física do vôo dos animais; 

♦ Teatro do oprimido; 

♦ Hip Hop é mais Educação; 

♦ Elaboração e gerenciamento de projetos na Escola; 

♦ ENEM: Por que e para quê? 

♦ O aluno em Tempo Integral: Proposta do Centro de Educação e 

Convivência Juvenil – Oficina de Cidadania; 

♦ Ciência Viva: Desenvolva projetos de pesquisa; 

♦ Meu boneco virou gente! 

♦ Resgate dos Jogos e Brincadeiras Tradicionais: 

♦ Ler e viajar... a leitura e a produção de texto na sala de aula; 

♦ Como transmitir o conteúdo em sala de aula; 

♦ Moodle: criando ambientes virtuais de aprendizagem;

♦ Aprendendo ciências no dia a dia; 

♦ Técnicas de contação de histórias; 

♦ Atletismo na escola: possibilidades; 

♦ Aprendendo geografia através da música; 

♦ Trânsito, Educação e Segurança; 

♦ Arquivo e Escrituração Escolar; 

♦ Percepção da Educação Ambiental pela prática de jogos; 

♦ Falso Batik; 

♦ Brinquedos cantados; 

♦ Cantarolando e encantando; 

♦ Entendendo o funcionamento da Internet; 

♦ A nova perspectiva da EJA no contexto da Resolução CEE/CP 

05/2011; 

♦ Modelos computacionais e rede de colaboração aplicados ao ensino 

de Química; 

♦ Danças populares tradicionais; 

♦ Capoeira é mais saúde; 

♦ Djavanendo na Linguagem; 

♦ Ações afirmativas para alunos da rede pública; 
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♦ “Mediação Escolar” conversando a gente se entende; 

♦ Relação Ambiental, envelhecimento e câncer; 

♦ O Disk Jokey e a música computacional; 

♦ Conhecendo o Basquetebol; 

♦ Brincar e jogar é só começar... 

♦ A formação geológica do Continente Africano; 

♦ A plataforma freire e a formação de professores; 

♦ Montagens de Robôs Beetlebots; 

♦ Corpo brincante; 

♦ Judô aplicado à educação física escolar – realidades e 

possibilidades; 

♦ Imaginar e criar ... Lendo e escrevendo; 

♦ Música, Juventudes e Comportamento; 

♦ EJA na modalidade EaD; 

♦ Aranhas, escorpiões e serpentes: violões ou mocinhos? 

♦ Coro cênico; 

♦ Educação Física com finalidade de lazer, com possibilidades de 

promoção e manutenção da Saúde; 

♦ Poesia criativa; 

♦ Quis Aprenda brincando; 

♦ Conselho Escolar: uma parceria essencial; 

♦ Jogos Matemáticos; 

♦ Cinema na Escola – educação pelo olhar; 

♦ Para ensinar e aprender xadrez na escola; 

♦ Histórias cruzadas – uma arte que conversa; 

♦ Articulações entre as áreas do conhecimento: “Ensino e 

Aprendizagem”; 

♦ “Bullying” – Abram os olhos professores! 

♦ Aprenda Química com experimento simples e materiais alternativos; 

♦ Ritmos Afro brasileiros; 

♦ História encantada dos jogos olímpicos. 

Foram oferecidos as seguintes atividades em Laboratórios: 

♦ Kdenlive livre para todos; 

♦ Consumo sustentável? E eu com isso? 

♦ Experimento didático para demonstração do efeito estufa; 
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♦ Museu Itinerante UFG; 

♦ O Rádio e a linguagem radiofônica na Escola; 

♦ A arte de criar animação com o Pivot Stickman; 

♦ Biologia Viva: microscopia de epiderme de cebola, cloroplastos, 

microorganismos; 

♦ Desvendando o seu tipo sanguíneo; 

♦ O Rádio e a produção de novos conhecimentos na Escola; 

♦ O Uso do Google Earth na escola; 

♦ Os recursos de imagem na prática pedagógica; 

♦ Tabuada divertida e curiosa; 

♦ Robótica de sucata; 

♦ Trilha interpretativa; 

♦ Usos e possibilidades do Google Docs; 

♦ Vídeos experimentais domésticos no cotidiano escolar; 

♦ Jogos matemáticos e arte. Isso é possível? 

♦ Simulador da origem da vida; 

♦ Química e Meio Ambiente; 

♦ Utilizando o Zara – Rádio como ferramenta pedagógica na 

construção de programa de rádio na escola; 

♦ Laboratório de vídeo experimental com mídias domésticas; 

♦ Ampliando a Zoologia; 

♦ Experimentos com Gás; 

♦ Caminhando no mundo virtual dos jogos; 

♦ Experimento em física; 

♦ Aprendendo Química de forma divertida; 

♦ Rádio Virtual Espaço de Cidadania; 

♦ Transversalidade de projetos de educação ambiental nas escolas; 

♦ Robótica educacional; 

♦ Práticas de Botânica em sala de aula; 

♦ Repórter por um dia; 

♦ Fazendo um filme ambiental; 

♦ Como explorar vários tipos de tangrams na sala de aula; 

♦ DST/AIDS: a importância da prevenção; 

♦ Uso do Power Point em sala de aula; 

♦ Vídeos: espaços de diálogo na escola; 
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♦ Dinâmica da água no meio ambiente. 

I Mostra de Curtas Ambientais na XVII Feira de Ciências –

Laboratório de Educação Ambiental

Comentários: 

O Núcleo de Educação Ambiental (NEA), de 5 a 8 de outubro de 2011, 

participou de mais uma etapa de exposições científicas das escolas do Estado de 

Goiás, juntamente com a escolas do município de Goiânia, na 17ª Feira de 

Ciências da Rede Estadual. Concomitantemente, ocorreu o 12º Congresso e 

Exposição Pensar 2011, de Goiânia. 

Mais uma vez o NEA inovou em seu laboratório, promovendo a I Mostra 

de Curtas Ambientais. Em cada etapa de exibição contamos com a apresentação 

de um trabalho cinematográfico de um produtor goiano e, posteriormente, dos 

alunos da rede, que ao final dialogaram e trocaram experiências para seus futuros 

trabalhos. As escolas que apresentaram seus trabalhos foram: 

♦ C. E. Dep. José Alves de Assis, Itapuranga; 

♦ C. E. Martins Borges, Rio verde; 

♦ C. E. Major Oscar Alvéolos, Goiânia; 

♦ C. E. Raimundo Santana do Amaral, Rubiataba;  

♦ C. E. Pol. Dr. Sebastião Gonçalves de Almeida, Uruaçu. 

Além da mostra de curtas realizados pelos alunos da rede e por cineastas 

regionais que exibiram e contaram suas experiências, ainda contamos com oficinas 

realizadas pelas professoras do NEA sobre a temática ambiental, fortalecendo a 

prática e reflexão da Educação Ambiental para alunos, professores e comunidade.  

A Educação Ambiental se sustenta numa visão sistêmica de todos os 

saberes que nutre a escola e a comunidade. Assim, a ação cotidiana na escola 

propicia a atuação de educadores que planejam suas atividades e produzem 

coletivamente suas ações co-ligando os diferentes campos do conhecimento, 

enriquecendo o aprendizado dos estudantes. 

A I Mostra de Curtas Ambientais da SEDUC objetivou sensibilizar 

gestores, professores e estudantes para a conscientização ambiental na escola e 

comunidade local, por meio de registros cinematográficos sobre o meio ambiente, 

expressando sua criatividade e imaginação. 

Oficinas no Laboratório: 

♦ Oficina: Consumo Sustentável? E eu com isso. 

♦ Oficina: O recurso da imagem na prática pedagógica.

♦ Oficina: Vídeos experimentais domésticos no cotidiano escolar”                               

♦ Oficina: “Laboratório de Vídeo Experimental com mídias 

domésticas” Tema Meio Ambiente”  

♦ Oficina: Transversalidade e projetos de Educação Ambiental nas 

escolas. 
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♦ Oficina: Trabalho Coletivo: Comissão de Meio Ambiente e 

Qualidade de Vida na Escola. 

♦ Oficina: ”Fazendo um Filme Ambiental” 

♦ Oficina: Espaços de diálogo na escola. 

♦ Exibição do filme - “ ?, 12”  min. 

♦ Exibição do filme - “Ozorinho, o poeta da imagem” 16 min 

Exibição dos filmes produzidos pelas escolas:  

♦ Curta 1: C.E. Polivalente Dr. Sebastião Gonçalves de Almeida- 

Uruaçu 

♦ Curta: Meio Ambiente em Uruaçu = 5 min 

♦ Curta 2: C.E. Martins Borges - Rio Verde 

♦ Curta: Movimento Águas do Rio = 5 mim e 20 seg 

♦ Curta 3: C. E. Major Oscar Alvéolos – Goiânia 

♦ Curta: Telinha de cinema: a luta pelo terreno do CEMOA=6 min. 46 

seg. 

♦ Curta 4: C.E. Raimundo Santana do Amaral - Rubiataba 

♦ Curta: Projeto Córrego da Serra – protagonismo juvenil = 9 min. 58 

seg. 

♦ Curta 5: C. E. Dep. José Alves de Assis - Itapuranga. 

♦ Curta: Projeto Sustentabilidade Ambiental e Social =   

♦ Curta 6: C. E. Marcondes de Godoy – Jataí 

- Comissão Julgadora de Projetos de Educação Ambiental para a 

XVII Feira de Ciências

Comentários: 

O Núcleo de Educação Ambiental participou como Comissão Julgadora 

para analisar os trabalhos que foram expostos na 17ª Feira de Ciências, conforme 

portaria nº 4767/2011-GAB-SEDUC.  

Atividade 2 – Desenvolvimento de Oficinas Pedagógicas para Coordenadores 

da Ressignificação e Alunos do Ensino Médio 

 Atividade não realizada. Extinção do Programa de Ressignificação. 

Atividade 3 – Aquisição de mobiliários e equipamentos para as Unidades 

Escolares do Ensino Médio integrado ao Profissional. 

 Atividade não desenvolvida.  
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Atividade 4 – Aquisição de 71 Laboratórios de Ciências da Natureza. 

 Atividade não realizada. 

Atividade 5 – Aquisição de 200 Laboratórios de Rádio. 

 Atividade não realizada. 

Atividade 6 – Aquisição de 175 kits de material de consumo para os 

Laboratórios de Ciências da Natureza 

 Atividade não realizada. 

Atividade 07 - Realização do III Concurso o Futuro da Terra durante a XX 

Caminhada Ecológica 2011 

III Concurso: O Futuro da Terra 

Tema: As Mudanças Ambientais Globais e o Cerrado 

Comentários: 

A CAMINHADA ECOLÓGICA, projeto do jornal O POPULAR de 

Goiás-Organização Jaime Câmara, surgiu numa quinta-feira, 27 de julho de 1990. 

Em 2011, aconteceu a XX edição. Em seus 20 anos, está ainda mais arraigado o 

objetivo primórdio do maior evento no gênero da América Latina: Chamar a 

atenção da população para conservação e preservação ambiental. 

Integrando a XX edição da Caminha Ecológica, aconteceu em 2011 a 3ª 

Edição do Concurso “O Futuro da Terra”. Consiste num evento tem pretexto eco-

pedagógico, alicerçado na Educação Ambiental, com finalidade de oferecer 

condições para os estudantes e comunidade dos municípios que perfazem o 

percurso da Caminhada Ecológica, a participarem de atividades sócio-ambientais, 

culturais e educativas relativas ao meio ambiente, em especial ofertar atividades 

voltadas para a conservação e preservação do Bioma Cerrado goiano, além de 

sensibilizar para o exercício da vida cotidiana com qualidade e responsabilidade.    

Em caráter de interdisciplinaridade o Concurso propõe: 

- Estimular a prática do exercício da produção escrita, sob diversas 

formas de expressão e sensibilização sobre temas relevantes para vida do ser 

humano, seu presente e seu futuro na Terra. 

 - Possibilitar aos estudantes um olhar significativo para a produção 

artística, estimulando uma interação humana com a natureza, tornando-os 

conscientes de suas ações em relação ao meio ambiente 

O III Concurso: O Futuro da Terra foi realizado de 19 a 23 de julho de 

2011. A Secretaria de Estado da Educação (SEDUC-GO), por meio do Núcleo de 

Educação Ambiental/NEA, promoveu, em parceria com o Jornal O Popular-

Organização Jaime Câmara, O concurso O futuro da Terra. Neste ano o 

concurso teve como tema central As Mudanças Ambientais Globais e o 

Cerrado, sendo parte integrante do evento da XX Caminhada Ecológica 2011. 

Destinado aos estudantes da educação básica da rede pública dos municípios que 

fazem parte da Caminhada Ecológica, o concurso é um pretexto pedagógico que 



2201 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 

235 

visa, por meio da educação ambiental, sensibilizar e preparar as pessoas para a 

preservação e mudança de hábitos, despertando a consciência ecológica nas 

comunidades e estimulando nos estudantes o processo criativo de imaginar e 

ilustrar o futuro da terra. 

A Secretaria de Estado da Educação, por meio do Núcleo de Educação 

Ambiental, juntamente com a Organização Jaime Câmara fez a seleção dos 

trabalhos de produção escrita e dos cartazes que foram premiados de acordo com 

as seguintes categorias: 

Produção escrita 

Categoria Série Modalidade Premiação 
Subcategoria A 1º ao 5º ano Frases 3 premiados
Subcategoria B 6º ao 9º ano Produção Escrita 

Livre
3 premiados 

Subcategoria C 1ª à 3ª série Produção Escrita 
Livre

3 premiados 

Cartazes 

Categoria Série Modalidade Premiação 
Subcategoria A 1º ao 5º ano Produção de Cartazes 3 premiados
Subcategoria B 6º ao 9º ano Produção de Cartazes 3 premiados 
Subcategoria C 1ª à 3ª série Produção de Cartazes 3 premiados 

Atividade realizada sem ônus para a Secretaria da Educação. 

Atividade 8 – Criação e Produção de Vídeos – Documentários para veiculação 

no portal do conhecimento do ensino médio. 

 Atividade não realizada. Extinção do Portal do Conhecimento. 

Atividade 9 – Realização de Oficinas Pedagógicas sobre o Cerrado com as 

Unidades Escolares que integram o roteiro da XX Caminhada Ecológica. 

 Oficina sobre educação ambiental realizada em Nerópolis. 

Comentários: 

Data de realização: 20/01/11 

Público alvo: 20 professores da rede estadual e municipal do Clubinho 

Ambiental de Nerópolis. 

 Atividade realizada sem ônus para a Secretaria da Educação. 

Atividade 10 – Encontro com Jovem Ambientalista do Ensino Médio 

 - O II Simpósio sobre Educação Ambiental e Transdisplinaridade – 

II SEAT 

Comentários: 

O II Simpósio sobre Educação Ambiental e Transdisplinaridade – II SEAT 

ocorreu entre os dias 18 a 20 de maio de 2011, no Campus II da Universidade 
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Federal de Goiás, em Goiânia-Goiás – organizado pelo NUPEAT - em parceria 

com a UNIPAZ-GO, UNIVERSO e FACOMB/UFG.  

Foram desenvolvidas várias atividades voltadas para a compreensão da 

Educação Ambiental e da abordagem Transdisciplinar, além de contemplar temas 

e atividades correlatas. O evento teve como propósito constituir referências 

teóricas e atitudes de natureza afetiva e prática para atender aos desafios 

ambientais globais. E também, propiciar bases necessárias às mudanças de 

mentalidade e atuação de cada um de nós para assumirmos nosso compromisso 

com a grande vida. Além da participação nas palestras e oficinas oferecidas pelo 

evento, as Técnicas da Secretaria de Educação escreveram um artigo sobre um 

projeto desenvolvido pelo Núcleo de Educação Ambiental no eixo temático: 

Educação Ambiental, ações e a transformação do ser.

- 17º Simpósio Ambientalista Brasileiro no Cerrado – SABC 

Comentários: 

Entre os dias 19 e 21 de outubro de 2011 a Secretaria de Estado da 

Educação representada pelo Núcleo de Educação Ambiental participou do 17º 

Simpósio Ambientalista Brasileiro no Cerrado, no Auditório da Faculdade de 

Direito da Universidade Federal de Goiás e na Universidade Católica de Goiás. 

Atividades realizadas sem ônus para a Secretaria da Educação. 

JOVEM AMBIENTALISTA BRASILEIRO NO CERRADO - (12º 

Jovem ABC) 

Comentários: 

A Secretaria de Estado da Educação por meio da Superintendência de 

Ensino Médio / Núcleo de Educação Ambiental – NEA, parceira da Sociedade 

Ambientalista Brasileira no Cerrado – SABC organizou a 12ª edição do JOVEM 

AMBIENTALISTA BRASILEIRO NO CERRADO (JABC) que aconteceu 

entre os dias 28 a 30 de setembro de 2011 em Goiânia. A programação contou 

com oficinas de Educação Ambiental, sendo que a oficina de plantio de espécies 

do Cerrado ocorreu no Hospital de Medicina Alternativa (HMA) e as demais 

foram realizadas em unidades escolares. O objetivo do evento intentou a reflexão 

sobre a realidade socioambiental do Bioma Cerrado focando conhecimentos, 

práticas e experiências com os estudantes envolvidos. 

Atividade 11 - Participação na XX Caminhada Ecológica 

Comentários: 

A Caminhada Ecológica foi realizada no período de 18 a 23 de julho de 

2011, na competência da Organização Jaime Câmara com parceria do Governo de 

Goiás e Prefeitura de Aruanã, apoio técnico da Pontifícia Universidade Católica - 

PUC e Secretaria de Estado da Educação, tendo como patrocinadores a UNIMED, 

Água Nativa e Alexfarma. 
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Para a escolha dos participantes (andarilhos) da caminhada, foi feito 

anteriormente uma seletiva. Essa seletiva foi executada pelo apoio técnico de 

Professores de Educação Física, alunos da PUC dos cursos de Fisioterapia, 

Nutrição e Enfermagem. 

A Secretaria da Educação disponibilizou profissionais da área de 

Educação Física, para atuarem junto à caminhada, os quais tinha como atribuição a 

prática dos alongamentos diários (4 vezes ao dia), além  de ajudar com a 

distribuição de água e alimentação para os andarilhos, no decorrer do trajeto. 

Todas as cidades em que realizavam as paradas para passar a noite havia 

a premiação do concurso de redação, o qual foi realizado anteriormente pela 

Secretaria de Educação. 

Como meio de transporte, foram utilizadas 3 (três) Vans e um caminhão, 

os quais faziam o transporte de todo material utilizado no evento, também foram 

utilizadas algumas escolas como alojamento para os  participantes. 

A PUC se responsabilizou pelo trabalho de organização da alimentação 

feita pelos professores e acadêmicos de nutrição. O auxílio de enfermagem ficou 

por conta dos alunos de enfermagem e fisioterapia, participaram também 

professores da referida Universidade. 

A Caminhada teve seu encerramento na cidade de Aruanã, onde foi feito 

a recepção dos atletas e a Inauguração de um Monumento em homenagem aos 20 

anos da Caminhada. 

Atividade 12 – Produção de material pedagógico para as unidades escolares 

de educação básica. 

 Atividade não realizada.  

Atividade 13 – Realização de oficinas práticas de hortas e viveiros nas 

unidades escolares 

 Atividade não realizada.  

ATIVIDADES REALIZADAS SEM ÔNUS PARA A SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO QUE NÃO ESTAVAM PREVISTAS NO PLANO DE 

TRABALHO 

Atividade - SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

A SEDUC/NEA participou da 63º reunião da SBPC por meio da 

elaboração de um folder com divulgação de projetos que são orientados pelo 

Núcleo de educação ambiental. O NEA também esteve no estande e apresentou 

um painel com fotos que representaram esses projetos e outras ações que são 

desenvolvidas.  
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PROJETOS PARA DIVULGAÇÃO DA SEDUC NA SBPC – 2011: 

♦ Águas Nascentes: Reflorestamento da Área de Preservação 

Permanente do Assentamento Rio Paraíso – SRE Jataí;

♦ Plantas Medicinais – O Tesouro que vem da Natureza – SRE 

Morrinhos; 

♦ Cerrado Brasileiro – SRE Anápolis; 

♦ Cerrado: Riquezas e Belezas – SRE Itapaci; 

♦ Couro Vegetal de Casca de Banana – SRE Inhumas; 

♦ Educação Ambiental e Formação Cidadã: Construção de Viveiros – 

SRE Goiás; 

♦ Rio Claro: História, Transformações e Responsabilidades - SRE 

Jataí; 

♦ 5 B’S – SRE Aparecida de Goiânia; 

♦ Cerrado Vivo – SRE Anápolis; 

♦ Jatobá: A Planta e suas Potencialidades – SRE Piracanjuba; 

Atividade - Projeto Muquém: Fé no Meio Ambiente 

Comentários: 

A convite do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Renováveis de Goiás IBAMA-GO, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás-

Superintendência do Ensino Médio-Núcleo de Educação Ambiental (SEDUC-

GO/SEM/NEA) participou do Projeto Muquém: Fé no Meio Ambiente, durante 

a Romaria do Muquém, de 05 a 15 de agosto de 2011, no povoado do Muquém, 

município de Niquelândia-GO. Foram desenvolvidas ações em Educação 

Ambiental junto à comunidade local e romeiros do Muquém, através de palestras, 

apresentação de vídeos sobre o lixo e reciclagem, tais como, oficinas 

Ecopedagógicas no espaço designado para tal, a tenda do IBAMA-GO. Houve 

Também  visitas a acampamentos de romeiros com campanha corpo a corpo de 

conscientização da preservação e conservação ambiental. 

Abordagem da temática: Meio Ambiente-Educação Ambiental 

Dinâmicas\Oficinas:  

- Qual é o nosso espaço; 

- Estudo de caso; 

- Percepção Ambiental; 

- Pegada Ecológica; 

-Talentos do Muquém. 
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 Palestras:  

-Resíduos Solidos:Lixo; 

- Reciclagem; 

- Fauna e Flora do Bioma Cerrado; 

- 5Rs. 

Vídeos:  

-Animais Unidos Jamais serão vencidos; 

- A História das Coisas; 

- O Ilhado. 

- Mini gincanas. 

A execução possibilitou orientar e difundir valores e técnicas ambientais 

na comunidade escolar, local e romeiros, através de palestras, dinâmicas e 

oficinas, etc, além de sensibilizar e ampliar a consciência ambiental, quanto à 

responsabilidade de preservação e conservação dos recursos naturais. Propiciando 

informações educativas a um maior número de cidadãos, levando-os á reflexões 

sobre a temática ambiental e fomentando iniciativas sustentáveis para a 

preservação do meio ambiente (individual e/ou projetos), trabalhando os 5 "Rs" 

Recusar, Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar.  

Vale ressaltar a parceria honrosa da SANEAGO, da Universidade 

Estadual de Goiás-UEG, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de 

Goiás-SEMARH-GO, da Animações: Palhaço Pipoca e Petequinha, da 

Organização das Voluntárias de Goiás - OVG, que direta e indiretamente tanto 

somaram na Execução do Projeto Muquém: Fé no Meio Ambiente. 

Atividade – Licenciatura Intercultural Indígena  

Comentários: 

A Universidade Federal de Goiás - UFG, em parceria com a Fundação 

Nacional do Índio - FUNAI e Secretarias do Estado de Educação - SEDUC 

promoveram no mês de julho de 2011 mais uma etapa da Formação em 

Licenciatura Intercultural Indígena.

Foram realizadas monitorias aos professores da licenciatura, 

especificamente, da diretriz do curso denominada Ciências da Cultura. O 

propósito desta parceria foi de fortalecer uma interlocução entre as discussões que 

ocorrem no campo acadêmico e a SEDUC com relação à educação indígena e a 

educação ambiental na perspectiva transdisciplinar.  

Atividade – Curso de Capacitação em Fiscalização Ambiental 

Comentários: 

A Secretaria de Estado da Educação, por meio do Núcleo de Educação 

Ambiental, participou da organização do curso de capacitação em Fiscalização 

Ambiental para Gestores Ambientais dos Municípios Goianos. Esse evento é uma 

das ações do 17º Simpósio Ambientalista Brasileiro no Cerrado e foi realizado na 
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Câmara Municipal de Goiânia, nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2011. 

Participaram gestores e técnicos ambientais das secretarias municipais de Meio 

Ambiente credenciadas junto à Semarh/CEMAm para as atividades de 

licenciamento ambiental . 

Atividade – Comissão Julgadora de Poesia e Desenhos dos Alunos da Rede 

Pública e Particular de Nerópolis 

Comentários: 

O Núcleo de Educação Ambiental (NEA) em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação de Nerópolis, durante o mês de outubro de 2011, 

participou como comissão julgadora da segunda etapa do Concurso de Poesias e 

Desenhos - Meio Ambiente – Cerrado.  

Atividade – Elaboração do PAR Conferência Infanto Juvenil pelo Meio 

Ambiente 

Comentários: 

A Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente é uma 

campanha pedagógica caracterizada pela mobilização e engajamento dos 

adolescentes e da comunidade escolar em debates sobre temas socioambientais 

contemporâneos, tendo como locus as escolas do ensino fundamental (5ª à 8ª série 

ou 6º ao 9º ano). Trata-se de um pretexto pedagógico para inserir a educação 

ambiental no currículo da escola e mobilizá-la para transformação de valores e 

atitudes em prol da sustentabilidade socioambiental. Este processo envolve quatro 

etapas: oficinas de conferências, conferência do meio ambiente na escola, 

conferência estadual e encontro preparatório. 

Atividade - Conferência Estadual de Políticas Públicas para a Juventude 

Comentários: 

Nos dias 28 e 29 de outubro aconteceu a Conferência Estadual de 

Políticas Públicas para a Juventude, o evento foi realizado no espaço Oliveiras 

Place em Goiânia. O Núcleo de Educação Ambiental esteve presente divulgando 

as atividades da SEDUC e do núcleo. O público alvo do evento foram os jovens da 

rede básica de ensino do estado que durante estes dois dias participaram de 

inúmeros debates, oficinas e palestras. 

Atividade - Comissão Julgadora de Projetos de Educação Ambiental para a 

XVII Feira de Ciências 

Comentários: 

O Núcleo de Educação Ambiental participou como Comissão Julgadora 

para analisar os trabalhos que foram expostos na 17ª Feira de Ciências.  

Segue abaixo a lista dos projetos selecionados: 

♦ Campos Belos - Cavalcante - C.E. Elias Jorge Cheim - Casa 

ecológica 
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♦ Catalão - C. Nossa Senhora Mãe de Deus - Luz, câmara, jovens em 

ação 

♦ Formosa - C.E. Assentamento Vigilândia - Baru - Ferramenta de 

aprendizagem e sustentabilidade 

♦ Goianésia - Jaraguá - C.E. Diógenes de Castro Ribeiro - Tijolo 

reciclável 

♦ Goiatuba - Panamá - C.E. de Panamá - Sustentabilidade e proteção - 

A vida no planeta 

♦ Inhumas - E.E. Antonio Augusto do Carmo - Aterro sanitário - uma 

realidade da nossa cidade 

♦ Itapaci - Crixás - C.E. Jurandir Cardoso Dias - Cerrado - riquezas e 

belezas, nutrição, arte e cura no coração do Brasil

♦ Itumbiara - C.E. Dr. Menezes Júnior - Adubo de resíduos de couro 

♦ Itumbiara - C.E. Pol. Dr. Menezes Júnior – Asfalto feito do bagaço 

da cana-de-açúcar 

♦ Jataí-C.E. Marcondes de Godoy - Alta freqüência 

♦ Luziânia – Valparaíso - C.E. Almirante Tamandaré - Poluição 

ambiental e sustentabilidade 

♦ Minaçu - C.E. Antonio Albino Ferreira - Sacos plásticos x meio 

ambiente 

♦ Morrinhos - C.E. Mariquita Costa - Frutos do cerrado-sabor exótico 

da nossa terra 

♦ Morrinhos - C.E. Xavier de Almeida - Reciclagem x qualidade de 

vida 

♦ Morrinhos - Cladas Novas - Energia eólica – produção e utilização 

♦ Piracanjuba - C.E.Prof. Jamil Sáfady - Projeto Jatobá e baru 

♦ Porangatu – Mutunópolis - C.E. João Teodoro de Oliveira - A 

problemática do lixo em nosso município 

♦ Quirinópolis - Inaciolândia - C.E. Perilo Rodrigues de Moura – Lixo 

x sociedade consumista 

♦ Rubiataba - C.E. Gilvan Sampaio - Irrigação automática 

♦ Trindade - C.E. Divino Pai Eterno – Biodiversidade - ameaças de 

extinção de espécies da fauna brasileira 

� Ação 2792 - Aquisição, Produção e Distribuição de Livros Didáticos, 

Literários e Técnicos 

Realizações:  

OBJETIVO DA AÇÃO: Fortalecer as condições propícias para 

aprendizagem, mediante o fornecimento de livros didáticos e literários para 

estudantes.  
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Atividade 1- Aquisição de livros literários e técnicos para bibliotecas das 

unidades escolares de Ensino Fundamental e Médio - Foram autuados três 

processos de número 201100006036163, 201100006041605 e 201100006043219 

no ano de 2011 para adquirir livros literários, que serão adquiridos e distribuídos 

no 1º semestre de 2012. 

Atividade 3- Processo n° 201000006010472- Foram adquiridos e 

distribuídos 84.744 livros no ano de 2011 para atender alunos de ensino médio. 

 As atividades 2 - Compra de serviços para mixagem de livros, 

Processo 20100000604640 e 4 - Aquisição de Distribuição de Livros para a 3ª 

Semana Nacional da Leitura, não foram realizadas, pois a aquisição dos  livros 

requer a reestruturação dos projetos e/ou programas  de incentivo a leitura e 

formação de leitores que  são desenvolvidos pela Secretaria  para melhor 

utilização dos mesmos .   

Realizações: Distribuição dos Livros Didáticos (PNLD): 

A distribuição dos Livros Didáticos às escolas iniciou em 10 de fevereiro 

de 2011 com um saldo na Reserva Técnica de 230.524 (duzentos e trinta mil, 

quinhentos e vinte quatro) incluindo livros e manuais do ensino fundamental e 

ensino médio. 

*Remanejamento dos Livros Didáticos 

No 1º semestre de 2011 foram remanejados 25.904 (vinte e cinco mil e 

novecentos e quatro) livros didáticos do PNLD de 1º ao 9º ano de alguns 

municípios que adotaram outro sistema de ensino para serem distribuídos 

juntamente com a Reserva Técnica. 

 *Relatório ao FNDE 

O FNDE foi informado através de relatório que os livros de 6º ao 9º ano 

do ensino fundamental foram insuficientes para atender a demanda de alunos no 

Estado de Goiás. 

 *Remessa de Livros entregues pelo FNDE 

Em maio de 2011 o FNDE encaminhou uma 2ª remessa de 8.049 (oito 

mil e quarenta e nove) exemplares de livros de Língua Estrangeira Moderna e no 

final de agosto foi realizado um segundo termo aditivo dos demais componentes 

curriculares de 6º ao 9º num total de 101.600 (cento e um mil e seiscentos) livros, 

que possibilitaram reiniciar o atendimento as unidades escolares que ainda não 

haviam sido atendidas. 

No final do 1º semestre de 2011, foi enviado pelo FNDE a Reserva 

Técnica, um quantitativo de 6.439 (seis mil e quatrocentos e trinta e nove) 

exemplares do PNLD/EJA e 104 (cento e quatro) Kits de PNBE. 

Visita da equipe ao FNDE : 

♦ A Supervisão do Livro Didático da Secretaria de Estado da 

Educação realizou em março de 2011 uma visita ao FNDE em 

Brasília, para apresentar nova equipe gestora, e conhecer os 

trabalhos realizados pelo FNDE e Livros Didáticos; 
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♦ Em abril foi feita uma visita ao FNDE em Brasília, para entrega de 

relatório das escolas com déficit de 6º ao 9º ano, solicitando a 

complementação de livros para a Reserva Técnica. 

QUADRO DEMONSTRATIVO 

Distribuição do Livro Didático 

2011 

ATENDIMENTO Nº ESCOLAS 
TOTAL 
LIVROS 

TOTAL 
MANUAIS 

Escolas Estaduais 449 126.850 2.290 
Escolas Municipais 355 99.256 2.315 

Escolas Federais 10 4.418 122 
Total Geral 814 230.524 4.727 

    

* Escolas Novas = 18    

   

Total de escolas entregues 580  

Total de escolas para entrega(1º, 2º 
e 3º atendimento) 

73 
72 Reserva Técnica 
01 Remanejado E/E 

Total de planilhas recebidas 891  
Total de planilhas analisadas 872  

Total de planilhas para analisar 19  

Total de Kit PNBE 15  
Total de planilhas que não serão 
atendidas 
(não precisa, não temos o título 
ou não aceita substituição de 
títulos)

64  

� Ação 2793 - Desenvolvimento de Ações Pedagógicas do Ensino 

Especial 

Realizações: 

OBJETIVO: Implementar ações pedagógicas e educacionais tendo como 

esteio a qualidade do ensino, no ensino especial. 

REALIZAÇÃO 01 –  

Assessorias pedagógicas às Unidades Escolares nas áreas de Deficiência, 

Transtornos Globais do Desenvolvimento, Altas Habilidades / Superdotação, bem 

como, Currículo Flexível e Avaliação. 

Objetivo: Subsidiar os professores e profissionais da Rede de Apoio a 

Inclusão nas discussões e em práticas pedagógicas que possibilitam o acesso ao 

currículo de todos os alunos. 

Meta física prevista: 100 assessorias 

Meta física realizada: 76 assessorias 

REALIZAÇÃO 02 – 

Assessorias pedagógicas aos profissionais que trabalham com alunos 

autistas – Projeto Re-fazer. 

Objetivo: Assessorar, acompanhar e orientar os professores que atuam 

nas salas do Projeto Re-fazer com alunos autistas.
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Meta física prevista: 30 assessorias 

Meta física realizada: 25 assessorias. 

REALIZAÇÃO 03 –  

Atendimento de Reabilitação e Atendimento Educacional Especializado 

em Deficiência Visual no Centro de Apoio Pedagógica para Atendimento às 

Pessoas com Deficiência Visual – CAP/GO. 

Objetivo: Proporcionar às pessoas com deficiência visual o acesso à 

habilitação e reabilitação, atendimento educacional especializado, complementar e 

suplementar ao ingresso e permanência escolar realizadas por profissionais das 

áreas de oftalmologia, serviço social, psicologia e pedagogia. 

Meta física prevista: 200 pessoas 

Meta física realizada: 178 pessoas  

REALIZAÇÃO 04 -  

Impressão de textos em Braille, ampliação de textos para alunos com 

baixa visão, digitalização de textos no Centro de Apoio Pedagógico para 

Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual – CAP/GO 

Objetivo: Proporcionar o acesso à leitura para as pessoas com deficiência 

visual. 

Meta física prevista: 50.000 

Meta física realizada: 55.665 

REALIZAÇÃO 05 -  

 Avaliações de Professores Intérpretes e Instrutores da Língua Brasileira 

de Sinais realizadas no Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de 

Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS/GO. 

Objetivo: Atestar a aptidão e fluência em LIBRAS dos candidatos em 

seleções de profissionais para as funções de Intérpretes e Instrutores de Libras.

Meta física prevista: 600 avaliações. 

Meta física realizada: 312 avaliações. 

REALIZAÇÃO 06: 

Cursos em Português para Surdos e Curso de Libras no Centro de 

Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com 

Surdez – CAS/GO. 

Objetivo: Oferecer cursos na área de Português para Surdos e de Libras 

para profissionais da educação e comunidade em geral. 

Meta física prevista: 900 pessoas  

Meta física realizada: 866 pessoas 
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REALIZAÇÃO 07:  

Formação Continuada da equipe de professores do Núcleo de 

Atendimento Educacional Hospitalar (em janeiro de 2011) 

Objetivo: Capacitar e promover interações aos profissionais que atuam 

no Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar

Meta física prevista: 410 profissionais  

Meta física realizada: 300 profissionais  

REALIZAÇÃO 08 

Identificar e potencializar os alunos com altas habilidades/superdotação 

da rede de ensino do Estado de Goiás, por meio do trabalho desenvolvido no 

Núcleo de Atendimento às Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação. 

Objetivo: Assegurar o atendimento especializado aos alunos com altas 

habilidades/superdotação, envolvendo os aspectos acadêmicos, biopsicossocial e 

de empoderamento.

Meta física prevista: 50 alunos 

Meta física realizada: 45 alunos  

REALIZAÇÃO 09  

Assessorias técnicas aos profissionais da educação, na área Altas 

Habilidades e Superdotação. 

Objetivo: Assegurar o atendimento especializado aos alunos com altas 

habilidades/superdotação.

Meta física prevista: 100 assessorias 

Meta física realizada: 52 assessorias 

REALIZAÇÃO 10  

Curso On line: Aperfeiçoamento em Educação Especial: Altas 

Habilidades / Superdotação no Contexto Escolar – 160 horas. 

Objetivo: Capacitar os professores da Rede Estadual de Educação que 

atendem os alunos com altas habilidades/superdotação nas salas de aulas comuns, 

na modalidade à distância. 

Meta física prevista: 1000 cursistas 

Meta física realizada: em andamento (término do curso em fevereiro de 

2012) 
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REALIZAÇÃO 11  

Modulação dos Profissionais da Rede de Apoio a Inclusão das 38 

Subsecretarias Regionais de Educação e dos 30 Centros de Atendimento 

Educacional Especializado.

Objetivo: Assegurar e subsidiar todas as Escolas Regulares e Centros de 

Atendimento Educacional Especializado quanto à modulação dos profissionais  da 

Rede de Apoio à Inclusão, através da análise, orientação, acompanhamento e 

autorização do quadro de pessoal. 

Meta física prevista: 3.051 profissionais  

Meta física realizada: 2.608 profissionais  

REALIZAÇÃO 12  

Certificação de Cursos 

Objetivo: Viabilizar a entrega de certificados aos profissionais da Rede 

de Apoio a Inclusão que concluíram os cursos oferecidos pela Gerência de Ensino 

Especial e pelas Universidades de todo país na modalidade à distância. 

Meta física prevista: 900 certificados  

Meta física realizada: 515 certificados  

REALIZAÇÃO 13 

Controle e distribuição de materiais pedagógicos: 

Objetivo: Catalogar, distribuir e acompanhar os materiais adquiridos do 

Ministério da Educação e Cultura – MEC destinados às Unidades Escolares 

Estaduais.

Meta física prevista: 270 kits  

Meta física realizada: 250 kits  

REALIZAÇÃO 14 

Distribuição e acompanhamento de equipamento pedagógico adaptado, 

microcomputador tipo NOTEBOOK, para alunos com deficiência visual. A 

Gerência possui 37 computadores para atender alunos com Deficiência Visual. 

Objetivo: Oferecer recursos pedagógicos diferenciados para os alunos 

com deficiências visuais e promover a inclusão digital. 

Meta física prevista: 37 notebooks  

Meta física realizada: 37 notebooks  
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REALIZAÇÃO 15 

Acompanhamento da implantação de Salas de Recursos Multifuncionais 

nas unidades escolares em processo de inclusão, parceria SEDUC-GO e 

MEC/SEESP. 

Objetivo: Acompanhar e monitorar nas unidades escolares a implantação 

de salas adaptadas com recursos de informática, audiovisuais oferecendo recursos 

pedagógicos diferenciados e a oferta do AEE para o os alunos com deficiências, 

altas habilidades e superdotação e transtornos globais do desenvolvimento. 

Meta física prevista: 545 salas. 

Meta física realizada: 385 salas. 

REALIZAÇÃO 16 

Autorização de Passe livre para alunos com deficiências matriculados na 

rede de ensino. 

Objetivo: Autorizar o Sistema Integrado de Transportes Urbano de 

Goiânia (SETRANSP) a conceder passe livre para o aluno com deficiência, 

matriculado na rede pública estadual, municipal e particular para receber 

atendimento educacional especializado.

Meta física prevista: não há como prever  

Meta física realizada: 189 alunos 

REALIZAÇÃO 17 

Programa Escola Acessível: parceria SEDUC-GO e MEC/SEESP 

Objetivo: Promover a acessibilidade e inclusão de alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular, 

assegurando-lhes o direito de compartilharem os espaços comuns de 

aprendizagem, por meio da acessibilidade ao ambiente físico, aos recursos 

didáticos e pedagógicos e às comunicações e informações.

Meta física prevista: 382 

Meta física realizada: 100 

REALIZAÇÃO 18 

Atendimento Educacional Hospitalar 

Objetivo: Oferecer atendimento pedagógico a crianças, jovens e adultos 

que estejam em situação de internação, albergados, em reabilitação, 

convalescença, com assistência médica diária ou periódica possibilitando-lhes 

iniciar ou dar continuidade à sua escolaridade. 

Meta física prevista: 16.000 atendimentos  

Meta física realizada: 15.316 atendimentos   
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REALIZAÇÃO 19 

Assessorias pedagógicas aos professores que atuam nos Centros de 

Atendimento Educacional Especializado (estaduais e conveniados) 

Objetivo: Assessorar e orientar pedagogicamente os profissionais que 

atuam nos trinta (30) Centros de Atendimento Educacional Especializado. 

Meta física prevista: 30 Centros de Atendimento Educacional 

Especializado 

Meta física realizada: 30 Centros de Atendimento Educacional 

Especializado 

REALIZAÇÃO 19  

Assessorias Pedagógicas  

Objetivo: Assessorar pedagogicamente os profissionais das 

Subsecretarias Regionais de Educação e da Rede de Apoio a Inclusão com os 

seguintes temas: desenvolvimento e aprendizagem; currículo flexível, avaliação 

para a diversidade, atendimento educacional especializado e legislação 

educacional  na área do Ensino Especial. 

Meta física prevista: 76 assessorias 

Meta física realizada: 40 assessorias  

REALIZAÇÃO 20  

Avaliação multidisciplinar de estudantes das Unidades Escolares 

Estaduais. 

Objetivo: Avaliar estudantes das Unidades Escolares Estaduais com 

vistas à modulação de profissionais de Apoio à Inclusão. 

Meta física prevista: 120 avaliações  

Meta física realizada: 65 avaliações  

REALIZAÇÃO 21 

Formação continuada para os profissionais da Rede de Apoio a Inclusão 

da Subsecretaria Metropolitana. 

Objetivo: Capacitar os profissionais da Rede de Apoio a Inclusão da 

Subsecretaria Metropolitana no que diz respeito às Diretrizes Operacionais da 

Gerência de Ensino Especial/SEE. 

Meta física prevista: 300 profissionais  

Meta física realizada: 213 profissionais  

Data do evento: 12 a 15 de setembro de 2011 
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REALIZAÇÃO 22  

Acompanhamentos às Subsecretarias Regionais de Educação e Unidades 

Escolares a cerca das especificidades do Ensino Especial. 

Objetivo: Orientar os profissionais da Rede de Apoio à Inclusão com 

relação aos temas e diretrizes norteadoras do Ensino Especial. 

Meta física prevista: 500 acompanhamentos  

Meta física realizada: 620 acompanhamentos  

REALIZAÇÃO 23 

Encontro pedagógico com os representantes do Ensino Especial  das 

Subsecretarias Regionais de Educação. 

Objetivo: Orientar os representantes do Ensino Especial quanto às novas 

Diretrizes Operacionais do Ensino Especial. 

Meta física prevista: 76 profissionais  

Meta física realizada: 50 profissionais  

Data do evento: 12 de agosto de 2011 

REALIZAÇÃO 24  

Seminários Regionais (38 – trinta e oito): Atendimento Educacional 

Especializado para estudantes com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades e superdotação nos municípios sede das 

Subsecretarias Regionais de Educação. (Fonte 00: R$ 00,00; Fonte 08: R$ 

600.000,00; Fonte 16: R$ 700.000,00) 

Objetivo: Capacitar os estudantes com deficiências, transtornos globais 

do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação quanto ao tema 

Atendimento Educacional Especializado. 

Meta física prevista: 2000 alunos 

Meta física realizada: em andamento  

REALIZAÇÃO 25

Aquisição de kits de materiais pedagógicos para estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação das escolas estaduais. 

Objetivo: Adquirir kits de materiais pedagógicos para estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação das escolas estaduais. (Fonte 00: R$ 1.000.000,00 ; 

Fonte 08: 100.000,00) 

Meta física prevista: 8000 alunos 

Meta física realizada: em andamento  
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REALIZAÇÃO 26 

Aquisição de equipamentos para os Centros de Atendimento Educacional 

Especializado – CAEE’s. 

Objetivo: Adquirir equipamentos para os Centros de Atendimento 

Educacional Especializado – CAEE’s. 

Meta física prevista: 300 alunos 

Meta física realizada: em andamento 

REALIZAÇÃO 27 

Produção de livros digitais e complementos em Braille para estudantes 

com deficiência visual matriculados nos últimos anos do ensino fundamental e 

médio. Convênio nº 658447/2009 – PAR. (Fonte 00: R$ 1.020; Fonte 80: 

R$100.980). 

Objetivo: Produzir materiais acessíveis com deficiência visual. 

Meta física prevista: 87 alunos  

Meta física realizada: em andamento ( Processo 201100006023596) 

REALIZAÇÃO 28  

Encontro pedagógico com os Coordenadores Pedagógicos e Tutores da 

Subsecretaria Metropolitana.   

Objetivo: Orientar os Coordenadores pedagógicos e tutores da 

Subsecretaria Metropolitana quanto às novas Diretrizes Operacionais do Ensino 

Especial. 

Meta física prevista: 355 profissionais  

Meta física realizada: 286 profissionais  

Data do evento: 06 e 07 de outubro de 2011 e 10 e 11 de outubro de 

2011. 

REALIZAÇÃO 29  

Encontro pedagógico com Intérpretes de Libras e Instrutores de Libras de 

Braille das Subsecretarias Regionais de Educação.  

Objetivo: Orientar os Intérpretes de Libras e Instrutores de Libras e de 

Braille das Subsecretarias Regionais de Educação quanto às novas Diretrizes 

Operacionais do Ensino Especial. 

Meta física prevista: 200 profissionais  

Meta física realizada: 254 profissionais  

Data do evento: 22 de setembro de 2011 
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REALIZAÇÃO 30  

Encontro pedagógico com as Equipes Multiprofissionais das 

Subsecretarias Regionais de Educação  

Objetivo: Orientar as Equipes Multiprofissionais das Subsecretarias 

Regionais de Educação quanto às novas Diretrizes Operacionais do Ensino 

Especial 

Meta física prevista: 154 profissionais  

Meta física realizada: 114 profissionais  

Data do evento: 29 de setembro de 2011  

REALIZAÇÃO 31 

Abertura da Sala de  Atividade da Vida Autônoma e Social no 

CEBRAV/CAP para estudantes com deficiência visual 

Objetivo: Proporcionar aos estudantes com deficiência visual mais 

autonomia em suas atividades sociais e diárias. 

Meta física prevista: 150 participantes 

Meta física realizada: 130 participantes. 

Data do Evento: 21 de novembro de 2011. 

REALIZAÇÃO 32 

Participação da Comemoração do dia da pessoa com deficiência – 

STAND ESPAÇO PEDAGÓGICO     

                        

PROGRAMA 1907 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

Indicador Descrição 

% de professores 
capacitados 

Número de professores capacitados em formação 
continuada/Número professores da rede x 100 

Número de professores 
com licenciatura 

Número de Professores com licenciatura 
parcelada/Número de professores existentes na rede.

Observações: 

A Secretaria de Estado da Educação lançou em 2011, o “Pacto Pela 

Educação” com o objetivo de pensar, discutir e implantar uma reforma 

educacional; esse pacto foi pensado para ser construído coletivamente tanto pelos 

profissionais da educação quanto por toda a sociedade goiana.  

Esse envolvimento da sociedade além de colocar a educação na pauta de 

discussão dos diferentes setores organizados da sociedade; construiu as condições 
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objetivas de reconhecimento e validade dos esforços do governo de Goiás, em prol 

da elevação do nível de conhecimento e consequentemente do desempenho dos 

estudantes da rede estadual de ensino.  

A Seduc realizou a “Caravana dos 100 dias”, projeto que percorreu todas 

as subsecretarias regionais de educação com o intuito de debater profundamente os 

cinco eixos norteadores do Pacto, dentro dos cinco pilares que sustentam a 

reforma, sendo que o primeiro refere-se a valorização dos profissionais da 

educação e está ligado ao fortalecimento da carreira desses profissionais.  

Quanto a efetivação dos projetos de formação continuada, foram 

desenvolvidos por meio de orientações e integração aos grandes projetos 

pedagógicos da Seduc: 

1. Educação em tempo integral que abrange duas fortes ações: a Escola 

Pública Estadual de Tempo Integral e os projetos que atendem os 

estudantes em tempo integral (projeto aprendizagem, salas de correção de 

fluxo, Centros de Educação e Convivência Juvenil, Mais Educação, 

dentre outros);  

2. A reestruturação da Matriz Curricular da Educação de Jovens e Adultos 

buscando compreender e sistematizar as especificidades para melhor 

atuar e conseguir o retorno à escola, daqueles que não tiveram a 

oportunidade de acesso e permanência na época adequada, avançando na 

construção de uma proposta por área do conhecimento;  

3. A formação dos diretores das unidades escolares, dos tutores 

pedagógicos, coordenadores pedagógicos e técnicos operacionais das 

subsecretarias e dos subsecretários regionais de ensino. 

4. A melhoria e a adequação do foco das orientações do Programa de 

Inclusão (aos deficientes, altas habilidades, combate ao bulying, combate 

aos preconceitos de gênero, etinicorraciais, orientação sexual, religiosos, 

dentre outros). 

5. A capacitação dos servidores na área de Tecnologia da Informação e 

Comunicação por meio da Educação à Distância; 

6. A capacitação para as linguagens artísticas: dança, teatro/contação de 

histórias, música e artes visuais. 

7. A Secretaria da Educação publicou a Portaria nº 4400/2011 que 

regulamentou todas as ações de formação, treinamento e capacitação de 

cunho pedagógico, que tem por objetivo melhorar os investimentos dos 

recursos destinados às atividades formadoras da SEDUC. 

8. O Programa Reconhecer que tem como meta corrigir as distorções no 

quadro de Pessoal, como o fato de um professor com uma determinada 

licenciatura ter que ministrar aulas de outras disciplinas, o objetivo é que 

a ocorrência de situações dessa natureza sejam reduzidas, em toda a rede 

estadual. 

9.  Realização do Curso de formação Continuada de Gestores da Educação 

Pública, modalidade à distância, oferecido pelo Centro de Políticas 



2201 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 

253 

Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (Caed-UFJF)  para a realização da Eleição para os Diretores da rede 

estadual de ensino, em todo Estado de Goiás, conforme previsto no Edital 

nº0003/2011 e detalhado na Portaria nº 4.072/SEDUC.

Comentários: 

O Programa - Valorização e Desenvolvimento dos Profissionais da 

Educação - buscou alcançar o seu objetivo em 2011, por meio da execução das 

diversas ações realizadas pelas Superintendências e seus Núcleos, assegurando a 

participação dos profissionais da Educação. 

Fica explicito o resultado positivo de valorização do protagonismo dos 

profissionais da educação que associada à valorização do perfil profissional, 

técnico, pedagógico e relacional, contribuiu para melhoria pedagógica e 

organizacional das Unidades Escolares.  

Curso 
Número de 

participantes 
Período Objetivo 

Curso de “Reorientação 
Curricular na Prática: 
Arte” para 134
professores que 
ministram a disciplina 
Arte do 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental 

134 
Fevereiro a 

junho de 2011 

Abordar temas como a 
compreensão e o 
aprofundamento das 
orientações curriculares 
para a área de Arte. 

Capacitação de 
Professores para uso 
pedagógico do celular 
em sala de aula 40 

15 a 18 de 

fevereiro de 

2011 

Preparar os professores 
para aproveitar o interesse 
e as habilidades que os 
alunos têm no uso das 
novas tecnologias e 
mediar processos de 
produção de arte digital, 

Curso 
Número de 

participantes 
Período Objetivo 

como os vídeos de bolso, 
e de brincadeiras 
multimídias nos processos 
de aprendizagem. 

Capacitação dos Tutores 
Pedagógicos das S R Es  
para a Avaliação 
Diagnóstica da 
Educação pública no 
Estado. 

330 
Março e abril 

de 2011 

Formar os tutores com 
base nos parâmetros 
(descritores) que serão 
utilizados na Avaliação. 

Curso de Formação de 
Disseminadores da 
Educação fiscal 

100 
21 de março  a 

16 de novembro 
de 2011 

Formar disseminadores de 
educação fiscal que 
possam conscientizar os 
cidadãos, em diferentes 
espaços sociais, sobre o 
papel do Estado, a função 
social dos tributos e a 
importância de se 
acompanhar a aplicação 
dos recursos públicos e os 
instrumentos de controle 
social. 

Capacitação de técnicos 
para o Levantamento da 
Situação Escolar (LSE). 

110 

28 de março a 

02 de abril  de 

2011 

Coletar informações nas 
escolas de Educação 
Básica e 
profissionalizante de 
forma a assegurar o 
cumprimento dos Padrões 
Mínimos de 
Funcionamento da Escola. 

Capacitação de  
professores para o curso 
de prevenção ao uso de 
drogas do Projeto Ser 
Livre  

132 
Março a junho 

de 2011 

Alertar os alunos da rede 
pública sobre o uso de 
entorpecentes em sala de 
aula. 

Capacitação de 40 
professores do Ensino 
Médio para as 

40 Abril e maio de 
Capacitar os professores 
da rede para ministrar as 
disciplinas de Sociologia 
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Curso 
Número de 

participantes 
Período Objetivo 

disciplinas de Sociologia 
e Filosofia. 

2011 e Filosofia com base nas 
Diretrizes curriculares 
estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de 
Educação. 

Capacitação de 30 
técnicos para o curso de 
Avaliação Econômica de 
Projetos Sociais. 

30 Abril 2011 

Capacitar o corpo técnico 
da Seduc para analisar o 
impacto das políticas 
educacionais e avaliar seu 
retorno econômico. 

Capacitação de 90 
professores para o Curso 
de Atendimento 
Educacional 
Especializado para 
alunos com Altas 
Habilidades. 

90 
Abril e maio 

2011 

Capacitar os professores 
para identificar os alunos 
que podem ter altas 
habilidades ou 
superdotação. 

Curso de Políticas de 
Prevenção e 
Enfrentamento ao 
Bullying para      
participantes. 

14 12 a 28 de abril 
de 2011 

Identificar novos 
caminhos para a 
prevenção e o combate ao 
Bullying nas escolas. 

Encontro de servidores 
do Programa Oi 
Tonomundo. 

06 28 a 30 de abril 
de 2011 

Discutir as possibilidades 
de conteúdos e 
abordagens da tecnologia 
no processo de ensino e 
aprendizagem. 

Encontro Estadual de 
Didática e Prática de 
Ensino para 200 
professores da Rede 
Estadual de Ensino. 

200 
18 a 20 de maio 

de 2011 

Discutir os avanços da 
realidade educacional 
brasileira. 

Capacitação de 
professores para as 
disciplinas de Língua 
Portuguesa e 
Matemática 

6.337 Abril e maio 
2011 

Tornar compreensível aos 
professores o que são os 
descritores e quais as 
estratégias que podem 
auxiliar os estudantes a 
terem o domínio das 

Curso 
Número de 

participantes 
Período Objetivo 

habilidades que são 
cobradas em cada fase do 
ensino. 

Encontro Estadual de 
Censo Escolar da 
Educação Básica  310 

maio de 2011 

Formar os técnicos das 
Subsecretarias Regionais 
de Educação e Secretarias 
Municipais de Educação 
para a coleta de dados nos 
dois sistemas (SMEs, 
Educacenso e Seduc SIGE 
com migração para o 
Censo).  

Capacitação de 

professores Pro 

Letramento 

216 16 a 19de maio  
de 2011 

Promover a formação de 
continuada de professores 
para a melhoria da 
qualidade de 
aprendizagem da leitura e 
escrita e de matemática 
nos anos iniciais do 
ensino fundamental. 

Curso de Formação 
Continuada no Uso 
Integrado das 
Tecnologias no contexto 
Educacional para 
professores das 
Unidades Escolares da 
Rede, realizado pelos 
NTEs 

58 

Capacitar professores e 
gestores da Rede Pública 
de Ensino para a 
utilização das TICs de 
forma autônoma, visando 
a transformação de usa 
prática pedagógica. 

Seminário “Educação de 
Resultado” 

400 12 de maio 
Discutir formas para a 
melhoria da qualidade da 
aprendizagem 
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Curso 
Número de 

participantes 
Período Objetivo 

Curso de formação em 
Gestão para o processo 
de escolha dos novos 
diretores da rede 
estadual de ensino 

2.970 
16 de maio a 04 

de junho de 
2011 

Participar do curso de 
formação  para o processo 
de escolha dos diretores 
das escolas da rede 
estadual de acordo com a 
Portaria nº 2.783 que rege 
o processo de escolha. 

Capacitação para 
Supervisores da 
Merenda Escolar 

65 27 a 28 de 

junho de 2011 

Visa a instituição de 
rotinas de valorização e 
implantação da educação 
alimentar, o preparo 
técnico e higiênico dos 
alimentos, prestação de 
contas, etc. 

Curso de Formação 
Continuada para o 
Programa Proinfantil 242 Janeiro a julho 

Contribuir para a 
construção da identidade 
profissional deste 
seguimento, e elevação do 
padrão de qualidade dos 
serviços prestados e para 
a democratização da 
escola como espaço 
público.  

Seminário Internacional 
sobre Gestão Escolar 

166 05 de agosto 

Promover o contato entre 
culturas diferentes e troca 
de experiências 
educacionais.  

Encontro Ensino 
Especial em ação para 
48 participantes 48 10 de agosto 

Apresentar aos 
professores as diretrizes e 
atribuições da rede de 
apoio  e o contexto atual 
da política de educação 
especial numa perspectiva 
inclusiva. 

Seminário de Avaliação 
  Fortalecer a cultura de 

avaliação na área social e 

Curso 
Número de 

participantes 
Período Objetivo 

Econômica dos Projetos 
Sociais 

300 30 de setembro estimular o uso desta 
ferramenta na gestão de 
projetos. 

VIII Seminário do 
Ensino de Arte: desafios 
e possibilidades 
contemporâneas para 
XXXX participantes. 

500 
18 a 19 de 

outubro 

Promover a divulgação 
das dimensões 
profissionais do educador 
no ensino de arte. 

17º Simpósio 
ambientalista Brasileiro 
no Cerrado para 137 
participantes  

137 

19 a 21 de 

outubro 

Para promover discussões 
e criar espaços de 
articulação, visando à 
sustentabilidade do 
Cerrado e o cumprimento 
da legislação ambiental de 
forma eficaz, difundir a 
riqueza e importância do 
Cerrado, buscando 
alternativas sustentáveis 
para conservar, preservar 
e recuperar o Bioma. 

Capacitação de tutores 
da Rede Estadual para o 
Curso Formação pela 
Escola  101 

18 a 21 de 

outubro 

Capacitar para o 
acompanhamento  da 
execução, monitoramento, 
avaliação, prestação de 
contas e controle social 
dos programas e das ações 
educacionais financiados 
pelo FNDE  

Capacitação dos 
profissionais das redes 
de apoio à inclusão  114 Outubro 

Apresentar aos 
professores as diretrizes e 
atribuições da rede de 
apoio e o contexto atual 
da política de educação 
especial numa perspectiva 
inclusiva 
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Curso 
Número de 

participantes 
Período Objetivo 

Encontro de Altas 
Habilidades/Superdotaçã
o na perspectiva de 
Atendimento 
Educacional 
especializado (AEE)  

180 09 de novembro 

Disseminar o tema Altas 
Habilidades/Superdotação 
na perspectiva de 
Atendimento Educacional 
especializado (AEE) na 
Rede estadual de Ensino. 

Seminário de Pedagogia 
Hospitalar em Goiás: 
diálogos pedagógicos. 212 

21 a 24 de 

novembro 

Discutir temas 
relacionados com os 
profissionais que atuam 
no atendimento 
pedagógico em hospitais. 

Capacitação de 
professores para o 
Programa Jovem do 
Futuro/ Programa 
Ensino Médio Inovador 

400 Novembro 

O Programa busca reduzir 
os índices de evasão 
escolar; aumentar a média 
da escola do ensino médio 
no Saeb; desenvolvimento 
de atividades que 
ampliem as expectativas e 
elevem a autoestima dos 
estudantes. 

Formação Continuada 
para Alfabetizadores do 
Programa Brasil 
Alfabetizado 

61 
Janeiro a 

novembro 

Capacitar os professores 
Alfabetizadores para o 
Programa Brasil 
Alfabetizado. 

TOTAL 14043 

  

� Ação: 2808 - Capacitação de Profissionais da Educação 

Realizações: 

A ação Capacitação de Profissionais da Educação, realizada no período 

de janeiro a novembro de 2011, buscou assegurar a qualificação dos profissionais, 

por intermédio da Formação de Professores nas diferentes especialidades, com o 

objetivo de atender as necessidades da Educação Básica, em seus diferentes níveis 

e modalidades de ensino.  

No entanto, o grande foco da Seduc neste ano foi o investimento na 

formação dos diretores; visando não só a perspectiva de formação daqueles em 

que na consulta à comunidade, foram referendados, para exercer o cargo, mas, 

também, na perspectiva de identificar aqueles professores que possuem como 

projeto profissional exercer a função de gestor educacional. A Seduc proporcionou 

a todos os interessados a oportunidade de aprofundarem seus conhecimentos sobre 

gestão escolar, com conteúdos específicos que tratam dos requisitos básicos de 

gestão e políticas educacionais, legislação educacional, gestão e avaliação da 

educação, relações interpessoais, leitura e interpretação de textos e de dados. 

 A Seduc desenvolveu ações de formação continuada, também, com os 

303 Tutores Pedagógicos e os 38 coordenadores das Subsecretarias Regionais de 

Educação. A metodologia adotada foi a de encontros presenciais e mensais de 

formação; esses encontros foram realizados durante a vigência do ano em curso; 

visando construir uma forte base de sustentação para o trabalho dos tutores, no 

ambiente escolar, possibilitando que o acompanhamento pedagógico tivesse sido 

feito de forma regular e com maior precisão. Investiu-se no fortalecimento da 



2201 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 

257 

cultura de documentação do trabalho realizado e produziu em relatórios o desenho 

da realidade encontrada pelos Tutores, no desempenho de sua função; realidade 

essa que é analisada e posteriormente, transformada em ações de orientação, que 

se consubstancia em devolutivas às regionais; visando a superação dos problemas 

detectados. 

Foi desenvolvida a preparação de professores, prioritariamente de 

português e matemática, além das demais disciplinas que compõem as matrizes 

curriculares nos segmentos: Ensino Médio, Reorientação Curricular do Ensino 

Fundamental, atualização das matrizes curriculares para Educação de Jovens e 

Adultos (EJA); e, também, qualificação permanente para atuação das Unidades 

Escolares dentro da proposta de Educação Inclusiva, num processo de preparação 

dos profissionais da Educação para o atendimento de pessoas deficientes, com 

dificuldade de aprendizagem ou com altas habilidades. 

Outro foco foi possibilitar que os servidores pudessem obter além das 

condições de acesso às tecnologias da informação e comunicação, tivessem a 

possibilidade de se qualificar para ter condições de serem usuários das tecnologias 

disponibilizadas pela Seduc. 

Dentre as principais realizações podemos destacar: 

♦ Capacitação de professores na Reorientação Curricular do Ensino 

fundamental. 

♦ Capacitação de professores na Educação Inclusiva. 

♦ Capacitação de professores na área de Tecnologias de Informação e 

Comunicação por meio da Educação à Distância, consolidando estas 

novas tecnologias às práticas pedagógicas. 

♦ Programa Jovem do Futuro e Ensino Médio Inovador 

♦ Capacitação dos Diretores  das Escolas Públicas Estaduais.   

♦ Capacitação para o Ensino das Quatro Linguagens da Arte da Rede 

Estadual através do Centro de Estudos e Pesquisa “Ciranda da Arte” e 

os grupo de produção artística “Vila Ciranda”, que desenvolvem 

formações nas áreas de Música, Artes Visuais, Teatro/contação de 

histórias, Dança e Xadrez. 

♦ Capacitação de professores da Rede em:   

- Multimídia Educacional; 

- Educação Inclusiva;  

- Educação Integral;  

- Reorientação Curricular;  

               - Arte de contar Histórias aplicadas à Educação; 

               - Gestão Educacional 

Os resultados obtidos dentro da Ação de Capacitação do Programa de 

Valorização dos Profissionais da Educação no período de janeiro a novembro de 
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2011, foram alcançados por intermédio de parcerias com instituições formadoras, 

garantindo o resultado proposto dentro do Plano Plurianual.   

Além dos cursos de capacitação e formação em serviço, o Programa de 

Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação contou com a força 

do programa Reconhecer, que tem como objetivo valorizar o professor que está 

em sala de aula; com o intuito de elevar o nível da qualidade do ensino oferecido 

na rede estadual. Com a medida, esse profissional poderá receber em dezembro 

deste ano um bônus de R$1.500 para 40h, proporcionalmente, à sua carga horária 

de trabalho efetivo em sala de aula. Com o programa, serão beneficiados os 

professores efetivos da rede estadual que estejam desempenhando função regência. 

Curso 
Físico 

realizado 

Financeiro 

realizado (R$) 
Unidade/Produto 

Curso de “Reorientação 
Curricular na Prática: Arte” 
para Professores da 
Educação Básica  

134 
- PROFESSOR 

CAPACITADO 

Capacitação de professores 
para uso pedagógico do 
celular em sala de aula 

40 
- PROFESSOR 

CAPACITADO 

Capacitação dos tutores 
Pedagógicos das S R Es 
para a Avaliação 
Diagnóstica da Educação 
pública no Estado 

330 
- PROFESSOR 

CAPACITADO 

Curso de Formação de 
Disseminadores da 
Educação Fiscal. 

100 - 
PROFESSOR 

CAPACITADO

Capacitação de 
Profissionais para o 

110 - 
PROFISSIONAL  
CAPACITADO 

Curso 
Físico 

realizado 

Financeiro 

realizado (R$) 
Unidade/Produto 

Levantamento da Situação 
Escolar (LSE).  
Capacitação de professores 
para o curso de prevenção 
ao uso de drogas do Projeto 
Ser Livre 

132 - 
PROFESSOR 

CAPACITADO 

Capacitação de professores 
do Ensino Médio para as 
disciplinas de sociologia e 
Filosofia 

40 
- PROFESSOR 

CAPACITADO 

Capacitação de técnicos 
para o curso de Avaliação 
Econômica de Projetos 
Sociais 

30  
PROFESSOR 

CAPACITADO 

Capacitação de Professores 
para o Curso de 
Atendimento Educacional 
Especializado para alunos 
com Altas Habilidades  

90  
PROFESSOR 

CAPACITADO 

Curso de Políticas de 
Prevenção e Enfrentamento 
ao  Bullying Escolar 

14  
PROFESSOR 

CAPACITADO 

Encontro de servidores do 
Programa OI Tonomundo 06 - 

PROFESSOR 

CAPACITADO 

Encontro Estadual de 
Didática e Prática de Ensino 
para professores da Rede 
Estadual de Ensino 

200  
PROFESSOR 

CAPACITADO 

Capacitação de professores 
para as disciplinas de 
Língua Portuguesa e 
Matemática 

6.337  
PROFESSOR 

CAPACITADO 
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Curso 
Físico 

realizado 

Financeiro 

realizado (R$) 
Unidade/Produto 

Encontro Estadual de Censo 
Escolar da Educação Básica 310  

PROFISSIONAL  

CAPACITADO 

Formação Continuada de 
Professores - PRO 
LETRAMENTO

216 R$ 31.262.10 
PROFESSOR 

CAPACITADO 

Curso de Formação 
continuada no Uso 
Integrado das Tecnologias 
no contexto Educacional 
para professores das 
Unidades Escolares da 
Rede. 

58  
PROFESSOR 

CAPACITADO 

Seminário “Educação de 
Resultado” 

400  

PROFESSOR 

CAPACITADO 

Curso de formação em 
Gestão para o processo de 
escolha dos novos diretores 
da rede estadual de ensino 

2.970 R$ 546.456,28 
PROFESSOR 

CAPACITADO

Capacitação de 
Supervisores da Merenda 
Escolar da Rede Estadual de 
Educação

65  
PROFISSIONAL 

CAPACITADO 

Curso de Formação 
Continuada no Programa  
Proinfantil 

242 - 
PROFISSIONAL  
CAPACITADO 

Seminário Internacional 
sobre Gestão Escolar 

  PROFESSOR 
CAPACITADO 

Curso 
Físico 

realizado 

Financeiro 

realizado (R$) 
Unidade/Produto 

166 

Encontro Ensino Especial 
em ação para 48  
participantes 

48 
PROFESSOR 

CAPACITADO 

Seminário de Avaliação 
Econômica dos Projetos 
Sociais 

300  PROFESSOR 
CAPACITADO 

VIII Seminário do Ensino 
de Arte: desafios e 
possibilidades 
contemporâneas para 500 
participantes. 

500  
PROFESSOR 

CAPACITADO 

17º Simpósio ambientalista 
Brasileiro no Cerrado para  
participantes  137 

PROFESSOR 
CAPACITADO 

Capacitação de tutores da 
Rede Estadual para o Curso 
Formação pela Escola  

101  PROFESSOR 
CAPACITADO 

Capacitação dos 
profissionais das redes de 
apoio à inclusão  

114  PROFESSOR 
CAPACITADO 

Encontro de Altas 
Habilidades/Superdotação 
na perspectiva de 
Atendimento Educacional 
especializado (AEE)  

180  
PROFESSOR 

CAPACITADO 

Seminário de Pedagogia 
Hospitalar em Goiás: 
diálogos pedagógicos. 

212  PROFESSOR 
CAPACITADO 

Capacitação de professores 
para o Programa Jovem do 
Futuro/ Programa Ensino 

400  PROFESSOR 
CAPACITADO 
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Curso 
Físico 

realizado 

Financeiro 

realizado (R$) 
Unidade/Produto 

Médio Inovador  

Formação Continuada para 
Alfabetizadores do 
Programa Brasil 
Alfabetizado 

61 R$ 259.999,00 
PROFESSOR 

CAPACITADO 

TOTAL 14.043 R$ 837.717,38 

         Fonte: SIOFI/SIGEPLAN – DEZEMBRO 2011 

� Ação 2810 - Formação Inicial para Professores e Técnicos 

Administrativos 

Realizações:  

O Programa de Formação Inicial para Professores e Técnicos 

Administrativos da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, buscou 

implementar uma política de valorização dos profissionais da educação, voltada 

para a Formação para Professores em Licenciatura Plena e de Formação para 

Técnicos Administrativos. A Formação Inicial se desenvolve através dos 

Programas: Pro Funcionário, e dos cursos oferecidos pelo Instituto Federal de 

Goiás (IFG) e por meio do Projeto Plataforma Freire (Parfor), executados em 

parceria com o Ministério da Educação. Está sendo oferecido curso de 

Licenciatura Plena Indígenas para os Professores que ainda não o fizeram sob a 

coordenação da Superintendência de Ensino Fundamental.   

Com o lançamento do Programa Reconhecer – Estímulo à Regência, a 

Secretaria de Estado da Educação (Seduc) trabalha para aumentar a assiduidade de 

professores em sala de aula em todo o Estado e corrigir distorções no quadro de 

pessoal, como o fato de um professor com uma determinada licenciatura ter que 

ministrar aulas de outras disciplinas. Com o retorno dos docentes à sala de aula, o 

objetivo é que a ocorrência de situações como esta sejam reduzidas, em toda a 

rede.  

Outra importante ação em curso é a parceria da Secretaria de Estado da 

Educação com o Governo Federal no oferecimento de uma 2ª licenciatura - por 

meio da Plataforma Freire - para os profissionais que estão na regência de 

disciplinas de áreas distintas de sua formação. A capacitação faz parte do Plano 

Nacional de Formação de Professores do MEC, que atende docentes das redes 

pública estadual e municipais de ensino.  

Outra boa expectativa quanto ao Programa Reconhecer é a diminuição do 

tradicional déficit de professores de algumas disciplinas, como física, química e 

artes. Com docentes retornando à atividade de regência - muitos cuja formação é 

em áreas do conhecimento de grande demanda e pouca oferta, com isso ganharão 

os alunos, que terão formação ministrada por profissionais capacitados. 
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� Ação 2811 - Implementação do Sistema de Avaliação dos 

Profissionais da Educação. 

Realizações: 

Encontra-se em execução a Avaliação de Desempenho dos Profissionais 

da Educação, cuja proposta visa definir padrões de desempenho assegurando o 

nível de qualidade desejada de acordo com as suas habilidades e competências, 

integrando as atividades desenvolvidas pela SEDUC. A Ação busca consolidar 

uma cultura de Avaliação de Desempenho dos Servidores, assegurando melhorias 

fundamentadas na auto-reflexão do desempenho profissional.  

 Em 2011 encontra-se em execução a avaliação do triênio que se iniciou 

em 2010 para as 38 Subsecretarias regionais de ensino, para que proceda a 

avaliação dos servidores.  

� Ação 2926 - Capacitação de Profissionais da Educação na Temática 

de Direitos Humanos 

Realizações: 

A realização desta Ação foi prevista para o segundo semestre de 2011. O 

Processo encontra-se em tramitação. No entanto a mesma  será realizada no 

exercício de 2012.  

PROGRAMA 1909 - PROGRAMA GESTÃO, INFRA-ESTRUTURA E 

TECNOLOGIAS 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

Indicador Descrição 

% de escolas atendidas 
com equipamentos 

Número de escolas atendidas com 
equipamentos/Número de escolas existentes na rede 
estadual de ensinox100 

% de escolas atendidas 
com obras 

Número de unidade educacional beneficiada com 
obras/Número de unidade educacional existente na 
rede estadualx100 

% de alunos atendidos 
com transporte escolar 

Número de alunos beneficiados com transporte escolar 
no Estado de Goiás/ Número total de alunos da zona 
rural existentes na redex100 

% Escolas beneficiadas 
com repasse de recursos 

Número de unidades escolares beneficiadas com 
repasse e de recursos financeiros/Número de escolas 
existentes na rede 

O Programa de Gestão, Infraestrutura e Tecnologia, definido no Plano 

Plurianual 2008-2011 – Goiás Estado da Qualidade de Vida – contempla ações 

que trabalham em prol de uma educação plena e na perspectiva de gestão 

democrática, com base na apuração dos resultados, de maneira a contribuir para a 

melhoria da qualidade das políticas educacionais e sua efetividade junto à 

sociedade. 

É por meio do ensino de boa qualidade, escolas adequadas e pessoas 

capacitadas que uma nação avança no quesito competitividade e passa a se 

desenvolver em pilares sustentáveis. 
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Nesse contexto, a Secretaria da Educação tem buscado promover ações 

que contemplem tanto a infraestrutura física quanto tecnológica, possibilitando 

assim, além de um ambiente saudável e propício às atividades escolares e 

esportivas, que são alcançados por meio da Construção de Novas Escolas, e a 

intervenção nas já existentes, com ampliações, adequações e reformas, bem como 

a inclusão digital dos alunos da Rede Estadual de Ensino visando atender as 

necessidades impostas pela sociedade contemporânea.

A Lei nº 13.666, de 27 de julho de 2000, que instituiu o Programa 

Estadual Dinheiro Direto na Escola – PROESCOLA, cujo objetivo e prestar 

assistência financeira, em caráter suplementar às escolas públicas da rede estadual 

de ensino, veio fortalecer a Gestão Democrática uma vez que a transferência de 

recursos feita diretamente as Unidades Escolares contribuem positivamente para 

uma política tanto de aquisição quanto de manutenção dos equipamentos, da 

infraestrutura e da tecnologia das Unidades Escolares favorecendo a autonomia da 

gestão escolar. 

O transporte escolar tem como objetivo atender todos os alunos do campo 

que necessitam do traslado de sua moradia à Escola. Esta ação visa o sucesso e a 

permanência do estudante na Unidade Educacional, reforçando laços entre escola 

e comunidade, valorizando-o  e integrando-o ao mundo que o cerca, fortalecendo 

as relações sociais e possibilitando o desenvolvimento de cidadãos conscientes e 

preparados. 

Logo, todas as realizações de aquisição e distribuição de equipamentos, 

obras de construção, ampliação, adequação, reforma, manutenção, transporte 

escolar, repasse de recursos financeiros e demais ações que propiciam condições 

de ensino aprendizagem estão voltadas para o atendimento dos alunos, razão de 

ser de toda escola. 

� Ação 2820 - Aquisição e Instalação de Equipamentos, Mobiliário, 

Destinados às Unidades Escolares, Centro de Educação Profissional, 

Núcleo de Tecnologia Educacional e Escola De Tempo Integral 

Realizações:  

OBJETIVO DA AÇÃO:  

VIABILIZAR AS ATIVIDADES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS E 

PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES; EQUIPAR E REEQUIPAR 

AS UNIDADES ESCOLARES, NÚCLEOS DE TÉCNOLOGIAS 

EDUCACIONAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO E DOTÁ-LOS DE 

LABORATÓRIOS. 

REALIZAÇÕES: Para alcançar os objetivos propostos foram feitos 

investimentos em aquisições de bens permanentes, quais sejam: mobiliários 

escolares em geral e equipamentos. Tais investimentos visam atender as 

necessidades das unidades escolares, proporcionando uma melhoria quantitativa e 

qualitativa no meio educacional, atingindo assim o foco principal que é oferecer 

um ambiente adequado, digno e saudável, e que possa melhorar as condições do 

ensino/aprendizagem do aluno.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

Nossas aquisições são motivadas pelas demandas das Unidades escolares, 

enviadas à Secretaria de Estado da Educação e/ou através do Inventário Físico 

Anual da Rede Estadual, onde consta o “estado de conservação” dos mobiliários e 

equipamentos atualizados, mostrando a situação real das unidades escolares e a 

necessidade de receber equipamentos e mobiliários. 

Os dados patrimoniais da Secretaria de Estado da Educação são 

disponibilizados no sítio do Sistema de Gestão Escolar, com permissão de acesso a 

todas as unidades escolares, de acordo com sua respectiva Unidade. Uma vez 

ciente das condições patrimoniais de cada Unidade Escolar, temos o controle 

patrimonial de nossas aquisições e condições de estabelecer critérios de 

distribuição, conforme necessidade já levantada. 

Diante do exposto, temos abaixo quadros com dados relativos a 2011: 

Escolas atendidas com Equipamentos: 

Meta Física Realizada Meta Financeira Realizada (R$1,00) 

198 Unidades Escolares 2.051.630,30* 

Fonte: Gerência de Material e Patrimônio/SIOFINET 28/12/2011 

*Ressaltamos que o valor financeiro informado é com base no saldo liquidado. 

Mobiliários e equipamentos Adquiridos em 2011: 

Item Material Quantidade 

1 Armário de ação p/ cozinha 5 

2 Cama beliche de aço 15 

3 Colchão de solteiro 30 

4 Guarda-roupa 3 portas com 2 gavetas 10 

5 Televisão LCD – 32 polegadas 10 

6 Aparelho de DVD – DV440/441 10 

7 Bebedouro Elétrico de Pressão 10 

8 Informática: Modem 42 

9 Conjunto do aluno CIA-6 azul 27.964 

10 Cadeira Giratória S/ braços 4000 

11 Batedeira de bolo 60 

Fonte: Gerência de Material e Patrimônio/2011 

Com relação aos itens 1 a 7 do quadro “Mobiliários e equipamentos 

Adquiridos em 2011”, processo n° 201000006018493 são referentes a aquisição 

de bens permanentes para atender Escolas da Comunidade dos Calungas, na região 

da Subsecretaria de campos Belos de Goiás. Apesar de o processo ser de 2010, 

não foi finalizado no ano de origem. O pagamento já foi efetivado. Existem alguns 

itens deste processo que até a presente data ainda não havia prosperado, os quais 

são: Antenas Parabólicas; Coletes Salva Vidas; Canoas e Motores de Polpa. O 

fornecedor entrou com o pedido de realinhamento de preço, alegando que houve 

uma alteração de preço de mercado.  . 
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Quanto ao item 9 processo n° 201000006010052, por tratar-se de um 

processo de 2010, grande parte do material foi recebida pelo almoxarifado no ano 

de origem. Todavia, o quantitativo descrito “Mobiliários e equipamentos 

Adquiridos em 2011”, refere-se a parte que foi entregue e paga em 2011. 

No item 10, processo n° 201000006025284, por tratar-se de processo de 

2010, não foi finalizado no ano de origem. Em 2011, este processo foi finalizado. 

Portanto, foi recebido pelo almoxarifado o quantitativo descrito. O pagamento até 

28/12/2011 não havia sido realizado. 

Quanto ao item 11 processo n° 200800006034901, os equipamentos 

foram recebidos pelo almoxarifado também no exercício de 2011.  

No sentido de atender aos preceitos da Lei 11.769 de 18/08/2008, a qual 

estabelece a obrigatoriedade do ensino de Música na Educação Básica e, sobretudo 

contribuir para o desenvolvimento estético e cognitivo dos estudantes, 

favorecendo o seu acesso ao conhecimento musical, a presença das Bandas e 

Fanfarras nas escolas é um importante mecanismo de afirmação de identidade e 

inclusão social. Nesta perspectiva, foram adquiridos instrumentos musicais por 

meio do processo n° 201000006011894, para renovar o acervo das unidades 

escolares que já desenvolvem projetos de bandas, cujos instrumentos encontram-

se sem condições de uso e também equipar aquelas unidades que estão se 

organizando para implantar novos projetos. Com a referida aquisição serão 

beneficiadas aproximadamente 300 Unidades Escolares espalhadas por todo 

Estado, contemplando quase todos os municípios goianos. 

� Ação 2823 - Construção, Ampliação, Manutenção e Adequação de 

Unidades Escolares e Prédios Públicos  

Realizações:  

A Secretaria de Educação do Estado de Goiás considera que contribuem 

para uma educação universalizadora e de qualidade, a instalação de equipamentos 

modernos, bem como, a valorização do espaço escolar, uma vez que proporcionam 

um ambiente saudável às praticas educacionais e esportivas que possibilitem a 

integração com a comunidade envolvida. 

Assim, além de construir, ampliar, adequar e realizar programas de 

manutenção das Unidades Escolares, e demais prédios públicos da rede Estadual 

de Educação, a Secretaria no ano de 2011, realizou um diagnóstico das 

edificações, no intuito de quantificar e qualificar as intervenções necessárias, o 

que possibilitou um melhor planejamento para a realização de novos projetos para 

obras de construção, reforma, ampliação e/ou manutenção. 

Foi programado para o exercício de 2011 a intervenção em várias 

Unidades Escolares a serem executadas pela Secretaria da Educação ou por 

intermédio dos Conselhos Escolares, sob a supervisão/acompanhamento dos 

profissionais da Rede Física da SEDUC. 

Em 2011 foi firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e a 

Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP dois Termos de Cooperação 

de Obras – TCO, visando intervenção na rede física de 92 Unidades Escolares, 

sendo a construção de 01 Escola padrão Século XXI no município de Corumbaíba 

e a ampliação, adequação, reforma e pequenos reparos em outras 91 Unidades 
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Escolares, com valor previsto de R$18.946.746,54. Destacamos no quadro 

demonstrativo de obras o estágio em que se encontram as intervenções. Foi 

descentralizado ainda à AGETOP mediante Documento de Descentralização 

Orçamentária – DDO o valor de R$12.948.104,35 (doze milhões novecentos 

quarenta e oito mil, cento e quatro reais, trinta e cinco centavos) para execução de 

obras em 27 unidades escolares. 

Quadro Demonstrativo de Obras 

Total de Obras em 2011 Meta Financeira Realizada (R$1,00)

229 14.926.629,43 

                                              Fonte: Valor Liquidado/Siofinet 06/01/2012

Exercício 2011 

Secretaria da Educação AGETOP TOTAL GERAL 

Construções de 
Escolas 

Ampliações e 
Adequações 

Reformas 
Construções de 

Escolas 
Ampliações e 
Adequações 

Reformas 
Construções de 

Escolas 
Ampliações e 
Adequações 

Reformas 

Concluídas  - 13 12  -  -  -  -  13 12  

Em Execução  12 30 15 -  -  34  12  30 49 

Em fase de Licitação -  -  53  01   - 32 01   - 85 

Em processo licitatório - - - 01 17 09 01 17 09 

Total 12  43 80 02 17 75  14 60 155 

Fonte: Núcleo de Obras da Rede Física - SEDUC 
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� Ação 2824 - Consolidação do Sistema Integrado de Avaliação 

Educacional 

Realizações: 

I – REALIZAÇÃO DA PROVINHA BRASIL 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), por meio de sua Diretoria de Avaliação da Educação Básica 

(DAEB) e com o apoio da Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da 

Educação (MEC) e de Universidades que integram a Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores da Educação Básica do MEC, implementou em 2008, a 

Avaliação da Alfabetização Infantil – Provinha Brasil. 

A Provinha Brasil é um instrumento de avaliação da alfabetização, 

elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP/MEC), para diagnosticar o nível de alfabetização das crianças das redes 

públicas de ensino, após um ano de escolaridade. 

O objetivo principal da avaliação é oferecer aos professores e aos 

gestores das escolas públicas e das redes de ensino um instrumento para 

acompanhar a evolução do trabalho desenvolvido nas escolas e prevenir, assim, o 

diagnóstico tardio dos baixos níveis de alfabetização e letramento, permitindo 

intervenções com vistas à correção de possíveis insuficiências apresentadas nas 

áreas de leitura e escrita. 

Essa avaliação diferencia-se das demais que vêm sendo realizadas pelo 

INEP por ser um instrumento pedagógico sem finalidades classificatórias, além de 

oferecer respostas diretamente aos professores, coordenadores e gestores através 

da identificação do desempenho dos alunos em processo de alfabetização, com 

aplicações no início e no término do ano letivo. 

A aplicação do “Teste 1”, nesta primeira etapa da Provinha Brasil 

2011, tem como principal objetivo realizar um diagnóstico dos níveis de 

alfabetização das crianças após um ano de estudo, de maneira que as informações 

resultantes possam apoiar o trabalho do professor. No final de 2011, o INEP 

disponibilizará o “Teste 2” da Provinha Brasil, com o intuito de possibilitar uma 

comparação dos resultados obtidos no primeiro momento da avaliação, 

identificando os avanços alcançados e as eventuais limitações que ainda 

persistirem. 

Com a aplicação do Teste 1 da Provinha Brasil, pretende-se: 

I. Avaliar o nível de alfabetização dos educandos no início do 2º ano 

de alfabetização; 

II. Aperfeiçoar os planejamentos e a execução das práticas pedagógicas 

com este diagnóstico do nível de alfabetização dos alunos; 

III. Oferecer às redes de ensino um resultado da qualidade da 

alfabetização, prevenindo, assim, o diagnóstico tardio dos déficits de 

letramento; 

IV. Contribuir com a melhoria de qualidade do ensino para a redução das 

desigualdades, em consonância com as metas das políticas estabelecidas 

pelas diretrizes da educação nacional. 
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A avaliação proposta pela Provinha Brasil diferencia-se das demais que 

vêm sendo realizadas no país pelo fato de fornecer respostas diretamente aos 

alfabetizadores e gestores da escola, reforçando, assim, uma de suas 

finalidades que é a de construir um instrumento,  sem fins classificatórios,  

m a s  q u e  c o n t r i b u a  para o aperfeiçoamento,  r e d i m e n s i o n a m e n t o  e 

reorientação das práticas pedagógicas. Para isso, o professor terá acesso a um 

documento com detalhamento das habilidades necessárias para resolução das 

questões, que subsidiará a análise dos resultados alcançados pelos alunos em 

processo de alfabetização. 

Provinha Brasil Matemática e Leitura (2º Etapa) 

  A Secretaria de Estado da Educação, por meio da Superintendência de 

Ensino Fundamental realiza em parceria com o MEC / Inep e com a colaboração 

das Subsecretarias a Provinha Brasil. Sendo que no período de 24 a 31 de março 

do corrente ano, foi realizada a primeira etapa com a aplicação dos testes em 

Língua Portuguesa e a aplicação da Provinha Brasil – Matemática / 2011, etapa 

única a qual foi realizada de 19 a 23 de setembro de 2011 sob orientação desta 

Superintendência, tendo como foco o processo de desenvolvimento da 

alfabetização nas habilidades matemáticas.  

As avaliações foram aplicadas pelo professor da turma com o 

acompanhamento dos tutores pedagógicos. Após a aplicação dos testes, o material 

foi repassado aos tutores que organizaram um horário no turno ampliado com os 

professores para a correção dos mesmos, juntamente com o coordenador 

pedagógico, os resultados foram inseridos no SIGE no “Lápis” 

Movimentação/Provinha Brasil.  

A análise dos resultados, feita pela equipe técnica da SEF por meio das 

devolutivas bimestrais, serviram de orientação para as intervenções pedagógicas 

em cada unidade educacional e para o desenvolvimento de políticas que poderão 

melhorar os índices de desempenho, quando estes se apresentarem insatisfatórios e 

servirá também para que a SEE possa planejar ações, tentando corrigir as possíveis 

distorções nas habilidades matemáticas, contribuindo para melhoria da qualidade 

do ensino.   A SEE nesta avaliação de Matemática obteve como média estadual 

nível 4  nas 326 turmas avaliadas. 

 A aplicação dos testes da segunda etapa da Provinha Brasil – Leitura 

ocorreu de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2011, nas 326 turmas  de 2° ano 

da rede estadual  com foco no processo de alfabetização e letramento, como 

também o desenvolvimento das habilidades em leitura.  

As avaliações foram aplicadas pelo professor da turma com o 

acompanhamento dos tutores pedagógicos. Após a aplicação dos testes o material 

foi repassado aos tutores que juntamente com os professores  organizaram a  

correção dos mesmos. O tutor pedagógico ficou responsável por acompanhar a 

equipe escolar quanto a inserção dos resultados no SIGE (lápis movimentação) e 

até dia 09 de dezembro, por isso ainda não tivemos o acesso aos resultados deste 

2º teste para análise e devolutivas.
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO 

1. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

♦ A Provinha Brasil é elaborada e impressa pelo MEC, e a estrutura de 

operacionalização é de responsabilidade dos gestores das redes 

estaduais e municipais de educação. 

♦ Na SEDUC a provinha é aplicada e corrigida pela equipe de Tutores 

pedagógicos, sendo utilizada como uma avaliação externa que 

permite conhecer o nível de desempenho dos alunos do 2º ano do 

Ensino Fundamental, por escola, município, subsecretaria e da Rede 

Estadual de Ensino de Goiás. 

♦ Oferecer informações que viabilizem intervenções de forma que ao 

término do 2º ano de escolarização a criança esteja alfabetizada e 

que as possíveis distorções na alfabetização sejam corrigidas; 

♦ Verificar o que foi agregado ao desempenho das crianças que 

fizeram o primeiro teste, monitorando o seu desenvolvimento; 

♦ Fazer um diagnóstico final dos níveis de alfabetização dos alunos, 

resultantes de dois anos de escolarização; 

♦ Permitir o aperfeiçoamento e reorientação do planejamento, a 

execução das práticas pedagógicas dos programas e das políticas 

relacionados à alfabetização e ao letramento; 

♦ Permitir que as necessidades dos alunos sejam melhor atendidas 

mediante o diagnóstico realizado para que o processo de 

alfabetização aconteça satisfatoriamente; 

♦ Fornecer aos professores alfabetizadores um instrumental valioso 

para identificar, de forma sistemática, as dificuldades de seus 

alunos, instrumental este que possibilitará a reorientação do que e de 

como ensinar. Além disso, as análises e interpretações dos 

resultados e os documentos pedagógicos poderão contribuir para a 

formação dos professores; 

♦ Reunir elementos para o planejamento curricular e para subsidiar a 

formação continuada dos professores alfabetizadores, a fim de 

melhorar a qualidade do ensino em sua rede. 

2. PROBLEMAS QUE DIFICULTAM A IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROGRAMA 

♦ Falhas na logística de distribuição das provas por parte da 

transportadora contratada pelo MEC. Em alguns municípios as 

provas da Rede Estadual foram entregues nas Secretarias 

Municipais de Educação. 

♦ O MEC trabalha com a base de dados do Censo Escolar do ano 

anterior à realização da prova e a quantidade de alunos não 
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corresponde mais à realidade, o que dificulta o trabalho de logística 

de distribuição entre as escolas.  

3. MEDIDAS TOMADAS PARA SUPERAR OS PROBLEMAS 

♦ Foi repassado ao INEP o erro ocorrido na entrega dos kits da 

Provinha Brasil por parte da empresa prestadora de serviço, para que 

o mesmo não aconteça nas edições posteriores. 

4. CONCLUSÃO GERAL DA AÇÃO 

Na SEDUC, o Teste1 da Provinha Brasil 2011 foi aplicado, em março, 

para 7.365 alunos, em 246 Unidades Escolares, abrangendo 99 Municípios de 36 

Subsecretarias. O total de alunos participantes da Provinha corresponde a 99,1% 

dos alunos frequentes no 2º ano do Ensino Fundamental. A média geral do Estado 

obtida no teste foi de 14,1 pontos correspondendo ao nível 3, de acordo com os 

níveis de desempenho propostos no kit da Provinha Brasil Teste 1 de 2011. 

De posse dos resultados, a SEDUC, por meio da Superintendência de 

Programas Educacionais Especiais, fez uma análise global dos resultados, com o 

objetivo de subsidiar as Subsecretarias para uma reflexão pontual com as 

Unidades Escolares, visando acompanhar a evolução da aprendizagem e verificar 

como está o processo de aquisição das habilidades de leitura e de escrita, durante 

essa etapa da escolarização.  

Essa análise é de fundamental importância para que os profissionais da 

educação (Equipe Pedagógica da Subsecretaria, Tutores Pedagógicos, Gestores, 

Coordenadores Pedagógicos e Professores) estejam comprometidos com a análise 

coletiva dos resultados da avaliação, procurando investigar e compreender a 

natureza dos erros e acertos dos alunos. Só assim, a discussão desses resultados 

levará à tomada de decisões quanto ao trabalho a ser desenvolvido durante o ano 

letivo. 

II – REALIZAÇÃO DA PROVA BRASIL 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é uma avaliação 

externa em larga escala aplicada a cada dois anos. Seu objetivo é realizar um 

diagnóstico educacional e de alguns fatores que possam interferir no desempenho 

do aluno, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino que é ofertado. As 

informações produzidas visam subsidiar a formulação, reformulação e o 

monitoramento das políticas na área educacional nas esferas municipal, estadual e 

federal, contribuindo para a melhoria da qualidade, equidade e eficiência do ensino. 

A primeira aplicação do Saeb aconteceu em 1990 com a participação de 

uma amostra de escolas que ofertavam as 1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries do Ensino 

Fundamental das escolas públicas da rede urbana. Os alunos foram avaliados em 

Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. As 5ª e 7ª séries também foram 

avaliadas em Redação. 

A segunda aplicação ocorreu em 1993, mantendo-se o mesmo formato da 

edição anterior. 
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A partir de 1995 adotou-se uma nova metodologia de construção do teste e 

análise de resultados, a Teoria de Resposta ao Item (TRI), abrindo a possibilidade 

de comparabilidade entre os resultados das avaliações ao longo do tempo. Neste 

ano, foram avaliadas as 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental (que correspondem ao 

5º e 9º ano atualmente) e do 3º ano do Ensino Médio. Além da amostra da rede 

pública, foi acrescentada uma amostra da rede privada. Neste ano não foram 

aplicados testes de Ciências. 

Nas edições de 1997 e 1999, os alunos matriculados nas 4ª e 8ª séries 

foram avaliados em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, e os alunos de 3º 

ano do Ensino Médio em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 

Geografia. 

Nas edições de 1990 e 2003 as provas foram aplicadas a um grupo de 

escolas sorteadas em caráter amostral, o que possibilitou a geração de resultados 

para o Brasil, Região e Unidades da Federação. 

A Partir da edição de 2001, o Saeb passou a avaliar apenas as áreas de 

Língua Portuguesa e Matemática, mantendo-se este formato nas edições de 2003, 

2005, 2007 e 2009. 

Em 2005 o Saeb foi reestruturado pela Portaria Ministerial nº 931, de 21 de 

março de 2005, passando a ser composto por duas avaliações: Avaliação Nacional 

da Educação Básica (Aneb) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), 

conhecida como Prova Brasil.  

A Aneb manteve os procedimentos da avaliação amostral (atendendo aos 

critérios estatísticos de no mínimo 10 estudantes por turma), das redes públicas e 

privadas, com foco na gestão da educação básica que até então vinha sendo 

realizada no SAEB. A Prova Brasil (Anresc), por sua vez, passou a avaliar de forma 

censitária as escolas que atendessem a critérios de quantidade mínima de estudantes 

na série avaliada, permitindo gerar resultados por escola. 

Na edição de 2005, o público alvo da Prova Brasil foi constituído pelas 

escolas públicas com no mínimo 30 estudantes matriculados na última etapa dos 

anos iniciais (5º ano) ou dos anos finais (9º ano) do Ensino Fundamental. A 

metodologia utilizada nessa avaliação foi similar à utilizada na avaliação amostral, 

com testes de Língua Portuguesa e Matemática, com foco, respectivamente em 

leitura e resolução de problemas. 

Em 2007 passaram a participar da Prova Brasil as escolas públicas rurais 

que ofertam os anos iniciais ( 5º ano) e que tinham o mínimo de 20 estudantes 

matriculados nesta série. A partir dessa edição, a Prova Brasil passou a ser realizada 

em conjunto com a aplicação da Aneb – a aplicação amostral do Saeb - com a 

utilização dos mesmos instrumentos. 

Na edição de 2009, os anos finais (9º ano) do Ensino Fundamental de 

escolas públicas rurais que atendiam ao mínimo de alunos matriculados também 

passaram a ser avaliados. 

Na edição de 2011 a Prova Brasil foi aplicada no período de 7 a 18 de 

Novembro aos alunos de 5º ano (4ª série) e 9º ano (8ª série) do Ensino Fundamental, 

das escolas públicas urbanas e rurais, com pelo menos 20 alunos matriculados na 

série avaliada, nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. 

Para a Avaliação Nacional da Educação Básica – ANEB foi constituída 
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uma amostra representativa de: 

♦ Escolas em que haja entre 10 e19 alunos de 5º ano (4ª série) ou 9º 

ano (8ª série) do Ensino Fundamental regular público; 

♦ Escolas em que haja 10 ou mais estudantes matriculados no 5º ano 

(4ª série) ou 9º ano (8ª série) do Ensino Fundamental regular 

privado; 

♦ Escolas em que haja entre 10 ou mais estudantes matriculados na 3ª 

série do Ensino Médio regular público ou privado. 

AVALIAÇÃO DA AÇÃO 

1- FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

♦ Oferecer subsídios para formulação, reformulação e monitoramento 

de políticas públicas em educação; 

♦ Identificar o grau de eficiência das diferentes redes de ensino; 

♦ Possibilitar a comparação dos resultados entre as diversas edições; 

♦ Permitir a promoção de estudos que investiguem a equidade e a 

eficiência dos sistemas em rede de ensino; 

♦ Promover estudos que relacionem o desempenho dos alunos aos 

fatores a eles associados; 

♦ Avaliar a qualidade de ensino ministrado nas escolas, retornando às 

mesmas o resultado global. 

PROBLEMAS QUE DIFICULTARAM A IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROCESSO 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP trabalha com a base de dados do Censo Escolar do ano anterior à 

realização da prova (Prova Brasil 2011 – base de dados: Censo Escolar 2010) e a 

quantidade de alunos, a turma e até mesmo o turno informado não correspondem à 

realidade, o que dificulta o trabalho de aplicação nas escolas. 

CONCLUSÃO GERAL DA AÇÃO 

A Prova Brasil 2011 foi aplicada em 2.022 escolas, sendo 861 da rede 

estadual (836 urbanas e 25 rurais), 1.095 da rede municipal (1.018 urbanas e 77 

rurais), 64 da rede privada (60 urbanas e 04 rurais) e 02 da rede federal (01 urbana 

e 01 rural). 

Foram contempladas 5.702 turmas, sendo 3.224 do turno matutino, 2.069 

do vespertino, 387 do noturno e 22 sem informação, das quais, 95 da 3ª série, 

2.843 de 9º ano e 2.764 de 5º ano. 

Em um total de 172.430 alunos avaliados (167.618 da zona urbana e 

4.812 da zona rural), 77.273 são da rede estadual, 90.748 da rede municipal, 4.159 

da rede privada e 250 da rede federal. 
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Na rede estadual a Prova Brasil foi aplicada em 55 turmas de 3ª série, 

2.013 de 9º ano e 415 de 5º ano. 

III – REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2011  

O Censo Escolar é realizado todos os anos com a colaboração das 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e com a participação de todas as 

escolas públicas e privadas do País. O Censo permite conhecer o sistema 

educacional, suas qualidades e deficiências sendo, portanto, um importante 

instrumento para promoção da melhoria da qualidade na educação. 

Trata-se do principal instrumento de coleta de informações da educação 

básica, que abrange as suas diferentes etapas e modalidades: ensino regular 

(educação Infantil e ensinos fundamental e médio), educação especial e educação 

de jovens e adultos (EJA). O Censo Escolar coleta dados sobre estabelecimentos, 

matrículas, turmas, funções docentes, movimento e rendimento escolar.  

Essas informações são utilizadas para traçar um panorama da educação 

básica e servem de referência para a formulação de políticas públicas e execução 

de programas na área da educação, incluindo os de transferência de recursos 

públicos como merenda e transporte escolar, distribuição de livros e uniformes, 

implantação de bibliotecas, instalação de energia elétrica, Dinheiro Direto na 

Escola e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).  

Além disso, os resultados obtidos no Censo Escolar sobre o rendimento 

(aprovação e reprovação) e movimento (abandono) escolar dos alunos do ensino 

Fundamental e Médio, juntamente com outras avaliações do INEP (SAEB e Prova 

Brasil), são utilizados para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), indicador que serve de referência para as metas do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), do Ministério da Educação. 

Os dados são coletados por meio de um sistema de acesso via Internet 

chamado Educacenso e ficam armazenados em um computador central nas 

dependências do INEP em Brasília. Os sistemas de ensino (estaduais ou 

municipais) que já possuem sistemas próprios de coleta podem migrar os dados 

para o banco de dados do INEP. O Educacenso é um sistema amigável, de fácil 

operação e com funcionalidades que permitem avaliar em tempo real a 

consistência das informações prestadas. O informante, previamente identificado 

como representante de cada escola, ainda tem acesso aos dados consolidados e a 

relatórios que permitem analisar os dados e promover alterações e/ou correções, 

caso seja necessário. 

 CONCLUSÃO GERAL DA AÇÃO 

Em fevereiro de 2011 foram capacitados 38 técnicos das Subsecretarias 

Regionais de Educação para concluírem o Censo Escolar da Educação Básica 

2010 – Situação do Aluno, e nos dias 25 e 26/05/2011 foram capacitados 310 

técnicos das 38 Subsecretarias e dos 245 municípios do Estado de Goiás para 
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realizarem a coleta de dados no Sistema Educacenso do Censo Escolar da 

Educação Básica do ano de 2011. 

IV – DIVULGAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO/AQUISIÇÃO PARA O 

PRÊMIO GESTÃO ESCOLAR UNIDADES DE ENSINO 

VENCEDORAS  

1. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

O Prêmio Nacional/Estadual de Referência em Gestão Escolar – Ano-

Base 2010 foi realizado em âmbito estadual seguindo o regulamento, no período 

de março a agosto de 2011. O “Prêmio Gestão” destaca-se como um excelente 

instrumento de mobilização e de autoavaliação das escolas públicas brasileiras, 

tendo como objetivo a melhoria da qualidade da gestão em todas as suas 

dimensões, e ainda, a escola tem a oportunidade de destacar e disseminar as 

experiências de referência em cada área.  

O Comitê Estadual de Avaliação do Prêmio Nacional de Referência em 

Gestão Escolar, Ano Base/2010 e Prêmio Estadual, foi instituído pela Portaria 

1198/2011 – GAB/SEDUC, contando com as Instituições: Secretaria de Estado da 

Educação – SEDUC; Superintendência de Programas Educacionais Especiais; 

Superintendência de Ensino Fundamental; Superintendência de Ensino Médio;  

Superintendência de Acompanhamentos de Programas Institucionais; 

Universidade Estadual de Goiás; Universidade Federal de Goiás; Centro de Ensino 

e Pesquisa Aplicada à Educação; Pontífice Universidade Católica de Goiás - PUC 

– GO; Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás – 

SINTEGO; Conselho Estadual de Educação. Para realização das atividades 

pertinentes o Comitê Estadual, realizou várias reuniões para orientações gerais, 

estudos, análise e avaliação dos Projetos encaminhados pelos Comitês Regionais 

de Avaliação do Prêmio Gestão. 

2. PROBLEMAS QUE DIFICULTARAM A AÇÃO 

♦ Capacidade de discriminar de forma diferenciada a realização dos 

indicadores de auto-avaliação; 

♦ Dificuldade na realização do monitoramento e avaliação contínua 

dos processos de orientação da aprendizagem dos alunos e avaliação 

dos resultados, de modo a garantir o máximo de sucesso dos alunos; 

♦ Realização formal da autoavaliação, com a expectativa de ser 

reconhecida e apenas ganhar o prêmio.  

3. MEDIDAS PARA SUPERAR OS PROBLEMAS  

O Comitê Estadual de Avaliação, durante todo o processo, orientou e 

acompanhou os Comitês Regionais e/ou escolas na divulgação do Prêmio Gestão, 

incentivando os gestores em geral a realizarem o processo de autoavaliação e 

divulgarem suas experiências inovadoras ou estratégias realizadas nas escolas para 

um processo de gestão participativa e a aprendizagem efetiva de todos os alunos. 
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4. CONCLUSÃO GERAL DA AÇÃO 

O Prêmio Nacional/Estadual de Referência em Gestão Escolar – Ano-

Base 2010 foi realizado em âmbito estadual seguindo o regulamento, no período 

de março a agosto de 2011.  

No ciclo 2010/2011, (61) sessenta e uma escolas se inscreveram nos 

Comitês Regionais. Os Comitês Regionais de Avaliação encaminharam ao Comitê 

Estadual, (20) vinte Projetos – um por Regional- no total, (18) dezoito da Rede 

Estadual de Educação e (02) dois de Escola da Rede Municipal de Educação. 

A realização do Processo de avaliação dos Projetos seguiu as instruções 

contidas no Manual de Orientações, partindo dos itens técnicos, como formato do 

documento, aos aspectos conceituais relativos à auto-avaliação das Escolas, 

demonstrados na análise descritiva das evidências, na consistência das ações 

apresentadas e na elaboração do PME. 

Após análise precisa de todos os Projetos, constatou-se que os três (03) 

selecionados demonstraram uma prática mais reflexiva e dinâmica num processo 

de auto-avaliação constante, com o seguinte resultado: 1º lugar - E E José Pontes 

de Oliveira – Município de Bela Vista de Goiás e Subsecretaria Regional de 

Educação de Piracanjuba; 2º lugar E.E de Tempo Integral. Belarmino Essado- 

Município e Subsecretaria Regional de Educação de Inhumas; e 3º lugar E.E de 

Tempo Integral Zenaide Campos Roriz - Município de vianópolis e Subsecretaria 

Regional de Educação de Silvânia. 

Na realização do Prêmio Gestão, Ano-Base 2010, em âmbito estadual, a 

Secretaria de Estado da Educação concedeu as escolas selecionadas como 

referências em gestão escolar, a seguinte premiação: 1º lugar R$ 20.000,00; 2º 

lugar R$ 15.000,00 e 3º lugar R$ 10.000,00, recurso este que foi destinado a 

atender as necessidades pedagógicas da escola, conforme o Plano de Aplicação 

apresentado pelas mesmas. 

� Ação 2825 - Desenv. e Implantação de Sistema Ùnico de Banc.  Dados 

e Informações, Integrado aos Diversos Sist. Coorporativos 

Realizações:  

Não houve atividades desenvolvidas nesta ação. 

� Ação 2826 - Repasse de Recursos Financeiros às Escolas, Centros de 

Educação Profissional, Núcleo de Tecnologia Educacional e 

Subsecretarias 

Realizações: 

A Secretaria da Educação por meio do Núcleo de Obras da Rede Física e 

de acordo com a Lei nº 13.666, de 27 de julho de 2000 e Resolução nº 001, de 28 

de janeiro de 2010 que instituiu o Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola – 

PROESCOLA que tem como objetivo  prestar assistência financeira, em caráter 

suplementar, às escolas públicas do ensino fundamental, médio, especial,  jovens e 

adultos da Rede Estadual, vem atendendo de forma satisfatória todas as unidades 

escolares, Núcleos de Tecnologias e Subsecretarias com a ação de Repasse de 

Recursos Financeiros. 
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Esta ação é de suma importância para reforçar a autonomia da escola e a 

participação social, promovendo rapidez e flexibilidade na utilização dos recursos 

financeiros transferidos para os Conselhos Escolares, Subsecretarias Regionais e 

Núcleos de Tecnologia Educacional, demonstrando que a Política Educacional 

tem como foco a melhoria da qualidade do ensino. 

Foram repassadas 02 (duas) parcelas de Recursos Financeiros para 1070 

Unidades Escolares, tomando-se como base de cálculo o nº de alunos alocados no 

Banco de Dados do SIGE – Sistema de Gestão Escolar, no valor de R$ 

20.661.225,25 (vinte milhões, seiscentos sessenta e um mil, duzentos e vinte e 

cinco reais, vinte e cinco centavos). 

Foi repassado para as 38 (trinta e oito) Subsecretarias Regionais de 

Educação 02 (duas) parcelas na ordem de R$ 1.631.100,00 (hum milhão, 

seiscentos e trinta e um mil e cem reais), como também para os 24 (vinte e quatro) 

Núcleos de Tecnologia Educacional a importância de R$ 808.510,00 (oitocentos e 

oito mil e quinhentos e dez reais). 

Foram atendidas ainda com repasse de recursos financeiros, objetivando a 

aquisição de materiais para instalação de Laboratórios de Informática Educacional 

46 (quarenta e seis) Unidades Escolares e 03 (três) Núcleos de Tecnologia 

Educacional no valor de R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais). 

Para o Prêmio Gestão Escolar 2011, 03 (três) Unidades Escolares: Escola 

Estadual Belarmino  Essado, de Inhumas, Escola Estadual José Pontes Oliveira, de 

Bela Vista de Goiás e Escola Estadual Zenaide Campos Roriz, de Vianópolis, , no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada uma totalizando R$ 18.000,00 (dezoito 

mil reais). 

Meta Física Realizada Meta Financeira Realizada (em 
reais) 

1070 – U.E 20.739.725,25 
38 – S.R.E 1.631.100,00 
24 – N.T.E 808.510,00 

1132 23.179.335,25 

        Fonte: Núcleo de obras da Rede Física/Apoio Administrativo/SEDUC/Siofinet 06/01/2012

                                           

Dentro desta ação foi planejado atender 1102 Unidades, do quantitativo 

programado para receber o repasse de recursos financeiros foram atendidas 1.070 

Unidades Escolares. 

Informamos que dentre as Unidades Escolares que não foram 

beneficiadas estão os Centros de Educação Profissional, as Unidades Escolares 

desativadas e as conveniadas que não recebem recursos públicos. Em relação aos 

Núcleos de Tecnologia foi planejado para 26 (vinte e seis) dos quais 24 (vinte e 

quatro) foram atendidos, faltando os NTE de Planaltina e São Luis de Montes 

Belos por não terem formado os Conselhos. Assim podemos concluir que 

atingimos a meta se considerarmos que todas as Unidades que se adequaram as 

normas vigentes foram beneficiadas com o repasse que gerou um total de R$ 

23.179.335,25 (vinte e três milhões, cento e setenta e nove mil, trezentos e trinta e 

cinco reais, vinte e cinco centavos).
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� Ação 2828 - Transporte Escolar – Transferência de Recursos 

Financeiros às Prefeituras e Pagamento a Empresas Contratadas 

Realizações: 

O Programa de Transporte Escolar é regido pelas seguintes leis: Lei 

Federal nº 10.709, de 30 de julho de 2003, Lei Estadual nº 14.556, de 07 de 

outubro de 2003, Decreto de Regulamentação nº 5.902, de 12 de fevereiro de 2004 

e Resolução GAB/SEDUC nº 0002, de 18 de fevereiro de 2010.  

O programa de transporte escolar atende todos os municípios goianos, 

seja através da Parceria Estado/Município, nos valores de R$ 1.360,00, R$ 

1.250,00 e R$ 1.130,00 por aluno/ano, de acordo com a Lei Estadual nº 14.556/03, 

Decreto nº 5.902/04 e Resolução GAB/SEDUC nº 0002/10, ou por meio do 

transporte escolar terceirizado (contratado), realizado naqueles municípios que não 

aderiram à parceria com esta Pasta e, ainda, algumas linhas provenientes dos 

assentamentos /acampamentos (em alguns municípios).  

Tínhamos uma previsão de atender mais ou menos 48.476 alunos, porem 

foram atendidos ao longo do ano uma média de 51.882 alunos, portanto, um 

número maior que o previsto. Também pode ser por algumas inconsistências no 

SIGE (Sistema de Informações Gerenciais), que estão sendo solucionadas por 

parte da GETEC, uma vez que o SIGE permite a atualização diária no número de 

alunos transportados. 

Todos os estudantes que necessitam do transporte escolar, para chegarem 

até as escolas estaduais, nos 246 municípios goianos são atendidos, garantindo a 

permanência do aluno em sala de aula e, proporcionando aos pais tranqüilidade e 

oportunidade de ver seus filhos prosperarem, com isso podendo continuar suas 

atividades no campo para encherem nossas mesas de alimentos. Portanto, se não 

fosse o transporte escolar gratuito esses trabalhadores do campo se viam obrigados 

a mudarem para as cidades com o intuito de por seus filhos na escola, acarretando, 

muitas vezes, no inchaço das periferias e aumento da pobreza, pois não há 

emprego suficiente para toda população, levando muitas crianças e adolescentes 

ao mundo das drogas e da marginalidade.   

CÓD/ AÇÃO: 12.122.1909.2.828 / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS 
ÀS PREFEITURAS E TRANSPORTE EXECUTADO ATRAVÉS DA SEE PARA O 
TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO 

Produto 
Meta física Meta financeira 

Prevista p/ 
2011 

Realizada Prevista p/  
2011 

Realizada 

ALUNO 
ATENDIDO 

48.476 51.882 76.000.000,00 72.604.651,29 

Obs.: Houve uma previsão de R$ 70.000.000,00 na Fonte: 20 (Fundo 

Protege Goiás), para o exercício de 2011; Fonte: 16 (Salário Educação) 

6.000.000,00; na Fonte:80 (PNATE) só há abertura de conta, já que esta 

Secretaria autorizou o FNDE proceder o repasse de recurso dos alunos da Rede 

Estadual diretamente aos Municípios parceiros. 
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22.187 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS PREFEITURAS P/ O 
TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS / ZONA RURAL 

Produto 
Meta física Meta financeira Situação 

da 
atividade

Municípios 
atendidos Prevista 

p/ 2011 
Realizada Prevista 

p/ 2011 
Realizada 

ALUNO 
ATENDIDO 

COM 
TRANSPORTE 

ESCOLAR 

48.476 48.556 56.709.881,40 53.409.895,00 E 239 

• A meta física é por estimativa, a cada mês pode ocorrer mudanças tanto 
para mais ou para menos.  

29.080 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS PREFEITURAS P/ O 
TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS / ZONA RURAL 

Produto 
Meta física Meta financeira Situação 

da 
atividade

Municípios 
atendidos Prevista 

p/ 2011 
Realizada Prevista 

p/ 2011 
Realizada 

ALUNO 
ATENDIDO 

COM 
TRANSPORTE 

ESCOLAR 

48.476 48.556 6.000.000,00 5.989.444,00 E 239 

• A meta física é por estimativa, a cada mês pode ocorrer mudanças tanto 
para mais ou para menos.  

22.064 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA ZONA RURAL 

Produto 
Meta física Meta financeira Situação 

da 
atividade 

Municípios 
atendidos Prevista 

p/ 2011 
Realizada 
1º Semest 

Prevista 
p/ 2011 

Realizada 

ALUNO 
ATENDIDO 

COM 
TRANSPORTE 

ESCOLAR 

3.099 3.326 13.290.118,60 13.205.312,29 E 14 

• A meta física é por estimativa, a cada mês pode ocorrer mudanças tanto 
para mais ou para menos. 

Ressaltamos que esta ação foi executada pela Secretaria de Educação com 

recursos financeiros oriundos do FUNDO PROTEGE e Salário Educação, a 

informação dos resultados obtidos serão repassados ao Controle Interno pela 

SEFAZ. Esta Ação beneficiou 51.882 alunos. 

� Ação 2830 - Apoio Técnico e Logístico ao Desenvolvimento de 

Atividades do Ensino 

Realizações: 

OBJETIVO:

Fortalecer e apoiar as atividades que necessitam de acompanhamento 

sistemático, funcionando como ponte entre secretaria, subsecretaria e escolas. 

Com esta ferramenta todo o trabalho de orientação, implementação e 

acompanhamento é dinamizado em toda rede estadual de ensino. 

Meta Financeira Programada Meta Financeira Realizada 
9.082.000,00 3.266.515,47 

            Fonte: SIOFINET de 06/01/2012 

� Ação 2925 - Aquisição de Microfones para uso dos Docentes da Rede 

Pública de Ensino

Realizações: 

Ação não foi desenvolvida. 
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PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

O processo nº. 201100006026382, no valor total de R$332.413,34 

(trezentos e trinta e dois mil e quatrocentos e treze reais e trinta e quatro centavos), 

destinado à aquisição de solução de organização e integração de dados para 

geração e apresentação de informações e relatórios, incluindo licenças de uso de 

software, serviços de planejamento, modelo de gestão, instalação, treinamento e 

suporte à operação, para atender às demandas da Secretaria de Estado da 

Educação, foi empenhado, porém, não chegou a ser liquidado para que fosse 

efetuado seu pagamento durante o exercício de 2011.

� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operação De Redes E 

Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Ação não foi desenvolvida. 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Ação não foi desenvolvida. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações:  

Ação não foi desenvolvida. 

PROGRAMA 4001 – Apoio Administrativo. 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo. 
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2301 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA 

GESTOR: 

� Simão Cirineu Dias

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ Promover o desenvolvimento social e econômico de forma 

harmônica e sustentada, por intermédio da formulação e execução 

de políticas tributárias, arrecadação, gestão de recursos e provisão 

financeira aos órgãos e entidades da Administração Pública 

Estadual.  

� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ O Gabinete do Secretário da Fazenda está envolvido diretamente 

com o 4ª EIXO GOVERNAMENTAL – “Goiás Excelência em 

Gestão Pública”, que tem como diretriz o alcance da Excelência da 

Administração Pública, com foco no cidadão, buscando o avanço do 

profissionalismo, a promoção da responsabilidade financeira e 

eficiência fiscal, através da integração de ações de um governo 

transparente, líder e empreendedor. 

� Legislação:

♦ Criação: Lei nº. 3999 de 14 de novembro 1961; Alterações: Decreto 

nº. 226 de 21 de dezembro de 1962; Decreto nº. 239 de 05 de agosto 

de 1969; Decreto nº. 2801 de 21 de agosto de 1987 (com as 

modificações impostas pelo Decreto nº. 3009 de 1988); Decreto nº. 

4175 de 24 de fevereiro de 1994; Lei nº. 13456 de 16 de abril de 

1999; Lei nº. 13882 de 23 de julho de 2001; Decreto nº. 5486 de 25 

de setembro de 2001; Lei nº. 14383 de 31 de dezembro de 2002; Lei 

nº. 14664 de 08 de janeiro de 2004; Lei nº. 15123 de 11 de fevereiro 

de 2005, Lei nº. 15596 de 26 de janeiro de 2006; Lei nº. 15846 de 

28 de novembro de 2006; Lei nº. 15909 de 26 de dezembro de 2006; 

Decreto nº. 6711 de 14 de janeiro de 2008 e Lei nº. 16272 de 30 de 

maio de 2008 e Lei nº 17257 de 25 de janeiro de 2011. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ A arrecadação tributária estadual registrou crescimento de 20,89% 

em 2011 em comparação ao ano anterior. Além disso, as contas do 
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Tesouro Estadual fecharam o ano passado com superávit de R$ 

10,14 milhões. As receitas somaram R$ 1,03 bilhão e as despesas 

R$ 1,02 bilhão. 

♦ Do total de R$ 1,75 bilhão de receitas extras durante o ano, quase 

R$ 800 milhões foram recebidas em  dezembro. Dentre elas, 

destacam-se: R$ 304 milhões da venda da folha de pagamento para 

a Caixa Econômica; R$ 143 milhões de royalties dos recursos 

hídricos e uma parcela de R$ 422 milhões do ICMS da Celg, dos 

quais R$ 253 milhões ficaram com o Estado; e R$ 250 milhões do 

Recuperar – Programa de Recuperação de Créditos. Destaca-se, 

também a firme redução das despesas como fator fundamental para 

se chegar ao bom resultado. 

♦ No dia 1º de janeiro de 2011, a situação do Tesouro Estadual era a 

seguinte: déficit de R$ 2,7 bilhões, assim distribuídos: R$ 992 

milhões de déficit orçamentário previsto; resultado financeiro de 

2010 de R$ 572 milhões; conta centralizadora no valor de R$ 621 

milhões, e despesa de contratação feitas no ano anterior de R$ 558 

milhões. Havia apenas R$ 35,6 milhões no caixa do Tesouro e 

dívidas de R$ 572 milhões a serem pagas de imediato, inclusive R$ 

382 milhões com a folha salarial de dezembro de 2010.  

♦ Para reduzir o déficit, a Sefaz adotou algumas ações. Uma delas foi 

a criação, em meados de janeiro, do Programa de Recuperação de 

Créditos da Fazenda Estadual (Recuperar), que permitiu aos 

contribuintes pagar dívidas de ICMS, IPVA e ITCD, contraídas até 

dezembro de 2010, com desconto de 100% na multa e juros e 50% 

na correção monetária para quem quitou à vista até 28 de fevereiro.  

♦ No mês de março, a Sefaz viabilizou a criação do Fundo de 

Transportes, por meio da redução do benefício fiscal que era 

concedido aos combustíveis (álcool, gasolina e diesel). Também em 

março, foi reduzida para 3% a alíquota do ICMS do querosene de 

aviação, com o objetivo de estimular a aviação regional em Goiás. 

No dia 1º de junho, foi concedida a isenção do ICMS para internet 

popular de banda larga. 

♦ A Sefaz concedeu outras isenções: criação do marco zero na 

agricultura, com a extinção do crédito tributário de ICMS relativo à 

operação com bovino; convalidação do crédito outorgado de ICMS 

na operação de transferência interestadual com arroz e feijão; e 

isenção do ICMS na operação interna com milho destinada ao 

industrial goiano. Também foi permitida a inscrição única para a 

indústria agropecuária.  

♦ Para incentivar a industrialização, foram concedidos benefícios 

fiscais a montadoras e à industria produtora de componentes para 

aeronave e montadora de avião (Rekkof, em Anápolis) e grupos 

geradores de energia elétrica (Stemac, em Itumbiara). Também foi 

incluído incentivo fiscal para a implantação ou ampliação de 

empreendimento industrial de veículo automotor (Mitsubishi, em 

Catalão; e Suzuki, em Itumbiara) e tratamento tributário de ICMS a 

grupo econômico interessado em implantar e ampliar unidade 
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industrial em Goiás (Hypermarcas, em Senador Canedo, para 

produção de cosméticos e produtos de higiene pessoal), o que 

permitiu o incremento do investimento privado no Estado. 

♦ Em novembro, o governo de Goiás obteve a remissão (perdão) do 

Ministério da Fazenda pelo não cumprimento do ajuste fiscal de 

2010. Das seis metas combinadas com a Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN), apenas duas foram cumpridas no último ano do 

governo passado.  Assim, foi preciso pedir o perdão em 2011 para 

evitar o pagamento de penalidade de R$ 41 milhões, e para Goiás 

voltar a ter acesso a empréstimos internos e externos, ou seja, poder 

realizar novas operações bancárias. O acerto de contas foi um passo 

importante para permitir o acordo da Celg com a Eletrobrás e 

operação de crédito para investimento em rodovias de R$ 1,5 bilhão. 

♦ A Sefaz propôs e o governo enviou à Assembléia Legislativa projeto 

de lei que possibilitou a contratação de empréstimo com a CEF, no 

valor de R$ 3,527 bilhões para acerto de contas entre o Tesouro e a 

Celg, permitindo à empresa sanear suas contas, pagar fornecedores e 

o ICMS atrasado. 

♦ O novo limite para enquadramento de pequena e micro empresa no 

Simples Nacional, de R$ 3,6 milhões de faturamento anual. O limite 

até dezembro de 2011 era de R$ 2,4 milhões. A medida deve 

beneficiar mais de 72 mil empresas no Estado. 

♦ Implementação da política de incentivos tributários ao segmento de 

feirantes e mototaxistas – em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012 

– como a redução de 50% na base de cálculo do IPVA para 

proprietários de automóveis com potência de até mil cilindradas e 

para os donos de motocicletas até 125 cilindradas, e a isenção de 

ICMS na aquisição de veículo por feirante – limitado a um veículo 

por proprietário e no valor de até R$ 60 mil – desde que não tenham 

se envolvido em acidente de trânsito ou cometido alguma infração 

nos últimos doze meses. 

♦ A intensificação de esforços concentrados da administração 

tributária, atuando em estreita consonância com as modernas 

técnicas de analise e investigação fiscal; o aperfeiçoamento da 

estrutura e instrumentos de inscrição em Dívida Ativa e 

encaminhamento das informações para positivação no Serasa; a 

melhoria no atendimento ao contribuinte e a evolução dos processos 

de controle de parcelamentos e pagamentos de crédito tributário, 

contribuíram de forma significativa para os resultados apresentados 

no exercício. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:

♦ SMO – Sistema de Monitoramento Orçamentário 
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� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações:

PROGRAMA NOME DO INDICADOR 
DESCRIÇÃO [Vide 

PPA 2008-2011] 

3006 – Programa de 
Gestão das Finanças 
Públicas 

% de Aplic. das Vinc. Constituc. 
c/ Saúde 

PPA pág. 989 

% de Aplic. das Vinc. Constituc. 
c/ Educação 

PPA pág. 989 

% de Cumprimento de Metas no 
Pg de Ajuste Fiscal 

PPA pág. 989 

% de Aplic. das Vinc. Constituc. 
c/ C & T 

PPA pág. 989 

Índice de implantação do 
Programa Saúde 

PPA pág. 991 

3017 – Programa 
Incremento da Receita

Índice de Incremento da Receita 
PPA pág. 991 

Índice de Recuperação de 
Crédito 

PPA pág. 991 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 0 – ENCARGOS ESPECIAIS. 

� Ação 7001 – Encargos com Inativos e Pensionistas.  

PROGRAMA 1853 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO – VAPT – VUPT. 

� Ação 2553 - Implantar Padrão Vapt-Vupt Nos Órgãos Do Estado 

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

PROGRAMA 3006 - PROGRAMA DE GESTÃO DAS FINANÇAS 

PÚBLICAS 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

Nome do indicador 
Meta 

31.12.11 
Realizado 
31.12.11 

% de aplicação das vinculações constit. c/ Educação 25,00% 25,55% 

% de Aplicação das vinculações constitucionais c/ 
Ciência e Tecnologia 

2,85% 3,05% 

%  de aplicação das vinculações constit. c/ saúde 12,00% 13,64% 
% de cumprimento de metas no Programa de Ajuste 
Fiscal 

80,00% 100,00% 

Indicadores aguardando os dados definitivos (que serão disponibilizados após a 
consolidação do Balanço Geral do Estado). 

(  ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

( x ) Política de Gestão de Pessoas    
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As ações desenvolvidas pela Superintendência do Tesouro Estadual 

contribuíram para o equilíbrio das finanças públicas. Novas tecnologias como o 

sistema de previsão de receitas, em desenvolvimento, e o sistema de fluxo de 

caixa, utilizado desde o exercício de 2009, visam a adoção de uma programação 

orçamentária e de desembolso financeiro, com o objetivo de tornar os processos 

relacionados à administração dos recursos do Tesouro Estadual mais ágeis e 

efetivos. 

    Os indicadores demonstram o cumprimento das metas do Programa de 

Ajuste Fiscal e das vinculações constitucionais com Saúde, Educação e Ciência e 

Tecnologia, cumprindo os percentuais estabelecidos.

� Ação 2355 - Gerenciar e Controlar as Finanças Estaduais 

Realizações: 

♦ 12239 - Acompanhamento do cumprimento de metas acordadas no 
Programa de Ajuste Fiscal 2011; 

♦ 4325 - Acompanhamento mensal da aplicação das vinculações 
constitucionais com Educação, Saúde e Ciência e Tecnologia; 

♦ 4323 - Estudos, análises e pareceres sobre a situação financeira do 
Estado; 

♦ 4324 - Monitoramento dos gastos da administração direta e indireta 
do estado e proposta de medidas; 

♦ 3401 - Centralização do controle da dívida fundada do Estado e da 
dívida flutuante; 

♦ 3404 - Implantação de medidas buscando a redução da relação 
dívida/receita; 

♦ 3402 - Manutenção da adimplência dos compromissos firmados 
com a União e organismos internacionais; 

♦ 3408 - Obtenção de ressarcimento de depósitos do FGTS dos 
funcionários não optantes; 

♦ 3406 - Redução do comprometimento da receita do Estado com o 
pagamento do serviço da dívida pública; 

♦ 3407 - Revisão da dívida do Estado com o INSS; 

♦ 2522 - Elaboração e execução mensal da programação financeira. 

NÚMERO PREV. EXEC. % UNIDADE SITUAÇÃO 
12239 6 6 100,00% unidade C 
4325 36 36 100,00% unidade E 
4323 12 12 100,00% unidade E 
4324 12 12 100,00% unidade E 
3401 100 100 100,00% percentual C 

3404 100 60 60,00% percentual E 
3402 100 100 100,00% percentual C 
3408 100 60 60,00% percentual E 
3406 100 100 100,00% percentual E 
3407 100 60 60,00% percentual E 
2522 1 1 100,00% unidade E 

TOTAL 89,09% 

Situação: 
E = em execução; 
C = concluído; 

Observações:

O número da realização corresponde ao do Sistema de Informações 

Gerenciais de Planejamento – SIGEPLAN. 
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A medição física da ação 2355 – Gerenciar e Controlar as Finanças 

Estaduais foi realizada em função da média do percentual executado das 

realizações previstas para o período em questão. Para isso, todas as realizações 

foram consideradas com igual relevância para o sucesso da ação. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

PROGRAMA 3017 - PROGRAMA DE INCREMENTO DA RECEITA  

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

Nome do 
indicador 

Descrição Meta 
31.12.11 

Realizado 
31.12.11 

Índice de 
Recuperação de 
Crédito 

Crédito Inscrito em Dívida Ativa 
Recuperado no Exercício) ÷ (Crédito 
Total Inscrito em Dívida Ativa ao Final 
do Exercício - Crédito Total Inscrito em 
Dívida Ativa ao Final do Ex. anterior) x 
100 

7,00% 7,32% 

Índice de 
Incremento 
Receita 

(Receita Total Arrecadada no Exercício – 
Rec.Total Arrecadada no Ex. Anterior) / 
(Rec. Total Arrecadada no Ex.Anterior) x 
100 

10,00% 20,89% 

Os dados registrados mostram que o desempenho da receita foi 

expressivo na arrecadação dos tributos, o que contribuiu para um resultando de 

incremento da Receita Bruta Total na ordem de 20,89%, em relação ao exercício 

anterior. 

A superação significativa da meta prevista (de 10% para 20,89%) se 

justifica pelos incrementos no setor de combustíveis, pelo recolhimento 

extraordinário de ICMS do setor de energia elétrica (Lei nº 17.506/2011) e pelo 

pagamento de crédito tributário do ICMS das empresas de telecomunicações (Lei 

nº 17.493/2011). 
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Comentários:

♦ A intensificação dos esforços concentrados da administração 

tributária, atuando em estrita consonância com as modernas técnicas 

de análise e investigação fiscal, contribuíram de forma significativa 

para a superação dos resultados esperados de crescimento da 

arrecadação dos tributos estaduais; 

♦ A edição de lei específica para o segmento de energia elétrica 

estabeleceu forma facilitada de parcelamento de créditos tributários, 

redundando no recolhimento substancial de parcela do ICMS no 

exercício de 2011, contribuindo para o incremento da arrecadação 

tributária; 

♦ Aperfeiçoamento da estrutura e instrumentos de inscrição em Dívida 

Ativa e encaminhamento das informações para positivação na 

SERASA, elevando a quantidade, qualidade e regularidade desse ato 

de controle administrativo; 

♦ Evolução dos processos de controle de parcelamentos e dos 

pagamentos do crédito tributário, bem como a melhoria do 

atendimento ao contribuinte e o incremento das ações de cobrança 

dos créditos tributários definitivamente constituídos, resultando no 

crescimento da arrecadação da Dívida Ativa e da carteira de 

parcelamento em relação ao mesmo período do exercício anterior.

♦ Reuniões pedagógicas conjuntas com as demais representantes das 

instituições integrantes do Programa Nacional de Educação Fiscal 

(PNEF) realizadas em várias Subsecretarias Regionais, Colégios 

Estaduais e Prefeituras e Câmaras Municipais.

� Ação 2214 - Implementar Medidas Visando A  Recuperação De 

Créditos Da Fazenda Estadual 

Realizações:  

♦ Edição da Lei nº 17.252/2011, que instituiu o Programa de 

Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual – 

RECUPERAR, compreendendo redução da multa, dos juros e da 

atualização monetária no pagamento de crédito tributário relativo ao 

ICMS, IPVA e ITCD, possibilitando a recuperação de créditos, em 

2011, na ordem de R$ 344.913.779,49 (trezentos e quarenta e quatro 

milhões, novecentos e treze mil, setecentos e setenta e nove reais e 

quarenta e nove centavos); 

♦ Conclusão da implantação no sistema informatizado da SEFAZ da 

imputação eletrônica de pagamentos, referente aos Processos 

Administrativos Tributários; 

♦ Disponibilização ao contribuinte, através do Portal do Contabilista, 

da possibilidade do levantamento simplificado de seus débitos via 

web; 

♦ Desenvolvimento de sistema informatizado para a realização de 

investigação patrimonial dos devedores cujos créditos serão 
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encaminhados para cobrança judicial, conforme disposto na Lei nº 

11.651/1991, Artigo 190-B, §§ 1º e 2º, e na Lei nº 16.077/2007, 

Artigo 2º, Inciso II; 

♦ Aperfeiçoamento da estrutura e instrumentos de inscrição em Dívida 

Ativa e encaminhamento das informações para positivação na 

SERASA, elevando a quantidade, qualidade e regularidade desse ato 

de controle administrativo; 

♦ Evolução dos demais procedimentos de controle de parcelamentos e 

dos pagamentos do crédito tributário, bem como a melhoria do 

atendimento ao contribuinte e o incremento das ações de cobrança 

dos créditos tributários definitivamente constituídos, resultando no 

crescimento da arrecadação da Dívida Ativa e da carteira de 

parcelamento em relação ao mesmo período do exercício anterior. 

Observações: 

♦ Todas as realizações acima descritas contribuíram para o bom 

desempenho desta Ação e cumprimento da meta de recuperação de 

crédito (7,32%) prevista no Programa Incremento da Receita, sem 

contar com os valores extraordinários pagos pelo setor de energia 

elétrica, nos termos da Lei nº 17.506/2011; 

♦ Os resultados alcançados no exercício de 2011 demonstram que 

houve crescimento no valor da arrecadação referente aos créditos 

tributários inscritos na dívida ativa em percentual superior a 9% 

(nove por cento), em comparação a igual período de 2010. 

� Ação 2865 - Melhorar o Desempenho do Sistema Arrecadatório. 

Realizações: 

♦ Massificação da utilização das ferramentas eletrônicas de 

fiscalização: com uma maior integração entre os documentos 

eletrônicos, NFe, CTe e EFD, e as ferramentas de auditoria 

eletrônica; 

♦ Continuidade na modernização da estrutura de fiscalização do 

trânsito de mercadorias: fechamento de estruturas de alto custo e 

substituição por ferramentas tecnológicas de controle do transporte 

de mercadorias com pesagem eletrônica e OCR; 

♦ Capacitação de Auditores Fiscais da Receita Estadual: realização de 

cursos de atualização em legislação e capacitação para uso das 

ferramentas tecnológicas disponíveis através do uso de instrutores 

internos; 

♦ Realização de operações de fiscalização de mercadorias em trânsito 

em todo o território goiano: blitze e outras operações de conferência 

de cargas em todas as Delegacias Regionais de Fiscalização para 

incremento da percepção de risco por parte dos contribuintes; 

♦ Incremento dos cruzamentos de dados de documentos fiscais 

eletrônicos: aumento da utilização de malhas finas fiscais para 

fiscalização tributária massificada e autuações eletrônicas; 
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♦ Cobrança sistemática do cumprimento das obrigações acessórias: 

divulgação antecipada aos contribuintes e profissionais da área 

contábil das inconsistências ou omissões nos arquivos magnéticos e 

autuações automatizadas dos contribuintes resistentes à 

regularização espontânea das obrigações acessórias;

♦ Incentivo à auto-regularização das pendências fiscais dos 

contribuintes por meio do fornecimento ao responsável técnico pela 

empresa, através do Portal do Contador (internet), da lista de 

pendências; 

♦ Realização de análises diagnósticas gerenciais periódicas 

(trimestrais) sobre o desempenho da arrecadação, por segmento e 

por circunscrição fiscal, e da relação da dinâmica da arrecadação 

com as ações de fiscalização propostas.  

Despesas - Ação 2865 Valor da despesa Valor liquidado GD 

 Despesa com diarias no estado  
                        
230.000,00  

             
224.570,00  

3 

 Despesa com diarias fora do 
estado  

                          
55.000,00  

                
33.045,00  

3 

 Contrato de Fornecimento de 
combustível c/ entrega continuada 
e fracionada  

                     
1.824.837,29  

            
1.391.437,29  

3 

 Despesas com ferramentas  
                              
1.609,52  

                       
961,02  

3 

 Despesa com gêneros 
alimentícios   

                          
52.377,00  

                  
41.677,14  

3 

 Despesa com Óleo lubrificante c/ 
entrega continuada e fracionada  

                           
29.471,26  

                
27.066,26  

3 

 Despesa com material de cama, 
mesa, cozinha  

                          
25.886,00  

                 
16.635,78  

3 

Despesas - Ação 2865 Valor da despesa Valor liquidado GD 
 Despesa com material de 
expediente   

                          
44.628,00  

                
35.392,25  

3 

 Despesa com material de limpeza 
e produtos de higienização  

                          
55.287,00  

                 
44.185,67  

3 

 Despesa com material de 
processamento de dados (geral)  

                            
14.716,00  

                  
8.924,72  

3 

 Despesa com material elétrico e 
eletrônico  

                         
190.067,73  

              
174.699,36  

3 

 Despesa com material para 
manutenção de bens imóveis  

                         
145.925,00  

                
69.205,52  

3 

 Despesa com material parf 
amanutenção de veículos (peças e 
filtros)  

                          
385.815,17  

             
246.643,27  

3 

 Despesa com material de 
processamento de dados 
(cartuchso/tonner e fitas de 
impressão)   

                             
2.384,00  

                      
842,00  

3 

 Despesa com gás engarrafado, 
extintores e afins  

                           
35.410,62  

                  
15.513,82  

3 

 Despesas de locação de imóvel  
                         
535.702,18  

             
353.433,47  

3 

 Despesa com manutenção e 
conservação de besns móveis  

                              
1.700,00  

                      
897,60  

3 

 Despesa com serviços de apoio 
adm. técnico e operacional  

                            
40.167,61  

                
27.978,73  

3 

 Despesa de água e esgoto - 
SAEE   

                             
3.722,00  

                   
2.526,21  

3 

 Despesa serviço de energia 
elétrica   

                          
89.549,00  

                   
19.115,29  

3 

 Despesa com vigilância armada 
24 h capital e interior  

                     
2.235.816,96  

          
2.049.498,88  

3 

 Despesa com locação de imóvel  
                          
79.373,93  

                
44.000,00  

3 

 Despesa com serviços de 
manutenção, limpeza e 
conservação de bens móveis  

                         
133.206,67  

                
77.790,00  

3 

 Despesa com serviço de limpeza 
de fossas sépticas  

                          
53.469,33  

                
30.040,00  

3 
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Despesas - Ação 2865 Valor da despesa Valor liquidado GD 
 Despesa com manutenção, 
conservação e instalação de 
máquinas, equipamentos e 
utensílios de escritório  

                           
18.500,00  

                 
13.440,00  

3 

 Despesa com serviços de 
manutenção e conservação de 
veículos  

                         
225.353,12  

                
147.008,11  

3 

 Despesa com pós graduação em 
informática pericial com carga 
horária de 360 h presenciais  

                         
164.999,88  

               
151.249,89  

3 

 Despesa com serviço de 
comunicação de dados  

                          
77.387,68  

                
58.524,37  

3 

 Despesas com serviço de 
telefonia fixa em geral  

                           
112.671,82  

                
76.967,46  

3 

 Despesas com serviços gráficos  
                                
620,00  

                      
620,00  

3 

 Despesa com serviço de cópias e 
reprodução de documentos  

                      
1.612.005,60  

              
1.610.180,14  

3 

 Despesas com EBCT Serviços de 
postagem  

                     
1.860.575,09  

            
1.587.081,54  

3 

 Despesas com convênio entre a 
SEFAZ e a SERASA S.A. em 
prol da melhoria da recuperação 
de créditos  

                         
146.504,97  

                 
71.636,87  

3 

 Despesa com serviços de 
confecção de material de 
sinalização visual e identificação 
pessoal/profissional/ patr.  

                          
20.495,00  

                  
14.190,00  

3 

 Despesa com infração de trânsito 
p/  veículos  

                              
3.256,17  

                   
3.256,17  

3 

 Despesa com convênio entre a 
SEFAZ e a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil para 
operacionalização do SINTEGRA 

                        
373.750,00  

               
147.189,69  

3 

 Pagamento de Taxas de Serviços 
Urbanos - TSU / IPTU  

                              
5.012,55  

                   
5.012,55  

3 

 Adiantamento p/ cobrir despesa 
com taxas licenças adm. Judiciais 
CREA e Prefeitura  

                          
75.837,73  

                
75.837,73  

3 

Despesas - Ação 2865 Valor da despesa Valor liquidado GD 
 Despesas para cobrir despesa 
com sentença indenizatória  

                          
46.880,95  

                
46.880,95  

3 

 Restituição de despesa - Diversas 
                             
6.506,05  

                   
4.731,55  

3 

 Regularização de despesa - 
Diversas  

                        
385.894,02  

              
380.271,58  

3 

 Despesa com aquisição de trinta 
(30) headphones completos (base 
com teclado e tiara fone)  

                             
4.350,00  

                  
4.350,00  

3 

 Despesa com sistema de alarme 
de segurança  

                                
720,00  

                      
720,00  

3 

Total 11.407.442,90 9.335.227,88   

Autos de Infração no Estado
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� Ação 2949 – Educação Fiscal para Fortalecimento da Cidadania. 

Realizações: 

♦ Visitas técnicas preparatórias, realizadas por membros do Grupo 

Estadual de Educação Fiscal (GEFE-GO), em Escolas, Órgãos 

Públicos, Sindicatos, Associações, Faculdades e na Escola de 
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Administração Fazendária - ESAF/DF, buscando a 

institucionalização da Educação Fiscal; 

♦ Reuniões pedagógicas conjuntas com as demais representantes das 

instituições integrantes do Programa Nacional de Educação Fiscal 

(PNEF) realizadas em várias Subsecretarias Regionais, Colégios 

Estaduais e Prefeituras e Câmaras Municipais. 

♦ Reuniões de trabalho visando aumentar o número de 

estabelecimentos abrangidos, número de professores participantes, 

número de alunos envolvidos e verificação do nível de absorção do 

conteúdo aplicado; 

♦ O Grupo esteve presente em 18 (dezoito) municípios goianos e 

coordenou curso online para disseminadores dos conteúdos de 

Educação Fiscal. 

♦ Concluíram o curso online de disseminadores, feito em pareceria 

com a Escola de Administração Fazendária – ESAF, cerca de 1.400 

(mil e quatrocentas) pessoas. 

♦ Aproximadamente 6.700 (seis mil e setecentas) pessoas, entre 

estudantes, professores, lideranças municipais e servidores públicos, 

tiveram contato com as propostas da Educação Fiscal. 

Observações:

♦ Todas as realizações acima descritas contribuíram para o bom 

desempenho desta Ação, bem como para a expressiva divulgação da 

Educação Fiscal, contribuindo inclusive para o fortalecimento da 

cidadania; 

♦ A superação da meta de capacitação de professores (de 250 para 

430), evidencia o interesse do cidadão em participar do processo de 

arrecadação, aplicação e fiscalização do dinheiro público, 

aumentando o nível de conscientização da função social do tributo, 

como forma de redistribuição da renda e elemento de justiça social. 

♦ O Grupo Estadual de Educação Fiscal (GEFE-GO) é composto por 

membros da Secretaria da Fazenda, Secretaria da Educação, Receita 

Federal do Brasil, Controladoria Geral da União, Controladoria 

Geral do Estado, Ministério Público, Ministério do Trabalho e 

Emprego, Procuradoria Geral do Estado e Secretaria de Ciência e 

Tecnologia, sendo coordenado pela Secretaria Estadual da Fazenda. 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 
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2302 – ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO 

PROGRAMA 0 – ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7008 - Contribuições ao PASEP 

� Ação 7013 - Obrigações Ao Instrumento De Novação Entre O Estado 

E A Celgpar E Suas Subsidiárias 

� 7022 - Encargos Da Dívida Pública Interna 

� 7023 - Encargos Da Dívida Pública Externa 
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2304 – ENCARGOS ESPECIAIS 

PROGRAMA 0 – ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7001 - Encargos Com Inativos  E  Pensionistas 

� Ação 7005 - Encargos Judiciários 

� Ação 7011 - Encargos Especiais na Área da Educação 

� Ação 7012 - Encargos Especiais na Área da Saúde 

� Ação 7014 - Encargos Especiais Gerais 
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2350 – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS – 

PROTEGEGOIÁS 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A:  

� 2300 – Secretaria  De Estado Da Fazenda – SEFAZ 

GESTOR:  

� Simão Cirineu Dias  

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ Contribuir para o desenvolvimento e inclusão social da população 

carente do Estado de Goiás, através da provisão dos recursos 

financeiros às unidades executoras de programas e/ou ações sociais, 

com objetivo de viabilizar à população goiana o acesso a níveis dignos 

de subsistência por meio de ações suplementares de nutrição, 

habitação, saúde, educação, reforço de renda familiar e outros 

programas ou ações de relevante interesse social. 

� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Os Programas Sociais custeados pelo PROTEGE estão descritos nas 

Linhas Estratégicas PPA 2008-2011: 

"GOIÁS CIDADANIA E BEM-ESTAR SOCIAL” 

“GOIÁS EMPREENDEDOR E COMPETITIVO” 

“GOIÁS INTEGRADO E SUSTENTÁVEL”.

♦ O FUNDO PROTEGE GOIÁS NÃO EXECUTA PROGRAMAS 

GOVERNAMENTAIS, apenas descentraliza a execução de seu 

Orçamento e disponibiliza os recursos financeiros necessários à 

operacionalização dos principais Programas e/ou Ações Sociais 

executados por diversos órgãos do Estado de Goiás.   

♦ O FUNDO PROTEGE GOIÁS NÃO é o responsável pela liberação 

e/ou pagamento dos programas e/ou ações sociais executados. Uma 

vez descentralizados, cabe ao órgão executor a correta aplicação dos 

recursos.  

NOTA: 

Cabe ressaltar que as informações constantes deste relatório, com exceção 

das relativas ao PASEP, são fornecidas pelos diversos órgãos executores dos 

Programas Sociais e que, possíveis divergências deverão ocorrer em função de que 

os mesmos ainda se encontram em execução.  Portanto, qualquer divergência 

deverá ser sanada junto aos órgãos executores aqui mencionados.   
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� Legislação:

♦ LEI Nº 14.469, DE 16 DE JULHO DE 2003 – institui o FUNDO 

PROTEGE GOIÁS·. 

♦ Decreto nº 5.832, de 30 DE SETEMBRO DE 2003 – regulamenta o 

FUNDO PROTEGE GOIÁS (Revogado) 

♦ LEI Nº 14.541, DE 30 DE SETEMBRO DE 2003 – altera a Lei nº 

14.469 de 16/07/2003. 

♦ LEI Nº 14.881, DE 22 DE JULHO DE 2004 – altera a Lei nº 14.469 

de 16/07/2003·. 

♦ Decreto nº. 5.993, de 19 de agosto de 2004 – inclui novo Programa 

Social·. 

♦ LEI Nº 14.984, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2004 – cria a 

Superintendência do FUNDO PROTEGE GOIÁS. 

♦ Decreto nº 6.272, de 07 de outubro de 2005 – inclui oito novos 

Programas Sociais. 

♦ Decreto nº 6.306, de 28 de novembro de 2005 – inclui novo Programa 

Social. 

♦ Decreto nº 6.329, de 14 de dezembro de 2005 – inclui novo Programa 

Social e nova receita. 

♦ LEI Nº 15.454, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2005 – destina nova 

receita ao Protege. 

♦ LEI Nº 15.505, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005 – destina nova 

receita ao Protege. 

♦ LEI Nº 15.522, DE 05 DE JANEIRO DE 2006 – altera a Lei nº 14.469 

de 16/07/2003. 

♦ LEI Nº 15.763, DE 25 DE AGOSTO DE 2006 – destina nova receita 

ao Protege. 

♦ LEI Nº 15.945, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 – altera a Lei nº 

14.469 de 16/07/2003. 

♦ LEI Nº 16.039, DE 17 DE MAIO DE 2007 – altera a Lei nº 14.469 de 

16/07/2003. 

♦ LEI Nº 16.232, DE 08 DE ABRIL DE 2008 – altera a Lei 14.469 de 

16/07/2003. 

♦ LEI Nº 16.384, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008 – altera a Lei 

14.469 de 16/07/2003. 

♦ Decreto nº. 6.883, de 12 de março de 2009 – Novo Regulamento do 

FUNDO PROTEGE GOIÁS. 

♦ LEI Nº 16.723, DE 29 DE SETEMBRO DE 2009 – altera a Lei 

14.063 de 26/12/2001, destinando os recursos da Bolsa Garantia ao 

Fundo Protege para pagamento dos Programas Sociais do Estado de 

Goiás. 
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♦ Decreto nº. 7.056, de 28 de janeiro de 2010 – altera o Decreto n. 

6.883, de 12 de março de 2009, acrescentado que, “da receita auferida 

pela Bolsa Garantia registre contabilmente 25% (vinte e cinco por 

cento) como dedução de receita, visando o repasse aos municípios 

goianos”. 

♦ Decreto nº. 7.140, de 06 de agosto de 2010 – Inclui novo Programa 

Social. 

♦ Decreto nº. 7.155, de 28 de setembro de 2010 – Inclui novo Programa 

Social.  

♦ Decreto nº. 7.470, de 20 de outubro de 2011 – Regulamenta a Lei n°. 

17.406, de 06 de setembro de 2011 – Inclui novo Programa Social. 

O Fundo PROTEGE GOIAS é administrado por um Conselho Diretor, 

constituído pelos seguintes membros: 

� Secretário de Estado da Fazenda – Presidente; 

� Secretário de Estado de Cidadania e Trabalho; 

� Secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento; 

� Secretário de Estado de Educação; 

� Secretário de Estado da Saúde; 

� Superintendente do Tesouro Estadual; 

� 02 (dois) representantes da sociedade civil organizada;  

� 02 (dois) representantes do setor empresarial; 

� Gerente do Fundo PROTEGE, na função de Secretário Executivo.

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

O FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS – 

PROTEGE GOIÁS, instituído pela Lei nº. 14.469/2003, em obediência ao que 

determina o art. 82, caput e § 1º, do ADCT da Constituição Federal, é o agente 

arrecadador e financiador da política de inclusão social do Estado.   

Fundo público de caráter especial foi ancorado inicialmente na cobrança 

de 5% sobre os benefícios tributários concedidos ao empresariado goiano e, a 

partir de abril/2006, no Adicional de 2% sobre o ICMS incidente sobre produtos e 

serviços supérfluos, receita esta constitucionalmente assegurada, e sendo estas as 

fontes mais estáveis de receita. 

Com a publicação da Lei 16.723, de 29 de setembro de 2009, que alterou 

a Lei 14.063, de 26 de dezembro de 2001, a Receita da BOLSA GARANTIA 

passou a ser contabilizada pelo Fundo PROTEGE GOIÁS. Dessa Receita auferida, 

25% são destinados aos Municípios Goianos e 75% para custeio dos Programas 

Sociais descritos no regulamento do Fundo. Toda a receita será contabilizada no 

Fundo PROTEGE GOIÁS e os 25% destinados aos municípios goianos, serão 
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contabilmente deduzidos da receita, visando o repasse, conforme o Decreto n. 

7.056/2010. 

O PROTEGE GOIÁS se destaca por: 

♦ recuperar parte da renúncia fiscal representada pelos benefícios 

fiscais; 

♦ possibilitar a inclusão de fontes de recursos extra-ICMS; 

♦ exercer controle sobre os gastos com os programas sociais; 

♦ desonerar o Tesouro Estadual em termos de gastos com programas 

sociais; 

♦ repercutir positivamente na economia dos municípios, pelo aumento 

do volume de dinheiro em circulação local (conseqüência das 

Descentralizações Orçamentária e Financeira aos Programas Sociais), 

com reflexos positivos  nas atividades produtivas e também na receita 

do Estado, pelo aumento do consumo e conseqüente incremento na 

arrecadação do ICMS; 

♦ auxiliar no cumprimento das vinculações constitucionais de saúde e 

educação; 

♦ promover a coordenação das ações sociais governamentais. 

DENTRE AS REALIZAÇÕES DA GERÊNCIA DO FUNDO PROTEGE 

DESTACAM-SE COMO MAIS RELEVANTES NO EXERCÍCIO DE 2011: 

1. RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS - Total de R$ 

424.224.648,57, representando um acréscimo na ordem de aproximadamente 

15%, se comparada à Receita arrecadada em 2010.  Em relação à receita 

prevista para 2011, ocorreu um incremento de aproximadamente 40% na 

arrecadação de janeiro a dezembro de 2011.

Receita R$ Incremento 

Arrecadada em 2010    368.844.732,27  
15,01% 

Arrecadada em 2011    424.224.648,57  

Receita R$ Incremento 

Prevista para 2011 303.041.000,00 
39,99% 

Arrecadada em 2011 424.224.648,57 
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INGRESSOS     DE     RECEITAS - Janeiro a Dezembro/ 2011 

NATUREZA 
RECEITA D E S C R I Ç Ã O VALOR EM R$ % 

1.1.1.3.02.02
Adicional ICMS - Fundo Estadual de 
Combate á Pobreza (2%)   265.531.337,51 62,59% 

1.1.2.2.99.11
Taxa de Antecipação - 
CENTROPRODUZIR 562.898,31 0,13% 

1.1.2.2.99.13 Taxa de Antecipação - LOGPRODUZIR 542.409,93 0,13% 

1.1.2.2.99.16 Bolsa Garantia - FOMENTAR 72.718.984,36 17,14% 

1.3.2.5.02.99
Remuneração Outros Depósitos de 
Recursos Não Vinculados       2.051.264,19 0,48% 

1.9.1.1.42.18
Multas do Adicional ICMS 2% - LEI 
15.505/05            19.619,70 0,00% 

1.9.1.1.42.19
Juros do Adicional ICMS 2% - LEI 
15.505/05              6.542,55 0,00% 

1.9.1.8.99.04 Multas de Contribuição ao Protege          86.666,03 0,02% 

1.9.1.8.99.05 Juros de Contribuição ao Protege       82.044,98 0,02% 

1.9.2.2.99.02 Restituição de Pagamentos Indevidos          417.710,44 0,10% 

1.9.1.8.99.99 Outras Multas e Juros de Mora 104,84 0,00% 

1.9.9.0.99.05 Contribuições ao PROTEGE 98.510.706,15 23,22% 

1.9.9.0.99.09
Crédito Especial de Investimento – 
Protege Goiás -Lei 15.454/2005          221.498,84 0,05% 

TOTAL DOS INGRESSOS 440.751.787,83   

(-) Deduções de Receitas (A) -16.527.139,26 -3,90% 
TOTAL DAS RECEITAS - DIRETAMENTE 
ARRECADADAS 424.224.648,57 100% 

(A) As deduções de receitas referem-se: 

1.  Dedução de 25% Receita Bolsa Garantia destinada aos municípios goianos;  
2. Contribuintes que efetuaram recolhimentos com códigos indevidos dos DARE’s, 
solicitando correção do Código das Receitas do  Adicional de 2%  Lei n.15.505/2005  e  da  
Contribuição de  5% ao Protege  para ICMS Normal –código 108,  mediante  processos de 
restituição e reversão, os quais  foram deferidos pelo Secretário da Fazenda por meio de Ato 
Administrativo (Despacho).       

2. DESEMBOLSOS EFETUADOS - Total de R$ 375.902.589,73, incluindo as 

Despesas de Restos a Pagar de 2009 e 2010, conforme demonstrado no quadro 

abaixo: 

DESPESAS DO FUNDO PROTEGE GOIÁS - JANEIRO A DEZEMBRO/2011 

P
R

O
G

R
A

M
A

S 
SO

C
IA

IS
 

DESCRIÇÃO 

PAGAMENTOS REALIZADOS EM 2011 

ORÇAMENTO 
2010/2011 

EXTRA 
ORÇAMENTÁRI

O 
TOTAL R$ % 

Melhoria das 
Condições de Saúde 
da População 

33.011.151,82   33.011.151,82 8,78% 

Gestão, Infra-
Estrutura e 
Tecnologia. 

70.891.528,82   70.891.528,82 18,86% 

Nossa Escola: Uma 
Ponte Para Cidadania 

18.997.393,88   18.997.393,88 5,05% 

Educação Cultura e 
Movimento (BOLSA 
ORQUESTRA) 

700.000,00   700.000,00 0,19% 

Bolsa Universitária 41.444.103,48   41.444.103,48 11,03% 

Salário Escola 147.900,00   147.900,00 0,04% 

Proteção e Inclusão 
Social 

6.994.352,93   6.994.352,93 1,86% 

Renda Cidadã 47.688.696,74  47.688.696,74 12,69% 

Atendimento ao 
Adolescente em Conflito 
com  Lei 

1.432.856,38  1.432.856,38 0,38% 

Agrofamiliar 5.052.855,00   5.052.855,00 1,34% 

Morada Nova 1.134.000,00   1.134.000,00 0,30% 

Para Mobilidade na 
Região Metropolitana 
e Municípios de 
Médio Porte 

4.463.319,49   4.463.319,49 1,19% 

Goiás Potência 
Esportiva 

497.500,00   497.500,00 0,13% 

Desenvolvimento 
Rede Multimodal de 
Transporte 

41.563.790,49   41.563.790,49 11,06% 

Aperfeiçoamento do 
IPASGO Saúde 

17.005.055,20   17.005.055,20 4,52% 
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TOTAL DAS DESPESAS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM 2011 291.024.504,23 77,42% 

PASEP  8.350.946,24   8.350.946,24 2,22% 

Restituições e Reversões  27.370,45 27.370,45 0,01% 

Repasse para os Municípios 
– 25% Receita Bolsa 
Garantia 

 16.499.768,81 16.499.768,81 4,39% 

SOMA 8.350.946,24 16.527.139,26 24.878.085,50 6,62%  

TOTAL DAS DESPESAS 
DO PROTEGE GOIÁS 
EM 2011 

299.375.450,47 16.527.139,26 315.902.589,73 84,04% 

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO TESOURO ESTADUAL – LEI 
Nº 16.862/2009, ALTERADA PELA LEI Nº 17.237/2010. 

60.000.000 15,96% 

TOTAL DE DESEMBOLSOS EM 2011 375.902.589,73 100,00% 

2.1 RESTITUIÇÃO / REVERSÃO DE VALORES RECOLHIDOS 

INDEVIDAMENTE PELOS CONTRIBUINTES - Foi realizado o pagamento 

de seis processos de Restituição/Reversão, totalizando R$ 27.370,45. 

3. PROGRAMAS E/OU AÇÕES SOCIAIS CUSTEADAS PELO PROTEGE 

GOIÁS - Conforme consta do Anexo Único de seu Regulamento, o FUNDO 

PROTEGE pode custear 16 programas e 27 ações, como segue abaixo: 

PROGRAMAS AÇÕES

A – MELHORIA DAS 
CONDIÇÕES DE SAÚDE 
DA POPULAÇÃO 

I – Qualificação e Reorganização do Sistema de Urgência e 
Emergência 

II – Aquisição de Medicamento para a Rede Assistencial 

III – Aquisição de Medicamento Excepcional 

PROGRAMAS AÇÕES

B – GESTÃO, INFRA-
ESTRUTURA E 
TECNOLOGIA 

I – TRANSPORTE ESCOLAR – Transferência de Recursos 
Financeiros às Prefeituras e pagamento às empresas contratadas 

C – NOSSA ESCOLA: 
UMA PONTE PARA A 
CIDADANIA 

I – Fornecimento de MERENDA ESCOLAR para alunos do Ensino 
Fundamental, Médio, Especial e Educação de Jovens e Adultos-EJA 

D – EDUCAÇÃO 
CULTURA E 
MOVIMENTO 

I – Concessão de Bolsa Educativa e Cultural (BOLSA 
ORQUESTRA) 

E – BOLSA 
UNIVERSITÁRIA 

I – Concessão de Bolsas Universitárias 

F – SALÁRIO ESCOLA 

I – Apoio à Permanência na Unidade Escolar de Alunos de 07 a 17 
Anos – SALÁRIO ESCOLA 

II – Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Técnicas, 
Administrativas e Pedagógicas (JORNADA AMPLIADA) 

G – PROTEÇÃO E 
INCLUSÃO SOCIAL 

I – Subvenções Sociais às Organizações Não Governamentais 
(RESTAURANTE CIDADÃO E OFICINAS EDUCACIONAIS 
COMUNITÁRIAS – OEC’S) 

H – RENDA CIDADÃ 

I – Auxilio Financeiro às Famílias de Baixa Renda – Transferência de 
Renda 

II – Auxílio Emergencial à Pessoa de Baixa Renda (CESTA 
BÁSICA) 

III – Inserção Produtiva de Famílias Vulnerabilizadas – CRIANDO 
OPORTUNIDADE E UNIDADES DE PRODUÇÃO 

IV – Auxílio no Pagamento das Tarifas de Energia Elétrica, Água e 
Esgoto às Famílias de Baixa Renda 

V – Auxilio no Pagamento das Tarifas de Energia Elétrica, Água e 
Esgoto às Entidades e Hospitais Filantrópicos. 

VI – Auxilio Nutricional às Entidades Filantrópicas e Unidades de 
Atendimento 

I – AGROFAMILIAR 
I – Horta Comunitária – Produção de Olerícola 

II – Lavoura Comunitária – Produção Comunitária de Alimentos 

J – MORADA NOVA 
I – Regularização Fundiária (Antigo Habitar Legal) 

II – Quitação de financiamento habitacional para a população carente 
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PROGRAMAS AÇÕES

L – MOBILIDADE NA 
REGIÃO 
METROPOLITANA E 
MUNICIPIOS DE MÉDIO 
PORTE 

I – Transporte Cidadão – Subsídio ao Transporte Coletivo Urbano 

II – Cartão Transporte Cidadão 

M – GOIÁS POTÊNCIA 
ESPORTIVA 

I – Concessão de Incentivo ao Atleta de Rendimento – PRÓ-
ATLETA 

N – 
DESENVOLVIMENTO 
REDE MULTIMODAL DE 
TRANSPORTE 

I – Programa Transporte Cidadão na RMG (Lei nº 16.275/2008) 

O – 
APERFEIÇOAMENTO 
DO IPASGO SAÚDE 
-Redação dada pelo 

Decreto nº 7.140, de 06-08-
2010. 

I – Implementação de serviços de assistência à saúde (Programa de 
Apoio Social – PAS) 

P – ATENDIMENTO AO 
ADOLESCENTE EM 
CONFLITO COM A LEI 
- Acrescido pelo Decreto nº 

7.155, de 28-09-2010.

I – Manutenção das unidades socioeducativas restritivas e privativas 
de liberdade 

Q – BOLSA FUTURO – 
Acrescido pelo Decreto n° 
7.470, de 20-10-2011, 
regulamenta a Lei nº 
17.406, de 06-09-11 

I – Concessão de incentivo financeiro para capacitação e qualificação 
profissionalizante 

4. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Lei nº 17.266, de 26 de 

janeiro de 2011 – LOA/2011 e Decreto n° 7.208, de 26 de janeiro de 2011 que 

estabelece Normas Complementares de Programação e Execução Orçamentária 

e Financeira para o Exercício de 2011.

A descentralização consiste na transferência da atribuição de executar 

créditos orçamentários de um órgão ou entidade para outro. 

A descentralização preserva os limites dos créditos autorizados e mantém 

inalterada a classificação orçamentária. 

A descentralização consiste na emissão dos seguintes documentos: Termo 

de Cooperação – TC, Registro de Descentralização Financeira – RDF e 

Documento de Descentralização Orçamentária – DDO. O Fundo PROTEGE 

descentraliza seu  orçamento através da transferência total da atribuição de 

executar determinado crédito, modalidade Tipo1.  

5. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO DO SERVIDOR – PASEP: 

O PROTEGE GOIÁS pagou rigorosamente em dia a contribuição para o 

PASEP Mensal e o Parcelamento, atingindo o montante de R$ 8.350.946,24.  
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6. ORÇAMENTO DO FUNDO PROTEGE – SUPLEMENTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 

A Proposta Orçamentária - 2011, encaminhada pelo Fundo PROTEGE, 

em julho de 2010, previa o valor de R$ 303.041.000,00 em despesas na Fonte 20 e 

de R$ 59.499.000,00 na Fonte 00, totalizando R$ 362.540.000,00. A proposta foi 

realizada observando-se as seguintes premissas: 

a) Manutenção dos mesmos valores de despesas com os Programas/Ações Sociais 

estimados em 2010, com exceção do Transporte Escolar e do Renda Cidadã, que 

sofreram acréscimos, e do Transporte Cidadão (Eixo Anhanguera), que sofreu uma 

redução para ajuste do valor ao que realmente estava sendo aplicado no Programa;  

b) O montante do recurso do Tesouro Estadual (Fonte 00), que foi definido pela 

SEPLAN para o PROTEGE, previa que R$ 54.499.000,00 fosse aplicado em 

Educação e R$ 5.000.000,00 em outras despesas, distribuídos pelo PROTEGE da 

seguinte forma:   

Recurso do Tesouro Estadual (Fonte 00) destinado ao PROTEGE  
por ocasião da Elaboração da Proposta Setorial  

 Orientação do Tesouro 
Estadual  

 Distribuído pelo PROTEGE (Proposta Setorial)  

 A ser 
aplicado em 
Educação  

            
54.449.000,00 

 Transporte Escolar           40.000.000,00 
             

54.449.000,00  Bolsa Universitária           14.449.000,00 

 A ser 
aplicado em 

Outras 
Despesas  

              
5.000.000,00 

 Renda Cidadã             4.476.000,00 

               
5.000.000,00 

 Bolsa Universitária                500.000,00 

Demais 24 programas, 
sendo R$ 1.000,00 
para cada  

                24.000,00 

 TOTAL     59.449.000,00  TOTAL     59.449.000,00 

Estes valores foram distribuídos da seguinte forma: R$ 40.000.000,00 

para o Transporte Escolar; R$ 14.499.000,00 para a Bolsa Universitária, 

completando assim o valor a ser aplicado em Educação de R$ 54.449.000,00. 

Quanto às Outras Despesas, foram distribuídos R$ 4.476.000,00 para o Renda 

Cidadã, R$ 500.000,00 para a Bolsa Universitária e o restante distribuído para os 

demais programas (R$ 1.000,00 para cada) totalizando os R$ 5.000.000,00 para 

outras despesas;  

No entanto, por força do ajuste efetuado pelo atual Governo na Proposta 

encaminhada pelo PROTEGE,  o Orçamento Aprovado em 2011 alterou 

substancialmente os valores previstos para alguns programas/ações sociais e 

reduziu a cota do Tesouro Estadual para R$ 4.501.000,00, ocasionando a 

necessidade de suplementações por Excesso de Arrecadação e de Anulações 

Parciais de outras Dotações (remanejamento), para que os mesmos tivessem 

cobertura nos doze meses do ano.  

Além disso, conforme solicitação da Secretaria de Estado da Cidadania, 

com recomendação autorizativa da PGE para a celebração de um Convênio 

Indenizatório com a CELG, foi suplementado o valor de R$ 13.100.000,00 para 

pagamento de débitos em aberto, junto àquela concessionária, referente aos 

exercícios de 2009, 2010 e de jan a maio de 2011, referente a Isenções de Energia 

das Famílias Carentes e das Entidades e Hospitais Filantrópicos, ações estas que 

compõem o Programa Renda Cidadã. Porém, em 2011, houve apenas o empenho 

destas despesas, ficando inscritas em restos a pagar.  
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  Foram autorizados Créditos Suplementares para pagamento dos 

Programas Sociais, no exercício de 2011, conforme quadro abaixo: 

A - Créditos Suplementares (Excesso de Arrecadação)

Decreto 
Orçamentário 

Data (Public. 
D.O.E) 

Programa 
Valor 

Suplementado 

163 18/07/2011 

Transporte Escolar-Transferência de 
Recursos Financeiros às  Prefeituras 
e Pagamento a Empresas 
Contratadas 

32.102.866,51

194 05/09/2011 

Apoio Administrativo – para 
pagamento do PASEP 

17.434.641,64

Auxilio Financeiro às Famílias de 
Baixa Renda – Transferência de 
Renda 
Auxilio no Pagamento das Tarifas de 
Energia Elétrica, Água e Esgoto às 
Entidades e Hospitais Filantrópicos. 
Transporte Escolar-Transferência de 
Recursos Financeiros às  Prefeituras 
e Pagamento a Empresas 
Contratadas 
Fornecimento de MERENDA 
ESCOLAR para alunos do Ensino 
Fundamental, Médio, Especial e 
Educação de Jovens e Adultos-EJA 
Concessão de Bolsas Universitárias 
Manutenção das unidades 
socioeducativas restritivas e 
privativas de liberdade 

Transporte Cidadão – Subsídio ao 
Transporte Coletivo Urbano 
Programa Transporte Cidadão na 
RMG (Lei nº 16.275/2008) 

259 01/11/2011 
Auxilio no Pagamento das Tarifas de 
Energia Elétrica, Água e Esgoto às 
Entidades e Hospitais Filantrópicos. 

13.100.000,00

267 09/11/2011 
Auxilio Financeiro às Famílias de 
Baixa Renda – Transferência de 
Renda 

750.000,00

Auxílio no Pagamento das Tarifas de 
Energia Elétrica, Água e Esgoto às 
Famílias de Baixa Renda 
Auxilio no Pagamento das Tarifas de 
Energia Elétrica, Água e Esgoto às 
Entidades e Hospitais Filantrópicos. 

309 12/12/2011 

Apoio Administrativo – para 
pagamento do PASEP  

8.020.000,00

Transporte Escolar-Transferência de 
Recursos Financeiros às  Prefeituras 
e Pagamento a Empresas 
Contratadas 
Manutenção das unidades 
socioeducativas restritivas e 
privativas de liberdade 

TOTAL CRÉDITOS (A) 71.407.508,15

B - Créditos Suplementares (Remanejamento entre dotações) 

*003 11/03/2011 
Apoio Administrativo – para 
pagamento do PASEP  

5.000.000,00

*139 07/07/2011 

Subvenções Sociais às Organizações 
Não Governamentais (Restaurante 
Cidadão e Oficinas Educacionais 
Comunitárias – OEC’s) 

5.886.788,56

*174 03/08/2011 
Auxilio Nutricional às Entidades 
Filantrópicas e Unidades de 
Atendimento 

2.800.000,00

*318 14/12/2011 
Aquisição de Medicamento para a 
Rede Assistencial 

10.000.000,00

TOTAL CRÉDITOS (B) 23.686.788,56

*Para suportar as suplementações indicamos reduções de outras dotações. 
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7. REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL – PPA 

2012 A 2015: 

Foi realizada no Auditório Jaime Câmara, no 9º andar do Palácio Pedro 

Ludovico, em 10/06/2011, a Primeira Reunião para Elaboração do Plano 

Plurianual – PPA 2012 a 2015, sob a Coordenação da Secretaria de Estado de 

Gestão e Planejamento e com a participação de todos os órgãos/entidades do 

Governo do Estado.  

Para elaboração da proposta do PROTEGE GOIÁS, foram realizadas 

reuniões com todos os órgãos executores dos Programas/Ações Sociais financiados 

por este fundo, sendo 08 órgãos e 02 Autarquias, a saber: 

a) Agência de Esporte e Lazer; 

b) Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás –

IPASGO; 

c) Secretaria de Estado de Cidadania; 

d) Secretaria de Estado de Cidades; 

e) Secretaria de Estado de Educação; 

f) Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 

Goiânia; 

g) Secretaria de Estado da Saúde; 

h) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Irrigação; 

i) Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia; 

j) Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento; 

A proposta foi consolidada, alimentada em conjunto (órgãos/PROTEGE) 

no Sistema de Planejamento e Monitoramento do Plano Plurianual – SIPLAM, 

fechada e encaminhada em 05/10/2011. 

8. CONSULTA À PGE SOBRE A RECOMENDAÇÃO FEITA PELO TCE 

PARA INCLUSÃO DO ADICIONAL DE 2% DO ICMS NA BASE DE 

CÁLCULO DO FUNDEB: 

Em 06 de abril de 2011, a Secretaria de Estado da Fazenda, por meio do 

processo nº. 201100003003020, protocolou uma consulta junto a Procuradoria 

Geral do Estado, questionando a recomendação feita pelo Tribunal de Contas do 

Estado - TCE à Assembleia Legislativa, quando da aprovação das Contas do 

Estado de Goiás, relativas ao exercício de 2009, sobre a inclusão do Adicional de 

2% de ICMS na base de cálculo do FUNDEB:  

Em resposta, a Procuradoria Geral do Estado aduziu que: 

a) o Adicional de 2% de ICMS sobre os produtos supérfluos, destinado 

ao financiamento do Fundo de Combate à Pobreza (PROTEGE 

GOIÁS), foi consagrado à finalidade específica e não poderia servir 

de base de cálculo do FUNDEB; 

b) a questão da exclusividade das receitas do Fundo PROTEGE GOIÁS 

já está assegurada em decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal – STF. 
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Por fim, a Procuradoria Geral do Estado - PGE, concluiu pela 

possibilidade da adoção de medida judicial com a finalidade do Estado não ser 

obrigado a incluir o percentual destinado ao FUNDO PROTEGE GOIÁS na base 

de cálculo do FUNDEB, caso elementos mais concretos surgissem. Em 

atendimento a orientação da PGE, em 2011 o Fundo deixou de deduzir da receita 

do Adicional de 2% de ICMS, o percentual para compor o FUNDEB. 

9. NOVO GERENTE DO FUNDO PROTEGE GOIÁS: 

Foi  criado pelo Decreto nº 7.291, do dia 11 de abril de 2011, o Processo 

de Seleção de Gerentes por Capacitação e Mérito (também intitulado 

MERITOCRACIA), visando a profissionalização e a melhoria dos serviços 

públicos.. A primeira etapa iniciou-se em 18 de março de 2011 e abrangia 40% do 

quantitativo dos cargos em comissão de GERENTE, cargos estes definidos na 

estrutura complementar, e apenas servidores efetivos e empregados públicos em 

atividade no Poder Executivo do Estado de Goiás, com curso superior, poderiam 

participar.  

O processo constava de quatro fases:  

I – análise curricular; 

II – informação técnica; 

III – prova de conhecimento; 

IV – entrevista. 

Em 20 de abril de 2011, foi nomeado, após seleção pelo processo de 

Meritocracia, para assumir a Gerência do Fundo PROTEGE, o Gestor Fazendário 

João Paulo Marra Dantas.  

  

OUTRAS INFORMAÇÕES E REALIZAÇÕES, OCORRIDAS NO 

EXERCÍCIO DE 2011, RELATIVAS AOS PROGRAMAS CUSTEADOS 

COM RECURSOS DO PROTEGE GOIÁS: 

A. TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA 

ORQUESTRA PARA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA – LEI Nº 17.382, DE 14 DE JULHO DE 2011, QUE 

ALTERA OS DISPOSITIVOS DA LEI Nº 15.206, DE 07 DE JUNHO 

DE 2005: 

Com a publicação da Lei nº 17.382, de 14 de julho de 2011, a execução 

da Bolsa Orquestra foi transferida da Secretaria de Estado da Educação - SEE para 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECTEC, cabendo-lhe a 

responsabilidade por sua implementação e execução, bem como pelo cumprimento 

de seu objetivo. Com esta alteração e conforme o PPA 2008-2011, o Programa 

Educação, Cultura e Movimento permanece na SEE e a Ação Concessão de Bolsa 

Educativa e Cultural (Bolsa Orquestra) passou a ser gerida e executada 

diretamente pela SECTEC. 
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B. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROGRAMAS 

BOLSA UNIVERSITÁRIA, RESTAURANTE CIDADÃO E 

OFICINAS EDUCACIONAIS COMUNITÁRIAS PARA A 

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:  

Por meio do Ofício nº 979/2011-SGP, de 14 de junho de 2011, a 

Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento – SEGPLAN solicitou a 

Descentralização Orçamentária do Fundo PROTEGE para celebração dos novos 

Contratos de Gestão a serem celebrados com a Organização das Voluntárias de 

Goiás – OVG, para execução, a partir do segundo semestre, dos Programas Bolsa 

Universitária, Restaurante Cidadão e Oficinas Educacionais Comunitárias – OECs.  

Seguindo orientação da Controladoria Geral do Estado – CGE, após 

consulta formulada pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, acerca da 

possibilidade da descentralização orçamentária do PROTEGE à SEGPLAN, foi 

firmado o TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2011 – SECT/SEGPLAN, por 

meio do qual a Secretaria de Estado da Cidadania delegou a competência, dentre 

outras atividades, da execução dos referidos programas à SEGPLAN. 

Assim sendo, foram firmados dois Termos de Cooperação de 

descentralização orçamentária do PROTEGE com a SEGPLAN, que por sua vez, 

firmou novos Contratos de Gestão com a OVG e é responsável pelo repasse dos 

recursos financeiros àquela entidade e por supervisionar, acompanhar e avaliar os 

resultados e o desempenho da OVG quanto ao cumprimento das metas e objetivos 

pelos próximos 5 anos. 

C. PROJETO JORNADA AMPLIADA – GESTÃO E EXECUÇÃO 

PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 

A ação social APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 

TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS (JORNADA 

AMPLIADA), do Programa SALÁRIO ESCOLA, que até o ano de 2010 era 

gerido pela SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA, em parceria com a 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (à primeira cabendo a gestão e à 

segunda o gerenciamento do crédito junto ao PROTEGE), teve suas atividades 

absorvidas totalmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.  

Após várias tentativas de solucionar as dificuldades apontadas por ambas 

as Secretarias para continuidade da parceria entre as duas Secretarias na execução 

do Projeto Jornada Ampliada, a Secretaria de Estado da Cidadania, por meio do 

Ofício nº 1257/2011-SECT, de 13 de julho de 2011, informa ao Secretário de 

Estado da Educação que enviou ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a 

decisão de entregar o PROJETO AABB – COMUNIDADE (JORNADA 

AMPLIADA) à Secretaria de Educação, já que o mesmo é de cunho educacional.  

O projeto atende cerca de 1.840 crianças e adolescentes, em 17 

municípios do Estado de Goiás, na faixa etária de 07 a 17 anos, em situação de 

vulnerabilidade social e matriculadas na rede pública de ensino, através de 

Convênio de Cooperação Financeira firmado entre a Fundação do Banco do Brasil, 

o Banco do Brasil, o Governo do Estado de Goiás, a Federação Nacional das 

AABBs e a Associação Atlética Banco do Brasil, visando contribuir para inclusão, 

permanência e o desenvolvimento educacional dessas crianças e adolescentes, por 
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meio de atividades socioeducativas, culturais, artísticas, esportivas e de saúde, 

integrando as famílias, a escola e a comunidade.  

   

D. NOVA LEI DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA – LEI Nº 

17.405, DE 06 DE SETEMBRO DE 2011:  

Por meio da Lei nº 17.405, de 06 de setembro de 2011, o Governo 

Estadual revogou a Lei anterior do Programa e estabeleceu novos objetivos para a 

Bolsa Universitária e para as Instituições de Ensino Superior, os requisitos 

necessários para ser beneficiário do Programa, os procedimentos para Seleção,  os 

critérios para concessão da Bolsa, as penalidades e a administração do referido 

Programa.  

E. INÍCIO DAS DISCUSSÕES PARA DESENVOLVIMENTO DE UM 

CADASTRO ÚNICO ESTADUAL DOS BENEFICIÁRIOS E DOS 

PROGRAMAS SOCIAIS:  

A Gerência do Fundo PROTEGE e a Gerência de Processos e Sistemas da 

Superintendência de Tecnologia da Informação da SEGPLAN articularam 

reuniões com os órgãos executores de Programas Sociais a fim de apresentar o 

projeto de um Cadastro Único Estadual de beneficiários dos programas/ações 

sociais, com o objetivo de melhorar a gestão, aumentar o fluxo de informações e, 

por fim, desenvolver um mapa do desenvolvimento social do Estado de Goiás. 

Para isso, foi realizada reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Social do 

Estado de São Paulo para a cessão gratuita de sistema informatizado que poderá 

gerir o Cadastro Único Estadual de Goiás. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

♦ Planejamento junto aos órgãos executores dos Programas Sociais, na 

definição dos recursos a serem investidos; 

♦ AFT – Sistema de Administração Financeira do Tesouro; 

♦ SIOFINET – Sistema de Execução Orçamentária e Financeira;  

♦ Fluxo de Caixa Projetado; 

♦ Realização da 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

DIRETOR DO FUNDO PROTEGE GOIÁS, realizada em 20 de julho 

de 2011, para Avaliação do Conselho Diretor do Fundo PROTEGE 

GOIÁS referente aos programas e/ou ações, abaixo relacionados, para 

os exercícios 2009 e 2010, em atendimento ao oficio nº 02/2011 - 5ª 

DF, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, com base no inciso II, 

do art.10, da Lei nº14.469/2003: 

Órgão Executor Programa Ação 

SEINFRA 1034 - Programa Desenvolvimento da 
Rede Multimodal de Transporte 

2989 - Transporte 
Cidadão na RMG (Eixo 
Anhanguera) 

CIDADES 
1879 - Programa Mobilidade Na Região 
Metropolitana e Municipal de Médio 
Porte 

2702 - Transporte 
Cidadão - Subsídio ao 
Transporte Coletivo 
Urbano (Linhas Semi 
Urbanas) 
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� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos Programas e 

das Ações: 

O FUNDO PROTEGE GOIÁS NÃO executa diretamente PROGRAMAS 

e/ou AÇÕES. Os programas/ações custeados com recursos do Fundo PROTEGE 

são descentralizados, cabendo ao órgão executor do programa/ação a eleição de 

indicadores de desempenho próprios a cada programa/ação, bem como a 

alimentação dos mesmos junto aos Sistemas de Gestão.  

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 0 - ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7014 - Encargos Especiais Gerais 

PROGRAMA 1003 - PROGRAMA AGROFAMILIAR 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

Número de sacas produzidas = 369.000 sacas de 60 kg safra 2010/2011 

A execução da Lavoura Comunitária tem sido feita em estrita observância 

da política geral da administração pública. Devido a sistematização de processos 

tem aumentado o tempo de conclusão dos termos protocolares para realização de 

parcerias e procedimentos licitatórios, reduzindo nossa flexibilidade de negociação 

nos preços dos insumos, o que diminui o quantitativo previsto na sua aquisição, 

uma vez que torna-se necessário o ajuste da quantidade dos insumos ao preço de 

mercado..  

Embora a SEAGRO estabeleça parceria com a Emater para a assistência 

técnica aos beneficiários da lavoura, constatamos a insuficiência de técnicos para a 

prestação desses serviços em todos os municípios do Estado o que impede o 

cumprimento de uma das metas que é atender todos os 246 municípios, 

restringindo a aumento da  área plantada e famílias atendidas. 

O Programa cumpre o seu papel quando implanta a forma de integração 

das pessoas com baixo poder aquisitivo a um sistema de colaboração coletiva, no 

qual todos se mostram produtivos, melhorando as relações sociais comunitárias, as 

relações com o poder público e a segurança alimentar e nutricional. 

Com recursos do Fundo PROTEGE, tivemos o seguinte resultado: 

♦ Número da sacas produzidas = 369.000 sacas de  60 kg safra 

2010/2011 

(X) Gestão Participativa       

(X) Gestão com Foco nos Resultados  

( ) Política de Gestão de Pessoas    
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♦ Número de famílias beneficiadas com lavoura comunitária = 26.225 

famílias beneficiadas. 

♦ Hectares estimados com lavoura comunitária safra 2011/2012 = 

14.242 

♦ Recurso aplicado safra 2011/2012 = R$ 5.052.855,00 

  Horta Comunitária - a distribuição das sementes contempla as entidades 

associativas, escolas, famílias e todas as pessoas que buscam esse meio de 

produção cujo controle nos dá o número estimado das pessoas atendidas, mas 

somente o ponto de vista estatístico. Para que tenhamos o resultado do impacto na 

segurança alimentar estamos revendo as estratégias e traçando outras que nos 

possibilitará o acompanhamento por amostragem  e seu resultado  social e 

econômico. 

� Ação 2000 - Horta Comunitária - Produção De Olerícola 

Realizações: 

♦ Distribuição de sementes para produção de hortas comunitárias 

Observações: 

♦ O atendimento foi efetuado com estoque de sementes adquiridas no 

ano anterior 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Família beneficiada (Meta = 30.000 famílias) 32.808 

Investimento Governo Estadual – Fundo PROTEGE (R$) 0,00 

� Ação 2388 - Lavoura Comunitária - Produção Comunitária de 

Alimentos 

Realizações:

♦ Aquisição de sementes e adubos 

♦ Cadastramento de Prefeituras e entidades associativas = 314 cadastros 

realizados 

♦ Visitas técnicas de acompanhamento de produção  

♦ Evento para recebimento de contrapartida de grãos produzidos 

♦ Evento de lançamento safra 2011/2012 – Lavoura Comunitária 

♦ Municípios atendidos = 162 

Resultado Safra 2010/2011: 

♦ Grãos produzidos safra 2010/2011– Lavouras comunitárias – 22.114 

toneladas 
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♦ Produção doada à OVG safra 2010/2011 ( contrapartida) – 550 

toneladas 

Descrição Meta, Eventos e Recursos Financeiros Resultado 

Família beneficiada/família safra 2011/2011 (META= 

40.000)
26.225 

Investimento Governo Estadual – Fundo PROTEGE (R$) 5.052.855,00 

PROGRAMA 1008 - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 

O Programa Bolsa Universitária, pioneiro no país, se destaca pelo grande 

alcance humano e social, voltado para atender estudantes com dificuldades 

financeiras que abandonam ou não têm condições de manter os seus estudos em 

universidades particulares do Estado de Goiás. 

Assim, o programa possui três eixos de ação - área educacional, área 

política e área social: possibilitando avanços significativos na vida do estudante; 

atuando como um programa de qualificação profissional; reduzindo o índice de 

evasão escolar; dando apoio aos estudantes com dificuldades financeiras; 

ampliando o número de profissionais com formação universitária; e aumentando a 

competitividade no processo de desenvolvimento do Estado de Goiás. 

O aluno beneficiado com a Bolsa Universitária assina um termo de 

compromisso e presta serviço durante o curso em órgãos públicos, entidades 

filantrópicas e organizações não-governamentais. A prestação de serviço é 

estabelecida com carga horária mínima de 160 horas semestrais em locais e 

horários compatíveis com as tarefas escolares e profissionais, e de acordo com a 

formação do beneficiado. 

O programa é reconhecido nacionalmente como uma das mais bem-

sucedidas iniciativas na área educacional no País. Ele representa a oportunidade de 

conclusão de um curso superior para o estudante que não possui condições de arcar 

com as mensalidades em instituições privadas de 3º grau no Estado de Goiás. 

O programa passou por mudanças e a bolsa deixou de ter um valor único 

para todos. Além do critério socioeconômico para acesso ao benefício, passou a 

considerar o desempenho acadêmico do aluno como critério de permanência no 

programa e atribuição de valores. 

Estudantes com renda bruta familiar até seis salários mínimos podem 

pleitear a bolsa parcial. Neste caso, o aluno que obtiver média de até 6,9 no 

semestre anterior terá direito ao benefício no valor de até 300 reais; até 400 reais, 

caso tenha média entre 7 e 8,4; e até 500 reais, se conseguir média de no mínimo 

8,5. 

As vagas das bolsas parciais serão distribuídas atendendo, rigorosamente, 

a: 

I - Ordem decrescente de classificação na avaliação da média geral dos 

bolsistas; 
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II - Existência de dotação orçamentária; 

III - Conveniência administrativa. 

Já a bolsa integral contempla os universitários com renda bruta familiar 

até um salário mínimo e meio. Quem for selecionado num primeiro momento para 

a bolsa parcial, poderá participar da seleção para a bolsa integral e será 

remanejado, caso se enquadre nos critérios exigidos. 

A Bolsa Universitária é compatível com sistemas de créditos, como o 

FIES, o Financiamento Estudantil do governo federal. A seleção de novos 

beneficiários acontece semestralmente. 

O aluno não perde o benefício se for reprovado em apenas uma disciplina 

por semestre. Neste caso, tem uma nova chance para continuar no programa. 

Em contrapartida, o estudante deverá prestar serviço voluntário em 

instituições governamentais ou não governamentais, com carga horária compatível 

com seus afazeres escolares e trabalho. 

O Programa também incentiva a doação de sangue e o cadastro de medula 

como formas de contrapartida. 

A partir da reformulação do programa em 2011, passou-se a exigir 

também demonstração de qualidade de ensino por parte das instituições privadas 

de ensino superior conveniadas. Para manter o credenciamento, essas instituições 

deverão atender parâmetros de eficiência determinados pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

O referido Programa entre janeiro e junho de 2011 foi executado 

mediante Contrato de Gestão com a ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DO 

ESTADO DE GOIÁS – OVG e a SECRETARIA DE CIDADANIA E 

TRABALHO, sendo que a partir de julho de 2011 o Contrato de Gestão passa a ser 

celebrado com SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO. 

OBS.: A partir de 2009 o Programa Bolsa Universitária é executado 

orçamentária e financeiro, por meio do processo de descentralização orçamentária 

do Fundo PROTEGE Goiás para a Secretária de Cidadania e Trabalho. 

� Ação 2007 - Concessão De Bolsas Universitárias

Realizações:

A ação visa oportunizar a conclusão de um curso superior para estudantes 

que não possuem condições de arcar com as mensalidades em instituições privadas 

de ensino no Estado de Goiás. 

Em 2011, forma beneficiados mais de 18 mil universitários bolsistas 

matriculados em 70 instituições particulares de ensino superior, em 32 municípios 

goianos. O programa paga a contribuição de até 200 reais do valor total da 

mensalidade para estudantes regularmente matriculados. 

Em contrapartida, o aluno presta serviço voluntário em instituições 

governamentais ou não-governamentais, com carga horária compatível com seus 

afazeres escolares, trabalho e, muitas vezes, de acordo com a sua área de 

formação. 
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As atividades executadas são: 

♦ Cadastramento do Baneficiários 

♦ Entrvistas do Baneficiários 

♦ Avaliação do Baneficiários 

♦ Seleção do Baneficiários 

O referido Programa entre janeiro e junho de 2011 foi executado 

mediante Contrato de Gestão com a ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DO 

ESTADO DE GOIÁS – OVG e a SECRETARIA DE CIDADANIA E 

TRABALHO, sendo que a partir de julho de 2011 o Contrato de Gestão passa a ser 

celebrado com SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO. 

OBS.: A partir de 2009 o Programa Bolsa Universitária é executado 

orçamentária e financeiro, por meio do processo de descentralização orçamentária 

do Fundo PROTEGE Goiás para a Secretária de Cidadania e Trabalho. 

Coordenado pela OVG, em parceria com o governo estadual, o programa 

já beneficiou mais de 34 mil estudantes em todo o Estado, tendo investido mais de 

R$ 165 milhões, no período de 2006 a 2011. 

Realizações:

1. Pagamento mensal dos benefícios; 

2. Encaminhamento dos bolsistas para a prestação da contrapartida, 

no ato da assinatura do Termo de Compromisso de Prestação de 

Serviço; 

3. Processo contínuo de acompanhamento e controle do 

desenvolvimento da contrapartida; 

4. Mais de 18.000 alunos beneficiados; 

5. Mais de R$ 30 milhões investidos; 

6. 70 Instituições de Ensino Superior conveniadas;  

DISCRIMINAÇÃO 

META FÍSICA 
EXECUTADA 

(Janeiro a 
Junho/2011) 

META FÍSICA 
EXECUTADA 

(Julho a 
Novembro/2011) 

Bolsa Universitária 

Numero de Bolsas 18.731 18.731

Entidades Atendidas 109 109

Municípios Atendidos 246 246

PROGRAMA 1034 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE 

MULTIMODAL DE TRANSPORTE 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado:  

O indicador utilizado é o número de passageiros atendidos pelo benefício do 

Transporte Cidadão.  

Ação Nº de passageiros 
previstos (PP) 

Nº de passageiros 
atendidos (PA) 

Valor repassado à 
METROBUS 

PA/PP 
(%) 

2989 36.245.454 31.475.816          36.666.666,63 87% 
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� Ação 2989 - Programa Transporte Cidadão Na Rmg (Lei Nº 16.275)

Realizações:

♦ Foram transportados os passageiros do Eixo Anhanguera no total 

de 31.475.816 passageiros. 

Observações: O valor total repassado à METROBUS, referente ao 

subsídio financeiro do Eixo Anhanguera, até o dia 28/12/2011, foi de R$ 

36.666.666,63 (trinta e seis milhões seiscentos e sessenta e seis mil seiscentos e 

sessenta e seis reais e sessenta e três centavos). 

Nº de passageiros 
previstos (PP) 

Nº de passageiros 
atendidos (PA) 

Valor repassado à 
METROBUS 

PA/PP 
(%) 

36.245.454 31.475.816          36.666.666,63 87% 

PROGRAMA 1038 - PROGRAMA EDUCACIONAL SALÁRIO ESCOLA

No segundo semestre/2011 foi executado o valor de R$ 147.900,00 (cento 

e quarenta e sete mil e novecentos reais) que foi distribuído para os Municípios  

para cobrir despesas do Programa Jornada Ampliada. 

Municípios que realizam o Programa AABB – Jornada Ampliada 

são: Catalão, Goiás, Inhumas, Itaberaí, Bom Jesus de Goiás, Itumbiara, Goiânia, 

Mineiros, Palmeiras de Goiás, Piracanjuba, Piranhas, Orizona, Porangatu, Rio 

Verde, Santa Helena de Goiás, Silvânia, Uruaçu.  Onde atende no total 1.840 

alunos. 

� Ação 2299 - Apoio e Permanência na Und. Escolar de Alunos de 07 A 

17 Anos - Salário Escola

Realizações:

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

� Ação 2302 - Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Técnicas, 

Administrativas e Pedagógicas  

Realizações:

♦ Apoio e permanência nas Unidades Escolares de alunos de 07 à 17 

anos.  
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Consiste em uma proposta de complementação educacional, baseada na 

valorização da cultura do educando e de sua comunidade. Essa complementação é 

efetivada por meio de atividades lúdicas desenvolvidas em torno de áreas como 

saúde e higiene, esporte e linguagens artísticas, possibilitando a construção de 

conhecimentos e o acesso à cidadania. 

Objetivo 

O objetivo da ação Jornada Ampliada e de contribuir para a inclusão, a 

permanência e o desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes de 

famílias de baixa renda, por meio de atividades socioeducativas, culturais, 

artísticas, esportivas e de saúde, integrando as famílias, a escola e a comunidade.  

Público Alvo 

O Programa destina-se a crianças e adolescentes de ambos os sexos, na 

faixa etária de 07 a 17 anos, pertencentes a famílias de baixa renda, matriculados 

ou não, nas escolas da rede pública de ensino.  

Municípios e número de alunos do Programa AABB – Jornada Ampliada são: 

MUNICÍPIO ALUNOS 

Catalão 100 

Goiás 100 

Inhumas 100 

Itaberaí 120 

Bom Jesus de Goiás 100 

Itumbiara 100 

MUNICÍPIO ALUNOS 

Goiânia 200 

Mineiros 100 

Palmeiras de Goiás 100 

Piracanjuba 100 

Piranhas 100 

Orizona 100 

Porangatu 100 

Rio Verde 120 

Santa Helena de Goiás - 

Silvânia 100 

Uruaçu 100 

Total 1740 
ALUNOS 

Observações:  

♦ Devido no 1º semestre o Programa ser gerido pela Secretaria de 

Cidadania e Trabalho – SECT, o qual foi transferido através do 

ofício 1257/2011 – SECT para Secretaria de Estado da Educação de 

13 de julho/2011, houve transtornos no que se refere ao pagamento 

das despesas do 1º e 2º semestre.  

♦ Por outro lado informamos que o Programa Jornada Ampliada na 

maioria dos Municípios houve total satisfação no que se refere ao 

atendimento do público alvo que são crianças e adolescentes. 
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♦ No segundo semestre/2011, foi descentralizado do Fundo Protege 

para a Seduc o valor de R$ 156.400,00 (cento e cinquenta e seis mil 

e quatrocentos reais), mas foi pago o valor de R$ 147.900,00 (cento 

e quarenta e sete mil e novecentos reais), que foram distribuídas para 

os Municípios, para cobrir despesas do Programa Jornada Ampliada. 

PROGRAMA 1051 - PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVA 

 Objetivo:

♦ Promover a permanência e manutenção dos atletas goianos em 

competições nos níveis escolar, estadual e nacional através do 

Programa de Incentivo ao Atleta de Rendimento – Pró-Atleta; 

♦ Oportunizar a aquisição de valores morais e qualidade de vida com a 

prática e vivência no esporte; 

♦ Elevar o nome do Estado de Goiás, através da participação dos atletas 

goianos nas diversas modalidades contempladas com o Pró-Atleta. 

♦ O Programa de Incentivo ao Atleta de Rendimento - PRÓ-ATLETA 

foi instituído pela Lei nº. 14.308 de 12 de novembro de 2002 

regulamentada de pelo Decreto nº. 5.759 de 21 de maio de 2003, com 

alteração sofrida pela Lei nº. 16.532 de 06 de maio de 2009.  

♦ No Plano de Trabalho para o ano de 2011 foram solicitados recursos 

financeiros para o pagamento de 06 (seis) parcelas no valor de R$ 

250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) mensais totalizando no 

ano o montante de R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil 

reais). Foram efetivamente repassados 2 (duas) parcelas por meio do 

Termo de Cooperação nº. 014/2011 executando-se o pagamento 

referente aos meses de outubro e novembro de 2011, tendo o 

quantitativo de atletas contemplados conforme os dados abaixo 

especificados: 

Ja
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D
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 584 0 

Vincula-se o planejamento desta ação à Lei nº. 14.308 de 12 de novembro 

de 2002 regulamentada de pelo Decreto nº. 5.759 de 21 de maio de 2003, com 

alteração dada pela Lei nº. 16.532 de 06 de maio de 2009. A quantidade de 

beneficiados é de 600 bolsas mensais totalizando o montante de R$ 250.000,00 

(Duzentos e cinquenta mil reais) mensais conforme quadro abaixo: 

NÍVEL QUANTIDADE VALOR TOTAL 

Nacional 50 R$ 750,00 R$ 37.500,00 

Estadual 300 R$ 500,00 R$ 150.000,00 

Escolar 250 R$ 250,00 R$ 62.500,00 

TOTAL 600 R$ 250.000,00 
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Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos Programas e das 

Ações:

PRÓ-ATLETA EM NÚMEROS: 

Outubro/2011

Modalidades 
Esportivas 

Atletas 
Contemplados 

31 575 

Novembro/2011 

Modalidades 
Esportivas 

Atletas 
Contemplados 

31 584 

� Ação 1099 - Concessão de Incentivo ao Atleta de Rendimento – Pró-

Atleta

Realizações:

Foram realizados os pagamentos de 2 (duas) parcelas, referentes aos 

meses de outubro e novembro de 2011. O recurso aplicado atingiu o quantitativo 

de 575 (Quinhentos e setenta e cinco) atletas no mês de outubro e 584 (Quinhentos 

e oitenta e quatro) atletas no mês de novembro. 

Observações: 

Atenção focada nos índices técnicos apresentados pelos atletas no 

processo de inscrição. 

Quantidade de atletas contemplados no ano de 2011: 

Físico Financeiro  

Janeiro xxx xxx 

Fevereiro xxx xxx 

Março xxx xxx 

Abril xxx xxx 

Maio xxx xxx 

Junho xxx xxx 

Julho xxx xxx 

Agosto xxx xxx 

Setembro xxx xxx 

Outubro 575 R$ 247.500,00 

Novembro 584 R$ 250.000,00 

Dezembro xxx xxx 

O Programa de Incentivo ao Atleta de Rendimento – PRÓ-ATLETA teve 

grande aceitação e procura por parte do público-alvo que se buscou atingir. 

A contemplação de atletas nos níveis nacional, estadual e escolar 

contribui para diversificação e consequente massificação e desenvolvimento do 

Esporte Goiano. 
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O foco do programa é priorizar a contemplação dos atletas pela 

qualificação técnica é não alcançar índices quantitativos. 

PROGRAMA 1069 - PROGRAMA MORADA NOVA 

O Programa Morada Nova, foi idealizado para implementar através de 

parcerias estratégicas com a União e os Municípios, visando a construção, a 

reforma/ampliação e a legalização de habitações, reduzindo o déficit habitacional e 

melhorando a habitabilidade das moradias populares em Goiás. Assim, o programa 

objetiva combater o déficit e suprir as deficiências habitacionais da população de 

baixa renda, propiciando melhor qualidade de vida às famílias, através de 

subsídios em consonância com os critérios definidos pelo Governo do Estado.

Comentários:

Cooperação com bancos parceiros para captação de recursos provenientes 

do orçamento geral da União adquiridos via leilão, para construção de unidades 

habitacionais pelo Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH. 

Neste ano de 2011 foram concluídas 200 unidades 

E foi dado início de obras nos seguintes municípios: 

♦ 40 unidades em Goianapolis; 

♦ 50 unidades em Cidade Ocidental; 

♦ 50 unidades em Corumbá de Goiás; 

♦ 50 unidades em Pirenópolis; 

♦ 50 unidades em Jussara; 

♦ 30 unidades em Maripotaba; 

♦ 50 unidades em Pires do Rio. 

♦ Sendo que todas as unidades serão inauguradas em fevereiro de 

2012. 

Liberação de contrapartida no valor R$ 1.800.000,00 (Hum Milhão e 

oitocentos mil reais) pelo governo do Estado de Goiás.   

Com essas unidades serão capazes de atender 800 famílias. 

� Ação 1130 - Regularização Fundiária (Antigo Habitar Legal)

Realizações:

Durante o ano de 2011 houve a intermediação da Secretaria das Cidades 

na Descentralização de recursos do Fundo PROTEGE  através do FEHIS para a 

AGEHAB para a regularização fundiária de 885 lotes urbanos sendo o valor da 

descentralização R$ 1.701.000,00 dos quais foi pago   R$ 1.134.000,00, restando 

R$ 567.000,00 para restos a pagar em 2012. 

Observações: O objetivo da ação É de melhorar as condições de 

habitabilidade de assentamentos humanos precários, reduzir riscos mediante sua 

urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade.  
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� Ação 2164 - Quitação De Financiamentos Habitacionais Para A 

População Carente

Realizações:

Nenhuma atividade foi realizada em 2011. 

PROGRAMA 1082 - PROGRAMA RENDA CIDADÃ 

O Programa Renda Cidadã em 2011, após um breve período de suspensão 

(janeiro a Abril) retomou todas as suas atividades como: concessão dos benefícios 

às famílias e entidades filantrópicas cadastradas no Programa; Capacitação dos 

supervisores, e palestras socioeducativas para os beneficiários. 

Além disso, ao retomar suas atividades, o Programa ajustou o foco de 

atendimento com base nos critérios de inclusão, reduzindo desvios e gastos 

indevidos e aumentando sua credibilidade e a de seus gestores. 

♦ Atendimento médio de 63.903 famílias no Programa Renda Cidadã 

nos 246 municípios goianos; 

♦ Realização de Capacitação dos Supervisores do Programa Renda 

Cidadã - Programa Estadual de Transferência de Renda para 233 

participantes; 

♦ Aperfeiçoamento do Sistema para atualização dos dados cadastrais 

das entidades e hospitais filantrópicos atendidas pelo Programa 

Renda Cidadã - Auxílio Nutricional Pão e Leite e/ou Pagamento de 

Tarifa de energia Elétrica, Água e Esgoto; 

♦ Atualização Cadastral de 472 Entidades inscritas no Programa 

Renda Cidadã Auxílio Nutricional – Pão e Leite em 110 municípios;  

♦ Distribuição de Auxílio Nutricional a uma média anual de 432

Entidades Filantrópicas com atendimento médio de 43.904 pessoas; 

♦ Auxílio no Pagamento das Tarifas de Energia Elétrica, Água e 

Esgoto às Famílias de Baixa Renda a 580 entidades e hospitais de 69 

municípios; 

♦ Assinatura de Convênio com a CONAB/SECT e OVG para doação 

permanente de alimentos para entidades filantrópicas com vistas a 

atender todas as entidades cadastradas pela OVG e SECT; 

♦ Reuniões socioeducativas com os beneficiários do Programa Renda 

Cidadã nos 246 municípios goianos; 

♦ Implantação de uma nova versão para o Cadastro das famílias com 

perfil para o Programa Renda Cidadã; 

♦ Atualização Cadastral dos beneficiários do programa Renda Cidadã. 

♦ Acompanhamento do processo de transferência da folha de 

pagamento dos benefícios do Programa Renda Cidadã do Banco Itaú 

para a Caixa Econômica Federal  
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♦ Assinatura de Acordo entre o Governo de Goiás e o Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome para a integração do 

Programa Renda Cidadã Variável ao programa Bolsa Família, 

composto de distintas ações destinadas à erradicação da pobreza 

extrema no ESTADO. 

� Ação 2419 - Auxílio Financeiro às Famílias de Baixa Renda - 

Trasferência De Renda

Realizações:

Em 2011 o AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA 

RENDA do Programa Renda Cidadã manteve o pagamento de benefícios em todos 

os municípios do Estado, sendo atendidas atualmente, 63.931 famílias 

(atendimento médio anual de 63.903). Ocorreram algumas exclusões de 

beneficiários que foram contemplados com o Programa Bolsa família. 

Iniciou-se o processo de atualização de dados dos beneficiários do 

programa Renda Cidadã, realizadas pelos Secretários Executivos, nos respectivos 

municípios, devido à nova versão do sistema de cadastramento.  

O que é o AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA 

RENDA do Programa Renda Cidadã? 

É uma ação do Programa Estadual de Transferência de Renda – Renda 

Cidadã, que por meio do auxílio financeiro mensal, atende em caráter temporário 

às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, é 

destinado às famílias goianas que estejam passando por dificuldades financeiras e 

que dependem dessa ajuda para sobreviver. 

O que é o “RENDA CIDADÃ MAIS SAÚDE”? 

O Renda Cidadã Mais Saúde concederá valor fixo de R$40,00 que será 

adicionado ao valor básico de R$80,00 do Renda Cidadã à família com integrante 

portador de hemofilia, epilepsia, doença renal crônica, HIV, fibrose cística, anemia 

falciforme, hipertensão arterial, diabetes, tuberculose, neoplasia maligna, gestantes 

ou mães que estejam amamento até seis meses após o parto. 

O que é o “RENDA CIDADÃ MAIS EDUCAÇÃO”? 

Já as famílias que possuem dependentes entre 6 e 17 anos de idade que 

estejam regularmente matriculados no ensino fundamental ou médio, receberão o 

Renda Cidadã Mais Educação. Assim, o grupo familiar terá acrescido ao seu 

benefício o valor de R$ 10,00 por dependente matriculado. O máximo são quatro 

filhos. 

OBS.: A partir de 2009 o Programa Renda Cidadã é executado 

orçamentária e financeiramente, por meio do processo de descentralização 

orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para a Secretaria de Cidadania e 

Trabalho
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MÊS META FÍSICA 

JANEIRO - 

FEVEREIRO - 

MARÇO - 

ABRIL - 

MAIO 63.716 

JUNHO 63.841 

JULHO 64.116 

AGOSTO 63.787 

SETEMBRO 63.889 

OUTUBRO 63.975 

NOVEMBRO 63.965 

DEZEMBRO (*) 63.931 

MEDIA ANUAL 63.903 
Banco de Dados da Superintendência de Programas Especiais 

Obs: As metas de outubro e novembro foram lançadas de acordo com 

fechamento da folha (sem devolução). (*)dezembro meta estimada. 

Banco de Dados da Superintendência de Programas Especiais 

� Ação 2421 - Auxílio Emergencial à Pessoa de Baixa Renda

Realizações:

A ação visa distribuir Kits de Alimentos e gênero de primeira 

necessidade, em caráter temporário, às famílias vítimas de catástrofes ou demais 

necessidades emergenciais, como também atender comunidades vulnerabilizadas 

economicamente como: quilombolas, ciganos, indígenas, GLBTT's e outras. 

No ano de 2011, foram distribuídos 480 Kits Alimentícios para famílias 

em situação de vulnerabilidade e riscos, atendendo prioritariamente o município de 

Cavalcante, onde aproximadamente 200 casas foram destelhadas em função de 

uma chuva com vendaval, com a estimativa de atendimento de 2.800 pessoas. 

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ + 
SAÚDE E + EDUCAÇÃO (referência de dezembro) 

Nº DE 
BENEFÍCIOS 

BÁSICO 

Nº DE 
BENEFÍCIOS 

+ SAÚDE 

Nº DE 
BENEFÍCIOS 
+ EDUCAÇÃO

Nº DE BENEFÍCIOS 
+SAÚDE/+ EDUCAÇAO 

41.302 3.733 17.759 1.137 

TOTAL 63.931 
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OBS.: A partir de 2009 o Programa Renda Cidadã é executado 

orçamentária e financeiramente, por meio do processo de descentralização 

orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para a Secretaria de Cidadania e 

Trabalho.

� Ação 2441 - Inserção Produtiva de Famílias Vulnerabilizadas - 

Criando Oportunidades e Unidades de Produção

Realizações:

Esta ação visa propiciar oportunidades de emprego/trabalho e geração de 

renda aos beneficiários do Programa Renda Cidadã, com vistas à qualificação 

profissional, bem como incentivo ao associativismo, com a finalidade precípua de 

emancipação futura do grupo familiar atingido. 

Os três cursos profissionalizantes: CABELEIREIRO E MAQUIAGEM, 

TORTA E SALGADOS e de CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA com vistas à 

preparação para o mercado de trabalho dos beneficiários do Programa Renda 

Cidadã tiveram a sua conclusão efetiva  no primeiro semestre de 2011   ,  a saber: 

♦ CURSO DE CABELEIREIRO E MAQUIAGEM- 

Municípios:Acreúna, Adelândia, Águas Lindas de Goiás, Alto 

Horizonte, Americano do Brasil, Araguapaz, Bela Vista de Goiás, 

Bom Jesus de Goiás, Cesarina, Cristianópolis, Edéia, Firminópolis, 

Ipameri, Itajá, Itapirapuã, Nazário, Palestina, Palmelo, Paraúna, 

Petrolina de Goiás, Rialma, Santa Helena de Goiás, São Miguel do 

Passa Quatro, São Simão, Serranópolis, Trindade e Uruaçu, sendo 

20 pessoas por município. Totalização de 540 (quinhentos e 

quarenta) pessoas  capacitadas. 

♦ CURSO DE TORTA E SALGADOS – Municípios: Amorinópolis, 

Aragoiânia, Avelinópolis, Baliza, Campinorte, Campos Belos, 

Estrela do Norte, Goianira, Guapo, Inhumas, Jandaia, Joviânia, 

Matrinchã, Monte Alegre, Mossâmedes, Nerópolis, Piracanjuba, 

Piranhas, Planaltina, Santa Cruz de Goiás, Santo Antonio de Goiás, 

Turvânia e Uruana. Totalização de 460 (quatrocentos e sessenta) 

pessoas capacitadas, sendo 20 pessoas por município. 

♦ CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA – Municípios: Ipameri, 

Itaberaí, Jaraguá, Mineiros ,Palmeiras, Pirenópolis, Pires do Rio , 

Porangatu, Posse, Quirinópolis, Sanclerlândia, Santa Helena, São 

Luiz de Montes Belos, São Miguel do Araguaia, Silvânia e 

Trindade, sendo 90 pessoas por município. Totalização de 2250 

(dois mil e duzentos e cinqüenta ) pessoas capacitadas. 

♦ Totalização Geral de Pessoas Capacitadas: 3.250 três mil 

duzentos e cinqüenta ) pessoas capacitadas). 

OBS.: A partir de 2009 o Programa Renda Cidadã é executado 

orçamentária e financeiramente, por meio do processo de descentralização 

orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para a Secretaria de Cidadania e 

Trabalho. 
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DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO DE CURSOS NOS MUNICÍPIOS 

GOIANOS 

CURSOS  Nº DE VAGAS 
Nº DE 

MUNICÍPIOS 

CABELEIREIRO E 
MAQUIAGEM 

540 27 

TORTAS E SALGADOS 460 23 

INFORMÁTICA BÁSICA 2.250 23 

TOTAL (*) 3.250 73 

Fonte: Banco de Dados da Superintendência de Programas Especiais- Gerência dos 
Programas de Transferência de Renda. 

� Ação 2446 - Auxílio no Pagamento das Tarifas de Energia Elétrica, 

Água e Esgoto às Famílias de Baixa Renda

Realizações:

Esta ação consiste no auxilio financeiro mensal na forma de isenção das 

contas de: energia elétrica quando o consumo for até 50 Kws/mês; água tratada de 

até 5.000 litros/mês e de utilização do serviço de coleta de esgoto, instituído pela 

Lei 14.052 de 21 de dezembro de 2001, visando com isso promover a redução das 

despesas das famílias cadastradas no Programa Renda Cidadã, proporcionando-

lhes  um aumento na sua renda mensal. 

OBS.: A partir de 2009 o Programa Renda Cidadã é executado 

orçamentária e financeiramente, por meio do processo de descentralização 

orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para a Secretaria de Cidadania e 

Trabalho. 

DEMONSTRATIVO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS 
META FÍSICA EXECUTADA – ANO 2011 

MÊS ÁGUA LUZ 
Nº. DE 

MUNICÍPIOS CUSTO R$ 

JANEIRO 13.566 1.360 246 111.667,73

FEVEREIRO 13.361 1.420 246 105.334,70

MARÇO 14.440 1.821 246 114.758,40

ABRIL 13.482 1.177 246 105.145,81

MAIO 12.585 1.464 246 107.865,36

JUNHO 12.657 1.465 246 109.351,15

JULHO 12.835 1.568 246 111.587,14

AGOSTO 11.337 1.349 246 98.662,48

SETEMBRO 9.766 1.215 246 86.411,57

OUTUBRO 11.398 1.148 246 100.007,65

NOVEMBRO 12.785 1.313 246 114.844,91

DEZEMBRO 13.226 1.543 246 123.090,49
MEDIA 
ANUAL 12.620 1.403 246 

Fonte: Banco de Dados da Superintendência de Programas Especiais 
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GRÁFICOS DE FÁMILIAS BENEFICIADAS COM ISENÇÃO DE 
ENERGIA E ÁGUA E ESGOTO  

� Ação 2463 - Auxílio no Pagamento das Tarifas de Energia Elétrica, 

Água e Esgoto às Entidades e Hospitais Filantrópicos

Realizações:

Esta ação consiste no auxilio financeiro mensal na forma da isenção de 

contas pelo consumo de energia elétrica, água tratada e de utilização do serviço de 

coleta de esgoto, instituído pela Lei 14.052 de 21 de dezembro de 2001, e visa 

promover o aumento da capacidade de atendimento das unidades de assistência 

social e de saúde, otimizando assim o serviço disponibilizado à comunidade e 

proporcionando aos seus usuários melhoria no desempenho e agilidade nas 

atividades. 

A coordenação de acompanhamento às Entidades oferece assessoria, 

monitoramento e fiscalização, visando ajustes e maior justiça social. 

Uma grande dificuldade nas ações de fiscalização e monitoramento, as 

entidades no ano de 2010, foi falta de pessoal especializado, estrutura física, sala 

privativa para entrevistar/receber os responsáveis legais pelas entidades, telefone 

desbloqueado para ligações interurbanas, celulares e veículos para deslocamentos. 

No início do ano de 2011, foi feito um recadastramento de todas as 

entidades filantrópicas atendidas por esta atividade. 

OBS.: Desde 2009 o Programa Renda Cidadã é executado orçamentária e 

financeiramente, por meio do processo de descentralização orçamentária do Fundo 

PROTEGE Goiás para a Secretaria de Cidadania e Trabalho

Isenção de Água 

Isenção de Energia 
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OBS.: Desde 2009 o Programa Renda Cidadã é executado orçamentária e 

financeiramente, por meio do processo de descentralização orçamentária do Fundo 

PROTEGE Goiás para a Secretaria de Cidadania e Trabalho

� Ação 2464 - Auxílio Nutricional as Entidades Filantrópicas e 

Unidades de Atendimento

Realizações:

Esta atividade consiste no repasse do auxílio financeiro às entidades 

filantrópicas, organizações não governamentais de direito privado, cadastradas no 

programa Renda Cidadã – Pão e Leite, para complementação nutricional de 

pessoas em situação de vulnerabilidade social, conforme preconiza a Lei Estadual 

nº 14.023, de 21 de dezembro de 2001. 

Esta ação repassa uma per capta de R$ 0,40 por pessoa atendida/dia para 

472 entidades cadastradas (média anual de 432), perfazendo um total de R$ 

4.487.737.60 acumulados durante o ano de 2011. 

A coordenação de acompanhamento às entidades oferece assessoria, 

monitoramento e fiscalização, visando ajustes e maior justiça social. 

Uma das maiores dificuldades encontradas nas ações de fiscalização e 

monitoramento, nas entidades no ano de 2011, foi falta de pessoal especializado, 

estrutura física, sala privativa para entrevistar/receber os responsáveis legais pelas 

entidades, telefone desbloqueado para ligações interurbanas, celulares e veículos 

para deslocamentos. 

No início do ano de 2011, foi feito um recadastramento de todas as 

entidades filantrópicas atendidas por esta atividade.

MÊS 
ISENÇÃO DE 

ENERGIA 
ISENÇÃO DE ÁGUA E 

ESGOTO N. DE 
MUNICÍPIOS 

CUSTO R$ 

ENTID. PESSOAS ENTID. PESSOAS   

JANEIRO 306 213.411 269 145.965 72 977.198,76

FEVEREIRO 306 213.411 269 145.965 72  865.343,74

MARÇO 306 213.411 269 145.965 72 1.053.864,60

ABRIL 306 213.411 269 145.965 72 1.061.800,20

MAIO 306 213.411 269 145.965 72 1.118.113,10

JUNHO 306 213.411 269 145.965 72 1.144.257,10

JULHO 306 213.411 269 145.965 72  1.054.980,00

AGOSTO 284 213.411 247 145.965 72  1.102.503,10

SETEMBRO 285 213.411 248 145.965 72 1.245.615,03

OUTUBRO 285 213.411 248 145.965 72  1.242.505,35

NOVEMBRO 285 213.411 248 145.965 72  1.098.546,63

DEZEMBRO 285 213.411 248 145.965 72  1.077.813,39
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        Fonte: Banco de Dados da Superintendência de Programas Especiais. 

OBS.: A partir de 2009 o Programa Renda Cidadã é executado 

orçamentária e financeiramente, por meio do processo de descentralização 

orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para a Secretaria de Cidadania e 

Trabalho. 

Obs.: Os dados referentes aos meses de outubro e novembro foram 

lançados de acordo com fechamento da folha (sem devolução) e os dados do mês 

de dezembro foram lançados com valores estimados. 

Fonte: Banco de Dados da Superintendência de Programas Especiais

PROGRAMA 1852 - PROGRAMA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 

SAÚDE DA POPULAÇÃO 

Os recursos advindos do Fundo Protege para o programa melhoria das 

condições de saúde da população permitiu, à Secretaria de Estado da Saúde 

promover a saúde da população, contribuindo para sua qualidade de vida, 

auxiliando a SES no custeio de medicações e insumos essenciais,  abastecimento 

de algumas unidades hospitalares e atendimento à população carente. 

Os recursos do Protege alcança parte significante da população usuária do 

Sistema Único de Saúde em Goiás uma vez que contribui com a Secretaria na 
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aquisição de Medicamentos e Insumos para as Unidades Hospitalares da SES 

(2.198.430 procedimentos realizados), para o Sistema SAMU (490.384 

atendimentos realizados) e SIATE (60.754 atendimentos realizados), aquisição de 

medicamentos de alto custo (37.870 pacientes atendidos), aquisição de 

medicamentos para atendimento aos Mandados de Segurança impetrados em 

desfavor da SES/GO ( 392 mandados de segurança atendidos), aquisição de 

medicamentos para os pacientes vítimas do Acidente Radioativo Césio  137 (161 

pacientes atendidos), aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia do 

Cidadão em todos os 246 municípios do Estado de Goiás na ordem de R$ 0,50 

hab/ano. 

� Ação 2546 - Qualificação E Reorganização Do Sistema De Urgência E 

Emergência

Realizações: 

♦ 22088 – Aquisição de insumos e medicamentos para o SIATE 22549 – 

Aquisição de insumos e medicamentos para o SAMU 

 Principais Indicadores de Desempenho dos Programas e das Ações: 

♦ Total de atendimentos previstos para o SAMU em 2011: 861.342 

atendimentos 

♦ Total de recursos orçamentários e financeiros previstos para o SAMU: 

R$ 1.085.000,00. 

♦ Total de atendimentos realizados pelo SAMU 1º trimestre: 142.712, 

previsão utilizando-se médias até 4º trimestre: 498.74 atendimentos. 

♦ Total de recursos investidos pelo SAMU + SIATE: 

 Na DDO 4456 RDF 639, o valor de R$ 19.977,31 e na DDO 4522 RDF 

639, o valor de 370.000,00. 

♦ Total de atendimentos previstos para SIATE em 2011: 60.754 

atendimentos. 

♦ Total de recursos orçamentários e financeiros previstos para o SIATE 

2011: na DDO 4522, o valor de R$ 370.000,00 e na DDO 4456, o valor 

de 20.000,00. 

♦ Total de recursos investidos pelo SIATE em 2011: 

♦ Total de atendimentos realizados pelo SIATE até 3º trimestre: 58.754 

atendimentos; previsão utilizando-se médias até o 4º trimestre: 72.258 

atendimentos 

Observações: 

TDO  019  /2011  /  RDF 639 /  DDO's 4456 e 4522 

As informações do 4º trimestre ainda não foram repassadas pelo SAMU, 

em virtude disto, foram utilizadas médias, porém, não se atingiu porcentagem 

satisfatória na utilização dos recursos. 
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� Ação 2548 Aquisição De Medicamentos Para A Rede Assistencial

Realizações: 

♦ 22081 – Aquisição de medicamentos e insumos básicos referentes à 

contrapartida estadual do programa de incentivo à Assistência 

Farmacêutica (Programa Farmácia do  Cidadão) para os 246 municípios 

goianos (repasse fundo a fundo) 

♦ 22084 – Aquisição de insumos e medicamentos para combate às 

infecções oportunistas / DST / AIDS / HIV 

♦ 22085 – Aquisição de insumos e medicamentos aos radio-acidentados 

do Césio 137 

♦ 22086 – Aquisição  de  insumos e materiais farmacológicos para a rede 

assistencial. 

 Principais Indicadores de Desempenho dos Programas e das Ações: 

♦ Total de procedimentos previstos para a Rede Assistencial da SES/GO: 

2.198.430 procedimentos; 

♦ Total de recursos orçamentários e financeiros previstos para a Rede 

Assistencial da SES/GO0: R$ 43.429.000,00; sendo R$ 27.429.000,00 

na DDO 4455  RDF 640; R$ 10.000.000,00 na DDO 4604 RDF 778 e 

R$ 6.000.000,00 na DDO 4561 RDF 778. 

♦ Total de recursos investidos na Rede Assistencial da SES/GO até 

31/12/2011: total de R$ 39.929.618,85, sendo R$ 24.996.894,71 DDO 

4455 RDF 640; R$ 9.472.926,35 na DDO 4604 RDF 778 e R$ 

5.459.797,79 na DDO 4561 RDF 778. 

♦ Repasse contrapartida 2011 Farmácia do Cidadão R$ 3.002.022,50 na 

TDO 018/2010, sendo R$ 2.444.638,40 na DDO 4455 RDF 640 e R$ 

557.384,02 na DDO 4561 RDF 778. 

♦ Total de municípios do Estado de Goiás: 246 municípios 

Observações: 

TDO 018/2010, RDF 640,DDO 4455 

� Ação 2552 Aquisição De Medicamentos Excepcionais

Realizações:

♦ 22087 – Aquisição de Medicamentos Excepcionais / Mandados de 

Segurança 

Autorizado Empenhado % realizada
R$ 1.855.000,00 R$ 389.977,31 21,03%

Liquidado
R$ 23.358,55 1,26%

Pago
R$ 19.127,77 1,03%
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Principais Indicadores de Desempenho dos Programas e das Ações: 

♦ Total de pacientes atendidos: 2.823 

♦ Total gasto em Mandados de Segurança no Núcleo de Medicamentos e 

Mandados de Segurança: R$11.261.350,50 

♦ Total gasto em Medicamentos de Alto Custo no   CMAC: R$ 

16.749.381,81 

♦ Pacientes ativos no CMAC: 35.782 

♦ Total gasto em medicamentos importados: R$ 1.189.267,69 

Observações: 

TDO 017/2011, RDF 641, DDO's 4453, 4457 e 4592 

PROGRAMA 1862 – PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DO 

IPASGO SAÚDE 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

♦ Nº DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE 

APOIO SOCIAL (PAS): É o número de atendimentos realizados com 

isenção ou redução da co-participação aos usuários beneficiados pelo 

Programa de Apoio Social (PAS). 

Nº Médio de Atendimentos do PAS por Patologia 
Janeiro a Dezembro/2011 

Patologia Nº Médio de Atendimentos 

Oncologia 6726 

Insuficiência Renal Crônica 3505 

Portador de HIV 44 

Procedimento de Litotripsia 3 

Anemia Falciforme / Hemotransfusão 13 

Anemia Falciforme / Renal Crônico 35 

Insuficiência Renal Crônica  
/ Psicologia 

10 

Insuficiência Renal / Lúpus 34 

Imunodeficiência Adquirida ou Congênita 6 

Doenças Auto-Imunes 35 

Lupus (P/ procedimentos de Quimioterapia) 5 

TOTAL (soma das médias/patologia) 10416 

ALTO CUSTO E MANDADO SEGURANÇA
Autorizado Realizado % Realizada

R$ 29.200.000,00 R$ 28.855.673,58 96,51%
Liquidado

R$ 19.109.240,04 65,43%
Pago

R$ 14.975.026,21 51,28%
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Observações: 

PAS (Programa de Apoio Social): promove a redução da coparticipação 

do servidor público estadual e de seus dependentes do grupo familiar em 

procedimentos de alto custo, mediante avaliação socioeconômica;  

O Programa de Apoio Social (PAS) beneficiou efetivamente, em média, 

855 usuários do Ipasgo por mês com a redução ou isenção da coparticipação nos 

procedimentos de alto custo, citados na tabela acima. Foi apurado um total de 

114.665 atendimentos realizados de janeiro a novembro de 2011. 

� Ação 2634 - Implementação de Serviços de Assistência à Saúde

Realizações: 

♦ ASSISTÊNCIA À SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA AO 

USUÁRIO DO IPASGO - FUNDO PROTEGE ( Código 27026 ) 

Observações: 

Dentro da Ação 2634 - Implementação de serviços de assistência a saúde 

–, apenas a Realização 27026 é custeada com recursos do Fundo PROTEGE.O 

PAS (Programa de Apoio Social) promove a redução da coparticipação do servidor 

público estadual e de seus dependentes do grupo familiar em procedimentos de 

alto custo, mediante avaliação socioeconômica. 

Em 2011, o Programa de Apoio Social (PAS)  beneficiou, em média, 855 

usuários do Ipasgo por mês, totalizando 114.665 atendimentos realizados de 

janeiro a novembro. Teve como valores financeiros R$ 8.777.149,05 (Restos a 

Pagar de 2010) e R$ 8.227.906,15 (Janeiro-Outubro/11), totalizando R$ 

17.005.055,20 no exercício de 2011. 
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PROGRAMA 1879 - PROGRAMA PARA MOBILIDADE NA REGIÃO 

METROPOLITANA E MUNICÍPIOS DE MÉDIO PORTE 

� Ação 2702 - Transporte Cidadão - Subsídio Ao Transporte Coletivo 

Urbano

Realizações: 

Esta ação foi transferida para a Secretaria da Região Metropolitana de 

Goiânia a partir de janeiro de 2011. 

Observações: Este ano de 2011 a Secretaria das Cidades efetuou 

pagamentos de R$ 1.750.000.00 à Metrobus em restos a pagar do exercício de  

2010 por descentralização orçamentária do Fundo Protege.

♦ Transferência financeira à METROBUS de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil) mensais. 

Observações: Esse valor destina-se a oferecer subsídio financeiro aos 

usuários das linhas semi-urbanas e a viabilizar a aplicação de tarifa única do 

Sistema Integrado de Transporte da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos 

(SIT-RMTC). 

Nº de municípios 
previstos (MP) 

Nº de municípios 
atendidos (MA) 

Valor repassado à 
METROBUS 

Indicador 
(MA/MP)

20 9            2.713.319,49 45% 

� Ação 2707 - Cartão Transporte Cidadão

Realizações: 

O cartão transporte cidadão foi criado com o objetivo de propiciar a 

melhoria nas condições de mobilidade do usuário de baixa renda pela CMTC 

através de débito dos créditos recebidos do SITPASS pela METROBUS. 

Observações: Essa ação não foi executada no exercício de 2011.
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PROGRAMA 1881 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

� Ação 2718 - Subvenções Sociais as Organização não Governamentais 

Realizações: 

A referida Ação entre janeiro e junho de 2011 foi executada mediante 

Contrato de Gestão com a ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DO 

ESTADO DE GOIÁS – OVG e a SECRETARIA DE CIDADANIA E 

TRABALHO, sendo que a partir de julho de 2011 o Contrato de Gestão passa a ser 

celebrado com SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO. 

Objetiva o atendimento às crianças, adolescentes, deficientes e famílias, 

respaldando as ações da OVG, podendo proporcionar a médio prazo, a integração 

de outras ações que possam colaborar com a inclusão dessa clientela prioritária, 

através da: 

♦ Fábrica de Enxovais 

♦ Fábrica de malhas Compressivas 

♦ Fábrica de Fraldas Descartáveis 

♦ Fábrica de Cadeiras de Rodas 

Manutenção das Unidades:

♦ Centro Social Dona Gercina Borges 

♦ Condomínio Solidariedade 

♦ Casa do Interior 

♦ Centro Goiano de Voluntariado 

♦ Abrigo Sagrada Família 

DISCRIMINAÇÃO 

META 
FÍSICA 

EXECUTADA 
(Janeiro a 

Junho/2011) 

META FÍSICA 
EXECUTADA 

(Julho a 
Novembro/2011)

Complexo 
Gerontológico 

Sagrada     Família 

Abrigo Regime Asilar 
(Idosos Moradores 
Atendidos (dependentes) 64 65
Centro de Convivência 
Sagrada    Família 
(Idosos Atendidos 
(Independentes) 30 30

Centro de 
Convivência de 

Idosos Vila Vida 

Atendimento a idosos 
(independentes) 30 28
Atendimento a idosos 
freqüentadores (*) 1.928 17.127

Apoio às Entidades 
Sociais 

Doações diversas 
702 30.364

Apoio Social ao 
Cidadão 

Atendimento 
odontológico 0 292

Exames de DNA 62 64

Doações diversas 4.177 3.325
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DISCRIMINAÇÃO 

META FÍSICA 
EXECUTADA 

(Janeiro a 
Junho/2011) 

META FÍSICA 
EXECUTADA 

(Julho a 
Novembro/2011)

Apoio aos 
Municípios 

Doações diversas 
4.079 3.495

Centro Goiano de 
Voluntários 

Voluntários capacitados 433 729
Voluntários 
encaminhados 170 141

Instituições capacitadas 15 22

Centro de 
Qualificação 
Profissional 

Alunos matriculados 0 553
Cursos 
profissionalizantes 0 5

Formados 0 348

Casa do Interior 

Usuários atendidos 
(hospedagem) 1.506 1.221

Municípios atendidos 66 66
Centro Social 

Gercina Borges 
Teixeira 

Adolescentes assistidas 
1.418 1.159

Movimento de Mão 
Dadas contra o Frio

Cobertor Doado 99.994 0

Entidades Atendidas 109 0

Municípios Atendidos 246 0
Apoio aos Romeiros 

de Trindade 
Romeiros Atendidos 

272.873 0

Manutenção do Restaurante Popular: Tem por finalidade fornecer aos 

trabalhadores menos favorecidos refeições nutritivas de qualidade, a partir de 

1.200 calorias, a preço subsidiado. As unidades estão instaladas em cidades do 

Estado com mais de 100.000 habitantes, em locais estratégicos de atendimento aos 

trabalhadores. Seus cardápios são elaborados por nutricionistas, de acordo com as 

normas dos órgãos de Saúde Pública (Vigilância Sanitária), com rigoroso controle 

de qualidade dos alimentos e higienização  

Oficinas Educacionais Comunitárias Oferecer formação profissional e 

escolaridade básica a jovens/adolescentes, na faixa etária de 14 a 29 anos, 

procedente de família em situação de vulnerabilidade social, promovendo seu 

desenvolvimento e preparo para o mercado de trabalho e o exercício da cidadania.  

OBS.:A partir de 2009 é executado orçamentária e financeiro, por meio 

do processo de descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para o 

Secretário de Cidadania e Trabalho, e a partir de julho de 2011 para a Secretaria de 

Gestão e Planejamento) 
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DISCRIMINAÇÃO 
META FÍSICA 
EXECUTADA 

(Janeiro a 
Junho/2011) 

META FÍSICA 
EXECUTADA 

(Julho a 
Novembro/2011)

Oficinas Educacionais 
Comunitárias/ Norte 

Ferroviário 

Alunos matriculados 327 199

Cursos profissionalizantes 5 4

Formados 164 157

Oficinas Educacionais 
Comunitárias/ 

Cândida de Morais 

Alunos matriculados 380 231

Cursos profissionalizantes 6 4

Formados 195 167

Oficinas Educacionais 
Comunitárias/ Novo 

Mundo 

Alunos matriculados 346 249

Cursos profissionalizantes 5 5

Formados 219 191

DISCRIMINAÇÃO 

META FÍSICA 
EXECUTADA 

(Janeiro a 
Junho/2011) 

META FÍSICA 
EXECUTADA 

(Julho a 
Novembro /2011) 

Restaurante Cidadão/ 
Unidades de Goiânia 

Refeições subsidiadas 
673.000 572.000

Restaurante Cidadão/ 
Unidade de Anápolis 

Refeições subsidiadas 
180.000 156.000

Restaurante Cidadão/ 
Unidade de Luziânia 

Refeições subsidiadas 
59.016 126.000

Restaurante Cidadão/ 
Unidade de Rio Verde 

Refeições subsidiadas 
71.400 63.000

PROGRAMA 1900 – PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO 

ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 

� Ação 2779 – Manutenção das Unidades Sócio-educativas Restritivas e 

Privativas de Liberdade 

Realizações: 

A ação visa assegurar o atendimento digno aos adolescentes em conflito 

com a Lei, de conformidade com o disposto no ECA e SINASE e resoluções do 

CONANDA, promovendo as condições necessárias à sua plena reintegração 

social, tais como: 

OBS.: A partir de 2011 o parte das despesas da Ação é executado 

orçamentária e financeiramente, por meio do processo de descentralização 

orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para a Secretaria de Cidadania e 

Trabalho. 

Alimentação:

A alimentação fornecida diariamente nas Unidades de atendimento 

Socioeducativo (almoço e jantar) é adquirida através de Contratos firmados entre 

esta Secretaria e empresas do gênero, de acordo com a demanda. Parte da 

alimentação é fornecida mensalmente conforme solicitação das unidades para o 

preparo de lanches e refeições complementares, por isso as unidades contam 

também com o beneficio fornecido pelo Programa Renda Cidadã para compra de 

pães e leite. 
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UNIDADES DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO ADMINISTRADAS 

PELO ESTADO DE GOIÁS 

PLANTÃO INTEGRADO INTERINSTITUCIONAL/ GOIÂNIA

Unidade destinada ao atendimento ao adolescente envolvido com a 

prática de ato infracional, logo após o cometimento do mesmo e até a aplicação da 

medida cabível. Funciona 24 horas ininterruptas, e o adolescente permanece na 

unidade por um período máximo de 72h.  

CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CIP/ GOIÂNIA

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes que aguardam 

decisão judicial para aplicação de medida socioeducativa. Funciona 

ininterruptamente e o adolescente pode permanecer na unidade por um período 

máximo de 45 dias. A unidade tem capacidade para o atendimento de 40 

adolescentes do sexo masculino. Esta unidade atende também, em casos 

excepcionais, adolescentes em cumprimento de internação por regressão de 

medida por um período máximo de 90 dias conforme decisão judicial. 

CENTRO DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES – CIA / 

GOIÂNIA

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa de internação, por um período máximo de 3 anos, com 

funcionamento e ininterrupto e capacidade máxima para o atendimento de 60 

adolescentes do sexo masculino.  

CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - CASE / 

GOIÂNIA

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa de internação, por um período máximo de 3 anos, após 

iniciado o cumprimento desta no CIA, como parte da proposta de evolução do 

adolescente no decorrer da medida e reinserção gradativa do mesmo no meio 

sócio-familiar. A unidade também atende o cumprimento de medida de internação 

provisória para adolescentes do sexo feminino. Seu funcionamento é ininterrupto e 

a capacidade para o atendimento é de 60 adolescentes de ambos os sexos.  

CENTRO DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES – CIAA/ 

ANÁPOLIS

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes em cumprimento de 

internação provisória (45 dias), internação por regressão de medida (até 90 dias) e 

medida socioeducativa de internação (até 3 anos), possui funcionamento 

ininterrupto e capacidade para o atendimento de 40 adolescentes de ambos os 

sexos. 

CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – CASE/ 

LUZIÂNIA

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes em cumprimento de 

internação provisória (45 dias), internação por regressão de medida (até 90 dias) e 

medida socioeducativa de internação (até 3 anos), possui funcionamento 

ininterrupto e capacidade para o atendimento de 60 adolescentes de ambos os 

sexos. 



2350 – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIÁS 

332 

CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – CASE/ 

FORMOSA

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes em cumprimento de 

internação provisória (45 dias), internação por regressão de medida (até 90 dias) e 

medida socioeducativa de internação (até 3 anos), possui funcionamento 

ininterrupto e capacidade para o atendimento de 80 adolescentes de ambos os 

sexos. 

CENTRO DE RECEPÇÃO AO ADOLESCENTE DE ITUMBIARA 

– CRAI / ITUMBIARA

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes em cumprimento de 

internação provisória (45 dias), internação por regressão de medida (até 90 dias) e 

medida socioeducativa de internação (até 3 anos), possui funcionamento 

ininterrupto e capacidade para o atendimento de 20 adolescentes de ambos os 

sexos. 

CENTRO EDUCACIONAL DE INTERNAÇÃO PARA 

ADOLESENTES – CEIA / PORANGATU

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes em cumprimento de 

internação provisória (45 dias), internação por regressão de medida (até 90 dias) e 

medida socioeducativa de internação (até 3 anos), possui funcionamento 

ininterrupto e capacidade para o atendimento de 18 adolescentes de ambos os 

sexos. 

UNIDADE DE SEMILIBERDADE / ANÁPOLIS

Unidade que se caracterizam pelo atendimento e acompanhamento ao 

adolescente que cumpre medida socioeducativa de semiliberdade. Desenvolve 

ações de forma integrada com a rede pública de atendimento e articulada com a 

família e comunidade na busca da ressocialização e reintegração social dos 

mesmos. Possui funcionamento ininterrupto embora os adolescentes não 

permaneçam na unidade o dia todo já que parte das atividades é realizada 

externamente. Capacidade – 15 adolescentes de ambos os sexos. 

Plantão Unidade/Município 
N.º 

Atendimento 
2011 

Plantão Interinstitucional Plantão – Goiânia 2476 

Provisória/ 
Medidas

Unidade/Município
Média de 

Atendimento 
2011

Internação Provisória 

CIAA – Anápolis 10 
CIP – Goiânia  43 
CRAI – Itumbiara 8 
CASE - Formosa 13 
CASE – Luziânia 18 
CEIP – Porangatu  2 

Internação 

CIAA – Anápolis 20 
CASE – Formosa 46 
CIA - Goiânia 51 
CASE - Goiânia 44 
CRAI – Itumbiara 11 
CASE – Luziânia 26 
CEIP – Porangatu  4 
CIP – Goiânia 2 

Semiliberdade Semiliberdade – Anápolis 6 
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N.º de Adolescente em Unidades de Internação – 2011

N.º de Adolescente em Unidades de Internação Provisória - 2011 

N.º de Adolescente em Unidades de Semiliberdade-2011 

PROGRAMA 1901 - PROGRAMA EDUCAÇÃO CULTURA E 

MOVIMENTO 

� Ação 2930 - Concessão de Bolsa Educativa e Cultural

Realizações: 

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, vinculada à Secretaria de Ciência 

e Tecnologia através do CEP em Artes Basileu França, é composta por jovens 

músicos, e está sob o comando, atualmente, do Maestro Eliseu Ferreira. São 100 
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(cem) músicos que recebem uma Bolsa no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) 

mensais, o que perfez o total de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) em 2011. 

A Orquestra fez inúmeras apresentações em Goiás, no Brasil e até no 

exterior. Dentre elas, destacam-se:  

- Concerto na cidade de Teresópolis, RJ, no dia 16/04/2011, integrando o 

3º Festival de Música Clássica promovido na Cidade. No dia seguinte, a 

apresentação foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 

-Turnê da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás na Espanha, que resultou 

na arrecadação de 5,5 toneladas de alimentos para� instituições de apoio 

aos cidadãos atingidos pela crise econômica daquele país. A Orquestra fez 

08 concertos, em 05 cidades espanholas, entre os dias 30 de outubro e 04 

de novembro de 2011. 

Observações:  

A Lei que instituiu o programa foi alterada pela Lei Estadual n.°17.382, 

de 14 de julho de 2011. 

PROGRAMA 1902 - PROGRAMA NOSSA ESCOLA: UMA PONTE PARA 

A CIDADANIA 

� Ação 2789 - Fornecimento de Merenda Escolar Para Alunos do 

Ensino Fund/Méd/Especial/Eja 

Realizações: 

Quanto aos valores financeiros para realização das atividades do Fundo 

Protege, foram liquidados R$ 20.814.991,42, pago R$ 18.997.393,82 e saldo a 

pagar de R$ 1.817.597,54. 

Fundo Protege 

CÓDIGO DA 
REALIZAÇÃO 

Valor 
liquidado 

Valor pago (R$) Valor a pagar 

22483 

20.814.991,42 18.997.393,88 

Obs: Há saldo 
a pagar  no 
valor de R$ 

2.593.857,44, 
referentes ao 

ano de 
2010/2011. 

22482 

22480 

22063 
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FNDE 

CÓDIGO DA 
REALIZAÇÃO 

Valor 
liquidado 

Valor pago (R$)  

Obs: Há saldo 
a pagar  no 
valor de R$ 
159.802,81. 

3538 

40.120.674,30 39.960.871,49 15995 

15996 

CÓDIGO DA 
REALIZAÇÃO 

Valor 
liquidado 

Valor pago (R$)  

Obs: Há saldo 
a pagar no 

valor de R$ 
2.593.857,44, 
referentes ao 

ano de 
2010/2011. 

22483 

20.814.991,42 18.997.393,88 
22482 

22480 

22063 

      Fonte: SIOFNET 17/01/2012 

Observações: As despesas especificadas no gráfico abaixo, referem-se ao 

valor financeiro previsto e realizado, respectivamente, no Fundo Protege e o nº de 

alunos somam 594.388, ressaltando que os alunos de Tempo Integral estão 

incluídos no PNAE. 

PROGRAMA 
Nº DE 

ALUNOS 
*PROCESSO OBSERVAÇÃO 

PNAE/TE 594.059 

201000006003493

* Os Processos 
apresentados nessa 

tabela referem-se aos 
valores financeiros 

citados na Tabela de 
Realizações.  

201000006012644
201000006016416
201000006018348
201000006022461
201000006025164
201100006027972
201100006032847
201100006035801
201100006040023

PNAQ/TE 209 

201000006003487
201000006012642
201000006016397
201000006018345
201000006022456
201000006025158
201100006027977
201100006032850
201100006035803

PNAI/TE 70 

201000006003485
201000006012636
201000006016407
201100006016395
201000006018350
201000006022463
201000006025161
201100006027980
201100006032851
201100006035806

TEMPO INTEGRAL 16.439 

201000006003491
201000006012638
201000006018346
201100006022448
201000006025162
201000006027923
201000006032848
201100006035799
201100006040026
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Financeiro Previsto Financeiro
Liquidado

Despesas com alunos atendidos em 
2011

Fonte: SIOFNET 17/01/2012 

PROGRAMA 1909 - PROGRAMA GESTÃO, INFRA-ESTRUTURA E 

TECNOLOGIAS 

CÓD/ AÇÃO: 12.122.1909.2.828 / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS 
ÀS PREFEITURAS E TRANSPORTE EXECUTADO ATRAVÉS DA SEE PARA O 
TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO 

Produto 
Meta física Meta financeira 

Prevista Realizada Prevista  Realizada 

ALUNO 
ATENDIDO 

48.476 51.882 70.000.000,00 58.705.018,96 

Obs.: Também foram pagos em 2011 R$ 10.180.956,00 de restos a pagar de 2010 

às prefeituras municipais e R$ 2.005.553,86  restos a pagar de 2010 do transporte 

escolar executados diretamente por esta Secretaria, portanto, perfazendo um total 

de R$ 12.186.509,86 de restos.  

22.187 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS PREFEITURAS P/ O 
TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS / ZONA RURAL (Orçamento 2011 e restos a 
pagar de 2010) 

Produto 
Meta física Meta financeira Situação 

da 
atividade 

Municípios 
atendidos Prevista Realizada Prevista Realizada 

Aluno 
Atendido Com 

Transporte 
Escolar 

48.476 48.556 56.709.878,18 57.601.407,00 * E 239 

A meta física é por estimativa, a cada mês pode ocorrer mudanças tanto para mais 
ou para menos. 

22.064 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA ZONA 
RURAL 

Produto 
Meta física Meta financeira Situação 

da 
atividade 

Municípios 
atendidos Prevista Realizada Prevista Realizada 

Aluno 
Atendido Com 

Transporte 
Escolar 

3.099 3.326 13.290.121,82 13.290.121,82 * E 
14 

Total geral de valores dos códigos:  22.187 e 22.064 70.891.528,82   

A meta física é por estimativa, a cada mês pode ocorrer mudanças tanto para mais 
ou para menos. 
* Em execução 

O Programa de Transporte Escolar no Estado de Goiás atendeu, neste ano 

de 2011, uma demanda de 51.882 (cinqüenta e um oitocentos e oitenta e dois ) 

alunos da Rede Estadual de Ensino, exercendo um papel social de suma 

importância para o desenvolvimento e o progresso da educação, pois a educação é 

fundamental para alcançar o patamar desejado. 
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Neste propósito de oferecer educação de qualidade para todos o Programa 

de Transporte Escolar tem viabilizado o acesso e a permanência na sala de aula de 

crianças e jovens com idade escolar, que residem na zona rural, que ora estavam 

excluídos e esquecidos que também tem direito ao ensino gratuito e de qualidade,  

proporcionando aos pais tranqüilidade e oportunidade de ver seus filhos 

prosperarem, sem terem que mudar para a cidade, continuando assim, com suas 

atividades no campo para encherem nossas mesas de alimento necessário a nossa 

sobrevivência. 

� Ação 2828 - Transporte Escolar-Transferência de Recursos 

Financeiros às Prefeituras e Pagamento a Empresas Contratadas 

Realizações: 

O Programa de Transporte Escolar é regido pelas seguintes leis: Lei 

Federal nº 10.709, de 30 de julho de 2003, Lei Estadual nº 14.556, de 07 de 

outubro de 2003, Decreto de Regulamentação nº 5.902, de 12 de fevereiro de 2004 

e Resolução GAB/SEDUC nº 0002, de 18 de fevereiro de 2010.  

O programa de transporte escolar atende todos os municípios goianos, 

seja através da Parceria Estado/Município, nos valores de R$ 1.360,00, R$ 

1.250,00 e R$ 1.130,00 por aluno/ano, de acordo com a Lei Estadual nº 14.556/03, 

Decreto nº 5.902/04 e Resolução GAB/SEDUC nº 0002/10, ou por meio do 

transporte escolar terceirizado (contratado), realizado naqueles municípios que não 

aderiram à parceria com esta Pasta e, ainda, algumas linhas provenientes dos 

assentamentos /acampamentos (em alguns municípios).  

Tínhamos uma previsão de atender mais ou menos 48.476 alunos, porem 

foram atendidos ao longo do ano uma média de 51.882/2011 alunos, portanto, um 

número maior que o previsto. Também pode ser por algumas inconsistências no 

SIGE (Sistema de Informações Gerenciais), que estão sendo solucionadas por 

parte da GETEC, uma vez que o SIGE permite a atualização diária no número de 

alunos transportados. 

Todos os estudantes que necessitam do transporte escolar, para chegarem 

até as escolas estaduais, nos 246 municípios goianos são atendidos, garantindo a 

permanência do aluno em sala de aula e, proporcionando aos pais tranqüilidade e 

oportunidade de ver seus filhos prosperarem, com isso podendo continuar suas 

atividades no campo para encherem nossas mesas de alimentos. Portanto, se não 

fosse o transporte escolar gratuito esses trabalhadores do campo se viam obrigados 

a mudarem para as cidades com o intuito de por seus filhos na escola, acarretando, 

muitas vezes, no inchaço das periferias e aumento da pobreza, pois não há 

emprego suficiente para toda população, levando muitas crianças e adolescentes ao 

mundo das drogas e da marginalidade.   

Observações: 

Apesar das reclamações de grande parte dos Prefeitos, que alegam ser 

insuficiente o recurso repassado, por esta Secretaria, para cobrir despesas com o 

transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino, esperamos para o ano de 

2012 conseguirmos realizar novamente as parcerias Estado/Município, uma vez 

que sem as parcerias ficaria insustentável para o Estado de Goiás, através da 

Secretaria da Educação, bancar todo custo do transporte escolar da Rede Estadual 
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de Ensino, pois com as parcerias os alunos das redes estadual e municipal são 

transportados em um mesmo veículo, impedindo-se o deslocamento de dois 

veículos para uma mesma região, sendo um para transportar alunos da rede 

estadual e outro para a rede municipal, com isso evitar o desperdício de dinheiro 

público.  

CÓD/ AÇÃO: 12.122.1909.2.828 / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS 
ÀS PREFEITURAS E TRANSPORTE EXECUTADO ATRAVÉS DA SEE PARA O 
TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO 

Produto 
Meta física Meta financeira 

Prevista Realizada Prevista  Realizada 

Aluno Atendido 48.476 51.882 70.000.000,00 58.705.018,96 

Obs.: Também foram pagos em 2011 R$ 10.180.956,00 de restos a pagar de 2010 

às prefeituras municipais e R$ 2.005.553,86  restos a pagar de 2010 do transporte 

escolar executados diretamente por esta Secretaria, portanto, perfazendo um total 

de R$ 12.186.509,86 de restos.

22.187 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS PREFEITURAS P/ O 
TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS / ZONA RURAL (Orçamento 2011 e restos a 
pagar de 2010) 

Produto 
Meta física Meta financeira Situação 

da 
atividade 

Municípios 
atendidos Prevista Realizada Prevista Realizada 

Aluno 
Atendido Com 

Transporte 
Escolar 

48.476 48.556 56.709.878,18 57.601.407,00 * E 239 

22.064 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA ZONA 
RURAL 

Produto 
Meta física Meta financeira Situação 

da 
atividade 

Municípios 
atendidos Prevista Realizada Prevista Realizada 

Aluno 
Atendido Com 

Transporte 
Escolar 

3.099 3.326 13.290.121,82 13.290.121,82 * E 
14 

Total geral de valores dos códigos:  22.187 e 22.064 70.891.528,82   

A meta física é por estimativa, a cada mês pode ocorrer mudanças tanto para mais 
ou para menos. 

* Em execução

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: Custear despesas operacionais e 

administrativas, inclusive as tributárias e contributivas. No caso do PROTEGE, 

este programa é específico para pagamento das contribuições obrigatórias ao 

PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor.

Tabela 01 – RESUMO:

PAGAMENTOS RELATIVOS 

AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 

Ação Descrição Valor R$ 

Apoio Administrativo 
PASEP – Mensal   4.074.664,06 

PASEP – Parcelamento 4.276.282,18

TOTAL 8.350.946,24
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Tabela 02 – PAGAMENTOS PASEP – PARCELAMENTO – 2011 

Foi dada continuidade ao pagamento do parcelamento do PASEP, para 

regularização do período de JANEIRO/2004 a AGOSTO/2007, em 60 meses, 

conforme o Processo nº. 10120.009166/2007-63 da Receita Federal: 

Parcela
Data 

Valor 
Original 

Multa Juro Total 

Pagamento R$ R$ R$ R$ 
40ª 31/01/2011 181.711,67 35.348,78 126.394,62 343.455,07
41ª 28/02/2011 181.711,46 35.348,74 128.609,55 345.669,75
42ª 31/03/2011 181.711,46 35.348,74 130.772,72 347.832,92
43ª 29/04/2011 181.711,46 35.348,74 133.141,91 350.202,11
44ª 31/05/2011 181.711,46 35.348,74 135.305,08 352.365,28
45ª 30/06/2011 181.711,46 35.348,74 137.854,53 354.914,73
46ª 29/07/2011 181.711,46 35.348,74 140.326,73 357.386,93
47ª 31/08/2011 181.711,46 35.348,74 142.824,68 359.884,88
48ª 30/09/2011 181.711,46 35.348,74 145.580,15 362.640,35
49ª 31/10/2011 181.711,46 35.348,74 148.000,84 365.061,04
50ª 30/11/2011 181.711,46 35.348,74 150.267,02 367.327,22
51ª 29/12/2011 181.711,46 35.348,74 152.481,70 369.541,90

TOTAL R$ 2.180.537,73 424.184,92 1.671.559,53 4.276.282,18

Tabela 03 – PAGAMENTOS PASEP – MENSAL – 2011 

Durante o exercício de 2011 foram realizados os seguintes pagamentos da 

contribuição obrigatória ao PASEP: 

Período de 
Apuração 

Data 
Pagamento 

Valor R$ 

dez/10 25/01/2011 161.300,61
jan/11 25/02/2011 475.015,69
fev/11 25/03/2011 243.534,09
mar/11 20/04/2011 285.555,19
abr/11 25/05/2011 305.491,05
mai/11 21/06/2011 274.103,47
jun/11 25/07/2011 399.126,27
jul/11 25/08/2011 338.528,22
ago/11 22/09/2011 428.106,66
set/11 21/10/2011 449.965,77
out/11 25/11/2011 358.081,82
nov/11 21/12/2011 355.855,22

TOTAL R$ 4.074.664,06

Comparativo Mensal 
PASEP Mensal X PASEP Parcelamento
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2351 – FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

FAZENDÁRIA – FUNDAF-GO 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A: 

� 2300 - Secretaria De Estado Da Fazenda 

GESTOR:  

� Simão Cirineu Dias 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ O fundo tem como objetivo a complementação dos recursos 

financeiros destinados aos programas e projetos de modernização, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da administração fazendária, de 

capacitação e especialização de recursos humanos, bem como de 

ampliação e reaparelhamento tecnológico. 

� Legislação:

♦ LEI nº 15.443, de 16 de novembro de 2005. 

♦ LEI nº 15.582, de 23 de janeiro de 2006. 

♦ LEI nº 15.632, de 30 de março de E 2006. 

♦ Decreto orçamentário nº 149, de 28 de junho de  2006. 

♦ LEI nº 15.909, de 26 de dezembro de 2006. 

♦ DECRETO Nº 6.519, de 04 de agosto de 2006. 

♦ LEI nº 16.384, de 27 de novembro de 2008. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

(  ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

( x ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 3006 - PROGRAMA DE GESTÃO DAS FINANÇAS 

PÚBLICAS 

� Ação 2355 – Gerenciar e Controlar as Finanças Estaduais 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual. 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

PROGRAMA 3017 - PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA 

� Ação 2214 - Implementar Medidas Visando A  Recuperação De 

Créditos Da Fazenda Estadual 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

� Ação 2865 - Melhorar O Desempenho Do Sistema Arrecadatório 

Realizações:  

♦ Massificação da utilização das ferramentas eletrônicas de 

fiscalização: com uma maior integração entre os documentos 

eletrônicos, NFe, CTe e EFD, e as ferramentas de auditoria 

eletrônica; 
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♦ Continuidade na modernização da estrutura de fiscalização do 

trânsito de mercadorias: fechamento de estruturas de alto custo e 

substituição por ferramentas tecnológicas de controle do transporte 

de mercadorias com pesagem eletrônica e OCR; 

♦ Capacitação de Auditores Fiscais da Receita Estadual: realização de 

cursos de atualização em legislação e capacitação para uso das 

ferramentas tecnológicas disponíveis através do uso de instrutores 

internos; 

♦ Realização de operações de fiscalização de mercadorias em trânsito 

em todo o território goiano: blitze e outras operações de conferência 

de cargas em todas as Delegacias Regionais de Fiscalização para 

incremento da percepção de risco por parte dos contribuintes; 

♦ Incremento dos cruzamentos de dados de documentos fiscais 

eletrônicos: aumento da utilização de malhas finas fiscais para 

fiscalização tributária massificada e autuações eletrônicas; 

♦ Cobrança sistemática do cumprimento das obrigações acessórias: 

divulgação antecipada aos contribuintes e profissionais da área 

contábil das inconsistências ou omissões nos arquivos magnéticos e 

autuações automatizadas dos contribuintes resistentes à 

regularização espontânea das obrigações acessórias;

♦ Incentivo à auto-regularização das pendências fiscais dos 

contribuintes por meio do fornecimento ao responsável técnico pela 

empresa, através do Portal do Contador (internet), da lista de 

pendências; 

♦  Realização de análises diagnósticas gerenciais periódicas 

(trimestrais) sobre o desempenho da arrecadação, por segmento e 

por circunscrição fiscal, e da relação da dinâmica da arrecadação 

com as ações de fiscalização propostas.  

Despesas - Ação 2865 - FUNDAF 
Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

GD

 Mobiliário de escritório (Estante e roupeiro de aço) 
para atender as agências, delegacias e postos fiscais da 
Secretaria da Fazenda.(GMP Comércio e Serviço)  

                         
36.709,00  

                   
36.709,00  

4 

 Mobiliário de escritório (arquivo de aço) para atender 
as agências, delegacias e postos fiscais da Secretaria da 
Fazenda. (Comercio VP)  

                          
18.282,00  

                    
18.282,00  

4 

 1º T. Adit. - Contrato de loc. de equip. p/ pesagem de 
veículos/cargas em movimento em 6 (Posto JK 
entrada/saída,Benedito Valadares,Cana Brava, São 
Simão,Engenheiro das Lages). Ref. 01/jan  a 01/12/11). 

                   
4.392.602,86 

              
3.967.667,19 

3 

 Arquivos deslizantes para organização do acervo 
documental e propiciar a melhoria de procedimentos 
administrativos da GECOP - Ger. de Cobrança e 
Programas Especiais.   

                       
329.249,60  

                 
329.249,60  

4 

 Elevador tipo Cápsula para a Delegacia Regional de 
Fiscalização de Jataí.  

                           
61.915,00  

                     
61.915,00  

4 

 Despesa de Exercicio Anterior - OBRA - STONES 
Construtora - Posto Fiscal Chapadão do Céu.   

                            
8.473,77  

                      
8.473,77  

4 

 Despesa de exercício anterior - Porta de vidro 
temperado para Agenfa de Trindade.  

                             
1.550,00  

                       
1.550,00  

4 

Total 4.848.782,23 4.423.846,56
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� Ação 2949 - Educação Fiscal Para Fortalecimento Da Cidadania 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

PROGRAMA 3315 - PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 

EXTERNOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 

� Ação 2884 - Apoio A Modernização Da Administração Das Receitas 

E Da Gestão Fiscal, Financeira E Patrimonial - Bndes-Pmae 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

� Ação 2885 - Melhoria Da Administração Das Receitas E Da Gestão 

Fiscal - Bid-Profisco-Promat/Go 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 
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2401 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

GESTOR: 

� Alexandre Baldy Sant’Anna Braga 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ Formulação e execução da política de fomento às atividades 

artesanais, industriais, comerciais, de mineração e exportação; 

formulação da política de turismo do Estado, administração dos 

distritos agroindustriais e acompanhamento dos programas de 

financiamento ao setor produtivo do Centro-Oeste. 

� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Eixo 2 - Goiás Empreendedor e Competitivo 

� Legislação:

♦ Lei nº. 3.999, de 14 de novembro de 1961. 

♦ Lei nº. 13.456, de 16 de abril de 1999. 

♦ Lei nº. 13.523, de 05 de outubro de 1999. 

♦ Lei nº. 13.550, de 11 de novembro de 1999. 

♦ Lei nº. 13.656, de 20 de julho de 2000.  

♦ Lei nº. 13.782, de 03 de janeiro de 2001. 

♦ Lei nº. 17.257, de 25 de janeiro de 2011. 

♦ Decreto nº. 5.492, de 03 de outubro de 2001. 

♦ Decreto nº. 5.868, de 1º de dezembro de 2003. 

♦ Lei nº. 16.272, de 30 de maio de 2008. 

♦ Lei nº. 17.257, de 25 de janeiro de 2011. 

♦ Leis e Decretos Estaduais e Federais. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ A Secretaria de Estado de Indústria e Comércio buscou se adequar à 

realidade sócio-econômica e financeira do Estado em 2011, 
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compatibilizando as atividades e custos à nova estrutura 

organizacional, para uma execução mais eficiente e eficaz das 

prioridades do Governo. Nesse sentido, por contingenciamento na 

execução orçamentária na Unidade 2401-SIC os programas com 

correlação no objetivo das ações foram realizados na Unidade 2452-

FUNPRODUZIR e/ou Unidade 2450-FOMENTAR. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:

♦ RQ 008 – Planejamento Anual 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 1018 - COMPETITIVIDADE E APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS 

� Ação 2075 - DAG – Desenvolvimento do Artesanato Goiano 

Realizações: 

Por contingências na execução na Unidade 2401-SIC, as Ações do 

Programa 1018 foram realizadas na Unidade 2452-FUNPRODUZIR. 

� Ação 2077 - Informação/Conhecimento E Treinamento Empreendedor 

Realizações:  

Por contingências na execução na Unidade 2401-SIC, as Ações do 

Programa 1018 foram realizadas na Unidade 2452-FUNPRODUZIR. 

� Ação 2079 - OAC – Orientação e Acesso ao Crédito 

Realizações:  

Por contingências na execução na Unidade 2401-SIC, as Ações do 

Programa 1018 foram realizadas na Unidade 2452-FUNPRODUZIR. 

(  ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1031 – PROGRAMA DE PROMOÇÃO COMERCIAL 

� Ação 2321 - Estímulo à Participação e Realização de Feiras, 

Exposições e Eventos. 

Realizações:

As ações foram desenvolvidas utilizando como fonte o FUNPRODUZIR 

PROGRAMA 1857 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO INDUSTRIAL

� Ação 1152 - Atração e Promoção de Investimentos  

Realizações: 

Por contingências na execução na Unidade 2401-SIC, a Ação 1158 do 

Programa 1018 foi realizada na Unidade 2452-FUNPRODUZIR. 

� Ação 1158 - Desenvolvimento Local E Extensão Industrial E 

Empresarial  

Realizações:  

Por contingências na execução na Unidade 2401-SIC, a Ação 1158 do 

Programa 1018 foi realizada na Unidade 2452-FUNPRODUZIR. 

PROGRAMA 1860 – PROGRAMA GOIÁS EXPORTADOR  

� Ação 2222 - Missões Comerciais 

Realizações:

As ações foram desenvolvidas utilizando como fonte o FUNPRODUZIR 

� Ação 2626 - Pesquisas de Mercado 

Realizações: 

Não ocorreram realizações com fonte de recurso GABINETE SIC. As 

realizações de 2011 foram desenvolvidas utilizando-se como fonte o 

FUNPRODUZIR. 

� Ação 2627 - Primeira Exportação 

Realizações: 

Não ocorreram realizações com fonte de recurso GABINETE SIC. As 

realizações de 2011 foram desenvolvidas utilizando-se como fonte o 

FUNPRODUZIR. 



2401 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

347 

� Ação 2628 - Município Exportador 

Realizações: 

Não ocorreram realizações com fonte de recurso GABINETE SIC. As 

realizações de 2011 foram desenvolvidas utilizando-se como fonte o 

FUNPRODUZIR. 

� Ação 2629 - Cadastro de Exportador 

Realizações: 

Não ocorreram realizações com fonte de recurso GABINETE SIC. As 

realizações de 2011 foram desenvolvidas utilizando-se como fonte o 

FUNPRODUZIR. 

PROGRAMA 3010 – PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações: 

Participação na Programação da SIPAT 2011, em setembro/2011, no 

auditório da SIC, em parceria com a Secretaria da Saúde, com a presença dos 

servidores e da CIPA/SIC, sendo ministrada palestra sobre “Qualidade de Vida”.  

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 
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2450 – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À 

INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A: 

� Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 

GESTOR: 

� Alexandre Baldy Sant’Anna Braga 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ Contribuir para a expansão, modernização e diversificação do setor 

industrial do Estado 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. 

� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Eixo 2 – Goiás Empreendedor e Competitivo. 

� Legislação:

♦ Lei nº 9.489, de 19 de julho de 1984.    

♦ Lei nº 11.180, de 19 de abril de 1990. 

♦ Lei nº 11.660, de 27 de dezembro de 1991. 

♦ Lei nº 12.012, de 23 de junho de 1993. 

♦ Lei nº 12.181, de 03 de dezembro de 1993. 

♦ Lei nº 12.276, de 24 de janeiro de 1994. 

♦ Lei nº 12.288, de 24 de março de 1994. 

♦ Lei nº 12.422, de 20 de julho de 1994. 

♦ Lei nº 12.425, de 15 de agosto de 1994. 

♦ Lei nº 12.543, de 28 de dezembro de 1994. 

♦ Lei nº 12.806, de 27 de dezembro de 1995. 

♦ Lei nº 12.855, de 19 de abril de 1996. 

♦ Lei nº 12.948, de 17 de setembro de 1996. 

♦ Lei nº 12.955, de 19 de novembro de 1996. 
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♦ Lei nº 13.028, de 20 de janeiro de 1997. 

♦ Lei nº 13.087, de 19 de junho de 1997. 

♦ Lei nº 13.194, de 26 de dezembro de 1997. 

♦ Lei nº 13.213, de 29 de dezembro de 1997. 

♦ Lei nº 13.246, de 13 de janeiro de 1998. 

♦ Lei nº 13.265, de 31 de março de 1998. 

♦ Lei nº 13.316, de 15 de julho de 1998. 

♦ Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1998. 

♦ Lei nº 13.446, de 20 de janeiro de 1999. 

♦ Lei nº 13.465, de 20 de julho de 1999. 

♦ Lei n° 13.466, de 20 de julho de 1999. 

♦ Lei nº 13.523, 05 de outubro de 1999. 

♦ Lei nº 13.533, de 15 de outubro de 1999. 

♦ Lei nº 13.568, de 21 de dezembro de 1999. 

♦ Lei n° 13.581, de 10 de janeiro de 2000. 

♦ Lei nº 13.621, de 15 de maio de 2000. 

♦ Lei nº 13.801, de 19 de janeiro de 2001. 

♦ Lei nº 13.804, de 19 de janeiro de 2001. 

♦ Lei nº 14.063, de 26 de dezembro de 2001. 

♦ Lei nº 14.185, de 27 de junho de 2002. 

♦ Lei n° 14.209, de 04 de julho de 2002. 

♦ Lei nº 14.239, de 09 de julho de 2002. 

♦ Lei nº 14.394, de 09 de janeiro de 2003. 

♦ Lei nº 14.525, de 02 de setembro de 2003. 

♦ Lei nº 14.539, de 30 de setembro de 2003. 

♦ Lei nº 14.543, de 30 de setembro de 2003. 

♦ Lei nº 14.544, de 30 de setembro de 2003. 

♦ Lei nº 14.646, de 30 de dezembro de 2003. 

♦ Lei nº 14.650, de 30 de dezembro de 2003. 

♦ Lei nº 14.792, de 08 de junho de 2004. 

♦ Lei nº 14.800, de 08 de junho de 2004. 

♦ Lei nº 14.806, de 09 de junho de 2004. 

♦ Lei nº 14.394, de 09 de janeiro de 2003. 

♦ Lei nº 14.539, de 30 de setembro de 2003. 

♦ Lei nº 14.543, de 30 de setembro de 2003. 

♦ Lei nº 14.544, de 30 de setembro de 2003. 
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♦ Lei nº 14.792, de 08 de junho de 2004. 

♦ Lei nº 14.800, de 08 de junho de 2004. 

♦ Lei nº 14.806, de 09 de junho de 2004. 

♦ Lei nº 14.815, de 06 de julho de 2004. 

♦ Lei nº 15.074, de 30 de dezembro de 2004. 

♦ Lei nº 15.124, de 25 de fevereiro de 2005. 

♦ Lei nº 15.763, de 25 de agosto de 2003. 

♦ Lei nº 16.078, de 11 de julho de 2007. 

♦ Lei nº 16.285, de 30 de junho de 2008. 

♦ Lei nº 16.286, de 30 de junho de 2008. 

♦ Lei nº 16.384, de 27 de novembro de 2008. 

♦ Lei nº 16.438, de 30 de dezembro de 2008. 

♦ Lei nº 16.440, de 30 de dezembro de 2008. 

♦ Lei nº 16.442, de 31 de dezembro de 2008. 

♦ Lei nº 16.671, de 23 de julho de 2009. 

♦ Lei nº 16.870, de 30 de dezembro de 2009. 

♦ Lei nº 17.148, de 16 de setembro de 2010. 

♦ Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011. 

♦ Decreto nº 3.822, de 10 de julho de 1992. 

♦ Decreto nº 4.419, de 16 de março de 1995. 

♦ Decreto nº 4.453, de 22 de maio de 1995. 

♦ Decreto nº 4.727, de 26 de novembro de 1996. 

♦ Decreto nº 4.756, de 14 de fevereiro de 1997. 

♦ Decreto nº 4.807, de 26 de junho de 1997. 

♦ Decreto nº 4.825, de 10 de setembro de 1997. 

♦ Decreto nº 4.858, de 26 de janeiro de 1998. 

♦ Decreto nº 4.989, de 30 de dezembro de 1998. 

♦ Decreto nº 5.036, de 16 de abril de 1999. 

♦ Decreto nº 5.059, de 18 de junho de 1999. 

♦ Decreto nº 5.297, de 18 de outubro de 2000. 

♦ Decreto nº 5.344, de 29 de dezembro de 2000. 

♦ Decreto nº 5.627, de 24 de julho de 2002. 

♦ Decreto nº 5.645, de 21 de agosto de 2002. 

♦ Decreto s/nº, de 26 de agosto de 2002. 

♦ Decreto nº 5.660, de 17 de setembro de 2002. 

♦ Decreto nº 5.692, de 04 de dezembro de 2002. 
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♦ Decreto s/nº, de 28 de fevereiro de 2003. 

♦ Decreto nº 5.821, de 1º de setembro de 2003. 

♦ Decreto nº 5.834, de 30 de setembro de 2003. 

♦ Decreto nº 5.916, de 15 de março de 2004. 

♦ Decreto nº 6.120, de 08 de abril de 2005. 

♦ Decreto nº 6.121, de 08 de abril de 2005. 

♦ Decreto nº 6.324, de 12 de dezembro de 2005. 

♦ Decreto nº 6.454, de 09 de maio de 2006. 

♦ Decreto nº 6.812, de 03 de novembro 2008. 

♦ Decreto nº 6.979, de 03 de novembro de 2009. 

♦ Resolução n° 675/92, de 08.10.92. 

♦ Resolução n° 696/92, de 30.10.92. 

♦ Resolução nº 799/93, de 31.08.93. 

♦ Resolução nº 1.018/95, de 31.01.95. 

♦ Resolução nº 1.234/96, de 27.12.96. 

♦ Resolução nº 1.345/97, de 01.12.97. 

♦ Resolução nº 1.356/98, de 31.03.98. 

♦ Resolução nº 1.635/00, de 04.05.00. 

♦ Resolução nº 1.763/01, de 03.08.01. 

♦ Resolução nº 1.791-A/02, de 17.12.02. 

♦ Instrução Normativa nº 003/95, de 10.07.95. 

♦ Instrução Normativa nº 938/09, de 11.02.09. 

♦ E legislações posteriores. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ A Gestão realizada com base no planejamento, no desenvolvimento 

da aproximação do setor público e privado, na qualidade dos 

serviços prestados aos clientes internos e externos. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:

♦ Análise de desempenho dos investimentos do FOMENTAR. 

♦ RQ – 008 – Planejamento Anual 
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� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações:

♦ Nº. Certificado emitido. 

♦ Valor recebido na Bolsa Garantia. 

♦ Nº recebimento/conferência de guia – ICMS. 

♦ Valor Financiado pelo Fomentar. 

♦ Valor do recebimento do Fomentar. 

♦ Nº. de auditoria realizada para investimento e implantação de 

empresa. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 1020 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

INDUSTRIAL DO ESTADO DE GOIÁS – PRODUZIR 

Ação 2263 – Projetos contratados de reformulação, reenquadramento e 

migração do Fomentar para o Produzir, que contribuam na fruição do 

Programa Produzir. A meta física estimada foi de 29 empresas. Dos 71 

projetos contratados 6 foram das empresas beneficiadas pelo Fomentar.  

Ação 2527 – Foram divulgadas as ações dos programas finalísticos da 

SIC.  

Observações: 

A ação 2263 também oferece suporte a realização de alienação dos ativos 

financeiros do Fomentar, representada pelos saldos credores apurados nos 

contratos de financiamento, como forma de antecipação de receitas. Em 2011, 

foram realizados dois Leilões do Fomentar com a participação de 189 empresas, 

com arrecadação de cerca de R$-98 milhões.  

� Ação 2263 - Incentivo Fiscal/Manutenção dos Programas 

Realizações: 

♦ 06 empresas solicitaram a reformulação do beneficio do 

FOMENTAR, conforme a Lei 16.285/2008 – Reformulação do 

FOMENTAR. 

(  ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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Atualmente 423 empresas estão em fruição no programas PRODUZIR e 

FOMENTAR, totalizando  R$ 42 milhões de benefícios concedidos. 

Conforme demonstrado no Anexo IV – Programa, em 2011: 

♦ Dos 71 projetos contratados classificados de reformulação, 6 

referem-se ao FOMENTAR; 

♦ 2 Leilões do FOMENTAR foram realizados 

Observações: 

As receitas do FOMENTAR são compostas das seguintes rubricas: Bolsa 

Garantia, Emolumentos, Juros do financiamento e Retorno do Principal. 

� Ação 2527 - Apoio ao Marketing e Merchandising dos Programas da 

SIC 

Realizações:

♦ Foram divulgadas ações da SIC como: Produzir/Fomentar e Atração 

de Investimentos.   

PROGRAMA 1050 - PROGRAMA GOIÁS PAVIMENTADO 

� Ação 1092 - Implantação, Pavimentação, Acessos, Obras De Arte 

Especiais E Obras Complementares 

Realizações: 

Obedecendo à política de contenção de gastos e ajustes de orçamento 

para garantir o equilíbrio das contas públicas, esta ação foi contingenciada. Ação a 

cargo da AGETOP.

� Ação 1267 - Recuperação De Estradas Asfaltadas 

Realizações: 

Obedecendo à política de contenção de gastos e ajustes de orçamento 

para garantir o equilíbrio das contas públicas, esta ação foi contingenciada. Ação a 

cargo da AGETOP.
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PROGRAMA 1857 – PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO INDUSTRIAL

� Ação 1106 - Feira Permanente da Indústria e Centro de Convenções 

de Anápolis. 

Realizações: 

Ação não implementada.  

� Ação 1113 - Construção, Reforma e Ampliação de Empreendimentos 

Industriais 

Realizações:

No binômio FOMENTAR-PRODUZIR, o Programa Fomentar se integra 

ao contexto do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás – Produzir. 

Assim, obedecendo à política de contenção de gastos e ajustes de orçamento para 

garantir o equilíbrio das contas públicas, esta ação contingenciada na Unidade 

2450 e realizada no programa co-irmão na Unidade 2452.

� Ação 1152 - Atração e Promoção de Investimentos  

Realizações:  

Obedecendo à política de contenção de gastos e ajustes de orçamento 

para garantir o equilíbrio das contas públicas, a ação foi contingenciada na 

Unidade 2450 e realizada no programa co-irmão na Unidade 2452.

� Ação 1226 - Obras e Serviços de Infra-estrutura nas Unidades de 

Desenvolvimento Industrial 

Realizações:

No binômio FOMENTAR-PRODUZIR, o Programa Fomentar se integra 

ao contexto do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás – Produzir. 

Assim, obedecendo à política de contenção de gastos e ajustes de orçamento para 

garantir o equilíbrio das contas públicas, a ação foi contingenciada na Unidade 

2450 e realizada no programa co-irmão na Unidade 2452. 
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2452 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 

INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A: 

� Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 

GESTOR: 

� Alexandre Baldy Sant’Anna Braga 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ Contribuir para a expansão, modernização e diversificação do setor 

industrial do Estado 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. 

� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Eixo 2 – Desenvolvimento da Administração Pública - Goiás 

Excelência em Gestão Pública 

� Legislação:

♦ Lei n° 13.591/00, de 18.01.00 (DOE de 20.01.00) - Institui o 

Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR e 

o Fundo de Desenvolvimento de Atividades Industriais  - 

FUNPRODUZIR e dá outras providências.  

♦ Lei nº 13.801/01, de 19.01.01 (DOE de 25.01.01) Dispõe sobre a 

mudança na forma de prestação de garantia de empresa enquadrada 

no Programa FOMENTAR e altera as Leis nºs 13.456, de 16 de abril 

de 1999, 13.591, de 18 de janeiro de 2000 e 13.621, de 15 de maio 

de 2000. 

♦ Lei n° 13.839/01, de 15.05.01 (DOE  de 18,05.01) – Institui o 

incentivo Apoio ao Serviço de Telecomunicação - 

TELEPRODUZIR, subprograma do Programa PRODUZIR. 

♦ Lei nº 13.844/01, de 01.07.01 (DOE  de 25.01.01) – Institui o 

incentivo Apoio à Instalação de Central Única de Distribuição de 

Produtos no Estado de Goiás - CENTROPRODUZIR, subprograma 

do Programa PRODUZIR. 
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♦ Lei n° 13.919/01, de 04.10.01 (DOE  de 10.10.01) – Cria o Pólo de 

Serviços Tecnológicos Avançados do Estado de Goiás, institui o 

Subprograma TECNOPRODUZIR e dá outras providências.

♦ Lei n° 14.039/01, de 21.12.01 (DOE  de 26.12.01) – Altera a Lei n. 

13.591, de 18 de janeiro de 2000, que institui o Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR e o Fundo de 

Desenvolvimento de Atividades Industriais - FUNPRODUZIR, 

entre outras providências. 

♦ Lei n° 14.063/01, de 26.12.01 (DOE  de ) – Cria a Bolsa Garantia 

para o fim que especifica. 

♦ Lei n° 14.186/02, de 27.06.02 (DOE  de 01.07.02) – Institui o 

incentivo Apoio ao Comércio Exterior no Estado de Goiás – 

COMEXPRODUZIR, subprograma do programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR. 

♦ Lei nº 14.209/02, de 04.07.02 (DOE de 04.07.02) - Altera as Leis nº 

13.436/98, que dispõe sobre a liqüidação antecipada dos contratos 

de financiamento do FOMENTAR, 13.844/01, que institui o 

incentivo Apoio à Instalação de Central Única de Distribuição de 

Produtos no Estado de Goiás – CENTROPRODUZIR, subprograma 

do Programa PRODUZIR, 13.591/00, que institui o Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR e o Fundo de 

Desenvolvimento de Atividades Industriais – FUNPRODUZIR e 

14.039, que altera a Lei nº 13.591/00. 

♦ Lei n° 14.227/02, de 08.07.02 (DOE  de 19.07.02) – Altera a Lei nº. 

13.839, de 15 de maio de 2001, que institui o incentivo Apoio ao 

Serviço de Telecomunicação – TELEPRODUZIR, subprograma do 

Programa PRODUZIR. 

♦ Lei n° 14.244/02, de 29.07.02 (DOE  de 05.08.02) – Institui o 

incentivo Apoio à Instalação e Expansão de Empresas Operadoras 

de Logística de Distribuição de Produtos no Estado de Goiás – 

LOGPRODUZIR, subprograma do Programa de Desenvolvimento 

Industrial de Goiás – PRODUZIR. 

♦ Lei nº 14.539/03, de 30.09.03 (DOE de 30.09.03) - Dispõe sobre a 

transferência de saldo de financiamento dos Programas 

FOMENTAR ou PRODUZIR e institui o Comitê de Política 

Industrial do Estado de Goiás. 

♦ Lei nº 14.545/03, de 30.09.03 (DOE de 30.09.03) - Altera as Leis nºs

13.213, de 29 de dezembro de 1997, que dispõe sobre matéria 

tributária, 13.591, de 18 de janeiro de 2000, que instituiu o 

PRODUZIR e o FUNPRODUZIR, 13.839, de 15 de maio de 2001, 

que instituiu o TELEPRODUZIR, 13.844, de 1º de junho de 2001, 

que instituiu o CENTROPRODUZIR e 14.186, de 27 de junho de 

2002, que instituiu o COMEXPRODUZIR. 

♦ Lei nº 14.757/04, de 22.04.04 (DOE 23.04.04 - Suplemento) 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a abrir créditos especiais ao 
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Fundo de Desenvolvimento de Atividades Industriais – 

FUNPRODUZIR até o limite que menciona. 

♦ Lei nº 15.046/04, de 29.12.04 (DOE de 29.12.04 - Suplemento) - 

Introduz acréscimos a dispositivos das Leis nº 13.436, de 30 de 

dezembro de 1998 e 13.591, de 18 de janeiro de 2000, e dá outras 

providências. 

♦ Lei nº 15.049/04, de 29.12.04 (DOE de 29.12.04 - Suplemento) - 

Altera as Leis nºs 12.955, de 19 de novembro de 1996, e 14.307, de 

12 de novembro de 2002, que tratam de matéria tributária. 

♦ Lei nº 15.124/05, de 25.02.05 (DOE 28.02.05 - Suplemento) - 

Atribui nova redação aos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 13.436, de 30 

de dezembro de 1998, e às alíneas "a" e "b" do inciso VII do art. 20 

da Lei nº 13.591, de 18 de janeiro de 2000, observadas as alterações 

introduzidas pela Lei nº 15.046, de 29 de dezembro de 2004, e dá 

outras providências. 

♦ Lei nº 15.189/05, de 12.05.05 (DOE de 17.05.05) Altera a Lei nº 

13.194/97, que dispõe sobre a concessão de crédito outorgado nas 

operações que especifica e a Lei nº 14.186/02, que institui o 

incentivo Apoio ao Comércio Exterior no Estado de Goiás - 

COMEXPRODUZIR, Subprograma do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR. 

♦ Lei nº 15.327/05, de 05.08.05 (DOE de 11.08.05) Altera a Lei nº 

13.919/01, que cria o Pólo de Serviços Tecnológicos Avançados do 

Estado de Goiás e institui o Subprograma  TECNOPRODUZIR. 

♦ Lei nº 15.511/05, de 05.01.06 (DOE de 10.01.06) Dispõe sobre o 

alcance das Leis que menciona, o cumprimento de obrigações por 

parte das empresas beneficiárias dos incentivos do FOMENTAR e 

do PRODUZIR e dá outras providências. 

♦ Lei nº 15.518/06, de 05.01.06 (DOE de 06.01.06) Dispõe sobre o 

alcance das Leis que menciona, o cumprimento de obrigações por 

parte das empresas beneficiárias dos incentivos do FOMENTAR e 

do PRODUZIR e dá outras providências. 

♦ Lei nº 15.597/06, de 26.01.06 (DOE de 01.02.06) Institui o 

Programa NORDESTE-PRODUZIR e concede crédito outorgado a 

beneficiário do Programa PRODUZIR, nas condições que 

específica. 

♦ Lei nº 15.598/06, de 26.01.06 (DOE de 01.02.06) Altera as Leis nºs 

11.180, de 19 de abril de 1990, 13.194, de 26 de dezembro de 1997, 

13.453, de 16 de abril de 1999, 13.506, de 9 de setembro de 1999, 

13.591, de 18 de janeiro de 2000, 13.844, de 1º de junho de 2001, e 

14.186, de 27 de junho de 2002, que tratam de matéria tributária. 

♦ Lei nº 15.619/06, de 30.03.06 (DOE de 31.03.06 - Suplemento) 

Altera a Lei no 13.919, de 4 de outubro de 2001, que cria o Pólo de 
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Serviços Tecnológicos Avançados do Estado de Goiás, institui o 

Subprograma TECNOPRODUZIR e dá outras providências.

♦ Lei nº 15.629/06, de 30.03.06 (DOE de 31.03.06 - Suplemento) Dá 

nova redação ao inciso I do art. 1º da Lei nº 15.597, de 26 de janeiro 

de 2006. 

♦ Lei nº 15.646/06, de 09.05.06 (DOE de 15.05.06) Introduz 

alterações nos textos das Leis nºs 13.591, 14.186 e 14.244, de 18 de 

janeiro de 2000, 27 de junho de 2002, e 29 de junho de 2002, 

respectivamente, e dá outras providências. 

♦ Lei nº 15.760/06, de 25.08.06 (DOE de 28.08.06) Altera a Lei nº 

13.844, de 1º de junho de 2001, que instituiu o incentivo Apoio à 

Instalação de Central Única de Distribuição de Produtos no Estado de 

Goiás - CENTROPRODUZIR -, subprograma do Programa 

PRODUZIR. 

♦ Lei nº 15.939/06, de 29.12.06 (DOE de 29.12.06 - Suplemento) Cria 

incentivo à implantação de empresas industriais montadoras e/ou 

fabricantes dos produtos que indica e dá outras providências. 

♦ Lei nº 15.944/06, de 29.12.06 (DOE de 16.01.07) Altera a Lei nº 

13.919, de 4 de outubro de 2001, que cria o Pólo de Serviços 

Tecnológicos Avançados do Estado de Goiás, institui o 

Subprograma TECNOPRODUZIR e dá outras providências.

♦ Lei nº 16.078/07, de 11.07.07 (DOE de 17.07.07) Altera as Leis nºs 

11.180/90 e 13.591/00, que instituem o Fundo de Participação e 

Fomento à Industrialização do Estado de Goiás – FOMENTAR e o 

Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR. 

♦ Lei nº 16.285/08, de 30.06.08 (DOE de 30.06.08 - Suplemento) 

Dispõe sobre a autorização de migração de empresa beneficiária do 

FOMENTAR para o PRODUZIR e altera as Leis nº 11.180/90, nº 

13.591/00 e nº 14.063/01. 

♦ Lei nº 16.286/08, de 30.06.08 (DOE de 30.06.08 - Suplemento) 

Altera leis que tratam de matéria tributária. (revoga a Lei 15.597) 

♦ Lei nº 16.384/08, de 27.11.08 (DOE de 02.12.08) Modifica o Fundo 

de Fomento ao Desenvolvimento Econômico e Social de Goiás - 

FUNDES, cria o Fundo de Capacitação e Profissionalização do 

Estado de Goiás - FUNCAPE, dispõe sobre a utilização de recursos 

próprios de fundos especiais e de entidades da administração 

indireta para o pagamento de pessoal e altera as leis que especifica. 

(Altera as Leis: 11.180, 13.591, 14.469, 15.443, 15.520) 

♦ Lei nº 16.438/08, de 30.12.08 (DOE de 30.12.08 - Suplemento) 

Altera as Leis nos 11.180/90, 13.213/97, 13.591/00 e 13.844/01 que 

dispõem sobre os programas FOMENTAR e PRODUZIR. 

♦ Lei nº 16.462, de 31.12.08 (DOE de 13.01.09) Altera a Lei nº 

16.150/07, que trata da convalidação da utilização de benefício 
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fiscal sem o cumprimento de condicionantes previstas na legislação 

tributária e sobre a extinção de crédito tributário; dispõe sobre o 

reconhecimento de utilização dos incentivos dos programas 

FOMENTAR e PRODUZIR e sobre renegociação de créditos 

tributários. 

♦ Lei nº 16.557, de 26.05.09 (DOE de 28.05.09) Altera a Lei nº 

13.591/00, que institui o Programa de Desenvolvimento Industrial 

de Goiás - PRODUZIR - e o Fundo de Desenvolvimento de 

Atividades Industriais - FUNPRODUZIR; 

♦ Lei nº 16.671, DE 23.07.09 (DOE de 28.07.09) Dispõe sobre a 

concessão de incentivo fiscal destinado à implantação ou ampliação 

de empreendimento industrial de veículo automotor no Estado de 

Goiás. 

♦ LEI Nº 16.870, de 30.12.09 (DOE de 07.01.10) Altera a Lei no 

16.671/09, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal 

destinado à implantação ou ampliação de empreendimento industrial 

de veículo automotor no Estado de Goiás. 

♦ LEI Nº 17.003, DE 31.05.10 (DOE de 10.06.10) Altera a Lei nº 

15.939/06, que cria incentivo à implantação de empresas industriais 

montadoras e/ou fabricantes dos produtos que indica e dá outras 

providências. 

♦ LEI Nº 17.057, DE 22.06.10 (DOE DE 29.06.10) Altera a Lei nº 

13.453/99, que trata de matéria tributária. 

♦ LEI Nº 17.181, DE 27.10.10 (DOE DE 05.11.10) Altera a Lei nº 

13.919/01, de 04 de outubro de 2001, que cria o Polo de Serviços 

Tecnológicos Avançados do Estado de Goiás e institui o 

Subprograma TECNOPRODUZIR. 

♦ Lei nº 17.257, de 25/01/2011 – Dispõe sobre a organização 

administrativa do Poder Executivo e dá outras providências. 

♦ Decreto n° 5.265/00, de 31.12.00 (DOE de 07.08.00) - Aprova o 

Regulamento do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás 

- PRODUZIR. 

♦ Decreto n.º 5.413/01, de 25.04.01 (DOE de 02.05.01) - Altera o 

Regulamento do Programa de Desenvolvimento  Industrial de Goiás 

– PRODUZIR, aprovado pelo Decreto n.º 5.265, de 31 de julho de 

2000. 

♦ Decreto nº 5.515/01, de 20.11.01 (DOE de 23.11.01)- Regulamenta 

o incentivo Apoio à Instalação de Central Única de Distribuição de 

Produtos no Estado de Goiás – CENTROPRODUZIR, subprograma 

do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás - 

PRODUZIR. 

♦ Decreto n.º  5.567/02,  de 18.03.02 (DOE de 25.03.02) - Altera o 

Regulamento do Programa de Desenvolvimento  Industrial de Goiás 

– PRODUZIR, aprovado pelo Decreto n.º 5.265, de 31 de julho de 

2000. 
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♦ Decreto nº 5.655/02 de 17.09.02 (DOE de 20.09.02) - Altera o 

Regulamento do Incentivo Apoio à Instalação de Central Única de 

Distribuição de Produtos no Estado de Goiás – 

CENTROPRODUZIR, Subprograma do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR, Decreto nº 

5.515/01, de 20.11.01. 

♦ Decreto nº 5.686/02, de 02.12.02 (DOE de 05.12.02) - Regulamenta 

o incentivo Apoio ao Comércio Exterior no Estado de Goiás - 

COMEXPRODUZIR -, Subprograma do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR. 

♦ Decreto nº 5.821/03, de 01.09.03 (DOE de 03.09.03) - Altera os 

Regulamentos do Fundo de Participação e Fomento à 

Industrialização do Estado de Goiás - FOMENTAR, e do Programa 

de Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR, aprovados 

pelos Decretos nº 3.822, de 10 de julho de 1992, e 5.265, de 31 de 

junho de 2000, respectivamente. 

♦ Decreto nº 5.833/03, de 30.09.03 (DOE de 30.09.03) - Altera os 

Decretos n.ºs 5.265, de 31 de julho de 2000, 5.515, de 20 de 

novembro de 2001, e 5.686, de 02 de dezembro de 2002. 

♦ Decreto nº 5.834/03, de 30.09.03 (DOE de 30.09.03) - Altera o 

Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do 

Código Tributário do Estado de Goiás. 

♦ Decreto nº 5.835/03, de 30.09.03 (DOE de 01.10.03) - Regulamenta 

o incentivo Apoio à Instalação e Expansão de Empresas Operadoras 

de Logística de Distribuição de Produtos no Estado de Goiás - 

LOGPRODUZIR-, subprograma do Programa de Desenvolvimento 

Industrial de Goiás - PRODUZIR. 

♦ Decreto nº 6.602/04, de 27.08.04 (DOE de 02.09.04) Introduz 

alterações no texto do Regulamento do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR, aprovado pelo 

Decreto nº 5.265, de 31 de julho de 2000. 

♦ Decreto nº 6.120/05, de 08.04.05 (DOE de 14.04.05) - Dispõe sobre 

aplicações no mercado financeiro, em operações de curto prazo, dos 

recursos próprios arrecadados pelo FOMENTAR, 

PRODUZIR/FUNPRODUZIR e FUNMINERAL. 

♦ Decreto nº 6.204/05, de 25.07.05 (DOE de 01.08.05) Altera o 

Decreto nº 5.686/02, que regulamenta o incentivo Apoio ao 

Comércio Exterior no Estado de Goiás - COMEXPRODUZIR -, 

Subprograma do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás 

- PRODUZIR. 

♦ Decreto nº 6.206/05, de 25.07.05 (DOE de 01.08.05) Altera o 

Regulamento do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás 

- PRODUZIR, aprovado pelo Decreto nº 5.265/00. 
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♦ Decreto nº 6.468/06, de 30.05.06 (DOE de 30.05.06) Dispensa o 

beneficiário do incentivo Apoio à Instalação de Central Única de 

Distribuição de Produtos no Estado de Goiás - 

CENTROPRODUZIR - da obrigatoriedade de concentração de suas 

aquisições de mercadorias, via central única de distribuição, na 

situação que especifica. 

♦ Decreto nº 6.480/06, de 22.06.06 (DOE de 27.06.06) Introduz 

alterações no Regulamento do Programa de Desenvolvimento 

Industrial de Goiás - PRODUZIR - aprovado pelo Decreto nº 5.265, 

de 31 de julho de 2000, e dá outras providências. 

♦ Decreto nº 6.484/06, de 28.06.06 (DOE de 03.07.06) Altera o 

Regulamento do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás 

– PRODUZIR -, aprovado pelo Decreto n.º 5.265/00 e os Decretos 

nº 5.515/01 e 5.686/02 que tratam dos subprogramas 

CENTROPRODUZIR e COMEXPRODUZIR. 

♦ Decreto nº 6.979/09, de 03.11.09 (DOE de 11.09.09) Altera o 

Regulamento do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás 

- PRODUZIR -, aprovado pelo Decreto nº 5.265/00, e o 

Regulamento do Fundo de Participação e Fomento à 

Industrialização do Estado de Goiás - FOMENTAR -, aprovado pelo 

Decreto nº 3.822/92. 

♦ Decreto nº 7.020, de 29.10.09 (DOE de 05.11.09) Regulamenta o 

Incentivo à Instalação de Empresas Industriais Montadoras no 

Estado de Goiás - PROGREDIR - subprograma do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR- instituído pela 

Lei nº 15.939, de 29 de dezembro de 2006. 

♦ Decreto nº 7.113, de 25.05.10 (DOE de 28.05.10) Altera o 

Regulamento do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás 

- PRODUZIR-, aprovado pelo Decreto nº 5.265/00. 

♦ Decreto nº 7.200, de 30.12.10 (DOE de 30.12.10) Altera o Decreto 

nº 7.020, de 29 de outubro de 2009 que regulamenta o Incentivo à 

Instalação de Empresas Industriais Montadoras no Estado de Goiás - 

PROGREDIR. 

♦ Resolução nº 001/00 de 12.09.00, (DOE de 14.11.00) - Aprova o 

Regimento Interno do Conselho Deliberativo e da Comissão 

Executiva do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás - 

PRODUZIR e do Fundo de Desenvolvimento de Atividades 

Industriais - FUNPRODUZIR. 

♦ Resolução nº 002/00 de 12.09.00 (DOE de 14.11.00) - Estabelece 

normas de operacionalização para elaboração de projeto, concessão 

e fruição dos benefícios do PRODUZIR e do FUNPRODUZIR. 

♦ Resolução nº 003/00 de 12.09.00 (DOE de 14.11.00) - Estabelece 

normas para a concessão da assistência fiscal de transferência de 

saldo credor no programa PRODUZIR. 
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♦ Resolução nº 004/00 de 12.09.00  (DOE de 14.11.00) - Estabelece 

normas para o preenchimento do DARE no pagamento do ICMS das 

empresas beneficiárias do PRODUZIR e dá outras providências. 

♦ Resolução nº 005/00 de 12.09.00 (DOE de 14.11.00) - Estabelece 

normas para o Subprograma de Apoio a Micro e Pequena Empresa 

do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Industriais - 

MICROPRODUZIR/LINHA de CRÉDITO. 

♦ Resolução nº 006/00 de 12.09.00  (DOE de 14.11.00) - Relaciona as 

cadeias produtivas agroindustrial e mineral goianas prioritárias, para 

efeito de atribuição de pontos na análise de projetos. 

♦ Resolução nº 007/00 de 12.09.00 (DOE de 14.11.00) - Relaciona os 

municípios e regiões prioritárias, para efeito de atribuição de pontos 

na análise de projetos e de concessão de desconto. 

♦ Resolução nº 019 /00 de 20.12.00 (DOE de 21.03.01) - Introduz 

alterações no Regimento Interno aprovado pela Resolução n.º 

001/00, de 12 de setembro de 2000. 

♦ Resolução nº  020/00 de 20.12.00 (DOE de 21.03.01) - Altera a 

Resolução n.º 002/00, de 12 de setembro de 2000 do Conselho 

Deliberativo – CD/PRODUZIR do Programa de Desenvolvimento 

Industrial de Goiás – PRODUZIR e do Fundo de Desenvolvimento 

de Atividades Industriais – FUNPRODUZIR, que estabelece normas 

de operacionalização para elaboração de projeto, concessão e 

fruição dos benefícios do PRODUZIR e do FUNPRODUZIR. 

♦ Resolução nº  021/00 de 20.12.00 (DOE de 21.03.01) - Introduz 

alteração na Resolução n.º 003/00, de 12 de setembro de 2000 do 

Conselho Deliberativo – CD/PRODUZIR do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR e do Fundo de 

Desenvolvimento de Atividades Industriais – FUNPRODUZIR, que 

estabelece normas para concessão da assistência fiscal de 

transferência de saldo credor no Programa PRODUZIR.

♦ Resolução nº 022/00 de 20.12.00 (DOE de 21.03.01) - Introduz 

alteração na Resolução n.º 004/00, de 12 de setembro de 2000 do 

Conselho Deliberativo – CD/PRODUZIR do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR e do Fundo de 

Desenvolvimento de Atividades Industriais – FUNPRODUZIR, que 

estabelece normas para o preenchimento do DARE no pagamento 

do ICMS das empresas beneficiárias do PRODUZIR e dá outras 

providências. 

♦ Resolução nº 072 /01 de 19.09.01 (DOE de 31.10.01) - Altera a 

Resolução n.º 002/00, de 12 de setembro de 2000, com as alterações 

da Resolução n.º  020/00, de 20 de dezembro de 2000, do Conselho 

Deliberativo – CD/PRODUZIR do Programa de Desenvolvimento 

Industrial de Goiás – PRODUZIR e do Fundo de Desenvolvimento 

de Atividades Industriais – FUNPRODUZIR, que estabelece normas 
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de operacionalização para elaboração de projeto, concessão e 

fruição dos benefícios do PRODUZIR e do FUNPRODUZIR. 

♦ Resolução nº 073/01 de 19.09.01 (DOE de 31.10.01) - Introduz 

alterações no Regimento Interno aprovado pela Resolução n.º 

001/00, de 12 de setembro de 2000. 

♦ Resolução nº 074/01 de 19.09.01 (DOE de 31.10.01) - Estabelece 

normas de operacionalização dos investimentos relacionados com a 

cultura do Estado de Goiás, por meio dos recursos específicos do 

FUNPRODUZIR. 

♦ Resolução nº 083/01 de 06.11.01 (DOE de    ) - Estabelece normas 

operacionais sobre matérias da extra-pauta das reuniões da 

Comissão Executiva – CE/PRODUZIR do Conselho Deliberativo do 

Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás – 

CD/PRODUZIR e do Fundo de Desenvolvimento de Atividades 

Industriais – FUNPRODUZIR, em consonância com o art. 29, do 

Regimento Interno do PRODUZIR e do FUNPRODUZIR, baixado 

pela Resolução nº 001/00 de 12 de setembro de 2000.

♦ Resolução nº 102/02 de 05.02.02 (DOE de 01.07.020) - Dispõe 

sobre penalidades por inadimplência de obrigações financeiras da 

empresa beneficiária do PRODUZIR ou de seus Subprogramas e 

atualização monetária do ICMS MÉDIA. 

♦ Resolução nº 207/03, de 02.04.03 - Disciplina autorizações para 

transferência do benefício do produzir entre empresas. 

♦ Instrução Normativa nº 001/02-GSF/SIC-GAB, de 05.02.02 (DOE 

de 20.03.02) - Estabelece procedimentos para o pagamento de ICMS 

devido pelas empresas beneficiárias do PRODUZIR, bem como 

sobre a operacionalização relativa ao financiamento mensal do 

PRODUZIR e do FUNPRODUZIR. 

♦ Instrução Normativa nº 938/09, de 11.02.09 (DOE de 16.02.09) 

Dispõe sobre o reconhecimento de utilização dos incentivos dos 

programas FOMENTAR e PRODUZIR, na situação que especifica. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ A Gestão realizada com base no planejamento, no cumprimento das 

metas estabelecidas,  no desenvolvimento da aproximação do setor 

público e privado e na qualidade dos serviços prestados aos clientes 

internos e externos. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:

♦ Preenchimento de formulários do planejamento determinando as 

atividades a serem executadas e metas a serem cumpridas.  
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♦ Elaboração de pauta para realização das reuniões ordinárias do 

Produzir/Fomentar 

♦ Análise de desempenho dos investimentos do FUNPRODUZIR 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações:

♦ Nº. de processo contratado, Nº. recebimento/ 

♦ Conferência de guia – ICMS, Percentual da satisfação do cliente no 

Produzir, nº. de auditoria realizada para desconto e rebate, Nº. de 

projeto analisado, N.° de empresas beneficiadas. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 1007 - PROGRAMA BANCO DO POVO  

DISCRIMINAÇÃO 
DAS AÇÕES

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Consultorias aos 
Empreendedores

1.477 1.453 4.265 1.500 6.209 2.899 974 2.038 2.905 5.084 1.612 597 
Empreendedores 

Treinados
1.138 1.226 3.597 1.160 5.240 4.313 686 1.686 2.031 2.748 1.362 268 

Agentes de Crédito 
Treinados

141 413 138 300 269 358 435 145 126 330 42 144 
Feiras de 

Empreendedores 
1 4 24 19 1 7 1 4 2 1 1 3 

Empregos Gerados 5.185 13.873 22.685 13.674 14.618 13.345 10.039 10.134 6.578 8.158 7.964 3.625 

Contratos Financiados 2.803 7.585 12.245 10.306 11.065 9.032 8.266 7.441 5.404 6.539 6.589 3.764 

(  ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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Os resultados econômicos e sociais decorrentes da implementação do 

Programa nas 244 unidades implantadas em todo o Estado foram positivos no ano 

de 2011. Contudo, houve uma sensível diminuição na quantidade de contratos 

realizados e empregos gerados em relação ao ano de 2010. Neste ano de 2011 

foram realizados 3.764 contratos e foram gerados 3.625 empregos. O valor 

aplicado para a realização destes contratos foi de R$ 9.266.306,00.  

Um grande destaque em 2011 foi a premiação, pelo sexto ano 

consecutivo, de empreendedores do Programa Banco do Povo no Prêmio Citibank 

Melhores Microempreendedores 2011. Neste ano, foram premiados três 

empreendedores de Luziânia e um de Novo Gama, os quais foram agraciados com 

um pequeno curso de gestão empresarial e uma premiação em dinheiro. Além 

disso, a agente de crédito de Luziânia Marileide Costa também recebeu uma 

premiação em virtude de ter enviado a maior quantidade de projetos qualificados.  

O Banco do Povo está presente em 99% dos municípios goianos e, nestes 

12 anos de funcionamento, já realizou 91.496 contratos com a geração de 132.023 

empregos.  

� Ação 1296 - Implantação De Novas Linhas De Crédito 

Realizações:  

♦ Apesar de não haver ocorrido a criação de nova linha de crédito 

específica, o Banco do Povo tem atendido a demanda dos 

microempreendedores rurais com alguns critérios específicos para 

este público, com o objetivo de atender a cada vez mais segmentos 

da sociedade.   

� Ação 2119 - Operacionalização E Gerenciamento Do Banco Do Povo 

Realizações:  

♦ Orientações “in loco” e via fone quanto à metodologia utilizada pelo 

Banco do Povo para liberação de contratos de crédito. 

♦ Orientações para maior divulgação do Programa nos municípios. 

♦ Contato com prefeitos onde não há unidades do Banco do Povo em 

funcionamento para devida implantação ou reinstalação. 

♦ Treinamento dos agentes de crédito disponibilizados pelas 

Prefeituras. 

♦ Visitas aos municípios para reuniões com membros das ONGs, 

representantes das Prefeituras e agentes de crédito, a fim de prestar 

orientações e esclarecimentos a respeito do Banco. 

♦ Acompanhamento das atividades das unidades através da 

verificação de contratos, formulários e controles, visitas aos 

empreendedores, auditorias e outros procedimentos correlatos. 

♦ Realização de auditorias nos municípios de Goiatuba, Gameleira, 

Bonfinópolis, Catalão, Fazenda Nova e Goiás. 
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Observações: 

♦ Foi implantada mais uma unidade do Banco do Povo no ano de 

2011, Bom Jardim de Goiás, totalizando assim 244 municípios com 

agências implantadas, o que corresponde ao alcance de 99,18% dos 

municípios do Estado de Goiás. Em 2011 foram realizados ainda 

3.764 contratos a empreendedores. 

♦ Foi também concluída a etapa 02/03 do projeto de implantação do 

Software de Gestão do Microcrédito do Banco do Povo, o qual 

deverá estar implantado em todas as unidades no 1º semestre de 

2012.    
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* Em 2011 os empréstimos começaram em agosto.  

� Ação 2130 - Desenvolvimento E Fortalecimento Da Rede Estadual De 

Microcrédito 

Realizações:  

♦ Cobrança de maior produtividade aos agentes de crédito das 

diversas unidades do Banco do Povo. 



2452 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR 

367 

♦ Visitas e acompanhamento aos empreendedores financiados. 

♦ Realização de eleições para composição dos Conselhos de 

Administração e Fiscal de 28 ONGs em diversos municípios 

goianos. 

♦ Capacitação de empreendedores e agentes de crédito, realizadas 

através de parceria com o SEBRAE/GO. 

♦ Participação no II Seminário para Microempreendedor Individual, 

realizado pelo SEBRAE, no município de Caldas Novas.   

♦ Realização de diversas ações para divulgação do Programa Banco 

do Povo tais como:  

• “Balcão de Direitos”, em parceria com a Secretaria de 

Cidadania, nos municípios de Ipameri, Aparecida de Goiânia e 

Trindade. 

• Participação no evento Governo Itinerante realizado em 

Goianira. 

• Participação no Projeto Cresça e Apareça, da Secretaria de 

Industria e Comércio, nos municípios de Alexânia, Novo Gama, 

Jaraguá e Piracanjuba.  

• Palestras nas Oficinas Educacionais Comunitárias da OVG. 

• Participação nos Seminários PPA nos municípios de Jussara, 

Aruanã, Anápolis, Luziânia e Porangatu.  

• Participação na Feira SUPERAGOS 2011, através de exposição 

e comercialização de produtos de 16 empreendedores e 

atendimento institucional. 

• Seminário, no Centro de Convenções de Goiânia, voltado aos 

presidentes das ONGs, agentes de crédito e coordenadores, para 

repasse de informações sobre todas as alterações propostas pela 

Administração Estadual. 

• Palestras, em parceria com o SEBRAE, para 

microempreendedores que participam do Projeto Empreender, 

realizadas em Goiânia e municípios da região metropolitana. 

• Palestras, exposição de produtos de empreendedores e 

atendimento ao público em evento realizado pela Secretaria de 

Indústria e Comércio em parceria com o SEBRAE no SESI da 

Vila Jaiara, em Anápolis.   

• Palestras em diversos municípios goianos, a convite das 

prefeituras municipais, para o público alvo do Programa.   

• Realização de 02 Feiras de Microempreendedores no município 

de Anápolis. 

Observações: 

♦ Foram gerados 3.625 empregos no ano de 2011. Foram capacitados 

ainda 268 empreendedores, além de 144 agentes de crédito.   
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* Em 2011 os empréstimos começaram em agosto e foram até setembro. 

PROGRAMA 1018 - PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE E APOIO ÀS 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado:  

1º) Percentual de empresários que conseguem o financiamento do Crédito 

Produtivo da SIC em comparação aos que participam dos cursos; 



2452 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR 

369 

2º) Percentual de microempresas que sobrevivem após dois anos de 

abertura; 

3º) Metas das realizações (cursos, palestras, financiamentos) representam 

a quantidade anual esperada. 

♦ O percentual de 15,19% (média anual) de empresários que 

contraíram o Crédito Produtivo, após participarem do programa, 

ultrapassa a meta de 12%. 

♦ As realizações ficaram bem aquém das metas estipuladas devido à 

falta de instrutores e recursos financeiros para viagens ao interior 

para realização de cursos e palestras.  

♦ A satisfação do pessoal que participa das nossas atividades é 

evidente, tanto nas avaliações quanto nos comentários.  

♦ A interiorização do Programa, que está prejudicada devido ao 

mencionado anteriormente, seria algo fundamental para o 

desenvolvimento socioeconômico do estado de Goiás. 

� Ação 2075 – Desenvolvimento do Artesanato Goianio - Dag 

Realizações:  

♦ 3.923 artesãos atendidos em feiras no Estado de Goiás e na Casa do 

Artesanato 

Observações: 

♦ Os dados acima são referentes aos meses de janeiro a dezembro de 

2011 

� Ação 2077 - Informação/Conhecimento e Treinamento 

Empreendedor 

Realizações:  

♦ Cursos de capacitação empresarial: 65 

♦ Microempresários capacitados: 3.305 
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♦ Palestras informativas: 65 

♦ Microempresários atendidos: 3.361 

Cursos/Treinandos: 

Palestras/pessoas atendidas

� Ação 2078 - Fomento à Oportunidade de Negócios 

Realizações:

♦ Crédito Produtivo da SIC: Ocorreram 454 financiamentos de janeiro 

a de 2011, totalizando  R$ 5.730.399,03. 

Financiamentos do Crédito Produtivo da SIC: 

PROGRAMA 1020 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

INDUSTRIAL DO ESTADO DE GOIÁS – PRODUZIR 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

Ação 2261 – empresas beneficiada com o sub-programa Produzir. A meta 

física estimada foi de 4 empresas. Os projetos aprovados totalizam 9 

empresas. (Tabela 1).  
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Ação 2263 – Projetos contratados de novos empreendimentos e de 

expansão, reformulação, reenquadramento e migração do Fomentar para 

o Produzir, que contribuam na fruição do Programa Produzir. A meta 

física estimada foi de 29 empresas. Foram 14 os novos empreendimentos 

contratados e 62 dos demais, totalizando 76 empresas beneficiadas 

(Tabela 2).  

Ação 2474 - Auditorias realizadas demonstrando uma evolução (%) 

crescente nas medidas e procedimentos de controle do ICMS. Foram 

realizadas 60 auditorias de implantação, 17 de expansão e 119 de 

quitação do saldo devedor (Tabela 3). 

Ação 2527 – Foram divulgadas as ações dos programas finalísticos da 

SIC.  

Tabela 01 – Projetos Aprovados PRODUZIR/FOMENTAR - 2011, por Programa/Suprograma * 

Programa/Subprograma
Nº 

Projetos
Empregos 

Diretos
Investimento Fixo 

(R$)
Benefício (R$)

PRODUZIR 59 5.545 1.998.305.570,16 8.529.180.265,96 

COMEXPRODUZIR 8 107 

FOMENTAR ** 6 524 21.148.901,84 303.276.990,67 

MICROPRODUZIR 1 6 200.000,00 1.420.517,24 

Totais 74 6.182 2.019.654.472,00 8.833.877.773,87 

Fonte: SIC/PRODUZIR 

* Até Novembro/2011 

** Reformulação 

Tabela 02 – Projetos contratados PRODUZIR/FOMENTAR - 2011 

Projetos
Nº 

Projetos
Empregos 

Diretos
Investimento Fixo 

(R$)
Benefício (R$)

Implantação 14 1.226 26.383.126,32 493.453.640,48 

Expansão, Reformulação e 
Outros 

71 13.393 1.810.579.021,27 14.933.035.138,75

Total 85 14.619 1.836.962.147,59 15.426.488.779,23

Tabela 03 
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A Ação 2263, além de estimular a efetivação da atração de investimentos 

com a concessão de benefícios, também estimula a sua logística, na melhoria das 

condições técnicas, administrativas e operacionais para atendimento dos 

programas e ações da SIC. 

O Programa de Desenvolvimento Industrial – Produzir aprovou 74 

projetos em 2011, contribuindo para a abertura de novos 6182 empregos diretos e 

18326 indiretos. Os investimentos fixos desses projetos somaram R$ 2,0 bilhões e 

os benefícios concedidos alcançaram R$ 8,8 bilhões. Foram beneficiados 26 

municípios, o que contribuirá para uma maior participação do interior na formação 

do PIB do Estado. 

� Ação 2261 - Apoio as Empresas Beneficiadas pelo 

Programa/Subprograma PRODUZIR 

Realizações: 

♦ Foram contratados 08 projetos do COMEXPRODUZIR e 1 projeto do 

MICROPRODUZIR. 

Observações: 

As projeções de investimentos distribuem-se por 26 municípios do 

Estado. Em termos de projetos aprovados Anápolis (17) aparece em primeiro 

lugar, seguido de Aparecida de Goiânia (15) e Goiânia (7). Destacam-se também 

os municípios de Jaraguá, Luziânia e Senador Canedo com 3 projetos cada 

(Gráfico 01). Contudo, analisando-se por volume de investimentos, Anápolis 
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ocupa a primeira posição, com (41%) do volume projetado, seguido por Jaraguá, 

em segundo com (33%), e Edealina com (18%). Tal representatividade deve-se à 

aprovação de projetos nos ramos Indústria Aeronáutica, Fabricação de Cimento e 

Mineração para os respectivos municípios (Gráfico 02). 

Quanto à distribuição regional observa-se concentração dos investimentos 

na Região do Centro Goiano (74%), fortemente influenciada pelo município de 

Anápolis, em segundo lugar o Sul Goiano (18%) e o Entorno de Brasília em 

terceiro (4%). Ressalta-se que a Região Metropolitana de Goiânia ocupa apenas o 

quarto lugar (3%) dos investimentos previstos (Gráfico 03).  

Em termos setoriais, o ramo alimentício, que sempre foi destaque na cesta 

de investimentos, alcançou apenas o 4º lugar, com investimentos previstos (1,2%) 

muito inferiores aos dos ramos Aeronáutica, Destilaria e Cimento, (40%, 34% e 

18%), respectivamente (Gráfico 04). 

Gráfico 01 – Projetos Aprovados – 2011, por Município 
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Fonte: SIC/PRODUZIR 

Gráfico 02 – Investimentos Previstos – 2011, por Município 
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Gráfico 03 – Investimentos Previstos – 2011, por Regiões  
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Gráfico 04 – Investimentos Previstos – 2011, por Ramo de Atividade  
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Fonte: SIC/PRODUZIR 

� Ação 2263 - Incentivo Fiscal/Manutenção dos Programas 

Realizações: 

Atualmente 423 empresas estão em fruição no programas PRODUZIR e 

FOMENTAR, totalizando  R$42 milhões de benefícios concedidos. Conforme 

demonstrado no Anexo IV – Programa, em 2011: 

♦ os projetos contratados totalizam 85 que correspondem a R$ 26 milhões; 

♦ foram realizadas 233 auditorias. Dessas 60 foram de auditorias de 

implantação, 17 de expansão e 119 de quitação do saldo devedor; 

Observações:

As receitas do PRODUZIR são compostas das seguintes rubricas: Taxa 

de Antecipação do ComexProduzir, Produzir, MicroProduzir, CentroProduzir, 

LogProduzir,  Progredir, Juros do Financiamento, Retorno do Financiamento 

(Projetos Microempresas) e Taxa de Prorrogação do prazo do benefício 

PRODUZIR. 

� Ação 2474 - Quitação de Parcelas de ICMS 

Realizações:

♦ Foram realizadas 233 auditorias em 2011. Dessas 60 foram  de 

implantação, 17 de expansão e 119 de quitação do saldo devedor. 

� Ação 2527 - Apoio ao Marketing e Merchandising dos Programas da 

SIC 

Realizações:

♦ Foram divulgadas ações dos programas finalísticos da SIC como: Crédito 

Produtivo, Microcrédito, FCO, Produzir/Fomentar, Banco do Povo, 

Microempresas, Atração de Investimentos,  Eventos e Comércio Exterior. 

Observações:  

A ação foi de imprescindível importância para o sucesso de programas 

como o Goiás Cresce e Aparece, Programa Minha Primeira Empresa, Projeto 
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Primeira Exportação, Programa Exportador Industrial - PEIEX, apoio às Missões 

Comerciais, Cursos e Treinamentos.  

PROGRAMA 1031 – PROGRAMA DE PROMOÇÃO COMERCIAL  

� Ação 2321 - Estimulo a Participação e Realização de Feiras, 

Exposições e Eventos. 

Realizações: 

Foram realizadas 06 feiras. Os inúmeros pedidos não atender am às 

exigências técnicas necessárias, ou seja os pré-requisitos básicos protocolares ou a 

não caracterização como entidades de utilidade pública. 

FEIRAS LOCAL 

1º Encontro de Gestores Públicos e 
Líderes Classistas 

Goiânia- GO 

LIDE Comandatuba-BA 

Experiment Motors Goiânia- GO 

4º Seminário de Desenvolvimento de 
Goiás 

Anápolis 

FEILAC 2011   ( Feira  Láctea de 
Goiás ) 

São Luís de Montes Belos 

4º Sarau Cultural Anápolis 

PROGRAMA 1050 - PROGRAMA GOIÁS PAVIMENTADO 

� Ação 1092 Implantação, Pavimentação, Acessos, Obras De Arte 

Especiais E Obras Complementares 

Realizações:

Obedecendo à política de contenção de gastos e ajustes de orçamento 

para garantir o equilíbrio das contas públicas, esta ação foi contingenciada. Ação a 

cargo da AGETOP.

� Ação 1267 Recuperação De Estradas Asfaltadas 

Realizações:

Obedecendo à política de contenção de gastos e ajustes de orçamento 

para garantir o equilíbrio das contas públicas, esta ação foi contingenciada. Ação a 

cargo da AGETOP.

PROGRAMA 1857 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO INDUSTRIAL

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

Ação 1113 – Das 05 obras previstas foram implantadas 02, nos novos 

Distritos Agroindustriais de Três Ranchos e Nerópolis. 
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Ação 1152 – Das 30 empresas previstas foram instaladas 42. 

Ação 1158 – Dentro da Rede Goiana de APL, liderada pela SECTEC, o 

indicador da ação na SIC previa atender conjuntamente 500 empresas. 

Em 2011 foram atendidos diretamente pela SIC, o APL do Açafrão e dos 

produtores de orgânicos de Goiânia e Silvânia. 

Ação 1226 – Das 05 obras previstas foi implantada 2, no Distrito 

Agroindustrial de Anápolis e em Itaberaí. Obra de infraestrutura 

industrial atendendo a compromissos firmados na gestão anterior. 

Observações: 

Ação 1152 - O Estado de Goiás não mede esforços para viabilizar a 

implantação de indústrias provenientes de outros estados e países, como Korea, 

China, EUA e Holandas, grandes parceiros comerciais. Aproximadamente 1.000 

empresas foram beneficiadas pelo Programa de Modernização Industrial do 

Estado, superando a meta estabelecida para 2011 em 100%. No que concerne 

empresas de médio e grande porte, cujos montantes investidos superam R$ 4,5 

milhões, a meta da AIN para 2011 era de 30 empresas. Atingimos o número de 42 

empresas, superando as expectativas em 40%, fato este que evidencia a marca 

impressa pela gestão da SIC, baseada na eficácia e foco. Os recursos investidos no 

Estado de Goiás em 2011 foram de R$ 14 bilhões, entre fusões, aquisições e 

Protocolos de Intenções já celebrados, evidenciando o comprometimento do 

Estado em viabilizar o estabelecimento de indústrias em Goiás, contribuindo para 

a inclusão social e desenvolvimento econômico em função da geração de 100.000 

novas vagas, entre empregos diretos e indiretos. 

Ações 1113 e 1226 – As obras de infraestrutura no Distritos 

Agroindustriais foram contingenciadas, para garantir o equilíbrio das contas 

públicas em 2011. 

Ação 1158 – A coordenação dos APL’s foi atribuída à SECTEC (Decreto 

5990/2004, alterado pelo Decreto 7289/2011). A ação não teve sua meta atingida 

em termos de empresas, por apoiar o desenvolvimento dos arranjos produtivos 

locais nos municípios goianos, que são aglomerações com as mesmas atividades 

em determinada localização geográfica, nos setores industriais, de comércio ou 

serviços. A SIC acompanha o desenvolvimento dos APLs municipais, 

reorientando as demandas na forma e coerência de seus Programas e Ações. O  

apoio ao APL do Açafrão e dos produtores de orgânicos (Associação de 

Produtores) de Goiânia e Silvânia, sempre ocorreu ao longo do PPA-2008-2011. 

O Estado de Goiás não mede esforços para viabilizar a implantação de 

indústrias provenientes de outros estados e países, como Korea, China, EUA e 

Holandas, grandes parceiros comerciais. Aproximadamente 1.000 empresas foram 

beneficiadas pelo Programa de Modernização Industrial do Estado, superando a 

meta estabelecida para 2011 em 100%. No que concerne empresas de médio e 

grande porte, cujos montantes investidos superam R$ 4,5 milhões, a meta da AIN 

para 2011 era de 30 empresas. Atingimos o número de 42 empresas, superando as 

expectativas em 40%, fato este que evidencia a marca impressa pela gestão da 

SIC, baseada na eficácia e foco. Os recursos investidos no Estado de Goiás em 

2011 foram de R$ 14 bilhões, entre fusões, aquisições e Protocolos de Intenções já 

celebrados, evidenciando o comprometimento do Estado em viabilizar o 

estabelecimento de indústrias em Goiás, contribuindo para a inclusão social e 
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desenvolvimento econômico em função da geração de 100.000 novas vagas, entre 

empregos diretos e indiretos. 

O apoio às obras de engenharia nos Distritos Agroindustriais e ao 

desenvolvimento dos APLs goianos, obedeceu à política de contenção de gastos e 

ajustes de orçamento para garantir o equilíbrio das contas públicas. 

� Ação 1113 - Construção, Reforma e Ampliação de Empreendimentos 

Industriais 

Realizações:

Foram implantados 02 (dois) novos Distritos Agroindustriais, nos 

municípios de Três Ranchos e Nerópolis, além da expansão do Distrito de 

Pirenópolis.

Observações:

O desenvolvimento industrial promove a geração de empregos, inclusão 

social, geração de divisas à máquina pública e consolidação do Estado de Goiás 

como uma economia forte, polo de indústrias de diversos setores. A meta para o 

ano de 2011 consistia na execução de 05 obras em Distritos Industrias, não 

passível de ser atingida em virtude da política governamental de contenção de 

gastos. Tal fato resultou em disponibilização restrita de verbas para a compra de 

novas áreas e melhoria da infraestrutura dos Distritos já existentes. 

� Ação 1152 - Atração e Promoção de Investimentos  

Realizações:  

Em função dos esforços desempenhados pela SIC, por meio da AIN, no 

estabelecimento de ambiente favorável à implantação de novas indústrias, 

beneficiadas pelos pacotes fiscais, subsídios de áreas, localização privilegiada e 

logística integrada, Goiás recebeu diversas missões comerciais em 2011, tanto 

nacionais quanto internacionais. Muitos contratos foram celebrados ou delineados, 

atingindo a ordem de R$ 14 bilhões, entre fusões, aquisições e Protocolos de 

Intenções. A AIN desenvolve suas tarefas baseando-se na vocação das 

microrregiões, suprindo as necessidades locais e otimizando suas ações. Um de 

nossos focos é o fortalecimento das cadeias produtivas, identificando os gargalos 

existentes e envidando esforços no suprimentos dos mesmos para que sejam 

configurados os “clusters”. Tais ações reduzem gastos com logística, favorecem a 

industrialização com fornecedores goianos, favorecendo o posicionamento de 

Goiás como um Estado altamente competitivo. 

� Ação 1158 - Desenvolvimento Local e Extensão Industrial e 

Empresarial 

Realizações:  

Preliminarmente esclarecemos que a Ação trata de Arranjos Produtivos 

Locais que é a reunião de Micro e Pequenos Empreendedores e Empresas , em 

determinada localização geográfica, que desenvolvem atividades de indústria , 
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comércio e serviços de natureza equiparadas, respeitando as vocações regionais, 

interagindo , cooperando e compartilhando conhecimentos, experiências e 

inovações tecnológicas. É uma nova Geração de Políticas Públicas para 

desenvolvimento sustentável dos municípios, que já integra os Programas de 

Governos Federal e Estaduais. 

Durante o exercício de 2011 foram realizadas as seguintes atividades 

dentro da ação citada, em especial nos Arranjos Produtivos Locais – APL - tais 

como:  

♦ Identificação e priorização dos APLs Estruturados e em Estruturação 

em Goiás ; Coleta de Dados e diagnósticos para Formatação de Banco 

de Dados ; Visitas Técnicas com seus respectivos Relatórios ; 

Participações em Congresso, Feiras e Eventos. 

♦ APL DE CONFECÇÃO : Visitas aos principais Polos de Goiânia e 

suas lideranças – Av. Bernardo Sayão , Av.85 , Feira Hippie, Rua 44 e 

adjacências, Estação Goiana, Av.136 , CMB-Fashion; Faltou visitas 

nos Polos das cidades do interior. 

♦ APL DE COURO E CALÇADOS : visitas e participações em reunião 

do Sindicato na FIEG . Faltou ir nos Galpões em Goianira. 

♦ APL DE QUARTZITO DE PIRENÓPOLIS (MINERAÇÃO) : 

Contatos telefônicos e e-mails com a Associação dos Mineradores de 

Quartzito de Pirenópolis. Faltou visita técnica; 

♦ APL de GEMAS e ARTESANATO MINERAL de CRISTALINA : 

Visita Técnica conjunta com o Gabinete da Mineração/SIC à 

Prefeitura , ao comércio e lideranças. 

♦ APL de PRODUTORES ORGÂNICOS : Visitas, participação em 

reuniões com os produtores na Delegacia  Regional do MAPA- 

Ministério da agricultura,Pecuária e Abastecimento.

♦ APL DE VITIVINICULTURA – Visita e reuniões com produtores 

rurais na SEAGRO e participação na 4ª Festa da Uva em Itaberaí. 

♦ APL LACTEO DE S.L.MONTES BELOS : Visitas e participação na 

3ª FEILAC – Feira Láctea de Goiás. 

♦ APL DO AÇAFRÃO DE MARA ROSA  : Contatos, reunião na 5ª 

Conferência Brasileira de APL no MDIC/ Brasília. Participação de 

outros servidores na 3ª FEIRAMAR – Feira do Açafrão de Mara 

Rosa.  

♦ APL MOVELEIRO de GOIÂNIA e REGIÃO METROPOLITANA: 

Contatos  e Reunião Técnica no SENAI/FIEG. 

♦ APL TI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO : Contatos e 

diagnósticos dos avanços na legislação e implantação. Faltou visitas e 

reuniões 

♦ APL de HIGIENE PESSOAL PERFUMARIA E COSMÉTICOS DE 

APARECIDA DE GOIÂNIA : Em avançado estágio de estruturação. 
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Foram realizados reuniões, seminários , plano estratégico e eventos 

em Aparecida. 

♦ APL DE GASTRONOMIA DE GOIÂNIA – Reúne Bares, 

Restaurantes e  Empresas de Entretenimentos na Região do Setor 

Marista -  Reuniões , visitas e elaboração de Plano Estratégico 

conjunto com SEBRAE - para implantação do APL.  

♦ VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS NAS ENTIDADES 

PARCEIRAS :  

• SEBRAE/SENAI/FIEG/SEAGRO/SECTEC/SEGPLAN/AGDR 

• SINDICATOS: SINROUPAS/ SINVEST/ SINDCALCE/ 

SINDMÓVEIS/ 

Observações:

PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS / FEIRAS E EVENTOS : 5º 

Congresso Brasileiro de APL / MDIC / Brasília / 3ª FEILAC – Feira Láctea de 

Goiás / 4ª Festa da Uva - Itaberaí / Goiás Mostra Moda – Goiânia / Mostra de 

Produtos de Higiene Perfumaria e Cosmético – Aparecida / Programa “Goiás 

Cresce e Aparece “ - Novo Gama, Piracanjuba, Luziânia, Jaraguá, Anápolis / 

Programa PPA – Luziânia / Alvorada do Norte. 

Todos os contatos , visitas e participações em eventos ,foram seguidos de 

envio de e-mails ofertando nosso Curso “Plano de Negócios” e as Linhas de 

Crédito – Agência de Fomento, FCO e em especial “Crédito Produtivo”. 

� Ação 1226 - Obras e Serviços de Infra-estrutura nas Unidades de 

Desenvolvimento Industrial 

Realizações: 

Efetivou-se apenas 02 (duas) obras de pavimentação: Uma foi realizada 

em indústria ocupante de área pertencente ao Distrito Agroindustrial de Anápolis e 

a segunda em Itaberaí no trecho de acesso à empresa Razia e Razia Ltda.  Obra de 

infraestrutura industrial atendendo à compromissos firmados na gestão anterior. 

PROGRAMA 1860 - PROGRAMA GOIÁS EXPORTADOR

Ação 2222 – Previsão de 3 e foram realizadas 04 missões ao exterior, 

com foco preferencial na atração de investimentos diretos na economia 

goiana. Os países visitados foram: Rússia, Holanda, China e Estados 

Unidos. 

Ação 2626 – Previsto 225 e foram elaboradas 184 pesquisas de mercado 

que auxiliaram nas ações do PEIEX, do PRIMEIRA EXPORTAÇÃO e 

nas MISSÕES COMERCIAIS. 

Ação 2627 – Previsto 20 e foram selecionadas 14 empresas e 10 

estagiários para desenvolvimento técnico. As seleções foram seguidas de 

treinamento em parceria com o MDIC – Ministério de Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior. Foram ensinadas, entre outras coisas, 
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formas de se fazer pesquisas de mercado, o que ajuda na definição do 

mercado alvo para exportação.  

Ação 2628 – As ações se destinavam, principalmente, à difusão de 

cultura exportadora em 60 municípios, divididos em macrorregiões do 

Estado de Goiás. Foram atendidos os municípios de Piracanjuba, 

Luziânia , Jaraguá, Taquaral, Anápolis, Inhumas, Goianira, Itaguari, 

Aparecida de Goiânia, Nerópolis, Hidrolândia e Trindade. Em razão do 

alto índice de rotatividade da equipe de trabalho em 2011, esta foi uma 

ação que ficou bastante prejudicada.  

Ação 2629 – Forçados pela dificuldade no desenvolvimento das 

atividades do MUNICÍCPIO EXPORTADOR, dos 2500 atendimentos 

previstos, foram elaborados 170 cadastros de empresas advindos do 

PEIEX  e  PRIMEIRA EXPORTAÇÃO. 

� Ação 2222 – Missões Comerciais 

Realizações: 

Foram realizadas 04 missões ao exterior com foco preferencial na atração 

de investimentos diretos na economia goiana. Os países visitados foram: Rússia, 

Holanda, China e Estados Unidos. 

� Ação 2626 – Pesquisas de Mercado 

Realizações: 

Foram elaboradas 184 pesquisas de mercado que auxiliaram nas ações do 

PEIEX, do PRIMEIRA EXPORTAÇÃO e nas MISSÕES COMERCIAIS. 

� Ação 2627 – Primeira Exportação 

Realizações: 

Foram selecionadas 14 empresas e 10 estagiários para desenvolvimento 

técnico do Projeto. Ambas seleções foram seguidas de treinamento em parceria 

com o MDIC – Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Foram ensinadas, entre outras coisas, formas de se fazer pesquisas de mercado, o 

que ajuda na definição do mercado alvo para exportação. O início do diagnóstico 

ocorrerá apenas em 2012, pois está em andamento processo licitatório para 

pagamento dos estagiários. 

� Ação 2628 – Município Exportador 

Realizações: 

As ações se destinavam, principalmente, à difusão de cultura exportadora 

em macrorregiões do Estado de Goiás. Foram atendidos os municípios de 

Piracanjuba, Luziânia , Jaraguá, Taquaral, Anápolis, Inhumas, Goianira, Itaguari, 

Aparecida de Goiânia, Nerópolis, Hidrolândia e Trindade. 



2452 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR 

381 

� Ação 2629 – Cadastro do Exportador 

Realizações: 

Foram elaborados 170 cadastros de empresas advindos do PEIEX  e  

PRIMEIRA EXPORTAÇÃO.  

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

Os indicadores da atuação da atuação da Unidade de Tecnologia da 

Informação da SIC estão baseados na quantidade de atendimentos realizados para 

atender as necessidades dos usuários finais ou às necessidades identificadas pela 

alta direção. 

Para fins estatísticos e deste relatório são considerados os atendimentos 

do grupo NOVAS NECESSIDADES, que representam novas necessidades 

atendidas no decorrer do ano. 

São desconsiderados para este relatório os demais atendimentos, os de 

MANUTENÇÃO, que representam os atendimentos relacionados aos problemas 

enfrentados no dia-a-dia e que exigem intervenções mais pontuais e específicas. 

Os atendimentos do grupo NOVAS NECESSIDADES são organizados 

em 5 (cinco)  classificações, conforme descrito abaixo: 

- Instalação de softwares e aplicativos: atendimentos relacionados a 

instalação de aplicativos para atender a novas necessidades dos usuários ou 

da equipe de TI, tais como dicionários, softwares de comunicação remota, 

etc. 

- Gestão de TI: atendimentos relacionados a trabalhos específicos de 

gestão de TI, tais como participação em reuniões, criação de planos, etc. 

- Criação de funcionalidades em sistemas: atendimentos relacionados a 

criação ou remodelagem de funcionalidades em sistemas, sítios e demais 

softwares utilizados na SIC ou por seu público. 

- Trabalho em artes visuais e imagens – Design: atendimentos 

relacionados ao trabalho de criação ou de modificação de imagens, logos, 

cartões e demais artefatos de design que exigem intervenção específica. 

- Aquisições: atendimentos relacionados ao trabalho necessário para 

aquisições relacionadas à Tecnologia da Informação, tais como elaboração 

de termo de referência, realização de pesquisa de mercado para 

identificação de preços e demais ações necessárias para a concretização das 

aquisições. 
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A tabela abaixo apresenta a quantidade de atendimento realizada e 

efetivamente concluídos durante o ano de 2011: 

Classificação Quantidade 

Instalação de softwares e aplicativos 65 
Gestão de TI 20 
Criação de funcionalidades em sistemas 14 
Trabalho em artes visuais e imagens - Design 9 
Aquisições 5 

TOTAL: 113 

� Ação 2856 – Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Dentre as realizações de 2011, destacam-se: 

♦ Foi providenciado Termo de Referência e demais documentos 

técnicos para contratação de: Telefonia Móvel e Fixa; Controle de 

Ponto Eletrônico; Contratação de sistema de controle dos fundos 

FUNPRODUZIR e FOMENTAR; aquisição de impressoras para 

atender a demanda específica do Gabinete do Secretário; 

♦ Foi criado um programa de computador para instalar automaticamente 

as impressoras para os usuários com base na Unidade em que ele 

trabalha, evitando a abertura de diversas solicitações de atendimento 

individuais para a instalação de impressoras; 

♦ Foi criado um sistema de abertura de atendimentos na Unidade de TI. 

Com este sistema é possível controlar os atendimentos realizados e 

obter dados estatísticos para tomada de decisões. 

♦ Algumas planilhas e controles usados por Unidades da SIC foram 

preparados para utilizar um Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

de código livre ao invés do proprietário que era usado; 

♦ Instalação de estrutura de redes na nova sede do Banco do Povo. 
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2453 – FUNDO DE FOMENTO À MINERAÇÃO 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A: 

� Secretaria de estado de Indústria e Comércio 

GESTOR: 

� Alexandre Baldy Sant’Anna Braga 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ Promover em território goiano o conhecimento do solo, subsolo e de 

suas riquezas minerais como agente de desenvolvimento econômico 

e social, Visando consolidar o Serviço Geológico Estadual como 

instrumento de atendimento das demandas e promoção do potencial 

mineral do Estado de Goiás. 

� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Eixo 2 – Desenvolvimento Econômico e Científico/Tecnológico – 

Goiás Empreendedor e Competitivo. 

♦ Macro-Objetivo: Avanço da competitividade sistêmica e da 

eficiência econômica, fomentando os polos dinâmicos de Goiás, 

considerando as tendências da sociedade do conhecimento e da 

economia globalizada, gerando níveis adequados de empregos e 

distribuição de riquezas. 

� Legislação:

♦ Lei nº. 13.590, de 17 de janeiro de 2000 – Institui o Fundo de 

Fomento à Mineração e dá outras providências. 

♦ Lei nº. 15.018, de 1º de dezembro de 2004 – Cria o Fundo Rotativo 

de Fomento à Mineração e dá outras providências. 

♦ Decreto nº 5.760, de 21 de maio de 2003 – Aprova o Regulamento 

do Fundo de Fomento à Mineração - FUNMINERAL e dá outras 

providências. 
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AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ Apesar de contar com recursos financeiros, o programa foi tratado 

no contexto do fluxo de caixa deficitário do governo, enfrentando o 

mesmo entrave existente para as unidades que não dispõe de fonte 

própria de recursos para execução de suas atividades. 

♦ No presente exercício houve a liberação de PDF, foram tomadas as 

providências necessárias para que o contrato com a Agência de 

Fomento de Goiás – GOIÁSFOMENTO, agente financeiro do 

FUNMINERAL, fosse assinado. A despesa foi empenhada e no 

momento o processo localiza-se na PGE para outorga do 

Procurador-Geral. 

♦ Considerando que a maioria das atividades do Fundo estão no 

Sistema de Gestão da Qualidade da Secretaria de Estado de 

Indústria e Comércio – SIC, que é coerente com os requisitos da 

norma NBR ISO 9001, tem-se que vários procedimentos foram 

tomados com o intuito de manter e aprimorar a qualidade dos 

serviços, o comprometimento de todos os servidores/colaboradores, 

o monitoramento de todos os processos e produtos, o 

acompanhamento e controle dos fluxos de atividades e o devido 

registro e correta classificação contábil. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:

♦ Em meados de maio de 2011 foi criado e, a partir de então, 

atualizado mensalmente, o Relatório de Alinhamento da Gestão da 

Mineração – REAGEM com o objetivo de resumir e apresentar a 

gestão financeira, a gestão orçamentária, a gestão de pessoal, a 

gestão estrutural e a gestão administrativa do FUNMINERAL. 

♦ Em agosto foram criados comitês executivos por área de atuação 

para acompanhamento e apresentação de propostas de melhoria em 

todas as ações. 

♦ Implantação de software livre (DotProject) como sistema piloto para 

gerenciamento de projetos. 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações:

♦ AÇÃO 1223 - REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE 

TECNOLOGIA MINERAL E DO CENTRO DE GEMOLOGIA DE 

GOIÁS - AÇÃO EXECUTADA / UNIDADE 

♦ AÇÃO 1225 - LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO DO 

ESTADO DE GOIÁS - ÁREA IMPLEMENTADA / 

PERCENTUAL 
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♦ AÇÃO 2842 - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA 

ARRECADAÇÃO DA CFEM E DOS ROYALTIES DA 

MINERAÇÃO - CADASTRO ELABORADO / UNIDADE 

♦ AÇÃO 2843 - ATENDIMENTO DAS DEMANDAS MUNICIPAIS 

- PROJETO EXECUTADO / UNIDADE 

♦ AÇÃO 2844 - VIABILIZAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE 

DEPÓSITOS MINERAIS – GERAMIN  PROJETO EXECUTADO 

/ UNIDADE 

♦ AÇÃO 2845 - FINANCIAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 

MINERAL - CONTRATO REALIZADO / UNIDADE 

♦ PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO – APOIO 

PRESTADO / PERCENTUAL 

♦ PROGRAMA 1912 – MINERAÇÃO GERANDO MAIS RIQUEZA 

E RENDA – PARTICIPAÇÃO NO PIB / PERCENTUAL 

♦ PROGRAMA 3008 – MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – NECESSIDADE 

ATENDIDA / PERCENTUAL 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 1912 - MINERAÇÃO GERANDO MAIS RIQUEZA E 

RENDA 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

♦ Percentual de Participação de Goiás na Arrecadação Nacional da CFEM 

♦ Nº de Requerimentos Protocolados  no  DNPM 

(  ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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� Ação 1223 - Reestruturação do Centro de Tecnologia Mineral e do 

Centro de Gemologia de Goiás 

Realizações: 

♦ Aquisição de equipamento de Raio X;  

♦ Serviços de instalações elétricas no Laboratório de Raios X; 

♦ Aquisição de estufa de secagem e esterilização, chapa aquecedora 

com plataforma de pirocerâmica e agitador magnético com 

aquecimento para o Laboratório de Ensaios Cerâmicos;               

♦ Licitação para aquisição de 02 equipamentos para o laboratório de 

análise química: espectrofotômetro de absorção atômica e 

espectrofotômetro UV-VIS; 

♦ Realizadas aproximadamente 23.500 determinações químicas;  

♦ Realizados 02 cursos  de joalheria e 01 de lapidação no Centro de 

Gemologia de Goiás; 

♦ Utilização da Planta Piloto por 15 empresas para realização de 

ensaios de bancada e preparações primárias; 

♦ Implantação de software livre (DotProject) como sistema piloto 

para gerenciamento de projetos. 
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� AÇÃO 1225 - Levantamento Aerogeofísico do Estado de Goiás 

Realizações: 

♦ Atendimento a usuários que demandaram os trabalhos do 

aerogeofísico já realizados. Das áreas do Estado com maior 

potencial mineral e ainda não coberta com levantamento 

aerogeofísico, dois blocos foram incluídos pela CPRM em seu 

programa nacional de levantamento aerogeofísico, restando com 

isso apenas dois blocos para serem cobertos.  

� Ação 2842 - Acompanhamento e Controle da Arrecadação da Cfem e 

dos Royalties da Mineração 

Realizações: 

♦ Minuta do Termo de Cooperação com a AGR para fiscalização dos 

royalties provenientes dos direitos minerários concluída e em 

análise;  

Observações: 

De acordo com a atual modelagem, as medidas de cobrança dos recursos 

de royalties devidos ao Estado devem ser adotadas pela Metais de Goiás S/A – 

METAGO, empresa em liquidação, cabendo ao FUNMINERAL, através de sua 

Secretaria Executiva, apenas o recebimento e acompanhamento dos royalties. 

A CFEM deixou de ser receita do FUNMINERAL desde final de 2009, 

passando ao Tesouro Estadual. 

� Ação 2843 – Atendimento das Demandas Municipais 

Realizações: 

♦ Demanda pelo esclarecimento dos limites municipais (dos 

municípios de Professor Jamil e de Nova Crixás) com seus 

confrontantes, solicitada pela SEGPLAN. 

Observações: 

Não ocorreu realização de mais trabalhos pelo fato de não ter havido 

demanda pelas instituições. 
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� Ação 2844 - Viabilização do Aproveitamento de Depósitos Minerais - 

GERAMIN 

Realizações: 

♦ Acompanhamento do Projeto APL – Cerâmica Vermelha do Norte 

Goiano – CERANORTE, até final de abril de 2011. 

♦ Acompanhamento do Projeto “Saneamento Básico dos Rejeitos da 

Pedreira da Prefeitura de Pirenópolis – APL Rochas Ornamentais – 

Quartzito de Pirenópolis. 

� Ação 2845 - Financiamento da Cadeia Produtiva Mineral 

Realizações:

♦ Foram tomadas as providências necessárias para que o contrato com 

a Agência de Fomento de Goiás – GOIÁSFOMENTO, agente 

financeiro do FUNMINERAL, constante do processo nº 

201100009000346, fosse assinado. A despesa foi empenhada e no 

momento o processo localiza-se na PGE para outorga do 

Procurador-Geral. 

♦ Elaborada minuta de consolidação das normas do FUNMINERAL 

aguardando aprovação do COFOM. 

Observações: 

♦ Ausência de sistema informatizado de controle; vistorias 

comprometidas em virtude da falta de veículos, combustível, 

pessoal e adiantamentos para viagens; 

♦ Apesar da não assinatura do contrato o Conselho de Fomento à 

Mineração aprovou os projetos de solicitação de financiamento 

conforme descrito na tabela tendo em vista o saldo financeiro 

existente no Agente Financeiro do Fundo; 

♦ Dos 21 projetos aprovados, 03 deles foram para pessoas jurídicas, o 

que só foi possível tendo em vista que o COFOM decidiu voltar a 

apreciar os projetos de pessoa jurídica em análise na Secretaria 

Executiva do FUNMINERAL desde 2009, quando o Conselho 

suspendeu as apreciações e aprovações de projetos por falta de 

recursos no Agente Financeiro. 

♦ Ainda foi possível (com o saldo financeiro na GOIÁSFOMENTO) a 

efetivação de 12 contratos de financiamento com o FUNMINERAL, 

sendo 10 para pessoas  físicas e 02 para pessoas  jurídicas. 
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PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 – Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Não houve realização financeira pela Unidade Orçamentária: Fundo de 

Fomento à Mineração apenas suporte físico e operacional. 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 
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2501 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA 

GESTOR: 

� WILDER PEDRO DE MORAIS 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ À Secretaria de Estado de Infraestrutura competem: 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 suas formas, e telecomunicações; 

� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s)  de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ GOIÁS EMPREENDEDOR E COMPETITIVO/VANTAGENS 

COMPARATIVAS EM INFRA-ESTRUTURA ENERGÉTICA, 

LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS

� Legislação:

♦ Lei nº 13.456, de 16 de abril de 1.999 – Dispõe sobre a organização 

da administração direta, autárquica e fundacional do Poder 

Executivo e dá outras providências. 

• Define a estrutura básica comum às Secretarias de Estado; 

• Cria os Cargos de Nível de Direção Superior NDS (art.12)  

♦ Lei nº 13.550, de 11 de novembro de 1.999. Modifica a organização 

administrativa do Poder Executivo e dá outras providências. 

• Cria a Secretaria de Infra-Estrutura que absorve as 

competências e atribuições definidas na Lei nº 13.456, de 16 de 

abril de 1.999, da extinta Secretaria de Transportes e Obras 

Públicas e da Metais de Goiás S/A relativas ao fomento à 

mineração, esta ultima em processo de liquidação (Art 5°). 

• É criada, com o respectivo cargo de Secretário de Estado, a 

Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, com as mesmas 
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finalidades, competências e atribuições das extintas Secretarias 

de Estado de Transportes e Obras Públicas e de Minas, Energia e 

Telecomunicações, bem como da Metais de Goiás S/A, relativas 

ao fomento à mineração (Art 5°). 

• Além das unidades administrativas básicas enumeradas no art. 

3° da Lei nº 13.456, de 16 de abril de 1.999, a Secretaria de 

Estado prevista no artigo 5º pode ser dotada de até 5 (cinco) 

superintendências, a serem criadas por decreto do governador, 

com os correspondentes cargos de nível de direção superior. 

♦ Decreto nº 5.142, de 11 de novembro de 1.999. Dispõe sobre a 

estrutura básica da Secretaria de Infra-Estrutura e das agências 

autárquicas, fixa normas diversas para os fins que especifica e dá 

outras providências. 

• A estrutura especifica da Secretaria de Infra-Estrutura – 

SEINFRA, ficando assim definida (inc.I ao VI art. 1º): 

• As despesas com pessoal ativo e inativo das Secretarias de 

Transportes e Obras Públicas e de Minas, e Energia e 

Telecomunicações, ocorrerão à conta dos orçamentos setoriais 

da Secretaria da Infra-Estrutura (inciso IV, art. 22). 

♦ Lei nº 14.046, de 21 de dezembro de 2.001 - Autoriza o Poder 

Executivo a praticar os atos que especifica na área de energia 

elétrica e dá outras providências. 

♦ Decreto nº 5.259, de 18 de julho de 2.000, Aprova o Regulamento 

da Secretaria de Infra-Estrutura – SEINFRA e dá outras 

providências. 

♦ Lei nº 13.782, de 03 de janeiro de 2.001 - Introduz modificações na 

organização administrativa do Poder Executivo e dá outras 

providências.  

• Extingue a Superintendência de Mineração na SEINFRA 

(alínea “c” inc.V art. 1°). 

• Transfere o Conselho de Geologia e Recursos Minerais a 

vinculação e a gestão do Fundo de Fomento à Mineração para a 

Secretaria de Industria e Comércio. 

• Transfere a Secretaria Executiva do Fundo de Fomento à 

Mineração para Diretoria de Mineração e Recursos Naturais da 

Agência Goiana de Desenvolvimento Industrial e Mineral.  

♦ Decreto nº 5.610, de 27 de junho de 2.002 - Aprova o regulamento 

previsto no art. 1° da Lei n. 14.046, de 21 de dezembro de 2.001.

• Compete à SEINFRA a realização de obras e serviços na área 

de energia elétrica (Inc.I art. 1º). 

♦ Lei nº 14.383, de 31 de dezembro de 2.002 - Modifica a organização 

administrativa do Poder Executivo e dá outras providências. 
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• A Secretaria de Infra-Estrutura passa a contar em sua estrutura 

com uma representação da Procuradoria Geral do Estado (Art. 

5º) 

• Cria Gerência Executiva para Assuntos de Transportes da 

Região Metropolitana de Goiânia (item 1, alínea “s” , inc.V, art. 

1º) 

♦ Lei Delegada nº 04, de 20 de junho de 2.003, Institui subsídios para 

os ocupantes dos cargos em comissão que especifica.

• Anexo Único - define os subsídios para os ocupantes dos 

cargos em comissão da estrutura básica. 

♦ Lei Delegada nº 06, de 1º de julho de 2.003 – Introduz alterações 

nas leis delegadas que especifica: 

• Altera a tabela de quantitativo dos cargos de provimento em 

comissão por referência do Anexo Único da Lei Delegada nº 03, 

de 20 de junho de 2.003.(Art. 1º) 

• Dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º da Lei Delegada 

nº 04, de 20 de junho de 2.003. (Art. 2°) 

• O Anexo Único – Os cargos Comissionados da Estrutura 

Básica da Lei Delegada nº 04 de 20 de junho de 2.003, passa a 

ser o que acompanha esta Lei. (Revoga o Anexo Único da Lei 

Delegada nº 04 (art.3º). 

♦ Lei Delegada nº 08, de 15 de outubro de 2.003 - Cria unidades 

administrativas complementares nos órgãos e nas entidades que 

especifica e dá outras providências.  

• Cria os cargos de Gerentes e Supervisores. 

• Anexo XVIII – Define a estrutura complementar da Secretaria 

de Infra-Estrutura. 

♦ Lei Delegada Nº 10, de 21 de outubro de 2.003 – Institui funções 

comissionadas no âmbito da administração direta, autarquia e 

fundacional do Poder Executivo e fixa os valores das gratificações 

que lhes são correspondentes (Art 6°). 

♦ Decreto nº 5.959, de 04 de junho de 2.004 - Aprova o Regulamento 

da Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA e dá outras 

providências. (revoga o Decreto nº 5.259 de 18 de julho de 2000). 

♦ Lei nº 15.123, de 11 de fevereiro de 2005. Modifica a organização 

administrativa do Poder Executivo e dá outras providências. 

• Altera a denominação da Gerência Executiva para Assuntos de 

Transportes da Região Metropolitana para Gerência Executiva 

dos Recursos Energéticos Renováveis ( Alínea “e”, inc.VIII, art. 

1º) 

• A Transporte Coletivo S/A – METROBUS passa ser 

jurisdicionada a Secretaria das Cidades (Inc.VI,art. 2º) 
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♦ Decreto nº 6.085, de 21 de fevereiro de 2005 . Institui o Programa 

Goiano de Biodiesel e o Comitê.  

♦ Lei nº 15.714, de 28 de junho de 2006 - Autoriza a constituição da 

Empresa de Economia Mista que menciona, promove a 

reorganização administrativa, técnica e societária da Companhia 

Energética de Goiás-CELG, e dá outras providências.

• Jurisdicionada à Secretaria de Infra-Estrutura. 

♦ Decreto nº 6.569, de 21 de novembro de 2006 - Regulamenta a Lei 

nº 15.714, de 28 de junho de 2006, que autoriza a constituição da 

Companhia Goiás de Participações-GOIASPAR e dá outras 

providências. 

• A GOIASPAR terá sede e foro em Goiânia, Capital do Estado 

de Goiás, e será jurisdicionada à Secretaria de Estado de Infra-

Estrutura, cujo titular será o representante do Estado de Goiás, 

como acionista majoritário da Companhia, na Assembléia Geral 

(§2º, art. 1º).  

♦ Lei nº 16.272 de 30 de maio de 2008 - Dispõe sobre a organização 

da administração direta, autárquica e fundacional do Poder 

Executivo. 

♦ Decreto nº 6.808 de 23 de outubro de 2008 - Regulamenta a 

responsabilidade pela assinatura de documentos de execução 

orçamentária e financeira. 

♦ Decreto nº 6.829 de 21 de novembro de 2008 - Institui Grupo de 

Trabalho para realização de estudos objetivando a implementação 

de Parcerias Público-Privadas - PPP - e concessões na área de 

transportes. 

♦ Lei nº 16.384 de 27 de novembro de 2008 - Modifica o Fundo de 

Fomento ao Desenvolvimento Econômico e Social de Goiás – 

FUNDES, cria o Fundo de Capacitação e Profissionalização do 

Estado de Goiás – FUNCAPE, dispõe sobre a utilização de recursos 

próprios de fundos especiais e de entidades da administração 

indireta para o pagamento de pessoal e altera as leis que especifica. 

♦ Decreto nº 6.937 de 01 de julho de 2009 - Aprova o Regulamento da 

Secretaria de Infra-Estrutura e dá outras providências. 

♦ Lei nº 16.662 de 23 de julho de 2009 - Altera a Lei nº 16.272, de 30 

de maio de 2008, e dá outras providências. 

♦ Decreto nº 7.010 de 16 de outubro de 2009 - Extingue os cargos 

vagos de provimento em comissão que especifica. 

♦ Decreto nº 7.097 de 23 de abril de 2010 - Altera o Regulamento da 

Secretaria de Infra-Estrutura, aprovado pelo Decreto no 6.937, de 1º 

de julho de 2009. 

♦ Lei nº 17.257 de 25 de janeiro de 2011 - Dispõe sobre a organização 

administrativa do Poder Executivo e dá outras providências. 

(atualizações) 
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♦ Decreto nº 7.394 de 07 de julho de 2011 - Aprova o Regulamento da 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e dá outras providências. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ A SEINFRA, buscou neste exercício auxiliar o Governo na 

negociação da CELG o que resultou na melhor solução possível 

para a Empresa e o Governo de Goiás.  

♦ Fizemos gestões junto ao Governo do DF e o Governo Federal para 

viabilizar acesso ao Gasoduto. 

♦ Gestões junto ao TCU e Governo Federal para retomada da obra de 

construção do Novo Aeroporto de Goiânia; 

♦ Realizamos gestões junto a SAC – Governo Federal, os novos 

convênios dos aeródromos a serem administrados pelo Governo do 

Estado, bem como a regularização e reestruturação dos mesmos; 

♦ Retomamos a construção da Ponte Sobre o Rio Araguaia, divisa 

GO/MT, Ponte do Cocalinho, ligando a GO-454 e MT-326; 

♦ Foram efetuadas as manutenções e inspeções no terminais 

rodoviários sob responsabilidade da SEINFRA; 

♦ Foram feitos estudos preliminares de viabilidade de transporte VLT 

na região metropolitana de Goiânia; 

♦ Fizemos gestões junto ao Governo Federal para viabilizar a 

construção de viadutos e complementação da obra do anel viário da 

Capital; 

♦ Viabilizamos junto ao Governo Federal e Governo do DF, acordo de 

cooperação para realização dos Estudos de Viabilidade Técnica, 

Econômica e Sócio-Ambiental (EVTEA), passo fundamental para o 

início dos trabalhos de implantação do trem de passageiros 

Luziânia-Go/DF; 

♦ Foram elaborados estudos, visitas técnicas e projetos preliminares 

de iluminação de estádios, praças e rede urbana para implantação 

em municípios; 

♦ Fizemos o acompanhamento do Programa Luz Para Todos, 

atualizando a demanda e preparando o termo aditivo do Convênio. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:

♦ PDTG – Plano Diretor de Transporte de Goiás 

♦ PAEGO – Plano de Aeroviário Estadual
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� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações:

♦ Coef de execução do projeto; 

♦ N° DE PROJETOS IMPLANTADOS; 

♦ Nº de consumidores de energia elétrica atendidos; 

♦ Nº de intervenções no sistema transporte do PDTG. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 1002 - PROGRAMA AEROPORTUÁRIO 

� Ação 2960 - Apoio Institucional E De Desenvolvimento Aos 

Aeródromos No Estado 

Realizações: 

♦ Realizamos levantamento informativo e fotográfico dos hangares 

existentes no aeródromo de Anápolis – SWNS; 

♦ Realizamos reuniões para formatação e elaboração de Termo de 

Cooperação Técnica entre SEINFRA, Goiás Turismo e AGETOP 

para implantação do Programa Voe Goiás; 

♦ Realizamos reuniões com a Secretaria de Aviação Civil – SAC em 

Brasília para renovação dos convênios para Administração dos 

Aeródromos Estaduais; 

♦ Realizamos reuniões com o VI Comando Aéreo Regional – 

COMAR e com o Ministério do Planejamento em Brasília para 

regularização do Convênio celebrado entre o Ministério da 

Defesa/COMAR e o Estado de Goiás para construção do aeródromo 

na cidade de Goiás; 

♦ Realizamos gestões junto a Goiás Turismo e a Secretaria de 

Industria e Comércio para formulação e elaboração do Plano 

Aeroviário Estadual. 

( x ) Gestão Participativa 

( x ) Gestão com Foco nos Resultados 

( x ) Política de Gestão de Pessoas
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PROGRAMA 1023 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST. FEDERAL 

� Ação 2382 - Reestruturação Do Transporte Coletivo Na Região Do 

Entorno Do Df 

Realizações: 

Foi feita gestões junto ao Governo Federal e o Governo do Distrito 

Federal para atrair investimentos na área de Transporte Público. 

PROGRAMA 1034 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE 

MULTIMODAL DE TRANSPORTE 

� Ação 1040 - Implantação E Melhoria De Acessos E Terminais 

Intermodais 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

� Ação 1041 - Adequação Do Sistema De Transporte Rodoviário Ao 

Pdtg 

Realizações:  

Não houve realização nesta ação. 

� Ação 1059 - Conclusão Das Obras Em Andamento - Seinfra 

Realizações:  

Foi retomada a construção da Ponte Sobre o Rio Araguaia, ligando a 

Cidade de Cocalinho-MT a Goiás, iniciada a negociação com o Consórcio/Ona, 

para conclusão do Projeto. 

� Ação 1080 - Implantação De Anéis Viários Em Grandes Cidades 

Realizações: 

Foram feitas gestões junto ao Governo Federal para conclusão do anel 

viário na Grande Goiânia 
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� Ação 1082 - Implantação De Obras De Arte Em Rodovias Municipais 

E Estaduais 

Realizações:

Fizemos gestões junto ao Governo Federal para viabilizar a execução do 

projeto de 3 viadutos na Região Metropolitana de Goiânia e duas pontes em 

cidades do interior do Estado. 

� Ação 1084 - Melhoria Do Transporte  Intermunicipal De Passageiros 

Realizações:  

Foram realizadas reuniões junto Governo Federal para viabilizar recursos 

para investimento no Transporte Coletivo Intermunicipal. 

� Ação 2277 - Desenvolver O Transporte Aéreo De Carga

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

� Ação 2298 - Pdtg - Plano Diretor De Transporte De Goiás 

Realizações:

Realizadas reuniões junto ao Governo Federal e entidades de 

financiamento para obtenção de recursos para desenvolver a ação. 

� Ação 2300 - Implantação Do Alcoolduto Senador Canedo/Paulinia 

Realizações:  

O Governo do Estado, buscou junto ao Governo Federal e ao construtor 

do alcoolduto levá-lo até Senador Canedo como forma de melhor aproveitamento 

da estrutura já instalado no muncípio 

� Ação 2561 - Fretamento De Transporte Coletivo Rodoviário 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

PROGRAMA 1039 - PROGRAMA ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES

� Ação 1073 - Reforço do Sistema Elétrico com Implantação de LTs E 

SEs. 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 
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� Ação 1074 - Implantação de Redes de Distribuição Rural 

Realizações: 

Foi retomado o Programa Luz para Todos, que neste período conseguiu 

atender a 1.488 famílias pelas concessionárias CELG e CHESP. 

� Ação 1075 - Implantação de Redes de Distribuição Urbana 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

� Ação 1076 - Implantação de Redes/Iluminação de Vias Públicas e 

Praças Esportivas. 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

� Ação 1079 - Telecomunicações para Todos. 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

� Ação 2307 - Balanço Energético e Cadastro do Parque Gerador 

Elétrico. 

Realizações: 

Houve a preparação do BEGO e do Parque Gerador porém não foram 

publicados. 

� Ação 2311 - Apoio Institucional e Operacional à GOIASGÁS 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

PROGRAMA 1050 - PROGRAMA GOIÁS PAVIMENTADO 

� Ação 1306 – Implantação de Infraestrutura Urbana 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 
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� Ação 2931 - Planejamento, Gestão, Estudos, Projetos e Supervisão 

Realizações: 

Realizamos estudos preliminares de implantação do VLT na região 

metropolitana de Goiânia. 

PROGRAMA 1846 - PROGRAMA POLÍTICA INTEGRADA PARA O 

SERVIÇO DE TRANSPORTE RURAL 

� Ação 1131 - Mapeamento das Rodovias Vicinais 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

� Ação 1132 - Desenvolver Banco de Dados Multidisciplinar 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

� Ação 1133 - Otimização do Sistema de Tráfego 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

PROGRAMA 1855 - PROGRAMA GOIANO DE BIOENERGIA 

� Ação 1141 - Adequação do Sistema Elétrico para a Bioenergia 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

� Ação 1142 - Adequação do Sistema de Transporte para a Produção 

da Bioenergia 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

� Ação 2560 - Integração e Promoção da Bioenergia 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 
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PROGRAMA 1874 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA 

COMPETITIVIDADE 

� Ação 1050 - Implantação da Ferrovia Leste-Oeste.  

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

� Ação 1051 - Implantação da Ferrovia Norte-Sul.  

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

� Ação 1052 - Implantação do Ramal do Gasoduto até Goiás.  

Realizações: 

Fizemos gestões junto ao Governo Federal, Governo do Df e construtor 

no sentido de garantir a extensão até Goiás. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Atendemos a demanda da secretaria em 62% da demanda de serviços. 

� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operação De Redes E 

Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Atendemos a demanda da secretaria em 62% dos serviços solicitados. 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática para Órgãos 

Estaduais 

Realizações: 

Não houve desenvolvimento de soluções nesta ação. 
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PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações: 

Foi realizada a SIPAT, com a participação dos colaboradores e com 

atividades de palestras e prevenção pressão arterial. 

PROGRAMA 3317 - PROGRAMA ESTADUAL DE INVESTIMENTOS, 

PARCERIAS E DESESTATIZAÇÃO 

� Ação 2893 - Manutenção e Conservação dos Terminais Rodoviários 

do Estado 

Realizações: 

Realizamos nesta ação a inspeção e manutenção dos terminais 

rodoviários sob responsabilidade da SEINFRA (total de 18 terminais), realizamos 

também a regularização da documentação estadual e municipal com negociação 

junto aos prefeitos buscando o convênio para repasse dos mesmos. 

PROGRAMA 4001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 - Apoio Administrativo. 
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2601 – GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

GESTOR:  

� Leonardo Moura Vilela  

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Visão: Ser excelência na formulação e implementação das políticas 

ambientais e dos recursos hídricos.

� Missão: Formular e implementar políticas de meio ambiente e recursos 

hídricos norteadoras do desenvolvimento econômico e social. 

� Objetivo Institucional:

♦ A SEMARH tem como competência formular, coordenar, articular e 

executar a política estadual de gestão e proteção dos recursos 

ambientais e de gerenciamento dos recursos hídricos, visando o 

desenvolvimento sustentável em todo o Estado de Goiás.Além 

disso, a SEMARH é também responsável pela formulação e 

coordenação da política estadual de meio ambiente, de recursos 

hídricos, florestas e biodiversidade. Ela ainda coordena e participa 

da elaboração do zoneamento agro-ecológico-econômico do Estado. 

Também está na competência da SEMARH a coordenação do 

Sistema de Prevenção e Controle de Poluição Ambiental e a 

coordenação e gestão do Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação. 

� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Eixo 3-Desenvolvimento Regional e Local Sustentável  

♦ Macro Objetivo: Equacionamento de um modelo de 

desenvolvimento integrado e sustentável, corrigindo distorções e 

desequilíbrios regionais, locais e urbanos, assegurando o progresso 

com responsabilidade social e qualidade ambiental para as presentes 

e futuras gerações. 

� Legislação:

♦ Instituída pela Lei nº 12.603, de 07 de abril de 1995 com alterações 

introduzidas pela Lei nº 13.456, de 16 de abril de 1999, e, 

posteriormente, pela Lei nº 14.383, de 31 de dezembro de 2002. 
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AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

Em 2011 muito se realizou com o objetivo de melhorar a gestão na 

SEMARH. Aquisições de computadores, mapeamento de processos para melhoria 

dessas ações, inicio dos trabalhos da Consultoria Deloitte, fruto do Movimento 

Brasil Competitivo (MBC), elaboração do Planejamento Estratégico, 

modernização de nosso arquivo, readequação do Vapt-Vupt Ambiental.   

Com isto, já tivemos o mapeamento dos processos de atividades 

finalísticas primordiais para o bom atendimento ao público, sendo, Fiscalização e 

cobrança de autos, Licenciamento Ambiental, Outorga de água e Reserva Legal e 

obtivemos significativoa rapidez nas análises de solicitações de licenças.   

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:

♦ Planejamento Estratégico  

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações:

♦ Processo acompanhado, análise realizada e área regularizada. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 1853 – PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO – VAPT-VUPT 

� Ação 2553 - Implantar Padrão Vapt-Vupt Nos Órgãos Do Estado

Realizações: 

♦ Em 2011 ocorreram várias adequações no atendimento da 

SEMARH, para permanecer como Atendimento Padrão Vapt-Vupt, 

e desta forma atendermos os cidadãos-usuário com qualidade e 

agilidade.  

♦ Realizou-se o mapeamento de processos como Licenciamento, 

Averbação de reserva legal e outorga de água, o que identificou 

várias possibilidades de melhorias a serem implementadas no 

protocolo, arquivo e atendimento.  

( ) Gestão Participativa       

(x) Gestão com Foco nos Resultados  

( ) Política de Gestão de Pessoas    
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♦ Algumas destas melhorias já foram implementadas como  o 

aumento do número de servidores destinados ao Vapt-Vupt de 21 

para 38 pessoas.  

PROGRAMA 1855 – PROGRAMA GOIANO DE BIOENERGIA  

� Ação 2573 - Bioenergia Sustentável 

Realizações:  

♦ Não houve realizações específicas para esta ação, embora por meio 

das ações desta pasta estejam englobadas ações relacionadas à 

Bioenergia, sobretudo no que se refere às Usinas de Etanol. 

PROGRAMA 1856 – PROGRAMA GOIÁS QUALIDADE AMBIENTAL 

� Ação 2588 - Licenciamento Ambiental  

Realizações:  

♦ Foram emitidas 3175 licenças.  

♦ Realizamos o mapeamento do processo de Licenciamento 

Ambiental, com apoio institucional da SEGPLAN. Nesta ação, 

realizou-se um diagnóstico detalhado dos problemas e com isso 

identificou-se várias possibilidades de melhorias. Dentre as 

melhorias identificadas já realizamos as seguintes alterações:  

extinção de um passo no fluxo, que é o relacionado à verificação do 

processo pela coordenação jurídica; envio da notificação via aviso 

de recebimento (AR), possibilitando arquivar o processo nos casos 

de inércia do usuário; maior diálogo entre as diversas áreas 

envolvidas no processo de licenciamento ambiental; criação de 

indicadores de desempenho para avaliar todos os atores envolvidos 

com o licenciamento ambiental, criação de um atendimento técnico 

personalizado para clientes internos (servidores das diversas áreas) e 

clientes externos (usuários), entre outros. 

♦ Gestão de Resíduos Sólidos: Revisão do Manual de Instrução para 

Licenciamento Ambiental de Fontes Potencialmente Poluidoras o 

qual trata de todas as formas, requisitos e procedimentos de emissão 

de licenças ambientais. 

♦ Revisão e criação de instruções normativas para normatizar questões 

relacionadas a resíduos sólidos. 

♦ Realização de cursos para capacitação de gestores ambientais 

municipais. 
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♦ Realização de palestras para capacitação de servidores do Ministério 

Público Federal e Estadual. 

♦ Realização de análise de projetos diversos a pedido da Secretaria 

das Cidades, da Saúde, de Articulação Institucional, da Fazenda e 

Assembléia Legislativa Estadual. 

♦ Elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. 

♦ Tramitação e instrução de 4.385 processos. 

♦ Emissão de 633 licenças de transporte e emissão de produtos 

perigosos. 

♦ Emissão de 4 licenças de destinação final de resíduos sólidos.  

� Ação 2592 - Monitoramento ambiental  

Realizações: 

♦ Estruturação da Coordenação de Geoprocessamento para apoiar as 

ações de licenciamento ambiental: Com a entrada de novos 

concursados foi estruturada a Coordenação de Geoprocessamento, 

formada por quatro tecnólogos em geoprocessamento, com a missão 

inicial de emitir laudos detalhados apoiados pela análise de imagens 

de satélite para os processos de licenciamento de desmatamento. A 

estruturação da coordenação gera mais confiabilidade das 

informações analisadas a partir dos dados contidos nos processos de 

licenciamento e maior critério na emissão destas licenças. 

♦ Estudo da Situação da Qualidade do Ar nas indústrias mineradoras e 

sucroalcooleiras no Estado: Foi iniciado um projeto de avaliação da 

situação do monitoramento da qualidade do ar nas indústrias de 

mineração e sucroalcooleiras do Estado. O projeto envolve uma 

visita técnica de uma equipe da Gerência de Monitoramento 

Ambiental a todas as indústrias mineradoras e sucroalcooleiras 

instaladas em Goiás para aplicação de um questionário sobre o 

monitoramento da qualidade do ar mantido por elas, e 

reconhecimento das instalações e processos para este fim. 

♦ Programa Araguaia - Monitoramento da qualidade da água dos 

principais pontos turísticos do Estado: Durante o mês de julho foram 

monitoradas as águas dos principais mananciais turísticos do Estado. 

Além de diversos pontos do Rio Araguaia, foram monitorados o 

Lago Cana-Brava, Lago Serra da Mesa, Rio Vermelho, Rio das 

Almas e Rio Quente, tendo os resultados da qualidade das águas 

sido divulgados semanalmente durante o mês de Julho no site da 

SEMARH. 

♦ Monitoramento da Qualidade do Ar – Goiânia: A partir de setembro 

foi reiniciado o monitoramento da Qualidade do Ar na capital pela 

instalação de novos equipamentos em dois pontos da cidade: Praça 

do Trabalhador e Praça Cívica. O projeto de monitoramento da 
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Qualidade do Ar terá a duração de um ano, sendo uma aferição 

semanal em cada equipamento. O objetivo é determinar a qualidade 

do ar de Goiânia durante cada época do ano, confrontando os 

resultados obtidos com os valores determinados na resolução do 

CONAMA 03/90, e motivar políticas públicas que visem a melhoria 

da qualidade do ar no Estado. Está em andamento também a 

reativação de mais dois pontos de monitoramento, sendo um no 

terminal Isidória, em Goiânia, e outro no DAIA, em Anápolis. A 

reativação está prevista para 2012. 

♦ Monitoramento Ambiental por meio do Geoprocessamento de 

imagens: Em setembro foi iniciada também a estruturação da Equipe 

do Geoprocessamento para atuação também no Monitoramento 

Ambiental, com o objetivo de atender a importantes projetos 

nacionais, como o Projeto Cerrado Sustentável Goiás, e de atender 

ao pós-licenciamento, à fiscalização e às demais áreas da SEMARH. 

A estruturação, quando concluída, permitirá à Semarh monitorar a 

situação do desmatamento e uso do solo em todo o Estado de Goiás. 

♦ Participação no Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das 

Águas – PNQA, junto à Agência Nacional de Águas – ANA: Em 

outubro uma equipe da Gerência de Monitoramento Ambiental 

participou da primeira reunião do Projeto da Rede Nacional de 

Monitoramento de Qualidade das Águas – RNQA, conduzido pela 

ANA. O projeto de âmbito nacional visa o monitoramento contínuo 

e padronizado de mananciais de todas as bacias do país, e o Estado 

de Goiás tem grande importância neste monitoramento. Foi entregue 

ao Estado a responsabilidade de monitorar cerca de 240 pontos de 

monitoramentos em rios e afluentes do Estado. O projeto está em 

andamento e tem previsão de conclusão em 2015. 

� Ação 2593 - Fiscalização ambiental  

Realizações: 

♦ Foram recebidos 3.763 processos, sendo executados 3000. Existem 

na pauta para atendimento 763 processos. Foram executadas 280 

rotas de inspeção. 

♦ Verificou-se um aumento de 200% nas denúncias registradas pela 

ouvidoria e tem-se atendido em média 67% das denúncias recebidas. 

♦ Foram realizadas sete operações especiais alem do trabalho 

rotineiro, sendo: Operação Carnaval, Operação Semana Santa, 

Operação Água Limpa, Pré-Temporada Araguaia, Operação 

Temporada Araguaia, Operação Pesca Predatória e Operação 

Poseidon na Serra da Mesa.   Realizaram-se outras ações sendo: 

Operação Areia Movediça, Operação em Dragas no Rio Claro, 

Operação Água Pura I e II e Operação Legalidade Ambiental.  

♦ Melhoria do Processo de Fiscalização e cobrança de autos ,por meio 

de apoio institucional do Escritório de Processo da SEGPLAN, onde 

se estudou o atual fluxograma e os problemas e soluções para 
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implementar as melhorias propostas, com o desenho de novo 

fluxograma e definição de indicadores para medir o desempenho. 

♦ Criação do grupo de inteligência para investigar crimes ambientais. 

♦ Ampliação do número de postos de fiscalização (Aruanã; 

Aragarças) e reativação dos postos inativos (Rio Tesoura; São 

Miguel do Araguaia; Santa Fé e Bandeirantes). 

� Ação 2594 - Gestão de áreas protegidas  

Realizações:  

♦ Retomada da cobrança da compensação ambiental (paralisada por 

cerca de 2 anos: 10 empresas em processo final para firmar o 

compromisso da compensação ambiental. Totalizando uma 

expectativa de arrecadação de R$ 68,5 milhões para os próximos 24 

meses; 

♦ Levantamento dos empreendimentos pendentes da celebração de 

Termo de Compensação Ambiental: 25 empresas em processo 

inicial para assinatura de Termo de Compromisso de Compensação 

Ambiental; 

♦ Formalização dos processos de compensação ambiental de forma 

independente do processo de licenciamento ambiental: Celeridade 

dos procedimentos, pois permite compensação ambiental e 

licenciamento ambiental caminharem interligados, mas 

independentes. O principal impacto desta medida é maior 

transparência na definição e na prestação de contas das medidas 

compensatórias; 

♦ Gestão do pagamento das medidas compensatórias em vigor (maio a 

setembro). Ressalta-se que a gerência foi criada em maio/2011:  

Arrecadação R$ 771.800,73 

♦ Aquisição de terras: 4 propriedades do Parque Estadual de Terra 

Ronca em processo final de aquisição. Totalizando 647 hectares. 

Total da indenização: R$ 1.200.000,00 

♦ Aceiros: Prevenção de incêndio florestal nas Unidades de 

Conservação do Estado.  

♦ Elaboração e implementação de Manual Operacional de Atividades 

dos Funcionários da Gerência de Áreas Protegidas e da 

Superintendência de Unidades de Conservação: Maior 

uniformização, transparência, efetividade e organização nas 

atividades desempenhadas.  

♦ Aquisições: Elaboração de TdR para aquisições de caminhonetes, 

tratores, implementos agrícolas, bomba anti-incêndio, carretas-

tanque, equipamentos de TI e circuitos fechados para as UC´s.  

♦ Plano de manejo: Elaboração de TdR para contratação de empresa 

para elaboração do Plano de Manejo da APA do Pouso Alto. 
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♦ Gestão de UC´s: Organização e realização de reuniões dos 

conselhos consultivos das UC´s, emissão de autorizações para 

visitas técnicas e para pesquisas científicas, realização de estudos 

para normatizar a implantação de antenas de rádio, TV e celular nas 

UC´s, inauguração da Casa Verde em Colinas, para ser serde da 

APA dou Pouso Alto, entre outros. 

♦ Criação de UC´s:    Criação do Parque João Leite, estudo para 

normatizar e incentivar a criação de RPPN´s , acompanhamento e 

apresentação de providências para autorização legislativa para 

recebimento de área em doação para criação de estação ecológica 

em Nova Roma, entre outros.  

♦ Realização de tratativas com a SEGPLAN por meio do CIPAD e 

Goiás Parcerias :Estabelecimento de concessões de uso público, no 

Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco e Parque Estadual da 

Serra de Caldas, promovendo uma maior aproximação e 

participação da iniciativa privada nos procedimentos.  

♦ Criação da figura do Coordenador de Unidades de Conservação na

Gerência de Áreas protegidas: estabelecimento de padrões e 

procedimentos na Gestão das Unidades de Conservação.   

� Ação 2595 - Gestão dos recursos hídricos em Goiás 

Realizações:  

♦ Participações em reuniões: Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, 

Fórum Nacional de Órgãos Gestores de Recursos Hídricos.  

♦ Capacitações e eventos: 25 colaboradores da SRH concluíram ou 

estão participando dos seguintes cursos: especialização em Gestão e 

Química do Meio Ambiente, especialização em Planejamento e 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos, certificação da qualidade 

ISSO 9001, poços tubulares profundos, habilitação para pilotagem 

de embarcações, hidrologia e Outorga de Direito de uso dos recursos 

hídricos, metodologias de outorga de direito de uso dos recursos 

hídricos, Comitês de Bacias hidrográficas, classificação e 

enquadramento dos corpos d’água subterrâneos, gestão de recursos 

hídricos, Seminário Diagnóstico da Irrigação no Estado de Goiás e 

Seminário Irrigação e Drenagem, XIX Simpósio Brasileiro de 

Recursos Hídricos e Elaboração de Projetos e Captação de Recursos 

Federais. 

♦ Articulação com o FIEG: para implantação de Sistema de Gestão da 

Qualidade do Processo de Outorga, através de consultoria do 

Instituto Euvaldo Lodi – IEL e a respectiva certificação pelas 

normas da ISSO 9000, através do Instituto de Certificação da 

Qualidade – ICQ. 
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♦ Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Recursos Hídricos: 

CERHi, coordenação e acompanhamento das atividades do 

Conselho e dos Grupos de Trabalho criados. 

♦ Coordenação de grupo de trabalho interinstitucional: responsável 

pela elaboração de projeto de recuperação da bacia do Rio Meia 

Ponte. 

♦ Agência Nacional de Águas :negociação com para a elaboração dos 

planos das bacias afluentes do Rio Paranaíba, a serem utilizados por 

seus respectivos CBHs; 

♦ AGR: participação na Câmara Setorial de Recursos Naturais da 

Agência Goiana de Regulação – AGR. 

♦ Gestão da Qualidade: melhoria do Processo de Outorga, por meio de 

apoio institucional do Escritório de Processo da SEGPLAN, onde se 

estudou o atual fluxograma e os problemas e soluções para 

implementar as melhorias propostas, com o desenho de novo 

fluxograma e definição de indicadores para medir o desempenho. 

♦  Certificação da Qualidade para o Processo de Outorga, pelo 

Instituto Euvaldo Lodi - IEL: realização de sete reuniões com 

técnicos do IEL, preenchimento dos documentos para o processo de 

certificação e definição de indicadores.  

♦ Outras atividades: revisão e atualização dos formulários para 

requerimento da outorga; elaboração de proposta e apoio ao 

desenvolvimento do módulo RECURSOS HÍDRICOS, no Sistema 

de Controle de Processos da SEMARH, denominado SISTEMA DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL; elaboração e impressão de 

cartilha de sobre Outorga de Água, inicio dos estudos para a 

implementação da outorga para lançamento de efluentes; 

planejamento e adaptações necessárias à utilização do Cadastro 

Nacional de Usuários de Recursos Hídricos, CNARH, nos estudos 

de viabilidade hídrica para concessão de direitos de uso dos recursos 

hídricos; implementação da Declaração de Reserva de 

Disponibilidade Hídrica para Geração de Energia Hidroelétrica – 

DRDH e articulação com o CREA-GO e AEAGO para a realização 

de cursos e eventos de capacitação e início dos estudos para 

adequação da nova legislação de segurança de barragens. 

♦ Conselho Estadual De Recursos Hídricos – CERHi: recomposição 

do Plenário do CERHi; Realização de 03 Reuniões ordinárias, 

Aprovação de 10 Resoluções, tratando de assuntos relacionados ao 

CERHi, Realização de estudos para criação de 3 Comitês, 

Realização de estudos para Criação de Unidades de Planejamento e 

Gestão dos Recursos Hídricos no Estado, Definição do Calendário 

de Reuniões para 2012. 

♦ COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS: Rio Paranaíba 

(CBHPARANAÍBA): realização de trinta e quatro reuniões e 

realização e participação em duas oficinas sobre Agência de Águas 
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da bacia e cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paranaíba, em Goiânia-GO e Araxá-MG 

♦ PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS: realizações relacionadas ao 

desenvolvimento de: Plano Estadual de Aproveitamento 

Hidroagrícola e Agroindustrial das Bacias Hidrográficas do Estado 

de Goiás – PAHIDA-GO, Convênio com o Ministério da Integração 

Nacional: Plano Estadual de Infraestrutura Hídrica de Goiás, 

convênio com Ministério da Integração Nacional: Plano Estadual de 

Recursos Hídricos, Planos de Bacias Hidrográficas  

♦ Rede de Governos Regionais para o Desenvolvimento Sustentável: 

evento que ocorreu em Québec, no Canadá, em agosto. Com a 

participação de Goiás no evento foi articulada uma parceria com os 

membros do Grupo Temático sobre Água, (Provence-Alpes-Côte 

d`Azur - PACA), que visa, entre outros pontos, melhorar os 

processos de gestão dos Comitês gestores de Bacias Hidrográficas. 

Grafico1- Evolução do Sistema de Outorga 

   Fonte: SEMARH 

� Ação 2596 – Formulação De Políticas E Implementação De 

Instrumentos De Gestão Ambiental

Realizações:

♦ NPE: Capacitação de pessoal e criação de ativos de processos 

organizacionais para, gestão de projetos, gestão de processos, 

realização de aquisições (licitações) segundo as regras do Banco 

Mundial, prospecção e divulgação interna de oportunidades de 

captação de recursos para projetos da SEMARH, negociação de 

oportunidades junto a entes públicos e privadas para captação de 
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recursos, formatação de projetos e realização de parcerias 

(cooperações institucionais). 

♦ Inicio de desembolso dos recursos de Doação do GEF para o projeto 

Cerrado Sustentável Goiás e conclusão da primeira aquisição. 

♦ Alinhamento das ações de investimentos de compensação ambiental 

por meio de negociação interna com a Superintendência de 

Unidades de Conservação, a fim de atingir as metas finalísticas e 

financeiras de contrapartida do projeto Cerrado Sustentável Goiás. 

♦ Realização de novas gestões junto a stakeholders para possíveis ou 

próximas cooperações técnicas e financeiras institucionais, 

resultantes dos diálogos e eventos relacionados nas redes temáticas 

como a nrg4SD(com eventos agendados para o ano seguinte), a 

RedLAC e a rede estadual de captação de recursos (Gerência 

Central de Projetos –SEGPLAN) 

♦ Abertura de novos horizontes temáticos para inovação na elaboração 

e condução das políticas públicas ambientais em Goiás 

♦ Suporte ao Gabinete do Secretário para ações e tomadas de decisão 

nas matérias acima relacionadas 

♦ ICMS – Ecológico:  Participação em reuniões de discussão do 

ICMS Ecológico para a elaboração da minuta de lei para 

apresentação na Assembléia Legislativa realizada em 1/2011. Hoje a 

minuta está em discussão e os trabalhos coordenados pela comissão 

do meio ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. 

♦ PSA – Pagamentos por serviços ambientais: está contemplado no 

TR – GEF a elaboração da legislação referente a mudanças 

climáticas e pagamentos por serviços ambientais. Neste contexto 

tem acontecido a participação da SEMARH em reuniões com a 

FIEG para definição do Plano de Recursos Hídricos do Rio 

Paranaíba. 

♦ Rede Goiana de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais: Participação 

nas reuniões da Rede. Cada representante dos órgãos do governo 

fará um levantamento no mesmo, das atividades já desenvolvidas 

pela Rede e em seguida estabelecerá em análises e discussões 

posteriores, um organograma de ações. 

♦ Prêmio Goiás de Gestão Ambiental:  Participação nas reuniões da 

comissão organizadora, realização do lançamento do prêmio no 

auditório da FIEG, juntamente com a participação de todos os 

parceiros e sociedade goiana. No presente momento será 

estabelecido o cronograma para vistoria dos inscritos e avaliação 

pela comissão julgadora. 

♦ Programa ComPensar Ambiental: Participação na elaboração do 

decreto de regulamentação de criação do programa.  
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Observações:

♦ Atualmente, o NPE (Núcleo de Projetos Especiais) abriga a Unidade 

de Coordenação (UCP) do Projeto Cerrado Sustentável Goiás 

financiado com recursos do Global Enviroment Facility Trust Fund - 

GEF , cuja agência implementadora no Brasil é o Banco Mundial. 

� Ação 2597 - Fortalecimento do sistema de meio ambiente no estado 

de Goiás  

Realizações:  

♦ 36 Municípios credenciados foram monitorados em atendimento à 

solicitação do Ministério Público para averiguação do quadro de 

funcionários das secretarias municipais do meio ambiente. 

♦ 64 Municípios foram visitados. 

♦ 01 Município foi credenciado para licenciar impacto local 

(Quirinópolis). 

♦ 01 Município solicitou Convênio Florestal e foi aprovado pelo 

CEMAm (Goianira). 

♦ 60 Municípios participaram dos cursos de capacitação em 

licenciamento, fiscalização e monitoramento ambiental. 

♦ 216 Gestores, Técnicos e Fiscais ambientais  municipais foram 

capacitados pela SEMARH. 

♦ 14 Municípios solicitaram Convênio Florestal. 

♦ 03 Municípios solicitaram Credenciamento para Licenciamento. 

♦ 16 Municípios credenciados solicitaram repasse dos processos de 

licenciamento que ainda estão na SEMARH. 

♦ 4.716 processos de licenciamento aguardando análise para serem 

repassados aos municípios credenciados. 

♦ 11 Conferências Regionais realizadas, preparatórias para a 

Conferência Nacional do Meio Ambiente em 03/2012. A SEMARH 

mobilizou todos os municípios do Estado para que discutam os 

problemas ambientais de suas regiões. 

� Ação 2598 - Criação e implementação da política estadual de 

Biodiversidade  

Realizações:

♦ Renovação da equipe com a chegada dos novos servidores 

concursados, objetivando a moralização dos trabalhos em face à 

operação Propina Verde. 

♦ Melhoria do Processo de Reserva Legal, por meio de apoio 

institucional do Escritório de Processo da SEGPLAN, onde se 

estudou o atual fluxograma e os problemas e soluções para 
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implementar as melhorias propostas, com o desenho de novo 

fluxograma e definição de indicadores para medir o desempenho. 

♦ Trabalho intensivo no sentido de atualizar a pauta.

♦ Foram analisados 3492 processos sendo 479 autorizados, 346 

processos notificados e 40 processos indeferidos, os demais estão 

em andamento. 

� Ação 2599 - Cultura, educação e comunicação ambiental  

Realizações: 

♦ Comunicação setorial:  promoveu e acompanhou todas as ações de 
caráter midiático e informativo desta Pasta. 

♦ Educação Ambiental: Realização da Pré-temporada do Rio Araguaia 
em Distrito de Luiz Alves, São Miguel do Araguaia, Nova Crixás, 
Distrito de Bandeirantes, Aruanã, Aragarças e Balisa.  

♦ Realização de Palestras em água Limpa, Marzagão, Jussara, 
Bonfinópolis, Alto Orizonte  e Iaciara.  

♦ Encontro Regional do Simpósio Ambientalista Brasileiro no 
Cerrado em Itumbiara. 

♦ I Fórum Infanto–Juvenil de Meio Ambiente no VIII FICA. 

♦ Acompanhamento de projeto de preservação de nascentes em Nov 
Veneza. 

♦ Formulação da proposta de minuta do termo de referência de 
Educação Ambiental no licenciamento. 

♦ Participação na 63ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 
Proteção do Cerrado. 

♦ Conferência Municipal de Meio Ambiente em Aruanã. 

♦ Formulação da Proposta de minuta do Programa Estadual de 
Educação Ambiental. 

♦ Em torno de 10.000 pessoas participaram destas atividades.  

♦ 13º FICA: debates sobre questões da pauta mundial de Meio 
Ambiente, como Energia nuclear: Fukushima, Angra dos Reis e o 
Césio 137 em Goiás 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico a Sistemas, Programas e 

Equipamentos de TI/Telecom em Uso na Administração Estadual 

Realizações: 

♦ Realizou-se, dentro do possível, o suporte técnico às diversas 

unidades gerenciais da Secretaria. 
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� Ação 1238 - Prover Materiais e Serviços Para Operação de Redes e 

Equipamentos de TI/Telecom em Uso na Administração Pública 

Estadual. 

Realizações: 

♦ Aquisição de 125 computadores. 

♦ Manutenção do Sistema de Licenciamento realizando as devidas 

readequações. 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública Estadual

Realizações: 

♦ Auto de infração eletrônico: Este trabalho foi iniciado em 2011 e 

prevê o auto totalmente eletrônico, ou seja, o papel será excepcional, 

deste modo, será possível, lavrar o auto eletrônico, formalizar um 

processo e emitir a taxa no momento da autuação pelo próprio 

fiscal, via sistema on line. Para tanto, foram definidas as diretrizes e 

as demandas juntamente com a Gerência de Combate á Degradação 

e Gerência de Inspeção Ambiental.   

♦ Migração de serviços: Foi disponibilizado o site da SEMARH como 

primeiro serviço no Datacenter da STI-SEGPLAN. Foi levado o 

banco de dados do site e todos os arquivos necessários para o 

servidor web. 

♦ Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED: Definição das 

interfaces dentro do sistema para subir os arquivos para a criação do 

protótipo no sistema da SEMARH. 

♦ Interligação Óptica: Realizada solicitação à SECTEC para 

agilização do acesso à Rede Metrogyn, que permitirá acesso via 

fibra óptica. 

PROGRAMA 3010 – PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações: 

♦ Providenciado a retiradas das caixas de arquivos de documentação 

diversa, que se encontram armazenadas em sala do piso superior do 

laboratório, providenciando local adequado para tal finalidade, 

como também diminuir o risco de danos de grandes proporções em 

caso de sinistros. 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo
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2650 – FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEMA  

JURISDICIONADA/ VINCULADA A:  

� Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos - 

SEMARH 

GESTOR:

� Eduardo Humberto Godoy (Gestor do Fema – Portaria nº 118/2011) 

PROGRAMA 1853 – PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO – VAPT-VUPT 

� Ação 2553 - Implantar Padrão Vapt-Vupt Nos Órgãos Do Estado 

Realizações: 

Inseridas no relatório da SEMARH (unidade 2601). 

PROGRAMA 1855 – PROGRAMA GOIANO DE BIOENERGIA  

� Ação 2573 - Bioenergia Sustentável 

Realizações: 

Inseridas no relatório da SEMARH (unidade 2601). 

PROGRAMA 1856 – PROGRAMA GOIÁS QUALIDADE AMBIENTAL 

� Ação 2588 - Licenciamento Ambiental  

Realizações: 

Inseridas no relatório da SEMARH (unidade 2601). 

� Ação 2592 - Monitoramento ambiental  

Realizações: 

Inseridas no relatório da SEMARH (unidade 2601). 

� Ação 2593 - Fiscalização ambiental  

Realizações: 

Inseridas no relatório da SEMARH (unidade 2601). 

� Ação 2594 - Gestão de áreas protegidas  

Realizações: 

Inseridas no relatório da SEMARH (unidade 2601). 
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� Ação 2595 - Gestão dos recursos hídricos em Goiás 

Realizações: 

Inseridas no relatório da SEMARH (unidade 2601). 

� Ação 2596 - Formulação De Políticas E Implementação De 

Instrumentos De Gestão Ambiental

Realizações: 

Inseridas no relatório da SEMARH (unidade 2601). 

� Ação 2597 - Fortalecimento do sistema de meio ambiente no estado 

de Goiás  

Realizações: 

Inseridas no relatório da SEMARH (unidade 2601). 

� Ação 2598 - Criação e implementação da política estadual de 

Biodiversidade  

Realizações: 

Inseridas no relatório da SEMARH (unidade 2601). 

� Ação 2599 - Cultura, educação e comunicação ambiental  

Realizações: 

Inseridas no relatório da SEMARH (unidade 2601). 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Inseridas no relatório da SEMARH (unidade 2601). 

� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operação De Redes E 

Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Inseridas no relatório da SEMARH (unidade 2601). 



2650 – FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA 

417 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Inseridas no relatório da SEMARH (unidade 2601). 

PROGRAMA 3010 – PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações: 

Inseridas no relatório da SEMARH (unidade 2601). 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 

Observações referentes aos programas e ações do FEMA:

O Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA foi instituído pelo art. 16, 

inciso III , da Lei nº 12.603, de 7 de abri de 1995, com o objetivo de atender as 

necessidades financeiras dos projetos e programas para apoio e execução da 

Política Ambiental do Estado de Goiás. A Lei complementar nº 20/96 prevê que 

parte dos recursos depositados no FEMA serviria à gestão da Secretaria Estadual 

do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH e da extinta Agência 

Goiana do Meio Ambiente-AGMA. 

No entanto, a lei complementar nº 63/2009 ao aumentar o percentual de 

recursos a serem utilizados pela Secretaria, permitiu à Secretaria da Fazenda 

definir que o FEMA pagasse todas as despesas da SEMARH, sendo ela a 

executora de ações e o fundo seu financiador. 

Deste modo, as realizações inseridas no Relatório de Gestão, embora, em 

sua maioria tenham sido executadas no orçamento do FEMA, são realizações 

inerentes à SEMARH, como definido no artigo 13 do decreto 4.470/95 que 

regulamenta o FEMA.  
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2701 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA GESTÃO E PLANEJAMENTO 

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 2701 – Gabinete do Secretário de Gestão e 

Planejamento; 2702 – Encargos Gerais do Estado; 2751 - Fundo De Capacitação 

do Servidor e Modernização do Estado de Goiás;  2753 – Fundo de Fomento ao 

Desenvolvimento Econômico e Social. 

GESTOR: 

� Giuseppe Vecci 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ planejamento estratégico do Governo, formulação da política 

econômica e de desenvolvimento, produção de informações 

econômicas, planejamento, elaboração, execução e controle  

orçamentário  do  Estado, gerenciamento do sistema de execução 

orçamentária e financeira, administração previdenciária e 

patrimonial, supervisão e acompanhamento das liquidações de 

empresas estatais, organização e modernização administrativa, 

inclusive coordenação e execução de programas de apoio à 

modernização da gestão e do planejamento, coordenação e execução 

do Programa Nacional de Apoio à Modernização  da  Gestão  e  do 

 Planejamento  dos   Estados  Brasileiros  e  do  Distrito  Federal –

PNAGE–, gestão de pessoal,  de  serviços  públicos,  de  tecnologia  

da  informação, compras do Poder Executivo estadual; formação, 

capacitação, qualificação, difusão, inclusão e outros processos 

educacionais voltados para o serviço público; promoção de ações 

voltadas à melhoria do atendimento prestado ao cidadão; realização 

de concursos públicos e outros processos seletivos, em caráter 

exclusivo, para os órgãos e as entidades do Poder Executivo, com as 

exceções desta Lei, e facultativo para os demais poderes, órgãos, 

entidades, esferas de Governo ou instituições públicas ou privadas; 

inventário, registro e cadastro dos imóveis estaduais, guarda e 

conservação dos bens imóveis sem destino especial ou, ainda, não 

efetivamente transferidos à responsabilidade de outros órgãos da 

Administração; guarda, catalogação e restauração de documentos de 

imóveis do domínio do Estado e daqueles em cuja preservação haja 

interesse público; apuração, condução do processo e respectivas 

decisões relacionadas com acumulação de cargos, empregos e 

funções públicas, percepção simultânea de proventos de 

aposentadoria e remuneração ou subsídio, por militares e servidores 

da administração direta, autárquica e fundacional do Poder 

Executivo Estadual, vedada constitucionalmente, respeitada a 

competência da Goiás Previdência –GOIASPREV–; 
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� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ EIXO 1 – Desenvolvimento Humano e Social (macro-objetivo: 

Goiás cidadania e Bem Estar Social); 

♦ EIXO 4 -  Desenvolvimento da Administração Pública (Macro-

Objetivo: Goiás Excelência em Gestão Pública).  

� Legislação:

♦ CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 1988 e ALTERAÇÕES; 

♦ CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 1989 e ALTERAÇÃOES; 

♦ Lei 14.910, de 11 de agosto de 2004. 

♦ LEI Nº 17.257, DE 25 DE JANEIRO DE 2011; 

♦ Lei Estadual 16.898/2010 – Consignação em folha de pagamento; 

♦ Lei Estadual nº 10.460/1988 

♦ Decreto Estadual nº 5.757/2003 

♦ DECRETO Nº 7.321, DE 03 DE MAIO DE 2011, - Institui as 

unidades administrativas complementares da SEGPLAN e dá outras 

providências; 

♦ Dec. 7.425/2011 - Institui o Sistema de Gestão de Suprimentos e 

Logística no âmbito da administração direta, autárquica e 

fundacional do Poder Executivo, regulamenta o Cadastro Unificado 

de Fornecedores do Estado -CADFOR- e dá outras providências; 

♦ Dec. 7.398/2011 - Dispõe, no âmbito do Poder Executivo, sobre 

qualificação de despesas e redução de gastos de custeio que 

especifica e dá outras providências; 

♦ Decreto Estadual nº. 7.468/2011, de 20 de outubro de 2011 - 

Aprova o regulamento da modalidade de licitação denominada 

pregão, para a aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito do 

Estado de Goiás. 

♦ Decreto Estadual nº. 7.466/2011, de 18 de outubro de 2011 -

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 

para as microempresas e empresas de pequeno porte nas 

contratações de bens, prestação de serviços e execução de obras no 

âmbito da administração pública estadual direta e indireta. 

♦ Decreto Estadual nº. 7.437/2011, de 06 de setembro de 2011 - 

Dispõe sobre o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da 

Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

♦ Decreto nº. 7.426/11, de 16 de agosto de 2001 - Dispõe sobre 

diretrizes para aquisições de suprimentos de saúde, cria o Grupo 

Executivo de Gestão Estratégica de Suprimentos de Saúde - GEGES 

Saúde-, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional 

do Poder Executivo Estadual e dá outras providências. 
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♦ Instrução Normativa nº. 001/2011, de 03 de agosto de 2011 - Dispõe 

sobre concessão de hora extra, dispensas de viagem, bens e serviços 

de informática e serviços de consultoria no âmbito administração 

direta, autárquica e fundacional do poder executivo. 

♦ Instrução Normativa nº. 002/2011, de 03 de agosto de 2011 - Dispõe 

sobre a utilização e identificação dos veículos oficiais usados pela 

administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e 

dá outras providências. 

♦ Instrução Normativa nº. 003/2011, de 03 de agosto de 2011 -

Regulamenta a prorrogação e execução de despesas com telefonia 

móvel e fixa estabelecida no Decreto nº. 7.398/11.

♦ I.N. 004/2011-GS – Estabelece normas para o funcionamento do 

Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado – CADFOR no 

âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder 

Executivo Estadual; 

♦ Ofício Circular nº. 0676/2011, de 15 de agosto de 2011-Normas 

estabelecidas conforme determinado pela Instrução Normativa nº. 

002/2011, de 03 de agosto de 2011. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

Preliminarmente é importante ressaltar que em janeiro de 2011 o Estado 

de Goiás estava emerso em uma crise fiscal e um desequilíbrio nas contas públicas 

em proporções alarmantes que colocavam em risco o principal objetivo do atual 

governo que é construir, de forma sustentável e responsável, um Estado forte, bem 

como posicioná-lo como um dos principais pólos de desenvolvimento do país.  

Nesse contexto, coube à SEGPLAN um importante papel no processo de 

recuperação da governança administrativa do Estado.  

Além do déficit nas contas públicas, a organização administrativa do 

Poder Executivo Estadual carecia de reestruturação, pois estava gerando 

sobreposições de funções, conflitos de interesses e desagregação das unidades 

integrantes da estrutura administrativa do Estado. O cenário era sombrio, 

sinalizando uma rota em direção ao caos, em detrimento da EFICIÊNCIA 

administrativa preconizada na Carta Magna, em seu sentido mais amplo.  

Esse contexto marca, então, o início das atividades da SEGPLAN em 

2011. Ciente dos desafios e das dificuldades a serem enfrentadas, as quais 

superavam, e muito, às expectativas mais pessimistas, restava à equipe da 

secretaria promover, em parceria com outras unidades centrais da Administração, 

uma ampla reorganização das finanças públicas e da estrutura administrativa do 

Poder Executivo Estadual, a fim de resgatar a capacidade operativa do Estado. 
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Portanto, a reinserção de Goiás  nos “trilhos”,  rumo a um “Novo Modelo 

de Gestão ” que privilegie o equilíbrio das contas públicas, a organização 

administrativa e a Implementação de mecanismos inovadores, modernizantes e 

estruturantes que garantam agregação de valor às ações governamentais, constitui-

se em um dos principais  objetivos da SEGPLAN. 

Em 2011 as dificuldades (se agigantaram), forças contrárias (se 

levantaram) e até mesmo a velha burocracia (disfunções) tentaram, em vão, 

ofuscar as iniciativas saneadoras da SEGPLAN. Entretanto, os trabalhos 

transcorreram dentro do esperado. A pasta não atingiu 100% do planejado em 

virtude da proposição de metas ousadas pelo atual secretário, dado o contexto pelo 

qual passava a Administração e a urgência por soluções saneadoras de curto prazo.  

O “hoje para hoje” foi alcançado em seus aspectos de maior relevância. O “hoje 

para amanhã” foi pensado, planejado e “plantado”, com perspectivas de ótimas 

colheitas já em 2012. A “aridez” de outrora se transformou, agora, em “solo fértil” 

prenunciando um futuro melhor para todos.  

A seguir elencam-se algumas das diversas iniciativas da SEGPLAN, em 

2011, as quais corroboram todo exposto apresentado.  

♦ Coordenação Técnica da Reforma Administrativa. A Reforma 

Administrativa trabalhou em dois grandes eixos: redução dos custos 

com a máquina e racionalização da estrutura administrativa de 

forma a torná-la mais ágil e harmônica do ponto de vista de funções, 

distribuição de cargos e conflitos de competências.

♦ Redução de Gastos – A SEGPLAN reuniu as áreas de 

planejamento e finanças do Estado para discutir mecanismos que 

qualifiquem as despesas públicas e reduzam gastos com custeio 

(Decreto 7.398, telefonia fixa e móvel, veículos oficiais, horas 

extras, despesas com viagem, bens e serviços de informática, 

serviços de consultorias e realização de leilões de veículos 

inservíveis, fiscalização e padronização da frota estadual). O 

objetivo da racionalização dos gastos é garantir a  execução das 

ações consignadas no plano de governo e, conseqüentemente, 

retomar o desenvolvimento do Estado.    

♦ Institucionalização da meritocracia no Estado. O processo de 

seleção de gerentes por capacitação e mérito é o marco inicial da 

implantação de critérios técnicos para ocupação de postos-chaves na 

Administração estadual, em detrimento de indicações meramente 

políticas. O objetivo é a profissionalização da Administração 

pública, o compromisso com a gestão moderna e eficiente e o 

desarraigamento de práticas patrimonialistas. O processo foi 

deflagrado. Há muito caminho a ser percorrido para que esta prática 

se consolide e se torne não uma ação de governo, mas de Estado.  

♦ Parcerias Público-Privadas – É bastante razoável a constatação de 

que o Estado de Goiás não dispõe de recursos para atender as 

principais demandas da sociedade goiana. Para minimizar esse 

descompasso o atual governo aposta nas parcerias com os setores 

públicos e privados, como forma de viabilizar investimentos em 
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obras e ações prometidas no período de campanha. Em  setembro de 

2011 foi assinado um protocolo de intenções com a Cruz Vermelha 

Brasileira para beneficiar o Estado por meio de uma série de 

iniciativas nas áreas da saúde, logística, treinamento de pessoal e 

fabricação de remédios. O documento elaborado pelo Conselho 

Estadual de Investimentos, Parcerias e Desestatização (CIPAD) 

prevê a gestão da Indústria Química de Goiás S/A (Iquego), onde 

serão investidos cerca de R$ 70 milhões a curto e médio prazos. 

Está previsto ainda a participação da Organização Humanitária na 

gestão de hospitais.  

♦ Vapt Vupt – Unidade já consolidada e posicionada como órgão de 

excelência no Estado, completou 12 anos de atividade em 2011. Já 

realizou mais de 70 milhoes de atendimentos em todo o Estado, com 

índice de satisfação do cliente acima de 99%, conforme pesquisa 

realizada diariamente junto aos usuários. A excelente performance 

da unidade é resultado da força-tarefa realizada pela SEGPLAN 

para resgatar a boa imagem da instituição junto à sociedade que 

inclui ações para melhoria contínua do padrão de excelência, como 

treinamento de pessoal, processo de meritocracia, investimento em 

infraestrutura, nova programação visual das unidades e aumento da 

gratificação salarial para os servidores do Vapt Vupt. Hoje, o Vapt 

Vupt conta com 23 unidades fixas, sendo 15 localizadas em 

municípios do interior. A meta é atingir 40 condomínios públicos 

até o final de 2012 que reunirão em um mesmo local os serviços de 

todos os órgãos da Administração estadual, em moldes semelhantes 

ao funcionamento das unidades do Vapt Vupt. Apesar dos percalços 

enfrentados pela unidade no início de 2011, pode-se afirmar com 

segurança que a excelência do Vapt Vupt retornou em bases sólidas.   

♦ Planejamento – Foi construído em 2011 o Plano Plurianual 2012-

2015 em conjunto com todos os órgãos da Administração e a 

população do Estado. Foram realizadas 13 reuniões em todas as 

regiões de Goiás com a participação de mais de 3 mil pessoas que 

tiveram a oportunidade de conferir os programas e ações propostos 

pelo governo e apresentar sugestões.  

♦ Concursos Públicos – O Governo de Goiás, por meio da 

SEGPLAN iniciou a convocação de 2,1 mil aprovados em 

concursos públicos no Estado. As nomeações foram divididas em 

três etapas: setembro e novembro de 2011 e janeiro de 2012. Dessa 

forma se cumpre a determinação do governador além de atender as 

demandas dos órgãos e da sociedade em prol da melhoria dos 

serviços públicos. Além disso, o Estado antecipou a convocação de 

concursados da saúde e do corpo de bombeiros, com vistas ao 

melhor atendimento à população nessas áreas.  

♦ Escola de Governo - Ao contrário do realizado em anos anteriores, 

a Escola de Governo em 2011 trabalhou em cronogramas de cursos 

que viessem a atender de imediato as necessidades de capacitação 

dos órgãos da administração pública direta, autárquica e 
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fundacional. O instrumento utilizado para o levantamento das 

demandas LNTD (Levantamento das Necessidades de Treinamento 

e Desenvolvimento) pouco foi utilizado para a definição dos cursos 

a serem oferecidos, ficando cada órgão responsável por sinalizar a 

Escola sobre as suas demandas específicas e imediatas. Foram 

realizados ao longo do ano 55 cursos / eventos com o resultado de 

1.530 servidores capacitados. 

A Gerência de Recrutamento e Seleção e Relações Externas realizou 

três processo seletivos simplificados, sendo: processo para 

contratação de Professores para as Unidades Executoras do 

Programa Bolsa Futuro da Sectec, para a contratação de Professores 

Substitutos e Apoio Administrativo da Sectec e para a contratação 

de Professores e Apoio Administrativo, em caráter temporário, para 

a Secretaria de Estado da Educação. 

A Escola de Governo também esteve efetivamente envolvida no 2º e 

3º processo de Seleção de Gerentes por Capacitação e Mérito que 

selecionou, desde o início do ano, 769 novos gerentes. 

♦ Gestão por Resultados – A instituição do Modelo de Gestão para 

Resultados está sob a responsabilidade da Superintendência de 

Gestão de resultados da SEGPLAN e tem como finalidade a 

integração e articulação das iniciativas, estruturas e atores 

governamentais para atingir os objetivos estratégicos de governo. 

Ela foi concebida de acordo com o plano estratégico do governo, 

inserida no eixo estratégico “Estruturação de uma nova 

administração pública”, tendo como Macro-Objetivo o “Governo 

transparente e dinâmico, com o Estado a serviço da sociedade”, 

e como objetivos específicos o equilíbrio fiscal, a melhoria dos 

serviços prestados à sociedade e a promoção de uma mudança de 

cultura institucional na gestão do Estado. 

Para viabilizar a implementação desse modelo são firmados 

Acordos de Resultados que é um instrumento da administração 

pública pelo qual são ampliadas as autonomias gerenciais, 

orçamentárias e financeiras dos órgãos e entidades, mediante 

estipulação de metas de desempenho e fixação de resultados, 

conferindo efetividade aos programas e políticas públicas e 

permitindo maior controle social. Além das metas é estipulada uma 

sistemática de bonificações e penalidades individuais e 

institucionais em função dos resultados obtidos. 

♦ Servidor Público - Em 2011 as ações administrativas e técnicas da 

Gerência de Saúde e Prevenção tiveram como foco a estruturação, 

modernização e humanização dos serviços médico-periciais 

prestados aos servidores públicos, assim como a promoção, 

prevenção e controle da saúde do servidor. Utilizando os recursos 

humanos e tecnológicos disponíveis, com baixíssimo custo 

financeiro, implantou-se o Sistema de Acompanhamento a Licença 

do Servidor – SALIS. Módulo do Sistema de Gestão de Recursos 

Humanos do Estado de Goiás (RH_NET), possui todas as 
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informações funcionais dos servidores públicos estaduais, 

eliminando a preocupação quanto à sua veracidade. A utilização 

desta ferramenta permitirá a consolidação de informações periciais, 

de licenças médicas, de exames periódicos, de doenças 

profissionais, de acidentes de trabalho, de readaptações funcionais e 

de aposentadorias por invalidez. O Sistema consolidará ainda dados 

de avaliações de outros profissionais técnicos da área de saúde e dos 

ambientes de trabalho, além de informações gerenciais e estatísticas. 

Está previsto o desenvolvimento de outros módulos do SALIS, 

visando economia de recursos e otimização do tempo, tais como:  

Posse e saúde ocupacional: acompanhar a saúde do servidor desde o 

exame admissional, rastreando e diagnosticando precocemente 

agravos à saúde relacionados ao trabalho; 

Tramitação de processos: para os casos de aposentadorias, 

readaptação de funções, reversão, declaração de invalidez, isenção 

de imposto de renda, perícias especiais; 

Laudo eletrônico: emissão do laudo via internet com assinaturas 

eletrônicas e impressão mediante senha de acesso, dispensando o 

seu envio por malote; 

Agendamento: elaboração e gerenciamento dos horários médicos via 

sistema; reserva de horários para perícias especiais; 

Relatórios: dados estatísticos dos serviços prestados compilados em 

relatórios gerenciais, alimentados automaticamente.

Prontuário eletrônico: digitalização dos documentos dos prontuários.  

♦ Novo Modelo de Gestão -  o Governo de Goiás firmou parceria 

com a iniciativa privada para implantação de um novo modelo de 

gestão pública. Foi instituída em maio/2011 a Câmara de Políticas 

de Gestão, Desempenho e Competitividade (CGDC) cujo objetivo é 

aumentar a eficiência, eficácia e efetividade nos serviços prestados 

pela Administração Estadual. O secretário da Gestão e 

Planejamento, Giuseppe Vecci, integra a Câmara como secretário 

executivo. O papel da Câmara é assessorar o governador na 

formulação e implementação de mecanismos de controle e avaliação 

na qualidade do gasto público, além de supervisionar e acompanhar 

as ações adotadas pela atual gestão. Além da equipe do governo, 

integram a Câmara empresários goianos que se propõem a auxiliar 

não um governo, mas o Estado de Goiás. È uma iniciativa que 

objetiva aproveitar as experiências privadas a serviço do Estado. 

Com tal postura, Goiás rompe com a velha burocracia assumindo 

uma postura de empresa. Um dos projetos a cargo dessa estrutura 

são acordos, contratos com metas, métricas e indicadores de 

desempenho. Vários projetos já receberam a consultoria da Câmara 

para que possam ser desenvolvidos da melhor forma. Outra 

iniciativa visando a melhoria da gestão foi a implantação, em 

setembro/2011 do Programa Modernizando a Gestão Pública 
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(PMGP) no Estado. O programa é o resultado da integração dos 

Movimentos Brasil Competitivo (MBC), Goiás Competitivo e o 

Governo de Goiás cujo objetivo é, em última análise, aumentar a 

eficiência dos processos nas secretarias de Fazenda, Gestão e 

Planejamento, Saúde, Educação, Meio Ambiente e Segurança 

Pública. Foi realizada a 1ª Reunião Trimestral de Acompanhamento 

do Projeto do Novo Modelo de Gestão Pública, no 10º andar do 

Palácio Pedro Ludovico. O Programa integra um conjunto de 

iniciativas e projetos que tem por objetivo transformar o Estado de 

Goiás em um dos mais importantes polos de desenvolvimento 

socioeconômico do país. 

Integram o programa as empresas: Ambev, Brookfield 

Incorporações, Cargill, Caramuru, Gerdau, Hyundai, NovoMundo, 

USE Móveis para Escritórios, Coca Cola – Refrescos Bandeirantes, 

Grupo Saga, Super Frango, Sifaeg – Sifaçucar e Mitsubishi Motors, 

entre outras.  

Frentes do Projeto O programa trabalha com consultorias divididas 

em seis frentes de trabalhos: Gestão e Planejamento, Fazenda, 

Segurança Pública, Saúde, Educação e Meio Ambiente capitaneadas 

pelos seus respectivos órgãos, e tem como principais metas: a 

modernização da gestão pública e a implantação da gestão por 

resultados em toda a administração do Estado. Por meio das 

consultorias, estão sendo trabalhados projetos que visam entre 

outros: ajuste das contas, gestão de receitas, qualificação de gastos, 

controle de dívidas, captação de recursos, otimização da gestão. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:

♦ Plano de Trabalho 2011-2012; 

♦ Plano de Ação; 

♦ Mapa Mental (xmind / brainstorm);

♦ LNTD – Levantamento das Necessidades de Treinamento o 

Desenvolvimento. 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações:

♦ Ação 2860: 

(1) índice de satisfação de atendimento ao cliente – resposta 

espontânea em formulário de pesquisa; 

(2) quantitativo de atendimento de licenças médicas; 

(3) quantitativo de agendamentos e informações prestadas por 

telefone; 

(4) quantitativo de exames admissionais. 
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� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 1853 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAP VUPT. 

♦ Ação Realizada/Percentual – Refere-se ao percentual de atendimentos de 

Unidades fixas e móveis realizadas pelo Programa em 2011; 

♦ Unidade Implantada/Unidade – Refere-se à quantidade de novas unidades 

fixas implantadas. 

♦ Unidade Implantada/Unidade – Refere-se à quantidade de novas unidades 

padrão implantadas nos órgãos do Estado.

Pode-se afirmar que o Programa atingiu seus objetivos em 2011 pois, 

tanto as Unidades Fixas previstas bem como os atendimentos em jornadas móveis, 

conforme previsto no PPA para 2011. Assim, foram inauguradas 1 unidade fixa e 

outra padrão e foram realizadas 33 jornadas. 

É importante ressaltar que, com as unidades fixas já existentes bem como 

com os atendimentos móveis e padrão, o Programa Vapt Vupt atingiu a marca de 

cerca de 9 milhões de atendimentos. 

Esse atendimento, em especial nas unidades fixas, atingiu a marca de 

cerca de 99,5% de satisfação do cliente-cidadão. 

� Ação 1139 - Proporcionar Sistema Integrado De Atendimento Ao 

Cidadão - Vapt-Vupt 

Realizações:  

♦ Foram realizadas 33 jornadas do Vapt Vupt Móvel; 

♦ Foi inaugurada uma nova unidade fixa em Luziânia; 

♦ Foram realizados cerca de 9 milhoes de atendimentos; 

♦ Cerca de 99,5% de satisfação do cliente-cidadão nas unidades fixas. 

(X) Gestão Participativa       

(X) Gestão com Foco nos Resultados  

(X) Política de Gestão de Pessoas   
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� Ação 2553 - Implantar Padrão Vapt-Vupt Nos Órgãos Do Estado 

Realizações:  

♦ Foi inaugurada uma unidade padrão no Orgão Detran; 

♦ O projeto de unidade padrão Vapt Vupt Empresarial (Juceg) foi 

todo elaborado em 2011 para ser executado no iníco de 2012. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Descrição do Indicador de Resultado:  

Devido a definição inicial do PPA 2008/2011, não ter sido clara quanto 

aos indicadores de resultado, esta Superintendência não teve condições de 

apresentar a cobertura percentual dos programas de informática disponibilizados, 

uma vez que ações determinadas não estão devidamente estruturadas. 

 Estaremos apresentando uma cobertura de gastos em relação ao valor 

supostamente disponibilizado pela gestão anterior. 

O valor a ser considerado, terá como meta o custeio da STI, visto que os 

valores programados para investimentos superam em muito os definidos 

inicialmente, se levarmos em consideração a realidade do Estado de Goiás no 

exercício analisado. 

A nova estrutura governamental, contribuiu para alterações profundas na 

disponibilização dos serviços de informática aos órgãos estaduais, sendo ainda que 

o planejamento do PPA 2008/2011 não foi seguido pela gestão anterior, quanto a 

disponibilização de investimentos na área de TI.  

Diante das condições financeiras apresentadas em quase todo o período 

no exercício de 2011, houve uma restrição justificada de aplicação de 

investimentos financeiros disponibilizados a esta Superintendência. Limitando 

assim os investimentos necessários.  

Como a nova estrutura esta em desconformidade com o PPA atual, 

buscou contemplar o programado anteriormente que fosse de interesse as novas 

diretrizes e incluir os novos direcionamentos, tendo como limitante a 

disponibilização de recursos. 

Nome do 
Indicador 

Descrição Meta    
31.12.11 

Realizado 
31.12.11 

PERCENTUAL DE 
GASTOS 2011 

Gastos com o custeio 
versus valor 
disponibilizado para o ano 
de 2011 

100% 64,12% 

O valor financeiro orçado* para atendimento das necessidades ao final 

do ano foi de R$ 28.798.000,00. 
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O valor aplicado (liquidado)* na dotação orçamentária 2701, no 

atendimento das necessidades ao final do ano foi de R$ 18.463.832,52. 

O programa executou 64,12% do valor orçado, tendo como grande 

utilização apenas custeio das soluções já implantadas, sem grandes investimentos. 

Importante destacar que mesmo sem os recursos necessários, fato imposto 

pela situação em que o novo governo recebeu o Estado de Goiás, mantivemos o 

proposito de evoluir, com o inicio de vários contratos não finalizados, conforme 

destacados individualmente nas descrições constantes da Ações (anexas), 

contratos estes com fornecedores importantes de Software e Hardware, mas 

devido a falta de disponibilização de recursos, não conseguimos realizar  investido 

na grande maioria dos programas disponibilizados como primordiais pela Pasta, 

em levantamento apresentado no inicio do exercício.

O valor apurado por esta Superintendência, visando o atendimento das 

novas diretrizes da STI, seria de aproximadamente de R$ 51.460.000,00, mais o 

valor determinado para o custeio da Pasta, que somaria R$ 80.258.000,00. 

Estaremos contemplando estes novos programas de suma importância 

para promovermos um salto de qualidade na disponibilização de serviços de TI, 

como preconizado pelas novas diretrizes do Estado de Goiás e ao usuário de 

sistemas, no novo PPA. 

� Ação 1237 – Prover Suporte Técnico A Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações:  

♦ Fornecimento de licenças perpétuas e temporárias de uso de 

Software AG – Ambiente Sun Solaris e Ambiente IBM z/OS, com 

suporte técnico e manutenção de 12 meses, através do contrato com 

a AG Brasil Informática e Serviços Ltda, assinado em dezembro de 

2011, sendo o valor a pagar do exercício seguinte; 

♦ Fornecimento de 90 (noventa) licenças do software SYSCORE, com 

treinamento, atualização, manutenção e suporte técnico pelo período 

de 12 (doze) meses, através do contrato com a empresa Infoquality, 

iniciado em 19/02/2010 (SEFAZ), não finalizado; 

♦ Contratação da empresa Oracle, através de inexigibilidade para 

suporte e manutenção em sistemas Hardware e Software, nos 

equipamentos localizados nesta Superintendência, iniciado em 

20/05/2011, ate hoje não finalizado; 

♦ Contratação da empresa IBM, através de inexigibilidade para 

suporte e manutenção em sistemas Software, nos equipamentos 

localizados nesta Superintendência, iniciado em 13/06/2011, ate 

hoje não finalizado; 
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♦ Aquisição de sistema Intelix da empresa Consist, visando aplicação 

em auditoria e segurança, iniciado em 01/02/2010, ate hoje na 

finalizado; 

♦ Manutenção corretiva, preventiva e evolutiva, através da renovação, 

prorrogação e aquisição de serviços de manutenção, com 

fornecimento de peças e evolutiva para equipamentos de 

processamento de dados, incluindo mainframes, dispositivos de 

redes e softwares, não realizada. 

� Ação 1238 – Prover Materiais E Serviços Para Operação De Redes E 

Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações:  

♦ Integração do Complexo Fazendário através do cabeamento de rede 

promovido pela empresa OLTEC, no valor de R$ 75.948,12, 

realizado. 

♦ Aditivação contrato da empresa América, locação de maquina Z890, 

iniciado em 26/08/2011, não finalizado; 

♦ Locação de subsistemas de armazenamento de dados para aumento 

da capacidade do CPD desta Pasta, iniciado em 01/09/2011, não 

finalizado, não realizado; 

♦ Realização de programas visando a integração da 'Rede de Dados', 

da Administração Pública; 

♦ Programa de atendimento aos usuários dos sistemas; 

♦ Programa de Supervisão de instalação e Manutenção – SIMA; 

♦ Realização de programas facilitando a conexão a Internet dos 

usuários da Administração Pública; 

♦ Data Center - “Sala Segura/Cofre”, adequar e disponibilizar os 

ativos de TIC virtualizados do processamento de sistemas e dados 

com gerenciamento centralizado, seguro e eficiente, não realizado; 

♦ Nova estrutura de Help Desk, sendo que o projeto visa aumentar e 

qualificar o quadro técnico, os serviços prestados, incluindo o 

atendimento local e aquisições de uma nova ferramenta de gestão e 

controle dos atendimentos, passando a se chamar Service Desk, não 

realizado; 

♦ Padronização de recursos tecnológicos, sendo através de aquisição 

centralizada de Microcomputadores, dispositivos para LAN, 

Notebooks, equipamentos elétricos e lógicos e outros periféricos; 

♦ Rede Corporativa do Estado de Goiás – Rede WAN, sendo o objeto 

disponibilizar de forma padronizada, segura e econômica, serviços 

interligados de acesso a dados, imagens e voz, a serem utilizados 

pelos da administração do Estado de Goiás, não realizado. 
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� Ação 2345 – Gerenciamento Das Ações Voltadas Ao Uso Da 

Tecnologia Da Informação 

Realizações:  

♦ Contratação de empresa de consultória para desenvolvimento do 

Plano Estratégico de TI do Estado de Goiás, por inexigibilidade 

empresa CPQD, iniciado em 05/11/2011, não finalizado. 

♦ Capacitação sendo o objeto, utilização de recursos para participação 

em Workshops e treinamentos de TIC que visam a reciclagem e 

ampliação do conhecimento dos técnicos da STI, não realizado. 

♦ Inventário, sendo o objeto um esforço em conjunto da STI e as 

Gerência de TIC dos órgãos estaduais para inventariar os ativos de 

TIC em utilização no Estado de Goiás, não realizado; 

� Ação 2856 – Prover Soluções em Sistemas, Programas e 

Equipamentos De TI/ Telecom Para o Uso na Administração Púbica 

Estadual 

Realizações:  

♦ Compra compartilhada com a SEFAZ de 300 estabilizadores, para 

utilização em computadores; 

♦ Compra compartilha com a SEFAZ de 20 nobreaks para utilização 

em redes instaladas nos Vapt Vupts, e instalações da Segplan; 

♦ Material de uso de maquinas IBM para Backups a cargo do 

Mainframe desta Pasta; 

♦ Material de uso interno para ampliação das instalações da STI; 

♦ Compra de fitas impressoras para atendimento do sistema Detran, e 

aquisição de cartuchos digitais; 

♦ Aquisição de softwares da empresa Oracle, para ampliação dos 

serviços a serem prestados por esta Pasta a nível de sistemas 

corporativos do Estado de Goiás; 

♦ Regularização de despesas de serviços terceirizados de informática 

disponibilizados a vários órgãos estaduais; 

♦ Pagamentos de infraestrutura da STI, englobando serviços 

terceirizados (Politec), telefonia, compra de certificados, dentre 

outros; 

♦ Reparos em equipamentos disponibilizados a esta Superintendência. 

♦ Contrato com a empresa MBM Soluções em cópias e Impressão, 

tendo por objeto a prestação de serviços em impressão. 

♦ Contrato com a empresa BSB Consultória Técnica Ltda, tendo por 

objeto o fornecimento mensal de links de comunicação de dados via 

onda de rádio. 
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♦ Contrato com a empresa Multi Impressões Ltda - EPP, tendo por 

objeto a prestação de serviços de sistema de processamento de 

documentos por meio digital; 

♦ Regularização de despesas telefonia (dados e voz), iniciado em 

01/10/2011, sendo cumprido parcialmente no exercício vigente; 

♦ Downsizing, o projeto visa mudar a plataforma de processamento de 

sistemas e dados do Estado de Goiás, atualmente em mainframe 

para plataforma baixa, não realizado; 

♦ Gestão Eletrônica de Documentos – GED, o projeto visa a 

implantação de gestão eletrônica (GED-Software) de documentos do 

Estado de Goiás, não realizado; 

♦ Segurança da informação, objetivo de aquisição de equipamentos e 

ferramentas computacional como antí-virus, para ampliar de forma 

padronizada e normatizada a política de segurança da informação no 

Estado de Goiás, não realizado; 

♦ Sistema de Gestão Integrada de Aquisição de Ativos, sendo o 

objetivo adquirir sistemas integrados de gestão de compras e ativos 

padrão de mercado e disponibilizar aos órgãos da administração 

pública, não realizado; 

♦ Projeto Vapt Vupt na Lan House, serviços de Vapt Vupt 

disponibilizados para Lan Haouses, não realizado. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

(1) índice de satisfação de atendimento ao cliente – resposta espontânea em 

formulário de pesquisa; 

(2) quantitativo de atendimento de licenças médicas; 

(3) quantitativo de agendamentos e informações prestadas por telefone; 

(4) quantitativo de exames admissionais; 

(5) quantitativo de processos médico periciais avaliados. 

(6) soma dos quantitativos de SESMT’s, PPRA’s, PCMSO’s, CIPA’s, 

LTCAT’s realizados, multiplicados por seus respectivos pesos, dividido 

pelo número de órgãos contemplados. 

Da Ação 2860: obtivemos média de 99% de índice de aprovação no 

atendimento após a implantação do Padrão Vapt-Vupt. A implantação do SALIS 

possibilitou a otimização do tempo de entrega de resultado de licenças, o acesso a 

cópia do Laudo Médico Pericial em qualquer parte do Estado via internet, a 

obtenção de dados estatísticos gerenciais, redução da possibilidade de erros. 

Da Ação 2859: 2010 para 2011, aumentamos de 57 para 114 o número de 

PPRA’s elaborados, de 16 para 37 o número de PCMSO’s elaborados, de 52 para 

70 o número de CIPA’s implantadas e de 8 para 107 LTCAT’s elaborados. 

Resultados demonstrados pelos indicadores do programa. 
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Comentários:

 Os exames médicos periódicos, previstos no Termo de Cooperação nº 

016/2010, com execução para 12 meses a partir de novembro/2010 e 

descentralização orçamentária para o exercício 2010/2011 não foi executado, 

comprometendo a realização de uma meta Ação 2859, por contingências alheias à 

nossa alçada.

 A descentralização do atendimento das perícias médicas não foi 

implantada também por motivos que não dependem de nossa resolução.

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

Indicador – Índice de Implantação do Sistema RHNET – (somatório do 

número de órgãos estaduais que tiveram o sistema Rhnet implantado/número total 

de órgãos estaduais)x100. 

Relatório de Controle dos Órgãos Implantados no Sistema de Gestão de Recursos 
Humanos – RHNET 

Cód. 
Órgão RH 

Código Órgão 
Nr. de 

Vínculos
Mês de 

Implantação

447 Goiás Turismo 325 08/05 

304 Procuradoria Geral do Estado 484 

09/10 319 Corpo de Bombeiros Militar 2.384 

326 Gabinete Militar 254 

301 Governadoria  228 

10/10 321 Vice-Governadoria 100 

323 
Gabinete Civil e Secretaria Geral da 
Governadoria 730 

302 Polícia Militar 12.779 11/10 

Relatório de Controle dos Órgãos Implantados no Sistema de Gestão de Recursos 
Humanos – RHNET 

Cód. 
Órgão RH 

Código Órgão 
Nr. de 

Vínculos
Mês de 

Implantação

672 
Secretaria de Estado de Articulação 
Institucional 200 12/10 

671 Secretaria de Estado das Cidades 108 

03/11 686 
Secretaria de Estado de Políticas para 
Mulheres e Promoção da Igualdade Racial 43 

659 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de Goiânia 16 

312 Delegacia Geral da Polícia Civil 3.648 04/11 

333 
Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
Justiça 3.023 

05/11 649 
Agência Goiana do Sistema de Execução 
Penal 21 

- Defensoria Pública do Estado de Goiás 3 06/11 

339 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 1.333 

07/11 684 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Goiás 36 

345 Secretária de Estado de Infraestrutura 99 

418 Departamento Estadual de Trânsito 1.763 

314 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 339 

11/12 
687 

Fundo de Participação de Fomento Industrial 
Estadual 153 

688 Fundo de Fomento à Mineração 46 

691 
Fundo de Desenvolvimento de Atividade 
Industrial 14 

Total   28.129   

A meta realizada traduz-se em 375% da meta proposta. 

O atingimento do objetivo se deu em virtude, primeiramente, pelo fato da 

gestão do RHNet ter sido delegada à então Gerência de Gestão de Pessoas, hoje 
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Gerência de Gestão de Recursos Humanos a partir do segundo semestre de 2010, 

oportunidade na qual foi composta equipe multiprofissional qualificada, 

comprometida e dedicada que mantiveram o foco na meta proposta, superando-a. 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações:  

♦ Revisão, elaboração e implementação de PPRA –Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais, conforme NR 09 da portaria 3.214 

Mtb; 

♦ Elaboraração de PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional, conforme NR 07 da portaria 3.214 Mtb; 

♦ Renovação e implantação das CIPA’S nos Órgãos, conforme NR 05 

da portaria 3.214  Mtb e portaria estadual 1165; 

♦ Realização de cursos de CIPA ministrados em parceria com a 

Escola de Governo; 

♦ Realização anual da SIPAT – Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho, conforme NR 05 da portaria 3.214 Mtb e 

portaria estadual 1165; 

♦ Compras, Manutenção e recarga de Extintores de Incêndios 

conforme determina a NR 23 da portaria 3.214 Mtb e Lei nº 15.802 

do CBM-GO; 

♦ Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI´S , 

necessários para a proteção dos servidores  do órgão conforme 

determina a NR 06 da portaria 3.214 Mtb; 

♦ Elaboração e ratificação de laudos técnicos de condições ambientais 

do trabalho, insalubridade e periculosidade; 

♦ Realização de campanhas mensais de prevenção em saúde e 

segurança no trabalho. Ex. (DST’S, Tabagismo, Prevenção contra o 

câncer, Alcoolismo e outras). 

♦ Treinamentos em geral sobre Saúde e Segurança no Trabalho. 

♦ Cumprimento dos Termos de Cooperação de Estágio nºs 010/2010, 

011/2010, 012/2010, firmados entre a Secretaria da Fazenda e 

Instituições de ensino, SENAI/GO, Colégio Sena Aires e Colégio 

Vitória; 

♦ Desenvolvimento de projeto de adequação da legislação federal 

(Normas Regulamentadoras Portaria 3.214/78) sobre Saúde e 

Segurança no Trabalho para aplicação na esfera estadual em 

conjunto com o CEREST e o Ministério Público Estadual. 

♦ Atendimento às demandas dos SESMT’s, bem como, às exigências 

do Ministério Público junto à 68ª Promotoria; 
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♦ Capacitação de 2 (dois) Engenheiros de Segurança do Trabalho no 

curso de Análise e Elaboração de Projetos de Combate a Incêndio – 

CAPEAR; 

♦ Estruturação de SESMT’s com equipamentos e pessoal 

Observações: 

♦ Os equipamentos de proteção individual são adquiridos de acordo 

com a necessidade de cada órgão. (Ex. luvas de látex, calçados de 

segurança, botas de pvc, óculos de segurança, capacetes, aventais, e 

outros conforme o previsto na NR 06). 

♦ Os laudos técnicos são elaborados pelos SESMT´S de cada órgão, e 

ratificados pela comissão técnica do Programa Saúde no Serviço 

Público, em atendimento ao Artigo 181 da Lei 10.460 bem como 

decreto 5.757 de 23 de maio de 2003. 

♦ As campanhas de prevenção são realizadas dentro dos diversos 

órgãos do poder executivo do Estado de Goiás, os quais mantêm 

SESMT´s coordenados pela GESPRE; 

♦ O Termo de Cooperação nº 016/2010, com execução prevista para 

12 meses a partir de novembro/2010 e descentralização 

orçamentária para o exercício 2010/2011 não foi executado.

RELATÓRIO DO PROGRAMA – 3010 

AÇÃO - 2859 

Referência: 2011 

SESMT's PPRA's PCMSO's CIPA's LTCAT's 

22 114 37 70 107 

Nº de ÓRGÃOS CONTEMPLADOS: 33 

FÔRMULA: SESMT*40+PPRA*20+PCMSO*20+CIPA*10+LTCAT*10/nº de
orgãos contemplados 

ÍNDICE: 171,81    

� Ação 2860 – Estruturação, Modernização E Humanização Dos 

Serviços Médico-Periciais Prestados Aos Servidores Públicos 

Realizações:  

♦ Inclusão dos responsáveis pelos Recursos Humanos de cada 

Órgão/Entidade/Unidade no Sistema de Acompanhamento a 

Licença do Servidor – SALIS por meio de concessão de senha de 

acesso para impressão de cópia de Laudo Médico Pericial via 

internet, possibilitando a transmissão da informação dos serviços 

referentes às licenças médicas, com foco na estruturação e 

modernização dos serviços médico-periciais; 

♦ Desenvolvimento do módulo “Agendamento” no SALIS, com 

previsão de implantação no primeiro semestre de 2012; 
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♦ Desenvolvimento do módulo “Dados Estatísticos” no SALIS, com 

previsão de implantação no segundo semestre de 2012, impondo 

mais agilidade e precisão aos dados estatísticos gerados; 

♦ Integração do SALIS ao Business Object – BO possibilitando a 

emissão de relatórios gerenciais das perícias médicas e ações de 

prevenção a saúde do servidor; 

♦ Implantação do Padrão de atendimento Vapt-Vupt na Gerência de 

Saúde e Prevenção, obtendo em média 99% de índice de satisfação; 

♦ Readequação da equipe de pessoas da Gerência visando à melhoria 

da qualidade do atendimento e a humanização dos serviços 

prestados. 

Observações: 

♦ A reforma do prédio, prevista para os dois primeiros trimestres de 

2011, apontada no “Relatório de Gestão 2010 – Anexo IV – AÇÃO 

– Demonstrativo das Atividades Desenvolvidas” não aconteceu; 

♦ A descentralização das perícias médicas, também constante do 

“Relatório de Gestão 2010”, ainda continua sendo uma meta por ser 

uma ação necessária para democratização e humanização dos 

serviços prestados. 

SERVIÇOS PRESTADOS – ATIVIDADES REALIZADAS / 2011

ORD SERVIÇO/ATIVIDADE QUANT. 

1 EXAMES ADMISSIONAIS  8.610 

2 LICENÇAS MÉDICAS 16.410 

3 PROCESSOS MÉDICO - PERICIAIS 2.180 

4 TELEATENDIMENTO 81.952 

� Ação 2861 – Implementação Do Sistema De Gestão De Recursos 

Humanos Do Poder Executivo 

Realizações:  

I - Elaboração de minuta de Decreto alterando o Decreto nº. 7.179, de 09 de 

novembro de 2010, de sorte a torná-lo mais completo, com definições claras e 

apartadas entre as ações a serem desenvolvidas pela Unidade Central e Unidades 

Setoriais, definições conceituais, princípios norteadores e demais modificações 

focadas em sua plena execução. A nova minuta atualiza atende às alterações 

propostas em virtude da Lei nº. 17.257 de 25 de janeiro de 2011. 

II – Migração/implantação de 15 (quinze) órgãos/entidades para o novo Sistema 

de Gestão de Recursos Humanos, RHNet, totalizando a migração de 10.645 

vínculos/servidores, conforme planilha a seguir: 



2701 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA GESTÃO E PLANEJAMENTO  

438 

Seq Código Órgão/entidade 
Qde 

vínculos 
1 671 Secretaria de Estado das Cidades 108 
2 686 Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres e 

Promoção da Igualdade Racial 
43 

3 659 Secretaria de Estado de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de Goiânia 

16 

4 333 Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
Justiça 

3.023 

5 312 Delegacia Geral da Polícia Civil 3.648 
6 649 Agência Goiana do Sistema de Execução Penal 21 
7 - Defensoria Pública do Estado de Goiás 3 
8 339 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 1.333 
9 684 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Goiás 
36 

10 345 Secretaria de Estado de Infraestrutura 99 
11 418 Departamento Estadual de Trânsito 1.763 
12 314 Secretaria de Indústria e Comércio 339 
13 687 Fundo de Capacitação de Fomento Industrial 

Estadual 
153 

14 688 Fundo de Fomento à Mineração 46 
15 691 Fundo de Desenvolvimento de Atividade 

Industrial 
14 

Total de vínculos 10.645 

III – Projetos de Leis e/ou Decretos que passaram pela Gerência de Gestão de 

Recursos Humanos para análise, cálculo de impacto financeiro e/ou conferência de 

minuta: 

♦ Lei nº 17.508, de 22 de dezembro de 2011. Piso Nacional dos 

Professores. 

♦ Decreto nº 7.370, de 16 de junho de 2011. 

♦ Decreto nº 7.415, de 03 de agosto de 2011. Altera a denominação 

dos cargos de provimento da Agência Goiana do Sistema de 

Execução Penal. 

IV – Minutas de Leis e Decretos desenvolvidos pela Gerência de Gestão de 

Recursos Humanos:

♦ Minuta de Decreto - Institui o Portal do Servidor, Clube de 

Desconto do Servidor e GoiásOfertas. Processo nº. 

201100005004718. 

♦ Minuta de Decreto - Institui o Sistema de Gestão de Recursos 

Humanos e revoga o Decreto nº. 7.179/10. Processo nº. 

201100004043146. 

♦ Minuta de Decreto - Institui o Programa de Aposentadoria Saudável 

do Servidor – PASSE. Processo nº. 201100005006041. 

♦ Minuta de Decreto - Regulamenta a gratificação pela prestação de 

serviço extraordinário, prevista na Lei nº. 10.460/88. Processo nº. 

201000004058967. 

♦ Minuta Decreto – Regulamenta o Estágio Probatório. Processo nº. 

201000013003134. 

♦ Minuta Lei- Introduz alterações na Lei nº. 15.949/06: altera o valor 

da Gratificação AC3 e institui bonificação. Processo nº. 

200900016002926. 
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♦ Minuta de Lei - Altera a Lei nº. 17.090/10. Correções materiais, 

formais e definição de novas tabelas. Processo nº. 

201100013000919. 

♦ Minuta Lei - Introduz alterações na Lei nº. 10.460/88. Acresce art. 

248-A. Assunto: licença prêmio. Processo nº. 201100005005425. 

♦ Minuta de Lei - Reajusta os valores da pensão especial vitalícia, 

previstos na Lei nº 14.226, de 8 de julho de 2002. Processo nº. 

201100005005293. 

♦ Minuta Lei - Dispõe sobre o valor dos vencimentos que especifica - 

salário mínimo. Processo nº. 201100005002626. 

♦ Minuta Lei - Introduz alterações na Lei nº. 10.460/88, art. 240 §2. 

Assunto: licença para interesse particular. Memo nº. 081/2011-

GGRH. 

V – Projetos que passaram em 2010 pela Gerência de Gestão de Recursos 

Humanos para análise, cálculo financeiro e conferência de minuta de Lei com 

efeitos financeiros para o ano de 2011:

♦ Lei nº 17.079/2010: Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos e 

Vencimentos do Pessoal do Magistério. 

♦ Lei nº 17.087/2010: Reajuste do Magistério (Docente de Ensino 

Superior e Quadro Transitório)da Universidade Estadual de Goiás  

UEG. 

♦ Lei nº 17.090/2010: Mudança da remuneração para Subsídio para os 

Assistentes e Analistas Prisionais da SUSEP da Secretaria de 

Segurança Pública. 

♦ Lei nº 17.091/2010: Reajuste dos Oficiais e Praças da Polícia 

Militar e Corpo de Bombeiros Militar. 

♦ Lei nº 17.093/2010: Progressão para o pessoal do Plano de Cargos e 

Remuneração da Secretaria da Cidadania e Trabalho. 

♦ Lei nº 17.094/2010: Progressão para os Auxiliares, Assistentes e 

Analistas das atividades fins dos Planos de Cargos e Remuneração 

de diversos órgãos. 

♦ Lei nº 17.097/2010: Progressão para o pessoal do Plano de Cargos e 

Remuneração do IPASGO. 

♦ Lei nº 17.098/2010: Progressão para os Auxiliares, Assistentes e 

Analistas de Gestão Administrativa das Atividades Meio dos Planos 

de Cargos E remuneração de diversos órgãos. 

Observações:

Foi elencado o item “VI – Projetos que passaram em 2010 pela Gerência 

de Gestão de Recursos Humanos para análise, cálculo financeiro e conferência de 

minuta de Lei com efeitos financeiros para o ano de 2011”, uma vez que com sua 

positivação, atingiu-se o planejado para o ano de 2011. 
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PROGRAMA 3020 - PROGRAMA REDE GOIÁS DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO 

Descrição do(s) Indicador (es) de Resultado:  

♦ Índice de Agentes da Rede de Planejamento em participação nos eventos 

(técnicos ligados a área de planejamento, orçamento, gestão e estatística); 

♦ Nº de programas pelos menos nota 3 ou mais (de acordo com as metas 

estabelecidas pelas ações); 

Com relação ao Fortalecimento da Capacidade Técnica da Rede de 

Planejamento: 

♦ Elaboração do PPA -2012-2015; 

♦ Realização de 12 Seminários de Apresentação do PPA 2012-2015; 

♦ Orientação para consolidação do relatório de realizações 

governamentais; 

♦ Treinamento do Sistema de Informações Gerencias conforme 

demanda; 

♦ Construção do Plano de Trabalho para a Gerência do Escritório de 

Projetos Estruturantes; 

♦ Elaboração da Proposta da Carteira de Projetos Estruturantes a 

partir dos Programas do PPA e através do refinamento do Mapa 

Estratégico; 

♦ Elaboração de documento com o ciclo de governança dos Projetos 

Estruturantes; 

Com relação  a Consolidação do Sistema Estadual de Orçamento: 

♦ Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária; 

♦ Orçamento Geral do Estado – LOA; 

♦ Sistema de Elaboração Orçamentária – SEONET;  

Com relação  a Geração, Manutenção e Divulgação de Informações 

Sócio-Econômicas e Geográficas de Goiás  

♦ Calcular e divulgar mensalmente o Índice de Preços ao Consumidor 

- IPC da cidade de Goiânia; 

♦ Calcular, elaborar e publicar o Produto Interno Bruto do Estado de 

Goiás 2009; 

♦ Calcular, elaborar e publicar o Produto Interno Bruto dos 

municípios goianos 2009; 

♦ Elaborar o Encarte Indicadores Econômicos – Estatísticas Básicas. 

Elaborar e disponibilizar a publicação Goiás em Dados 2011; 

♦ Elaborar e disponibilizar o Boletim Conjuntura Econômica Goiana;  

♦ Elaborar e disponibilizar o documento Goiás Visão Geral em 

português e Goiás Overview em inglês 2011; 
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♦ Elaborar e disponibilizar estudos tendo como propósito aprofundar 

o conhecimento sobre o Estado de Goiás.  

♦ Realizar análises da conjuntura goiana, mensalmente, das pesquisas: 

Caged, PIM, PMC, LSPA, Balança Comercial e Arrecadação 

Tributária e disponibilizá-las (51 análises) 

♦ Manutenção/atualização rotineira do Banco de Dados Estatísticos – 

BDE-Goiás. 

� Ação 2399 - Consolidação do Sistema Estadual de Orçamento 

Realizações: 

Foi elaborado o projeto de Lei que fixou as diretrizes, orçamentárias para 

2012 que culminou com a aprovação e publicação do Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO para 2012. Esta Lei fixou normas a serem seguidas durante 

o processo de elaboração e consolidação da LOA/2012, alem de fixar normas e 

limites à serem observados durante a execução do orçamento. 

A SEGPLAN, conforme sua atribuição legal e regimental coordenou o 

processo de elaboração, discussão, ajustes e consolidação da Proposta 

Orçamentária do estado para o exercício de 2012. 

A proposta que abrange o orçamento fiscal, da seguridade social e 

investimentos das empresas compreende os recursos de todas as fontes a serem 

alocadas aos programas e ações dos órgãos da administração direta dos poderes, 

autarquias, fundações, fundos especiais e empresas estatais sob o controle 

acionário do Estado.     

� Ação 2400 - Geração, Manutenção e Divulgação de Informações 

Sócio-Econômicas e Geográficas De Goiás 

Realizações: 

♦ Calcular e divulgar mensalmente o Índice de Preços ao Consumidor 

- IPC da cidade de Goiânia. 

♦ Calcular, elaborar e publicar o Produto Interno Bruto do Estado de 

Goiás 2009. 

♦ Calcular, elaborar e publicar o Produto Interno Bruto dos 

municípios goianos 2009. 

♦ Elaborar o Encarte Indicadores Econômicos – Estatísticas Básicas. 

(4 trimestrais em português e 2 semestrais em inglês) 

♦ Elaborar e disponibilizar a publicação Goiás em Dados 2011 

♦ Elaborar e disponibilizar o Boletim Conjuntura Econômica Goiana 

(03 Boletins) 

♦ Elaborar e disponibilizar o documento Goiás Visão Geral em 

português e Goiás Overview em inglês 2011. 
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♦ Elaborar e disponibilizar estudos tendo como propósito aprofundar 

o conhecimento sobre o Estado de Goiás. Foram realizados 6 

estudos em 2011. 

♦ Elaborar e disponibilizar Cenários Socioeconômicos de Goiás, 

breves textos com indicadores, tendências, possíveis cenários 

futuros sobre temas socioeconômicos relevantes. Foram realizados 8 

Cenários em 2011. 

♦ Elaborar e disponibilizar coletânea de Mapas Temáticos, elaborada 

a partir de informações estatísticas. Em 2011 foram elaborados 21 

mapas para a coletânea. 

♦ Realizar análises da conjuntura goiana, mensalmente, das pesquisas: 

Caged, PIM, PMC, LSPA, Balança Comercial e Arrecadação 

Tributária e disponibilizá-las (51 análises) 

♦ Manutenção/atualização rotineira do Banco de Dados Estatísticos – 

BDE-Goiás. 

♦ Manutenção/atualização mensal dos indicadores econômicos de 

Goiás e nacionais. 

♦ Manutenção/atualização rotineira do site Sepin na internet. 

♦ Manutenção/atualização rotineira da site SIEG na internet. 

♦ Realizar análises de pesquisas anuais: PNAD, PAC, PIA, PAM, 

PPM, RAIS e disponibilizá-las (6 análises) 

♦ Realizar a Pesquisa de Intenção de Investimentos Privados em 

Goiás (01 pesquisa) 

♦ Realizar viagens técnicas (04 viagem) 

♦ Participar do Encontro Nacional da ANIPES 

♦ Participar dos Encontros Nacionais de Contas Regionais e 

Municipais promovidos pelo IBGE – (03 encontros) 

♦ Capacitação de técnicos da Sepin para a construção da TRU de 

Goiás e cálculo do PIB trimestral goiano. Primeiros resultados estão 

previstos para maio de 2012 

Observações: 

A Superintendência de Estatísticas, Pesquisa e Informações 

Socioeconômicas (Sepin) em 2011 ultrapassou a meta definida de 82 materiais 

estatísticos, indicador que congrega todos os produtos realizados. Com o 

lançamento de novos produtos tais como: Estudos da Sepin, Cenários 

Socioeconômicos, Mapas temáticos, entre outros, as realizações alcançaram 100 

materiais estatísticos. 

A Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, através da 

Superintendência de Estatísticas, Pesquisa e Informações Socioeconômicas (Sepin) 

foi qualificada a integrar quatro projetos propostos pelo Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas (IPEA), através de Chamada Pública IPEA/PROREDES nº 

001/2011. Trata-se de seleção pública de propostas institucionais para a formação 

de redes de apoio ao desenvolvimento de pesquisas. Os temas para os quais a 
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Sepin foi qualificada foram: Rede Urbana do Brasil, Matriz Insumo-Produto 

Regional, Erradicação da Pobreza Extrema no Brasil e O Que Podem os Governos 

Estaduais no Brasil? Trajetórias e Padrões de Desenvolvimento em Unidades da 

Federação. As 4 pesquisas terão início em janeiro/2012 de acordo com cronograma 

estabelecido pelo IPEA. 

� Ação 2866 - Fortalecimento da capacidade técnica da Rede de 

Planejamento 

Realizações: 

♦ 1ª Reunião com os Órgãos/Entidades para repasse de metodologia 

de Elaboração do PPA -2012/2015; Realização de várias reuniões 

com os órgãos visando o nivelamento da importância do 

Instrumento de Planejamento para o Setor Público, onde os 

participantes puderam discutir as atividades para 2012-2015, através 

de reuniões realizadas por programa, segmento, regiões e 

segmentos; Realização de 12 Seminários de Apresentação do PPA 

2012-2015 em todas as regiões do Estado de Goiás, onde a 

população pode sugerir ações a ser incluída no PPA (nas cidades de 

Goiânia, Luziânia, Alvorada do Norte, Goiânia, Rio Verde, Jussara, 

Aruanã, Catalão, Itumbiara, Porangatu e Anápolis; 

Desenvolvimento do novo Sistema de Planejamento – SIPLAM; 

treinamento do Módulo do Sistema SIPLAM para todos os 

órgãos/entidades; Compatibilização de Recursos Orçamentários; 

Compatibilização das propostas do PPA 2010-2011; Finalização da 

Consolidação do PPA, encaminhado à Casa Civil; Orientação para

consolidação do relatório de realizações governamentais; 

Treinamento do Sistema de Informações Gerencias conforme 

demanda; 

Outras atividades relevantes desenvolvidas que não estavam 

programadas 

♦ Implantação do Gerenciamento de Projetos Estruturantes 

Construção do Plano de Trabalho para a Gerência do Escritório de 

Projetos Estruturantes; Elaboração da Proposta da Carteira de Projetos 

Estruturantes a partir dos Programas do PPA e através do refinamento do Mapa 

Estratégico; Pesquisa, avaliação, comparação e especificação da ferramenta de 

software de gerenciamento de projetos – construção de protótipo, sugestões para o 

Termo de Referência; Definição do cálculo da Taxa de Execução dos Projetos 

Estruturantes; Elaboração de documento com o ciclo de governança dos Projetos 

Estruturantes; Elaboração do Plano de Capacitação para os técnicos dos Projetos 

Estruturantes; Planejamento do Projeto para realização do Evento de Lançamento 

dos Projetos Estruturantes; 

Fornecimento de Modelos de Termo de Abertura de Projetos para órgãos como a 

AGDR; Conjunto de informações sobre GP disponibilizado a todos os órgãos 

através do TWIKI – ferramenta de edição colaborativa. 
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PROGRAMA 3314 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA GERENCIAL NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS (PEG)  

Em janeiro de 2011 passa a vigorar no Estado de Goiás um novo modelo 

de gestão baseado na inovação, empreendedorismo e com foco em resultados.  

O Plano Estratégico 2011-2014 estabelece através do seu mapa 

estratégico, três eixos prioritários: 

♦ Estratégia radical em Educação, saúde, segurança e proteção social; 

♦ Revitalização e ampliação da infraestrutura; 

♦ Estrutração de uma nova administração pública. 

  Para suportar as novas diretrizes governamentais foi necessário um ajuste 

na estrutura organizacional do Estado (Poder Executivo) instituída pela Lei Nº 

17.257, de 25 de janeiro de 2011. 

Tendo em vista estes ajustes, implementados pela Lei 17.257 de 25 de 

janeiro de 2011, que regulamentou a Reforma Administrativa do Poder Executivo 

e a implementação do Novo Modelo de Gestão Pública o Programa de Excelência 

Gerencial na Administração Pública do Estado de Goiás (Peg) foi reformulado. O 

novo formato adotado priorizou atividades que precisam preceder a implantação 

de “modelos de excelência” nos órgãos e entidades autáquicas e fundacional.  

Dentre as ações priorizadas destacam-se: otimização de processos, 

avaliação do desempenho institucional e reorganização administrativa. 

O Programa de Excelência Gerencial na Administração Pública do Estado 

de Goiás (Peg) foi concebido coma finalidade de implantar um modelo de gestão 

nas organizações públicas estaduais, através de ações estratégicas, que assegurem 

o cumprimento de suas competências públicas sob a ótica da qualidade, com pleno 

atendimento das necessidades e expectativas dos agentes públicos e privados. 

Porém em 2011, foram revistas as diretrizes governamentais e as 

estratégias para se atingir os resultados esperados. Foi revisto, então, as etapas 

para a implantação de modelos de gestão, passando a entender que antes de 

implantá-los, seriam necessárias ações prioritárias que dessem suporte ao modelo 

a ser implantado. 

Para uma análise do resultado do programa tendo em vista as metas 

estabelecidas na sua concepção, evidencia-se a não realização das mesmas. Porém, 

analisando do ponto de vista do novo direcionamento adotado, foram realizadas as 

seguintes ações: 

♦ Estruturação do Escritório de Processos. 

♦ Nova estrutura organizacional -Reforma administrativa 

♦ Reorganização Administrativa do Poder Executivo Estadual 

♦ Regulamentação dos órgãos e entidades autárquicas e fundacional 

♦ Desenvolvimento e disponibilização do Sistema de Gestão 

Administrativa – SIGA. 
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� Ação 1252 - Institucionalização Da Comunicação Digital 

Realizações: 

Com o objetivo de criar uma identidade dos sites do governo na internet 

foi criado um modelo padrão e desenvolvidos e publicados os seguintes sites: 

Segplan, Vapt Vupt Virtual, Casa Civil, Cidadania e Trabalho, Conferência da 

Juventude, Seinfra, Gabinete Militar, Cidades, Metropolitana, Articulação 

Institucional e Sigo. Outros estão em fase de alimentação e poderão ser publicados 

em 2012. Buscando melhorar a comunicação interna na Segplan e a valorização 

dos servidores, foi criada a Intranet, SegplanNet..

Observações: Não houve dispêndio financeiro. Os sítios foram 

desenvolvidos e hospedados pelas equipes da Superintendência de Tecnologia da 

Informação da Segplan nos próprios servidores de dados da Secretaria. 

� Ação 2878 - Ação Para Promoção Da Excelência Gerencial Nas 

Organizações Públicas Do Estado De Goiás 

Realizações: 

♦ Estruturação do Escritório de Processos. 

Mapeamento e redesenho dos seguintes processos na Secretaria do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos: Processo de Licenciamento Ambiental, Processo 

de Outorga de Águas, Processo de Reserva Legal e Processo de Fiscalização e 

Cobranças de Autos. 

Mapeamento e redesenho do Processo Corporativo de Aquisições e 

Contratações. 

♦ Nova estrutura organizacional -Reforma administrativa 

Tendo em vista as novas diretrizes governamentais foi necessário um 

ajuste na estrutura organizacional do Estado (Poder Executivo) instituída pela Lei 

Nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011. 

As alterações estabelecidas tiveram como objetivo dar maior 

transparência, visibilidade e padronização nas estruturas e atividades da 

Administração Pública Estadual proporcionando uniformidade nas ações/atuação 

das diversas unidades administrativas. 

♦ Reorganização Administrativa do Poder Executivo Estadual

Foi realizada em 2011, a estruturação das unidades básicas e 

complementares dos órgãos e entidades autárquicas e fundacional, além de 

readequações na estrutura administrativa estadual por meio de projetos de lei, 

decretos e demais instrumentos legais, que objetivam o aprimoramento da 

máquina pública. 

♦ Regulamentação dos órgãos e entidades autárquicas e fundacional

Em 2011, foram orientados, analisados e publicados 19 regulamentos dos 

órgãos e entidades autárquicas e fundacional  seguindo as diretrizes do Novo 

Modelo de Gestão adotado pelo Estado.  
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♦ Desenvolvimento e disponibilização do Sistema de Gestão 

Administrativa – SIGA

O SIGA é um instrumento de democratização do acesso às informações 

organizacionais do Poder Executivo Estadual, que possibilita uma visão 

panomâmica da estrutura administrativa dos órgãos e entidades, como 

competências legais, legislação básica, subordinação e representação gráfica. 

Disponibiliza histórico das estruturas administrativas dos órgãos e entidades desde 

1961. 

Pode ser acessado pelo site da SEGPLAN:  http://www.segplan.go.gov.br

no menu Modernização. 

Observações:  

Em janeiro de 2011 passa a vigorar no Estado de Goiás um novo modelo 

de gestão baseado na inovação, empreendedorismo e com foco em resultados.  

O Plano Estratégico 2011-2014 estabelece através do seu mapa 
estratégico, três eixos prioritários: 

♦ Estratégia radical em Educação, saúde, segurança e proteção social; 

♦ Revitalização e ampliação da infraestrutura; 

♦ Estruturação de uma nova administração pública. 

  Para suportar as novas diretrizes governamentais foi necessário um ajuste 

na estrutura organizacional do Estado (Poder Executivo) instituída pela Lei Nº 

17.257, de 25 de janeiro de 2011. 

Tendo em vista estes ajustes, implementados pela Lei 17.257 de 25 de 

janeiro de 2011, que regulamentou a Reforma Administrativa do Poder Executivo 

e a implementação do Novo Modelo de Gestão Pública o Programa de Excelência 

Gerencial na Administração Pública do Estado de Goiás (Peg) foi reformulado. O 

novo formato adotado priorizou atividades que precisam preceder a implantação 

de “modelos de excelência” nos órgãos e entidades autáquicas e fundacional.  

Dentre as ações priorizadas destacam-se: otimização de processos, avaliação 

do desempenho institucional e reorganização administrativa. 

� Ação 2948 - Gestão De Ações Administrativas Para O Estado De 

Goiás 

Realizações: 

Observações: As atividades dessa ação foram transferidas à Segplan por 

força da lei 17.257/2011, sendo distribuídas em várias unidades administrativas da 

pasta. Portanto, uma avaliação pontual da ação fica prejudicada uma vez que a 

mesma permeia diversas unidades da Segplan. 
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PROGRAMA 3315 - PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 

EXTERNOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

� Ação 2883 - Modernização Da Gestão E Do Planejamento - Mpog - 

Pnage Goiás 

Realizações:

O PNAGE é um Programa de Modernização de Gestão coordenado pelo 

Ministério do Planejamento e Gestão - MPOG, com o objetivo de melhorar a 

efetividade e a transparência institucional das administrações públicas dos Estados 

e DF. O Programa é executado com recursos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID e Contrapartida Estadual.  

No exercício de 2011 foi realizado o gerenciamento e acompanhamento 

da execução dos produtos, contratos e pagamentos previstos no Plano de Trabalho 

aprovado pelo Contrato de Empréstimo 1718 OC-BR e Contrato de Repasse nº 

12/2006, quais sejam: 

Consultoria para implementação dos Núcleos de Inteligência e elaboração do 

Plano Goiás 2030 - Beneficiário: SEGPLAN / SUCPLAN

 A consultoria foi finalizada com a entrega dos 3 últimos produtos dos 17 

previstos no plano de trabalho aprovado e efetivação do pagamento das parcelas 

correspondentes. Valor pago em 2011: R$ 306.176,55 (fonte: BID). 

Aquisição de Ferramenta OLAP (BI) com treinamentos e suporte técnico para 

utilização – Beneficiário: SEGPLAN / STI -– Foram realizados treinamentos com 

servidores da SEGPLAN, para utilização da ferramenta. Valor pago em 2011: 

R$54.000,00 (fonte: Contrapartida) 

Sistema de Gestão por Competências e Novas Soluções de Aprendizado 

Implantados (Universidade Corporativa) – Beneficiário: SEGPLAN/ESCOLA DE 

GOVERNO

Foi finalizado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, o Curso de 

Formação dos Multiplicadores da Cultura Gerencial do PROUNICO – 360h - com 

módulos em diversas disciplinas tais como: Políticas Públicas, Gestão Pública 

Orientada para Resultados, Empreendedorismo no Setor Público, Negociação e 

Resolução de Conflitos, dentre outros, e a realização de workshops, seminários e 

visitas técnicas. Além disso, realizou-se também a transferência de tecnologia da 

FGV para a Escola de Governo e as propostas para continuidade e melhoria do 

Projeto - Valor Pago em 2011: R$49.085,68 (fonte: BID) 

Consultoria para as áreas de melhoria da gestão, mapeamento, análise e 

melhoria de processos e planejamento estratégico – Beneficiários: SEGPLAN/

SMI e SGPF

Foi concluída a seleção de firma consultora sagrando-se vencedora a 

empresa Gauss Consulting. Os serviços começaram a ser realizados em setembro 

de 2011, e o escopo prevê as seguintes atividades, dentre outras: avaliação 

institucional, mapeamento, análise e melhoria de processos corporativos e 

finalísticos e Planejamento Estratégico. Valor Pago em 2011: R$35.919,86 (fonte: 

BID) 
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Capacitação em Auditoria Governamental – Beneficiário: Controladoria Geral 

do Estado - CGE

Foi concluído o contrato para capacitação em Auditoria Governamental 

para 130 técnicos, principalmente da CGE. – ministrado pelo Instituto Moriá. 

Valor pago em 2011: R$101.103,74 (Contrapartida). 

Aquisição de scanners e certificação digital: Beneficiários: SEGPLAN /

SUPRILOG e Controladoria Geral do Estado - CGE

Foi outorgado o contrato para aquisição de scanners e certificação digital 

para subsidiar a implantação do Gerenciamento Eletrônico de Documentos para o 

Estado. Valor Pago em 2011: R$265.000,00 (BID) 

Consultoria para área de RH: Beneficiários: SEGPLAN / SRH / CONSIND / 

ESCOLA DE GOVERNO

Foi elaborado o Termo de Referência e realizada a coleta de orçamentos 

para início do processo licitatório, o qual será realizado segundo as Políticas de 

Aquisições e Contratações do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.  

Gestão do Projeto: Os membros da Unidade de Coordenação Estadual 

participaram das Reuniões do CTC – Comitê Técnico Consultivo Nacional do 

Programa PNAGE: maio/11 – Brasília-DF e dezembro/11 – Brasília-DF, e de 

capacitação no sistema SIGPNAGE, realizada em Brasília-DF em agosto/2011. 

Além disso, foram realizados o preenchimento do Sistema SIGPNAGE, Prestação 

de Contas e Justificativa de Gastos. 

Auditorias patrimoniais: No período de abril a maio de 2011, foram realizadas 

auditorias para verificação física in loco de todos os equipamentos adquiridos no 

âmbito do Programa. As inspeções foram realizadas nas unidades da SEGPLAN 

(Complexo Fazendário, PPLT e República do Líbano) e Controladoria Geral do 

Estado - CGE 

Observações: 

1. Até dezembro de 2010, havia sido realizado 82,80% da execução física 

do Plano de Trabalho aprovado pelo Contrato de Empréstimo 1718 OC-BR 

e Contrato de Repasse nº 12/2006.  Havia sido programada a realização de 

mais 9% do Plano de Trabalho supracitado no ano seguinte, entretanto, só 

foi alcançado um acréscimo de 4% em 2011. Este valor abaixo do 

programado, decorre principalmente dos fatores descritos abaixo: 

1.1 – Na Reforma Administrativa implementada por meio da Lei 17.257, 

de 25 de janeiro de 2011, o Programa Nacional de Apoio à Modernização 

da Gestão e do Planejamento dos Estados e DF, teve sua coordenação e 

execução transferida da Secretaria da Fazenda para a Secretaria de Gestão 

e Planejamento (alínea h, inciso I, Art. 7º), que é o órgão competente para 

gerenciar e executar o escopo definido no âmbito do Programa. Esta 

transferência demandou uma série de ações formais para que o Convênio 

pudesse ser executado, quais sejam: solicitação de autorização do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID; Assinatura de Termo Aditivo 

com a Caixa Econômica para modificação do Contrato de Repasse, 
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transferência dos recursos financeiros da conta corrente da SEFAZ para a 

nova conta de titularidade da SEGPLAN; Publicação de Decretos para 

alterarem o gerenciamento do Programa, bem como a designação de seus 

membros; Alteração da Lei Orçamentária; Alteração do Plano de 

Trabalho e transferência dos processos administrativos em andamento 

para a SEGPLAN. Todos os trâmites supracitados, só foram concluídos 

em meados do mês de junho de 2011. 

1.2 – A licitação realizada no exercício anterior para aquisição de um 

software de gestão, cujo contrato estava aguardando outorga para ser 

executado, foi cancelada visto que o objeto, nos moldes anteriormente 

idealizados, não estava alinhado com o novo Plano Estratégico de 

Governo e as prioridades definidas para a Administração, desta forma, foi 

solicitado autorização do MPOG para substituir este produto por outro na 

área de RH, o qual está em fase inicial de processo licitatório. 

1.3 - No 2º semestre de 2011 ocorreu a alteração de toda a equipe 

responsável pela Direção Nacional do Programa PNAGE, no MPOG. O 

período que a unidade supracitada ficou sem equipe e o período de 

transição e adaptação da nova equipe impediram que os Estados 

pudessem executar as alterações propostas nos planos de trabalho além de 

acarretar alterações em todos os documentos e procedimentos utilizados 

pelas UCE’s. 

2. A vigência do Programa foi prorrogada até maio de 2013, propiciando 

tempo hábil para a conclusão do escopo reprogramado. 

3. As informações físicas e financeiras foram extraídas do “Sistema de 

Monitoramento e Avaliação – SISMA” e “SISTEMA - SIGPNAGE” – 

instrumentos de acompanhamento e controle do PNAGE GO. 

PROGRAMA 3317 - PROGRAMA ESTADUAL  DE INVESTIMENTOS, 

PARCERIAS E DESESTATIZAÇÃO 

� Ação 2109 - Alienação e Terceirização de Ativos do Estado 

Realizações: 

Não foi realizada nenhuma alienação e terceirização de ativos do Estado, 

por decisão governamental.

� Ação 2449 - Terceirização de Serviços Públicos. 

Realizações: 

Foram realizadas 04 (quatro) terceirização de serviços públicos.

Observações: O termo terceirização é inadequado na medida em que não 

ocorre terceirização e sim desestatização
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� Ação 2894 - Transferência da Administração e Uso de Bens e 

Serviços Públicos. 

Realizações: 

Foram feitas 87 (oitenta e sete) transferências de administração e uso de 

bens e serviços públicos (terminais rodoviários e praças de esportes).

PROGRAMA 3321 - PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA OTIMIZAÇÃO 

DE RECURSOS PÚBLICOS 

A implementação do programa, viabilizador do Sistema de Gestão de 

Suprimentos e Logística Governamentais, coordenado pela Superintendência de 

Suprimentos e Logística, proporcionou um avanço administrativo do Governo do 

Estado de Goiás aplicado à otimização da gestão das áreas de Gestão Suprimentos, 

Aquisições e Contratos, Frotas, Gestão de Logística, desenvolvendo suas 

atividades de modo integrado às áreas de gestão de tecnologia da informação, 

gestão do patrimônio, gestão de obras e serviços de engenharia, gestão de 

programas finalísticos, gestão orçamentário-financeira e controle interno.

� Ação 2357 - Gerenciar E Controlar O Patrimônio Imobiliário Do 

Estado 

Realizações: 

Durante o exercício de 2011 foram realizados: 

♦ 178 Laudos de avaliação - feitos em processos de doação, locação, 

compra/venda, desapropriação, e outros; 

♦ 174 Relatórios de Vistoria – feitos em processos de Cessão de Uso, 

Permissão de Uso, Termo de Entrega, de regularização, de 

fiscalização dos imóveis estaduais e outros; 

♦ 23 Pareceres Técnicos – feitos em processos que necessitam de 

relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por um 

profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua 

especialidade; 

♦ 02 Inspeções Prediais – realizadas para verificar a conservação da 

edificação e de suas partes constituintes a fim de atender as 

necessidades de segurança dos usuários; 

♦ 36 Termos de Cessão de Uso - elaborados em processos para 

transferência da administração do imóvel estadual para entidades da 

administração indireta e para órgãos e entidades de outros poderes 

estaduais e municipais; 



2701 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA GESTÃO E PLANEJAMENTO  

451 

♦ 4 Termos de Entrega - elaborados quando o imóvel é transferido 

para administração de outro órgão do Poder Executivo; 

♦ 2 Permissões de Uso - necessárias quando o imóvel é transferido 

para administração de entidades particulares; 

♦ 1.076 despachos em processos de usucapião em que se verifica a 

existência de interesse do Estado no imóvel usucapiendo.  

♦ Elaboração de Termo de Referência visando a contratação de 

prestação de serviços pessoa jurídica em levantamento físico e 

documental de bens imóveis, compreendendo a identificação, 

vistoria para verificação da situação ocupacional e avaliação de 

imóveis de propriedade do Estado de Goiás ou de seu interesse. 

Observações: Seriam necessários outros indicadores que pudessem 

avaliar a ação. Tendo em vista que a Superintendência não possui um 

levantamento total dos imóveis de propriedade do Estado torna-se difícil 

quantificar a meta atingida.  

� Ação 2929 - Gerenciar As Aquisições E Contratações 

Governamentais 

Realizações: 

♦ Gestão de Competências

Articulação com a Escola de Governo para oferta de capacitações 

específicas para as áreas de gestão de suprimentos, aquisições e contratos, frotas e 

logística, incluindo a disponibilização de pessoal do quadro técnico para a atuação 

como facilitadores das capacitações a serem realizadas. 

♦ Plano de Aquisições e Contratações

Elaboração de metodologia aplicada ao planejamento de aquisições e 

contratações, considerando a perspectiva do ciclo do planejamento público. 

♦ GESTÃO CORPORATIVA DE SUPRIMENTOS 

1 - Mapeamento do Processo de Cadastramento de Especificações: 

Implementação da metodologia de melhoria de processos aplicado à 

gestão do atendimento das solicitações de cadastramento de especificações 

técnicas; 

2 - Banco de Especificações: 

Reestruturação do Banco de Especificações, com base em metodologia de 

padronização de especificações técnicas de materiais e serviços, incrementando a 

agilidade das compras governamentais. 
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3 - Banco de Preços: 

Reestruturação do Banco de Preços, com base em metodologia de 

parametrização de gestão de preços referenciais de bens e serviços, viabilizando a 

adequada orçamentação das compras, a formação de matriz de comparação e 

análise para validação e julgamento dos preços ofertados pelos fornecedores e a 

constante avaliação do comportamento do mercado fornecedor do Estado. 

4 - SIGMAT: 

Administração do Sistema Eletrônico de Gestão de Materiais, incluindo a 

implementação de melhorias evolutivas, a busca da universalização do uso do 

sistema no âmbito do governo e atendimento aos usuários. 

♦ GESTÃO CORPORATIVA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS  

1 - Marco Legal e Eficiente: 

Discussão, normatização e deliberação visando a modernização das 

aquisições e contratos em consonância com os avanços da Gestão proposta pelo 

Governo. 

2 - Aquisições Corporativas: 

Realização de aquisições globais de bens e serviços comuns para 

atendimento às demandas consolidadas dos órgãos e entidades governamentais, 

via Sistema Registro de Preços, e a partir de critérios de eficiência, de economia 

de escala e de ganhos de organização logística. 

3 - Cadastro Unificado de Fornecedores: 

Administração do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado – 

CADFOR, otimizando as análises de habilitação jurídica, regularidade fiscal e 

qualificação técnica e econômico-Financeira. 

4 – Sistema Eletrônico de Gestão, Aquisições e Contratos:  

Implantação do sistema eletrônico corporativo de gestão de aquisições 

(licitações, dispensas e inexigibilidade). 

5 - Implantação do Sistema de Gestão de Contratos: 

Criar normativas que possibilitem orientar, subsidiar, acompanhar e 

avaliar todos os contratos firmados pelos diversos Órgãos do Estado de Goiás. 

♦ GESTÃO CORPORATIVA DE FROTAS 

1 - Plano de Frotas do Estado – Aquisição, Manutenção, Renovação e 

Alienação: 

Implementação de instrumento corporativo de planejamento das frotas, 

identificando os quantitativos e modelos padronizados de veículos dos órgãos e 

entidades governamentais, definindo pontos de equilíbrio do uso racional, 

indicando períodos máximos de manutenção preventiva e corretiva e momentos 

ótimos de substituição, etc. 
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2 - Cadastro Unificado de Frotas do Estado: 

Administração do Cadastro Unificado de Veículos do Estado, 

consolidando informações sobre a frota oficial, como dados de caracterização 

técnica, estado de conservação, condições de funcionamento e finalidade de uso. 

3 - Central Geral de Frotas: 

Implantação da Central-Geral de Frotas para atendimento compartilhado 

de diversos órgãos e entidades governamentais, otimizando a capacidade 

operacional dos veículos oficiais do Estado. 

4 - Cartão Corporativo de Abastecimento e Manutenção de Frotas 

Implementação de serviços especializado de gerenciamento eletrônico do 

abastecimento e manutenção da frota estadual, proporcionando maior controle dos 

custos operacionais. 

♦ GESTÃO CORPORATIVA DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA

1 – Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos: 

Estruturação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos, no âmbito 

do Governo de Goiás, objetivando assegurar a proteção e preservação dos 

documentos públicos, tendo em vista o seu valor administrativo e histórico; 

otimizar as diversas fases da administração dos documentos arquivísticos; e 

facilitar o acesso ao patrimônio arquivístico público. 

2 – SEPNET / GED: 

Administração do Sistema Eletrônico de Protocolo Oficial - SEPNET e 

iniciação para implementação do Sistema Eletrônico de Gestão de Processos, 

Documentos e Arquivos - GED. 

3 – Malote Oficial: 

Administração do Malote Oficial do Estado. 

4 – Tabelas Corporativas: 

Reestruturação, integração, disponibilização e gestão das bases de dados 

corporativas dos sistemas de tecnologia da informação (tabelas PF/PJ, municípios, 

organização administrativa, cadastro de banco). 

5 – Telefonia Fixa: 

Acompanhamento das planilhas apresentadas pelos órgãos, mês a mês, da 

utilização das linhas telefônicas - fixa e móvel, conforme o Decreto 7.398/2011, 

referente aos gastos mensais. 

♦ ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Coordenação da elaboração da Política Suprimentos e Logística do 

Estado de Goiás; proposição da estrutura complementar da Superintendência de 

Suprimentos e Logística, incluindo o regulamento, em atendimento à 

Superintendência de Modernização Institucional; coordenação da elaboração do 

Plano de Trabalho da Superintendência de Suprimentos e Logística, com definição 

dos projetos em implementação, em atendimento à Gerência de Planejamento da 
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SEGPLAN; e elaboração do Programa de Gestão de Suprimentos e Logística, 

integrante do PPA – Plano Plurianual 2012/2015; e coordenação do Relatórios de 

Gestão da Superintendência de Suprimentos e Logística 

♦ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Assessoria de comunicação atendendo às demandas da imprensa e às 

determinações do Superintendente quanto à elaboração de textos jornalísticos, 

grupos de contato envolvendo as autoridades estaduais da área de Suprimentos e 

Logística e dos servidores da própria Superintendência, lista de aniversários, 

reserva de sala de reuniões e atendimento às demandas da imprensa e da 

Comunicação Setorial da Segplan; Elaboração e atualização, em parceria com as 

gerências, do conteúdo disponibilizado pela Superintendência de Suprimentos e 

Logística no Site da Segplan e na Intranet da Secretaria: Itens Legislação, 

Suprimentos e Logística e Sistemas corporativos; Elaboração e encaminhamento 

aos meios de comunicação (rádios, televisões, jornais) de 56 textos jornalísticos 

sobre as realizações da Superintendência de Suprimentos e Logística, com 

respectivo arquivamento das matérias publicadas; Encaminhamento de todo o 

material trabalhado à Comunicação Setorial da Segplan e à Agência de Notícias da 

Agência Goiana de Comunicação: 

� Divulgação da Política de Suprimentos e Logística do Estado de 

Goiás. 

� Divulgação da Política Estadual de incentivo e total apoio às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

� Divulgação de normas estabelecidas para controle de gastos com 

telefonia e combustíveis, bem como sobre os mecanismos visando o 

maior controle na utilização da frota estadual. 

� Divulgação de orientações sobre arquivamento de processos. 

� Divulgação de todo o processo envolvendo a realização do primeiro 

Leilão de Veículos da Frota Estadual, elaboração de textos buscando 

incentivar e orientar as pessoas interessadas sobre as vantagens do 

leilão. 

� Divulgação do resultado do Leilão, com retorno financeiro 

significativo para os cofres públicos. 

� Divulgação de vários registros de preços promovidos pela 

Superintendência, com economia para o Estado. 

� Divulgação do Sistema de Gestão de Suprimentos e Logística tanto 

para a imprensa quanto para as autoridades do setor de Suprimentos 

e Logística. 

� Divulgação dos Decretos Governamentais envolvendo Suprimentos 

e Logística. 

� Divulgação das ações visando à melhor capacitação dos servidores 

estaduais em Suprimentos e Logística (Termos de Referência e 

Comprasnet). 
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� Divulgação de Estudo sobre revisão e adequação de contratos com 

possibilidade de economia de até 10% nos gastos do Estado com 

energia elétrica. 

� Divulgação do trabalho educativo realizado pela Superintendência 

com o objetivo de orientar sobre as normas para utilização dos 

veículos do estado, observando plotagem, ordem de tráfego e 

documentação dos veículos e habilitação dos condutores.

� Divulgação do modelo de Gestão Estratégica em Suprimento de 

Saúde e do trabalho que começa a ser desenvolvido pelo Grupo 

Executivo de Gestão Estratégica de Suprimentos de Saúde (Geges 

Saúde).

♦ ASSESSORIA DE JURÍDICO

Assessoramento Jurídico ao Superintendente de Suprimentos e Logística, 

bem como, aos gerentes e demais servidores que compõem a Superintendência de 

Suprimentos e Logística; Acompanhamento, alterações e apoio na elaboração de 

leis e decretos, em especial, da nova Lei de Licitações Estadual, Decreto do 

Pregão, Decreto Autônomo da Superintendência de Suprimentos e Logística e 

Decreto do Registro de Preços; Acompanhamento e Elaboração de Instrução 

Normativa que estabelece procedimentos para cadastramento e parametrização de 

preços referenciais para bens e serviços no âmbito do ComprasNet.GO, que 

estabelece normas para o funcionamento do Cadastro Unificado de Fornecedores 

do Estado – CADFOR e a que estabelece os Procedimentos de Aplicação de 

Sanções Administrativas a serem utilizados no âmbito da Administração Direta, 

Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual; Elaboração de consultas à 

Advocacia Setorial da SEGPLAN; Elaboração de pareceres jurídicos direcionados 

a auxiliar na decisão de encaminhamento a ser adotada pelo Superintendente de 

Suprimentos e Logística; Elaboração de Ofícios, memorandos, despachos, 

exposição de motivos de normas e outros documentos, em auxílio à Secretaria 

Geral do Gabinete do Superintendente de Suprimentos e Logística; Execução de 

outras atividades correlatas. 

PROGRAMA 4001 - APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 
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2702 – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 

PROGRAMA 0 – ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7009 – Auxílio Para Despesas De Capital Às Empresas Em 

Liquidação 

� Ação 7010 – Subvenções Econômicas As Empresas Em Liquidação 

� Ação 7019 – Constituição e/ou Aumento de Capital de Empresas 

Industriais ou Agrícolas 

� Ação 7020 - Constituição e/ou Aumento de Capital de Empresas 

Comerciais ou Financeiras 

PROGRAMA 1048 - GOIÁS IRRIGAR 

� Ação 1017 - Projeto Pequenas Barragens De Palmeiras

Realizações:  

Ação transferida para Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação. – Lei 17.257/2011 Artigo 7 I,i. 

� Ação 1018 - Projeto Pequenas Barragens De Itaberaí 

Realizações:  

Ação transferida para Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação. – Lei 17.257/2011 Artigo 7 I,i. 

� Ação 1032 - Projeto De Irrigação Crixás-Açú 

Realizações:  

Ação transferida para Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação. – Lei 17.257/2011 Artigo 7 I,i. 



2702 – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 

457 

� Ação 1039 - Projeto De Irrigação Boa Vista (Formosa) 

Realizações:  

Ação transferida para Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação. – Lei 17.257/2011 Artigo 7 I,i. 

� Ação 1053 - Projeto De Irrigação Santa Maria (São Domingos) 

Realizações:  

Ação transferida para Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação. – Lei 17.257/2011 Artigo 7 I,i. 

� Ação 1058 - Projeto De Irrigação São Mateus (São Domingos) 

Realizações:  

Ação transferida para Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação. – Lei 17.257/2011 Artigo 7 I,i. 

� Ação 1090 - Projeto de Irrigação Rio Corrente 

Realizações:  

Ação transferida para Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação. – Lei 17.257/2011 Artigo 7 I,i. 

� Ação 1095 - Projeto De Irrigação São Domingos 

Realizações:  

Ação transferida para Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação. – Lei 17.257/2011 Artigo 7 I,i. 

� Ação 1268 – Desenvolvimento de ações para implantação de novas 

áreas irrigadas 

Realizações:  

Ação transferida para Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação. – Lei 17.257/2011 Artigo 7 I,i. 

� Ação 1270 - Implantação de novos projetos de irrigação 

Realizações:  

Ação transferida para Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação. – Lei 17.257/2011 Artigo 7 I,i. 

� Ação 1271 - Plano Diretor De Irrigação 

Realizações:  

Ação transferida para Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação. – Lei 17.257/2011 Artigo 7 I,i. 
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� Ação 1271 - Projeto de Irrigação Luis Alves do Araguaia 

Realizações:  

Ação transferida para Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação. – Lei 17.257/2011 Artigo 7 I,i. 

� Ação 1292 - Projeto de Irrigação Campo Alegre  

Realizações:  

Ação transferida para Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação. – Lei 17.257/2011 Artigo 7 I,i. 

� Ação 1293 - Projeto de Irrigação Flores de Goiás 

Realizações:  

Ação transferida para Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação. – Lei 17.257/2011 Artigo 7 I,i. 

� Ação 1297 - Projeto de Irrigação Três Barras 

Realizações:  

Ação transferida para Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação. – Lei 17.257/2011 Artigo 7 I,i. 

� Ação 1922 - Projeto Pequenas Barragens De Cristalina 

Realizações:  

Ação transferida para Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação. – Lei 17.257/2011 Artigo 7 I,i. 

� Ação 1923 - Projeto de Irrigação Rio Verde e Santa Helena 

Realizações:  

Ação transferida para Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação. – Lei 17.257/2011 Artigo 7 I,i. 

PROGRAMA 1874 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA 

COMPETITIVIDADE 

� Ação 1202 - Execução de Projetos Especiais de Infra-Estrutura 

Econômica. 

Realizações:  

A maioria das atividades referentes a este programa foram transferidas 

para a Secretária da Agricultura, Pecuária e Irrigação, por força da Lei 

17.257/2011(reforma administrativa). Na Segplan ficaram apenas as ações 2248 
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(Eixos e Polos de Desenvolvimento) e 2253 (Promoção e atração de 

investimentos). 

� Ação 1286 – Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do 

Araguaia 

Realizações:  

A maioria das atividades referentes a este programa foram transferidas 

para a Secretária da Agricultura, Pecuária e Irrigação, por força da Lei 

17.257/2011(reforma administrativa). Na Segplan ficaram apenas as ações 2248 

(Eixos e Polos de Desenvolvimento) e 2253 (Promoção e atração de 

investimentos). 

� Ação 2248 – Eixos E Pólos De Desenvolvimento 

Realizações: 

♦ Planejamento estratégico na região do oeste goiano.

Observações: 

♦ Estudo realizado nos municípios de Firminópolis, Sanclerlândia e São 

Luís de Montes Belos. 
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O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) foi cridado em 

2007 para medir a qualidade de cada escola  e de cada rede de ensino. 

Considerando a nota 6 como meta para 2022, observa-se que os três 

municípios estão no caminho certo para se destacarem em educação. 

Destaques: 
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CAPITAL HUMANO

• Integração Universidades / Empresas;

• Implementação do Associativismo Ensino/Empresa;

• Criação e implementação do Programa Porta de Saída (Bolsa Emprego);

• Fortalecimento do Empreendedorismo.
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� Ação 2253 - Promoção e Atração de Investimentos 

Realizações: 

Tendo em vista o objetivo  do Programa de incrementar a competitividade 

dos setores produtivos do Estado e o conceito de que o Estado deve ser agente de 

desenvolvimento, realçando o papel de indutor e regulador, fomentando ações 

conjuntas do setor público e da iniciativa privada para ampliação da sinergia 

econômica, foram desenvolvidas ações visando a divulgação das oportunidades de 

Goiás para expansão e atração de investimentos  para a consecução dos objetivos 

governamentais. 

1 - Criação da Rede de Projetos de Captação de Recursos: 

A criação da Rede de Projetos de Captação de Recursos visa a formação  

de uma cadeia de valor, com foco na estratégia de gestão, incremento e otimização 

de recursos , tendo como público alvo  servidores públicos situados na esfera 

estadual integrantes do processo de captação de recursos, elaboração  e 

gerenciamento de projetos  de convênios, termos de parceria,  acordos de 

cooperação técnica e afins , e suas redes de parceria – filiais, municípios, 

organizações  sociais,não governamentais, entre outros. 

Custo: Recursos humanos e técnicos internos  

2 –  Atração de investimentos via convênio com a União: 2008-2011 

Foi efetuado  um diagnóstico dos  convênios formados  no Estado com a 

União pela SEGPLAN e SEFAZ visando identificar a efetividade na captação de 

investimentos e o gerenciamento dos recursos públicos aplicados em convênios. 

Foi identificada  a falta de integração entre o Sistema de Convênios da 

União - SICONV, Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal -  SIAFI,  e SIOF NET - banco de dados do Sistema transparência Goiás 

bem como a ausência de Sistemas de acompanhamento de convênios , seja o 

Estado de Goiás convenente ou concedente o que dificulta sobremaneira o 

acompanhamento gerencial dos recursos captados e investimentos efetuados. 

Custo: Recursos humanos e técnicos internos  

3 – Identificação e Divulgação de Fontes de Recursos abertas na União e 

diversas instituições financiadoras: 

Foi efetuado um alinhamento do PPA 2008-2011 com os Programas e 

fontes de recursos disponíveis no Governo Federal  

No decorrer do ano foram identificadas  diversas  fontes de recursos 

disponíveis  em instituições financiadoras  União – Ministérios , Fundações e 

outras instituições financiadoras, tendo como público alvo a administração direta, 

indireta,fundacional, empresas, instituições sem fins lucrativos e parceiros e 

efetuada a Promoção das linhas de crédito abertas pela União.  

Custo: Recursos humanos e técnicos internos da SEGPLAN 

4 – Estruturação da Rede de Captação de Recursos . 

4.1 – Criação de Grupo de Trabalho de Convênios 

Com o intuito de identificar os principais problemas existentes no Ciclo 

de Projetos para Captação de recursos, foi criado um grupo de trabalho com 

representantes de diversos órgãos da administração  pública direta e indireta  com 
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interface no processo de captação de recursos à efetivação de convênio público 

federal - execução,gerenciamento e prestação de contas entre eles: SEGPLAN, 

SEFAZ, AGDR,CGE,SEMARH,CASA CIVIL. 

Resultados Alcançados em 2011: 

1 – Identificação dos problemas e causas; 

2 – Identificação dos fatores críticos de sucesso – pressupostos e 

restrições; 

3 – Definição das etapas de execução dos convênios para serem seguidas 

pelos órgãos públicos estaduais ; 

4 –Levantamento das necessidades de qualificação para a Rede de 

Captação de Recursos ; 

Custo: Recursos humanos e técnicos internos da SEGPLAN 

4.2 – Curso de Elaboração e Avaliação de Projetos e sua  Captação de 

Recursos  

Foi realizado em parceria com a Escola de Governo e Sebrae –Go , de 09 

a 10 de junho, um curso de Elaboração e Avaliação de Projetos e sua  Captação de 

Recursos pelo instrutor Ricardo   Falcão  tendo como público alvo 25 servidores 

da administração direta, indireta e fundacional que lidam diretamente com projetos 

de captação de recursos. 

Custo: Recursos humanos e técnicos internos e Parceria Sebrae -Go 

4.3 – Elaboração de um Plano de Qualificação para a Rede de Captação de 

Recursos. 

Tendo em vista as necessidades de qualificação levantadas pelo grupo de 

trabalho de convênios, foi elaborado, como uma estratégia de sanar problemas 

recorrentes aos projetos e convênios públicos, um Plano de Qualificação para a 

Rede de Captação de Recursos. Dentre os cursos propostos foram contempladas 

todas as fases importantes do ciclo de Projetos – Elaboração, Gerenciamento, 

Execução e Prestação de Contas. 

O Plano contém os cursos,a grade de temas que deverão ser abordados 

para qualificar os servidores públicos que atuam direta ou indiretamente com 

projetos e convênios públicos. Dentre eles: Elaboração de Projetos, 

Gerenciamento de Projetos,  Sistema de Convênios do Governo Federal - 

SICONV – inserção de proposta, acompanhamento da execução , prestação de 

contas e emissão de relatórios; legislação pertinente; Licitação e Contratações, 

entre outros. 

A execução do Plano de Qualificação será de competência da Escola de 

Governo bem como o estabelecimento de parcerias. 

Custo: Recursos humanos e técnicos internos da SEGPLAN 

5 –Plano de Investimento do Entorno do Distrito Federal 

Em consonância com os objetivos governamentais foi elaborado, em 

conjunto com diversos órgãos da administração pública o Plano de Investimento  
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do Entorno do Distrito Federal visando consolidar as demandas para aquela região 

e buscar recursos junto à União e outras instituições financiadoras. 

O Plano contempla 04 categorias – Segurança Pública, Infraestrutura 

Econômica, Desenvolvimento Social e Saúde, com demandas  consolidadas  de 10 

(dez) orgãos da Administração Pública Estadual, a saber: Segurança Pública, 

Educação, Saúde,Saneamento, Infraestrutura,Indústria e Comércio, Ciência e 

Tecnologia, Agência de Desenvolvimento  Regional, Cidadania e Trabalho e 

Emater. 

Este trabalho  foi elaborado de forma integrada com representantes  da 

Administração Pública do Governo  de Goiás e do Distrito Federal, visto que a 

região é importante para os dois governos . 

Custo: Recursos humanos e técnicos internos da SEGPLAN 

6 – Apoio à Elaboração de Projetos de Captação de Recursos – Treinamento 

em Serviço. 

Foram realizados treinamentos em serviço visando à  Elaboração de 

Projetos de Captação de Recursos e à inserção de propostas no SICONV – Sistema 

de Convênios da União com 04 órgãos da administração pública, a saber – 

AGEPEL, SEMARH e  Secretaria de Estado de Articulação Institucional visando 

o estabelecimento de Convênios com a União., totalizando R$:2.411,211,99 em 

convênios firmados. 

Custo: Recursos humanos e técnicos internos da SEGPLAN 

7 –  Criação do documento de apoio a captação de recursos: JANELA DE 

OPORTUNIDADES – análise do PPA 2012-2015 do Governo de Goiás e 

União. 

Foi elaborado e divulgado o documento denominado “JANELA DE 

OPORTUNIDADES  “que efetuou a análise do PPA 2012-2015 do Governo de 

Goiás e União, identificando e alinhando  os Programas e Ações previstas nos dois 

Planos Plurianuais acima referidos. 

O documento  em questão tem como objetivo  ser  um instrumento 

orientativo,de consulta de oportunidades de incremento de receita para a 

administração pública estadual 

A análise efetuada identifica e alinha  Programas com linhas de recursos a 

serem disponibilizados pela União, por seus diversos ministérios e secretarias,  

para os  estados, municípios e instituições sem fins lucrativos no país . 

Custo: Recursos humanos e técnicos internos da SEGPLAN 

Observações: Alguns fatores interferiram e interferem direta e/ou 

indiretamente a consecução dos objetivos: 

♦ Integração e alinhamento  governamental; 

♦ Integração de Sistemas Gerenciais da União com o Estado de Goiás; 

♦ Inserção do Estado de Goiás no CAUC – Cadastro Único de 

Convênios ; 
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♦ Elaboração de critérios governamentais para o estabelecimento e 

gerenciamento de contrapartida; 

♦  Qualificação dos órgãos para captar recursos: Elaborar e gerir 

projetos de  forma eficaz; 

♦ Agilidade e eficácia  governamental  nas fase de planejamento, 

elaboração,execução de projetos e convênios públicos ; 

♦ Efetividade na aplicação dos recursos públicos; 

♦ Recursos humanos, tecnológicos e de apoio insuficientes; 

♦ Ausência de softwares de gerenciamento de Projetos 

PROGRAMA 1879 - PROGRAMA PARA MOBILIDADE NA REGIÃO 

METROPOLITANA E MUNICÍPIOS DE MÉDIO PORTE 

� Ação 1102 - Projeto De Mobilidade Urbana 

Realizações: 

Ação  transferida para Secretaria de estado de desenvolvimento da região 

metropolitana de Goiânia. – Lei 17.257/2011 Artigo 7,I.i. 

PROGRAMA 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  

� Ação 9000 - Reserva De Contingência 

� Ação 9001 - Reserva De Contingência Para Atendimento De 

Emendas De Iniciativa Parlamentar 
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2751 – FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE 

MODERNIZAÇÂO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM 

PROGRAMA 1853 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAP VUPT.  

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

♦ Ação Realizada/Percentual – Refere-se ao percentual de atendimentos 

de Unidades fixas e móveis realizadas pelo Programa em 2011; 

♦ Unidade Implantada/Unidade – Refere-se à quantidade de novas 

unidades fixas implantadas. 

♦ Unidade Implantada/Unidade – Refere-se à quantidade de novas 

unidades padrão implantadas nos órgãos do Estado.

Pode-se afirmar que o Programa atingiu seus objetivos em 2011 pois, 

tanto as Unidades Fixas previstas bem como os atendimentos em jornadas móveis, 

conforme previsto no PPA para 2011. Assim, foram inauguradas 1 unidade fixa e 

outra padrão e foram realizadas 33 jornadas. 

É importante ressaltar que, com as unidades fixas já existentes bem como 

com os atendimentos móveis e padrão, o Programa Vapt Vupt atingiu a marca de 

cerca de 9 milhões de atendimentos. 

Esse atendimento, em especial nas unidades fixas, atingiu a marca de 

cerca de 99,5% de satisfação do cliente-cidadão. 

� Ação 1139 - Proporcionar Sistema Integrado De Atendimento Ao 

Cidadão - Vapt-Vupt 

Realizações: 

♦ Foram realizadas 33 jornadas do Vapt Vupt Móvel; 

♦ Foi inaugurada uma nova unidade fixa em Luziânia; 

♦ Foram realizados cerca de 9 milhoes de atendimentos; 

♦ Cerca de 99,5% de satisfação do cliente-cidadão nas unidades fixas.
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� Ação 2553 - Implantar Padrão Vapt-Vupt Nos Órgãos Do Estado 

Realizações: 

♦ Foi inaugurada uma unidade padrão no Orgão Detran; 

♦ O projeto de unidade padrão Vapt Vupt Empresarial (Juceg) foi todo 

elaborado em 2011 para ser executado no iníco de 2012. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Devido a definição inicial do PPA 2008/2011, não ter sido clara quanto 

aos indicadores de resultado, esta Superintendência não teve condições de 

apresentar a cobertura percentual dos programas de informática disponibilizados, 

uma vez que ações determinadas não estão devidamente estruturadas. 

A nova estrutura governamental, contribuiu para alterações profundas na 

disponibilização dos serviços de informática aos órgãos estaduais, sendo ainda que 

o planejamento do PPA 2008/2011 não foi seguido pela gestão anterior, quanto a 

disponibilização de investimentos na área de TI. Diante das condições financeiras 

apresentadas em quase todo o período no exercício de 2011, houve uma restrição 

justificada de aplicação de investimentos financeiros disponibilizados a  esta 

Superintendência. Limitando assim os investimentos necessários.  

Nome do Indicador Descrição 
Meta    

31.12.11 
Realizado 
31.12.11 

PERCENTUAL DE 
GASTOS 2011 

Gastos com o custeio 
versus valor 
disponibilizado para o ano 
de 2011 

100%0,009
% 

O valor financeiro orçado* pela gestão anterior para atendimento das 

necessidades ao final do ano de 2011 foi de R$ 28.798.000,00 

E o valor utilizado na dotação orçamentária 2753 de R$ 249.087,71. A 

dotação orçamentária 2751 não houve liquidação. 

O programa executou 0,009% % do valor orçado, tendo como grande 

utilização apenas pagamento de contratos firmados no exercício anterior e custeio 

de soluções já implantadas, sem conseguir evoluir com grandes investimentos. 

Importante destacar que mesmo sem os recursos necessários, fato imposto 

pela situação em que o novo governo recebeu o Estado de Goiás, mantivemos o 

proposito de evoluir, com o inicio de vários contratos não finalizados, conforme 

destacados individualmente nas descrições constantes da Ações (anexas), 

contratos estes com fornecedores importantes de Software e Hardware, mas 

devido a falta de disponibilização de recursos, não conseguimos realizar  investido 

na grande maioria dos programas disponibilizados como primordiais pela Pasta, 

em levantamento apresentado no inicio do exercício.

O valor apurado por esta Superintendência, visando o atendimento das 

novas diretrizes da STI, seria de aproximadamente de R$ 51.460.000,00, mais o 
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valor determinado para a Pasta, que basicamente englobaria só custeio, mais o 

valor determinado para o custeio da Pasta, que somaria R$ 80.258.000,00.. 

Estaremos contemplando estes novos programas de suma importância 

para promovermos um salto de qualidade na disponibilização de serviços de TI, no 

novo PPA. 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

♦ Fornecimento de licenças perpétuas e temporárias de uso de 

Software AG – Ambiente Sun Solaris e Ambiente IBM z/OS, com 

suporte técnico e manutenção de 12 meses, através do contrato com 

a AG Brasil Informática e Serviços Ltda, assinado em dezembro de 

2011, sendo o valor a pagar do exercício seguinte; 

♦   Fornecimento de 90 (noventa) licenças do software SYSCORE, 

com treinamento, atualização, manutenção e suporte técnico pelo 

período de 12 (doze) meses, através do contrato com a empresa 

Infoquality, iniciado em 19/02/2010 (SEFAZ), não finalizado; 

♦ Contratação da empresa Oracle, através de inexigibilidade para 

suporte e manutenção em sistemas Hardware e Software, nos 

equipamentos localizados nesta Superintendência, iniciado em 

20/05/2011, ate hoje não finalizado; 

♦ Contratação da empresa IBM, através de inexigibilidade para 

suporte e manutenção em sistemas Software, nos equipamentos 

localizados nesta Superintendência, iniciado em 13/06/2011, ate 

hoje não finalizado; 

♦ Aquisição de sistema Intelix da empresa Consist, visando aplicação 

em auditoria e segurança, iniciado em 01/02/2010, ate hoje na 

finalizado; 

♦ Manutenção corretiva, preventiva e evolutiva, através da renovação, 

prorrogação e aquisição de serviços de manutenção, com 

fornecimento de peças e evolutiva para equipamentos de 

processamento de dados, incluindo mainframes, dispositivos de 

redes e softwares, não realizada. 

Observações: 

Não houve gastos em nenhuma dotação orçamentária, sendo que todas, 

com exceção de Software AG, iniciaram dentro do exercício e não foram 

finalizadas. 
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� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operação De Redes E 

Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

♦ Integração do Complexo Fazendário através do cabeamento de rede 

promovido pela empresa OLTEC, no valor de R$ 75.948,12, 

realizado. 

♦ Aditivação contrato da empresa América, locação de maquina Z890, 

iniciado em 26/08/2011, não finalizado; 

♦  Locação de subsistemas de armazenamento de dados para aumento 

da capacidade do CPD desta Pasta, iniciado em 01/09/2011, não 

finalizado, não realizado; 

♦ Realização de programas visando a integração da 'Rede de Dados', 

da Administração Pública; 

♦ Programa de atendimento aos usuários dos sistemas; 

♦ Programa de Supervisão de instalação e Manutenção – SIMA; 

♦ Realização de programas facilitando a conexão a Internet dos 

usuários da Administração Pública; 

♦ Data Center - “Sala Segura/Cofre”, adequar e disponibilizar os 

ativos de TIC virtualizados do processamento de sistemas e dados 

com gerenciamento centralizado, seguro e eficiente, não realizado; 

♦ Nova estrutura de Help Desk, sendo que o projeto visa aumentar e 

qualificar o quadro técnico, os serviços prestados, incluindo o 

atendimento local e aquisições de uma nova ferramenta de gestão e 

controle dos atendimentos, passando a se chamar Service Desk, não 

realizado; 

♦ Padronização de recursos tecnológicos, sendo através de aquisição 

centralizada de Microcomputadores, dispositivos para LAN, 

Notebooks, equipamentos elétricos e lógicos e outros periféricos; 

♦ Rede Corporativa do Estado de Goiás – Rede WAN, sendo o objeto 

disponibilizar de forma padronizada, segura e econômica, serviços 

interligados de acesso a dados, imagens e voz, a serem utilizados 

pelos da administração do Estado de Goiás, não realizado. 

� Ação 2345 - Gerenciamento Das Ações Voltadas Ao Uso Da 

Tecnologia Da Informação 

Realizações: 

♦ Contratação de empresa de consultória para desenvolvimento do 

Plano Estratégico de TI do Estado de Goiás, por inexigibilidade 

empresa CPQD, iniciado em 05/11/2011, não finalizado. 

♦ Capacitação sendo o objeto, utilização de recursos para participação 

em Workshops e treinamentos de TIC que visam a reciclagem e 

ampliação do conhecimento dos técnicos da STI, não realizado. 
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♦ Inventário, sendo o objeto um esforço em conjunto da STI e as 

Gerência de TIC dos órgãos estaduais para inventariar os ativos de 

TIC em utilização no Estado de Goiás, não realizado; 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

♦ Compra compartilhada com a SEFAZ de 300 estabilizadores, para 

utilização em computadores; 

♦ Compra compartilha com a SEFAZ de 20 nobreaks para utilização 

em redes instaladas nos Vapt Vupts, e instalações da Segplan; 

♦ Material de uso de maquinas IBM para Backups a cargo do 

Mainframe desta Pasta; 

♦ Material de uso interno para ampliação das instalações da STI; 

♦ Compra de fitas impressoras para atendimento do sistema Detran, e 

aquisição de cartuchos digitais; 

♦ Aquisição de softwares da empresa Oracle, para ampliação dos 

serviços a serem prestados por esta Pasta a nível de sistemas 

corporativos do Estado de Goiás; 

♦ Regularização de despesas de serviços terceirizados de informática 

disponibilizados a vários órgãos estaduais; 

♦ Pagamentos de infraestrutura da STI, englobando serviços 

terceirizados (Politec), telefonia, compra de certificados, dentre 

outros; 

♦ Reparos em equipamentos disponibilizados a esta Superintendência. 

♦ Contrato com a empresa MBM Soluções em cópias e Impressão, 

tendo por objeto a prestação de serviços em impressão. 

♦ Contrato com a empresa BSB Consultória Técnica Ltda, tendo por 

objeto o fornecimento mensal de links de comunicação de dados via 

onda de rádio. 

♦ Contrato com a empresa Multi Impressões Ltda - EPP, tendo por 

objeto a prestação de serviços de sistema de processamento de 

documentos por meio digital; 

♦ Regularização de despesas telefonia (dados e voz), iniciado em 

01/10/2011, sendo cumprido parcialmente no exercício vigente; 

♦ Downsizing, o projeto visa mudar a plataforma de processamento de 

sistemas e dados do Estado de Goiás, atualmente em mainframe 

para plataforma baixa, não realizado; 

♦ Gestão Eletrônica de Documentos – GED, o projeto visa a 

implantação de gestão eletrônica (GED-Software) de documentos do 

Estado de Goiás, não realizado; 
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♦ Segurança da informação, objetivo de aquisição de equipamentos e 

ferramentas computacional como antí-virus, para ampliar de forma 

padronizada e normatizada a política de segurança da informação no 

Estado de Goiás, não realizado; 

♦ Sistema de Gestão Integrada de Aquisição de Ativos, sendo o 

objetivo adquirir sistemas integrados de gestão de compras e ativos 

padrão de mercado e disponibilizar aos órgãos da administração 

pública, não realizado; 

♦ Projeto Vapt Vupt na Lan House, serviços de Vapt Vupt 

disponibilizados para Lan Haouses, não realizado. 

PROGRAMA 3308 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA DO 

ESTADO DE GOIÁS 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

♦ Nº de servidores capacitados: 1.530 

♦ Índice de evasão dos cursos / eventos realizados: 11,3% 

♦ Percentual de bom e ótimo na avaliação de reação dos cursos / eventos 
realizados: 92,18% 

♦ Universidade Corporativa implementada: 10% 

♦ Concursos públicos / processos seletivos realizados: 3 

♦ Mobiliário / Equipamento adquirido: 0% 
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Observações: 

A Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento por meio da 

Superintendência da Escola de Governo desenvolve o Programa de Educação 

Corporativa do Estado de Goiás, que objetiva capacitar, valorizar e 

profissionalizar o servidor público, por intermédio das seguintes ações:  

1) Desenvolver competências pessoais e institucionais;  

2) Implementação da Universidade Corporativa e  

3) Realização de Concursos Públicos e de outros processos seletivos 

do Poder Executivo do Estado. 

Os recursos financeiros advêm do FUNCAM - Fundo de Capacitação do 

Servidor e de Modernização do Estado de Goiás (Lei nº 17.265/11). Os Órgãos 

contemplados são os da Administração Direta, Autárquica e Fundacional que 

manifestam, anualmente, as suas necessidades de capacitação pelo preenchimento 

do Levantamento das Necessidades de Treinamento e Desenvolvimento 

disponibilizado, aos Recursos Humanos, no Sistema de Capacitação.  

A Superintendência da Escola de Governo realizou no total 55 eventos de 

capacitação em parceria com o SEBRAE, Caixa Econômica Federal, Escola 

Nacional de Administração Pública-ENAP e pelo Projeto Banco de Talentos. 

O concurso para a Defensoria Pública teve a sua 2ª etapa realizada e 

outros 3 processos seletivos simplificados para a contratação de professores 

substitutos e professores e apoio administrativo temporários foram realizados. 

Outro importante aspecto foi a participação efetiva da Escola de Governo 

nos dois últimos processos de seleção de gerentes por capacitação e mérito que 

aprovou no total 769 novos gerentes. 

A reforma da sede da Escola de Governo foi entregue parcialmente em 

novembro de 2011 possibilitando a mudança da Superintendência na 3ª semana de 

dezembro. 

Comentários:

♦ A meta prevista para 2011 era de 11.600 servidores capacitados, 

porém conseguimos diplomar 1.530 servidores com a promoção de 

55 eventos de aprendizagem. A taxa de evasão ficou em 11,3% e a 

avaliação média dos cursos de curta duração em 92.18% de bom e 

ótimo. Os beneficiários são os servidores públicos do Poder 

Executivo Estadual que por meio da capacitação melhoram a 

qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Pela Parceria com a 

ENAP também são beneficiados servidores Federais e Municipais. 

♦ 70 servidores efetivos foram aprovados no processo seletivo para a 

Formação de Multiplicadores da Cultura Gerencial, curso 

ministrado pela FGV em nível de pós-graduação, e aguardam 

orientações da Segplan para que possam assumir a função de 

multiplicador nos órgãos. 

♦ Com a suspensão dos concursos públicos pelo período de 12 meses, 

foram realizados somente três processos seletivos simplificados para 

a contratação de professores substitutos para a Secretaria de Ciência 
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e Tecnologia e professores e pessoal de apoio administrativo para a 

Secretaria da Educação. 

� Ação 1007 - Aquisição De Equipamentos E Mobiliários Para A 

Escola De Governo 

Realizações: 

CÓDIGO AÇÃO 

28697 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO  

28702  
AQUISIÇÃO DE RECURSOS MULTIMÍDIA PARA 
APOIO PEDAGÓGICO 

Observações: Desde 2010 a Escola de Governo vem trabalhando no levantamento 

de todo o mobiliário e equipamentos necessários para a nova sede da Escola. Em 

2011 foram realizados os orçamentos e o processo para aquisição encaminhado 

para a Gerência de Licitações, onde se encontra em andamento. 

� Ação 1244 - Implementação Da Universidade Corporativa 

Realizações: 

CÓDIGO AÇÃO 

29125 
REUNIÕES - SEG E FGV PARA TRANSFERÊNCIA 
DE TECNOLOGIA E EXTENSÃO DO PROUNICO  

Observações:  

O processo seletivo para a Formação de Multiplicadores da Cultura 

Gerencial teve o curso, ministrado pela FGV em nível de pós-graduação, 

finalizado no 2º semestre de 2010. Este ano obtivemos da FGV o resultado do 

processo seletivo com a aprovação de 70 servidores, do total de 100 participantes. 

A FGV esteve na Segplan para sintetizar o processo de transferência de 

tecnologia desenvolvido assim como as estratégias de melhoria e extensão do 

Programa Universidade Corporativa – PROUNICO. Em novembro uma equipe da 

Escola de Governo esteve no FGV Online onde foram apresentados os aspectos 

pedagógicos, tecnologia de gestão de cursos on-line e expertise, especificamente 

voltada para a área de administração pública.  

Os servidores aprovados aguardam as diretrizes da Segplan para que 

possam assumir no Estado a função de Multiplicadores da Cultura Gerencial. 
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� Ação 2868 - Realização De Concursos Públicos E De Outros 

Processos Seletivos Do Poder Executivo Do Estado 

Realizações: 

CÓDIGO AÇÃO 

29126  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL P/ AS UNIDADES 
EXECUTORAS DO PROGRAMA BOLSA FUTURO DA 
SECTEC  

29127  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA AS UNIDADES DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA SECTEC  

29128  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES E APOIO 
ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  

Observações:  

Com a suspensão dos concursos públicos para 2011 foram realizados 

somente três processos seletivos simplificados sendo: 

♦ Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por 

tempo determinado, para provimento de vagas de Professores, para 

atuar nos Pólos - Unidades Executoras do Programa Bolsa Futuro, 

no Estado de Goiás. O processo foi conduzido pela Secretaria de 

Gestão e Planejamento juntamente com a Secretaria de Ciência e 

Tecnologia com o oferecimento de 167 vagas, sendo 187 o número 

de professores classificados.  

♦ Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por 

tempo determinado, para provimento de vagas de Professores 

Substitutos e de Apoio Administrativo. Processo também conduzido 

pela Secretaria de Gestão e Planejamento juntamente com a 

Secretaria de Ciência e Tecnologia para o preenchimento de 250 

vagas. O resultado final do processo contou com a classificação de 

421 candidatos. 

♦ Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professores e 

Apoio Administrativo, em caráter excepcional, para a Secretaria de 

Estado da Educação. Processo conduzido pela Secretaria de Gestão 

e Planejamento juntamente com a Secretaria de Educação onde 

foram oferecidas e preenchidas 12.394 vagas em todo Estado. 
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� Ação 2955 - Desenvolvimento De Competências Pessoas E 

Institucionais 

Realizações: 

27823  
SEMANA DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES - TERMO DE 
PARCERIA ENAP  

27824  
CURSO - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
PARA COMPONENTES DA CIPA - BÁSICO  

27826  CURSO - COLETA E ANÁLISE DE BANCO DE DADOS  

27827  
CURSO - SEPNET - TREINAMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA 
ELETRÔNICO DE PROTOCOLO  

27888  
CURSO - ATENDIMENTO AO CIDADÃO - EAD TERMO DE 
PARCERIA ENAP  

27889  
CURSO - ÉTICA E SERVIÇO PÚBLICO - EAD TERMO DE PARCERIA 
ENAP   

27890  
CURSO - ANÁLISE E MELHORIA DE PROCESSOS - MASP - EAD 
TERMO DE PARCERIA ENAP  

27964  CURSO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

27965  CURSO - FORMAÇÃO DE PREGOEIRO  

27967  X CONGRESSO GOIANO DE DIREITO ADMINISTRATIVO  

28087  
CURSO - ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS - PARCERIA SEBRAE  

28151  LOCAÇÃO DE VEÍCULO  

28152  
REALIZAÇÃO DE INCRIÇÕES DE SERVIDORES AO IV CONGRESSO 
DO CONSAD  

28214  CURSO - BROFFICE  

28215  
CURSO - I PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO GERENTE DE 
CONVÊNIOS E CONTRATOS - PARCERIA CAIXA  

28520  
CURSO - ATUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS  

28521  CURSO - SISTEMAS DE INOVAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS  

28714  CURSO - ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA  

28715  
CURSO - A GERÊNCIA E SEUS DESAFIOS - TERMO DE PARCERIA 
ENAP  

28716  
CURSO - GERENCIAMENTO DE PROJETOS - TERMO DE PARCERIA 
ENAP  

28717  
CURSO - PLANEJAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM O 
MÉTODO BALANCED SCORECARD - TERMO DE PARCERIA ENAP 

28718  
CURSO - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - TERMO DE 
PARCERIA ENAP  

28719  
CURSO - FORMAÇÃO DE PREGOEIROS: PREGÃO ELETRÔNICO -
TERMO DE PARCERIA ENAP  

28950  PALESTRA - ETIQUETA PROFISSIONAL  

28951  
OFICINA - TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA AS MPES NAS 
COMPRAS GOVERNAMENTAIS 

Observações: A Superintendência da Escola de Governo realizou no total 55 

eventos de capacitação em parceria com o SEBRAE, Caixa Econômica Federal e 

Escola Nacional de Administração Pública - ENAP. 64% dos cursos foram 

ministrados por instrutores selecionados pelo Projeto Banco de Talentos, que visa 

valorizar o servidor público e consequentemente melhorar a qualidade dos eventos 

de capacitação oferecidos. A taxa de evasão nos cursos teve uma queda de 17,5% 

em relação a 2010, fechando este ano em 11,3%. 
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PROGRAMA 3312 - PROGRAMA GOIÁSCONTROLE  

� Ação 2877 - Controlar As Práticas De Gestão Através Da 

Padronização, Orientação, Avaliação E Auditoria 

Realizações: 

Ação de responsabilidade da CGE. 

PROGRAMA 3314 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA GERENCIAL NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS (PEG) 

� Ação 2948 - Gestão De Ações Administrativas Para O Estado De 

Goiás 

Realizações: 

As atividades dessa ação foram transferidas à Segplan por força da Lei 

17.257/2011, sendo distribuídas em várias unidades administrativas da Pasta. 

Portanto, uma avaliação pontual da ação fica prejudicada uma vez que a mesma 

permeia diversas unidades da Segplan. 

PROGRAMA 3321 - PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA OTIMIZAÇÃO 

DE RECURSOS PÚBLICOS  

� Ação 2357 - Gerenciar E Controlar O Patrimônio Imobiliário Do 

Estado 

Realizações: 

Durante o exercício de 2011 foram realizados: 

♦ 178 Laudos de avaliação - feitos em processos de doação, locação, 

compra/venda, desapropriação, e outros; 
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♦ 174 Relatórios de Vistoria – feitos em processos de Cessão de Uso, 

Permissão de Uso, Termo de Entrega, de regularização, de 

fiscalização dos imóveis estaduais e outros; 

♦ 23 Pareceres Técnicos – feitos em processos que necessitam de 

relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por um 

profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua 

especialidade; 

♦ 02 Inspeções Prediais – realizadas para verificar a conservação da 

edificação e de suas partes constituintes a fim de atender as 

necessidades de segurança dos usuários; 

♦ 36 Termos de Cessão de Uso - elaborados em processos para 

transferência da administração do imóvel estadual para entidades da 

administração indireta e para órgãos e entidades de outros poderes 

estaduais e municipais; 

♦ 4 Termos de Entrega - elaborados quando o imóvel é transferido 

para administração de outro órgão do Poder Executivo; 

♦ 2 Permissões de Uso - necessárias quando o imóvel é transferido 

para administração de entidades particulares; 

♦ 1.076 despachos em processos de usucapião em que se verifica a 

existência de interesse do Estado no imóvel usucapiendo.  

♦ Elaboração de Termo de Referência visando a contratação de 

prestação de serviços pessoa jurídica em levantamento físico e 

documental de bens imóveis, compreendendo a identificação, 

vistoria para verificação da situação ocupacional e avaliação de 

imóveis de propriedade do Estado de Goiás ou de seu interesse. 

Observações:  

Seriam necessários outros indicadores que pudessem avaliar a ação. 

Tendo em vista que a Superintendência não possui um levantamento total dos 

imóveis de propriedade do Estado torna-se difícil quantificar a meta atingida.  

PROGRAMA 4001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 - Apoio Administrativo 
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PROGRAMA 1007 - PROGRAMA BANCO DO POVO 

� Ação 1296 - Implantação De Novas Linhas De Crédito 

Realizações:  

Programas e ações transferidos à Secretaria de Industria e Comercio na 

forma da Lei 17.257/ 2011 . 

� Ação 2119 - Operacionalização e Gerenciamento do Banco do Povo 

Realizações:  

Programas e ações transferidos à Secretaria de Industria e Comercio na 

forma da Lei 17.257/ 2011 . 

� Ação 2130 - Desenvolvimento e Fortalecimento da Rede Estadual de 

Microcrédito 

Realizações:  

Programas e ações transferidos à Secretaria de Industria e Comercio na 

forma da Lei 17.257/ 2011 . 

PROGRAMA 1874 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA 

COMPETITIVIDADE. 

� Ação 2581 - Operacionalização de Programas Especiais. 

Realizações:

Ação transferida em função da Lei 17.257/2011.

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Descrição do Indicador de Resultado:  

Devido a definição inicial do PPA 2008/2011, não ter sido clara quanto 

aos indicadores de resultado, esta Superintendência não teve condições de 

apresentar a cobertura percentual dos programas de informática disponibilizados, 

uma vez que ações determinadas não estão devidamente estruturadas. 

A nova estrutura governamental, contribuiu para alterações profundas na 

disponibilização dos serviços de informática aos órgãos estaduais, sendo ainda que 

o planejamento do PPA 2008/2011 não foi seguido pela gestão anterior, quanto a 

disponibilização de investimentos na área de TI. Diante das condições financeiras 

apresentadas em quase todo o período no exercício de 2011, houve uma restrição 
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justificada de aplicação de investimentos financeiros disponibilizados a  esta 

Superintendência. Limitando assim os investimentos necessários.  

Nome do 
Indicador 

Descrição 
Meta    

31.12.11 
Realizado 
31.12.11 

PERCENTUAL DE 
GASTOS 2011 

Gastos com o custeio 
versus valor 
disponibilizado para o ano 
de 2011 

100% 0,009% 

O valor financeiro orçado* pela gestão anterior para atendimento das 

necessidades ao final do ano de 2011 foi de R$ 28.798.000,00 

E o valor utilizado na dotação orçamentária 2753 de R$ 249.087,71. A 

dotação orçamentária 2751 não houve liquidação. 

O programa executou 0,009% % do valor orçado, tendo como grande 

utilização apenas pagamento de contratos firmados no exercício anterior e custeio 

de soluções já implantadas, sem conseguir evoluir com grandes investimentos. 

Importante destacar que mesmo sem os recursos necessários, fato imposto 

pela situação em que o novo governo recebeu o Estado de Goiás, mantivemos o 

proposito de evoluir, com o inicio de vários contratos não finalizados, conforme 

destacados individualmente nas descrições constantes da Ações (anexas), 

contratos estes com fornecedores importantes de Software e Hardware, mas 

devido a falta de disponibilização de recursos, não conseguimos realizar  investido 

na grande maioria dos programas disponibilizados como primordiais pela Pasta, 

em levantamento apresentado no inicio do exercício.

O valor apurado por esta Superintendência, visando o atendimento das 

novas diretrizes da STI, seria de aproximadamente de R$ 51.460.000,00, mais o 

valor determinado para a Pasta, que basicamente englobaria só custeio, mais o 

valor determinado para o custeio da Pasta, que somaria R$ 80.258.000,00.. 

Estaremos contemplando estes novos programas de suma importância 

para promovermos um salto de qualidade na disponibilização de serviços de TI, no 

novo PPA. 

� Ação 1237 – Prover Materiais e Serviços para Operação de Redes e 

Equipamentos de TI/ Telecom em Uso na Adm. Pública 

Realizações: 

♦ Fornecimento de licenças perpétuas e temporárias de uso de 

Software AG – Ambiente Sun Solaris e Ambiente IBM z/OS, com 

suporte técnico e manutenção de 12 meses, através do contrato com 

a AG Brasil Informática e Serviços Ltda, assinado em dezembro de 

2011, sendo o valor a pagar do exercício seguinte; 

♦   Fornecimento de 90 (noventa) licenças do software SYSCORE, 

com treinamento, atualização, manutenção e suporte técnico pelo 

período de 12 (doze) meses, através do contrato com a empresa 

Infoquality, iniciado em 19/02/2010 (SEFAZ), não finalizado; 

♦ Contratação da empresa Oracle, através de inexigibilidade para 

suporte e manutenção em sistemas Hardware e Software, nos 
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equipamentos localizados nesta Superintendência, iniciado em 

20/05/2011, ate hoje não finalizado; 

♦ Contratação da empresa IBM, através de inexigibilidade para 

suporte e manutenção em sistemas Software, nos equipamentos 

localizados nesta Superintendência, iniciado em 13/06/2011, ate 

hoje não finalizado; 

♦ Aquisição de sistema Intelix da empresa Consist, visando aplicação 

em auditoria e segurança, iniciado em 01/02/2010, ate hoje na 

finalizado; 

♦ Manutenção corretiva, preventiva e evolutiva, através da renovação, 

prorrogação e aquisição de serviços de manutenção, com 

fornecimento de peças e evolutiva para equipamentos de 

processamento de dados, incluindo mainframes, dispositivos de 

redes e softwares, não realizada. 

� Ação 1238 – Prover Materiais e Serviços para Operação de Redes e 

Equipamentos de TI/ Telecom em Uso na Adm. Pública 

Realizações: 

♦ Integração do Complexo Fazendário através do cabeamento de rede 

promovido pela empresa OLTEC, no valor de R$ 75.948,12, 

realizado. 

♦ Aditivação contrato da empresa América, locação de maquina Z890, 

iniciado em 26/08/2011, não finalizado; 

♦  Locação de subsistemas de armazenamento de dados para aumento 

da capacidade do CPD desta Pasta, iniciado em 01/09/2011, não 

finalizado, não realizado; 

♦ Realização de programas visando a integração da 'Rede de Dados', 

da Administração Pública; 

♦ Programa de atendimento aos usuários dos sistemas; 

♦ Programa de Supervisão de instalação e Manutenção – SIMA; 

♦ Realização de programas facilitando a conexão a Internet dos 

usuários da Administração Pública; 

♦ Data Center - “Sala Segura/Cofre”, adequar e disponibilizar os 

ativos de TIC virtualizados do processamento de sistemas e dados 

com gerenciamento centralizado, seguro e eficiente, não realizado; 

♦ Nova estrutura de Help Desk, sendo que o projeto visa aumentar e 

qualificar o quadro técnico, os serviços prestados, incluindo o 

atendimento local e aquisições de uma nova ferramenta de gestão e 

controle dos atendimentos, passando a se chamar Service Desk, não 

realizado; 
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♦ Padronização de recursos tecnológicos, sendo através de aquisição 

centralizada de Microcomputadores, dispositivos para LAN, 

Notebooks, equipamentos elétricos e lógicos e outros periféricos; 

♦ Rede Corporativa do Estado de Goiás – Rede WAN, sendo o objeto 

disponibilizar de forma padronizada, segura e econômica, serviços 

interligados de acesso a dados, imagens e voz, a serem utilizados 

pelos da administração do Estado de Goiás, não realizado. 

� Ação 2856 – Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De TI/ Telecom Para o Uso na Administração Púbica 

Estadual 

Realizações: 

♦ Compra compartilhada com a SEFAZ de 300 estabilizadores, para 

utilização em computadores; 

♦ Compra compartilha com a SEFAZ de 20 nobreaks para utilização 

em redes instaladas nos Vapt Vupts, e instalações da Segplan; 

♦ Material de uso de maquinas IBM para Backups a cargo do 

Mainframe desta Pasta; 

♦ Material de uso interno para ampliação das instalações da STI; 

♦ Compra de fitas impressoras para atendimento do sistema Detran, e 

aquisição de cartuchos digitais; 

♦ Aquisição de softwares da empresa Oracle, para ampliação dos 

serviços a serem prestados por esta Pasta a nível de sistemas 

corporativos do Estado de Goiás; 

♦ Regularização de despesas de serviços terceirizados de informática 

disponibilizados a vários órgãos estaduais; 

♦ Pagamentos de infraestrutura da STI, englobando serviços 

terceirizados (Politec), telefonia, compra de certificados, dentre 

outros; 

♦ Reparos em equipamentos disponibilizados a esta Superintendência. 

♦ Contrato com a empresa MBM Soluções em cópias e Impressão, 

tendo por objeto a prestação de serviços em impressão. 

♦ Contrato com a empresa BSB Consultória Técnica Ltda, tendo por 

objeto o fornecimento mensal de links de comunicação de dados via 

onda de rádio. 

♦ Contrato com a empresa Multi Impressões Ltda - EPP, tendo por 

objeto a prestação de serviços de sistema de processamento de 

documentos por meio digital; 

♦ Regularização de despesas telefonia (dados e voz), iniciado em 

01/10/2011, sendo cumprido parcialmente no exercício vigente; 
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♦ Downsizing, o projeto visa mudar a plataforma de processamento de 

sistemas e dados do Estado de Goiás, atualmente em mainframe 

para plataforma baixa, não realizado; 

♦ Gestão Eletrônica de Documentos – GED, o projeto visa a 

implantação de gestão eletrônica (GED-Software) de documentos do 

Estado de Goiás, não realizado; 

♦ Segurança da informação, objetivo de aquisição de equipamentos e 

ferramentas computacional como antí-virus, para ampliar de forma 

padronizada e normatizada a política de segurança da informação no 

Estado de Goiás, não realizado; 

♦ Sistema de Gestão Integrada de Aquisição de Ativos, sendo o 

objetivo adquirir sistemas integrados de gestão de compras e ativos 

padrão de mercado e disponibilizar aos órgãos da administração 

pública, não realizado; 

♦ Projeto Vapt Vupt na Lan House, serviços de Vapt Vupt 

disponibilizados para Lan Haouses, não realizado. 

PROGRAMA 3020 - PROGRAMA REDE GOIÁS DE PLANEJAMENTO E 

ORÇAMENTO 

Descrição do(s) Indicador (es) de Resultado:  

♦ Índice de Agentes da Rede de Planejamento em participação nos 

eventos (técnicos ligados a área de planejamento, orçamento, gestão 

e estatística); 

♦ Nº de programas pelos menos nota 3 ou mais (de acordo com as 

metas estabelecidas pelas ações); 

Com relação ao Fortalecimento da Capacidade Técnica da Rede de 

Planejamento: 

♦ Elaboração do PPA -2012-2015; 

♦ Realização de 12 Seminários de Apresentação do PPA 2012-2015; 

♦ Orientação para consolidação do relatório de realizações 

governamentais; 

♦ Treinamento do Sistema de Informações Gerencias conforme 

demanda; 

♦ Construção do Plano de Trabalho para a Gerência do Escritório de 

Projetos Estruturantes; 

♦ Elaboração da Proposta da Carteira de Projetos Estruturantes a partir 

dos Programas do PPA e através do refinamento do Mapa 

Estratégico; 
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♦ Elaboração de documento com o ciclo de governança dos Projetos 

Estruturantes; 

Com relação  a Geração, Manutenção e Divulgação de Informações 

Sócio-Econômicas e Geográficas de Goiás  

♦ Calcular e divulgar mensalmente o Índice de Preços ao Consumidor 

- IPC da cidade de Goiânia; 

♦ Calcular, elaborar e publicar o Produto Interno Bruto do Estado de 

Goiás 2009; 

♦ Calcular, elaborar e publicar o Produto Interno Bruto dos 

municípios goianos 2009; 

♦ Elaborar o Encarte Indicadores Econômicos – Estatísticas Básicas. 

Elaborar e disponibilizar a publicação Goiás em Dados 2011; 

♦ Elaborar e disponibilizar o Boletim Conjuntura Econômica Goiana;  

♦ Elaborar e disponibilizar o documento Goiás Visão Geral em 

português e Goiás Overview em inglês 2011; 

♦ Elaborar e disponibilizar estudos tendo como propósito aprofundar o 

conhecimento sobre o Estado de Goiás.  

♦ Realizar análises da conjuntura goiana, mensalmente, das pesquisas: 

Caged, PIM, PMC, LSPA, Balança Comercial e Arrecadação 

Tributária e disponibilizá-las (51 análises) 

♦ Manutenção/atualização rotineira do Banco de Dados Estatísticos – 

BDE-Goiás. 

� Ação 2400 – Geração, Manutenção E Divulgação De Informações 

Sócio-Econômicas E Geográficas De Goiás 

Realizações: 

♦ Calcular e divulgar mensalmente o Índice de Preços ao Consumidor 

- IPC da cidade de Goiânia. 

♦ Calcular, elaborar e publicar o Produto Interno Bruto do Estado de 

Goiás 2009. 

♦ Calcular, elaborar e publicar o Produto Interno Bruto dos 

municípios goianos 2009. 

♦ Elaborar o Encarte Indicadores Econômicos – Estatísticas Básicas. 

(4 trimestrais em português e 2 semestrais em inglês) 

♦ Elaborar e disponibilizar a publicação Goiás em Dados 2011 

♦ Elaborar e disponibilizar o Boletim Conjuntura Econômica Goiana 

(03 Boletins) 

♦ Elaborar e disponibilizar o documento Goiás Visão Geral em 

português e Goiás Overview em inglês 2011. 
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♦ Elaborar e disponibilizar estudos tendo como propósito aprofundar o 

conhecimento sobre o Estado de Goiás. Foram realizados 6 estudos 

em 2011. 

♦ Elaborar e disponibilizar Cenários Socioeconômicos de Goiás, 

breves textos com indicadores, tendências, possíveis cenários 

futuros sobre temas socioeconômicos relevantes. Foram realizados 8 

Cenários em 2011. 

♦ Elaborar e disponibilizar coletânea de Mapas Temáticos, elaborada a 

partir de informações estatísticas. Em 2011 foram elaborados 21 

mapas para a coletânea. 

♦ Realizar análises da conjuntura goiana, mensalmente, das pesquisas: 

Caged, PIM, PMC, LSPA, Balança Comercial e Arrecadação 

Tributária e disponibilizá-las (51 análises) 

♦ Manutenção/atualização rotineira do Banco de Dados Estatísticos – 

BDE-Goiás. 

♦ Manutenção/atualização mensal dos indicadores econômicos de 

Goiás e nacionais. 

♦ Manutenção/atualização rotineira do site Sepin na internet. 

♦ Manutenção/atualização rotineira da site SIEG na internet. 

♦ Realizar análises de pesquisas anuais: PNAD, PAC, PIA, PAM, 

PPM, RAIS e disponibilizá-las (6 análises) 

♦ Realizar a Pesquisa de Intenção de Investimentos Privados em Goiás 

(01 pesquisa) 

♦ Realizar viagens técnicas (04 viagem) 

♦ Participar do Encontro Nacional da ANIPES 

♦ Participar dos Encontros Nacionais de Contas Regionais e 

Municipais promovidos pelo IBGE – (03 encontros) 

♦ Capacitação de técnicos da Sepin para a construção da TRU de 

Goiás e cálculo do PIB trimestral goiano. Primeiros resultados estão 

previstos para maio de 2012 

Observações: 

A Superintendência de Estatísticas, Pesquisa e Informações 

Socioeconômicas (Sepin) em 2011 ultrapassou a meta definida de 82 materiais 

estatísticos, indicador que congrega todos os produtos realizados. Com o 

lançamento de novos produtos tais como: Estudos da Sepin, Cenários 

Socioeconômicos, Mapas temáticos, entre outros, as realizações alcançaram 100 

materiais estatísticos. 

A Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, através da 

Superintendência de Estatísticas, Pesquisa e Informações Socioeconômicas (Sepin) 

foi qualificada a integrar quatro projetos propostos pelo Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas (IPEA), através de Chamada Pública IPEA/PROREDES nº 

001/2011. Trata-se de seleção pública de propostas institucionais para a formação 

de redes de apoio ao desenvolvimento de pesquisas. Os temas para os quais a 



2753 – FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES 

488 

Sepin foi qualificada foram: Rede Urbana do Brasil, Matriz Insumo-Produto 

Regional, Erradicação da Pobreza Extrema no Brasil e O Que Podem os Governos 

Estaduais no Brasil? Trajetórias e Padrões de Desenvolvimento em Unidades da 

Federação. As 4 pesquisas terão início em janeiro/2012 de acordo com cronograma 

estabelecido pelo IPEA. 

� Ação 2866 – Fortalecimento Da Capacidade Técnica Da Rede De 

Planejamento 

Realizações: 

♦ 1ª Reunião com os Órgãos/Entidades para repasse de metodologia 

de Elaboração do PPA -2012/2015; Realização de várias reuniões 

com os órgãos visando o nivelamento da importância do 

Instrumento de Planejamento para o Setor Público, onde os 

participantes puderam discutir as atividades para 2012-2015, através 

de reuniões realizadas por programa, segmento, regiões e 

segmentos; Realização de 12 Seminários de Apresentação do PPA 

2012-2015 em todas as regiões do Estado de Goiás, onde a 

população pode sugerir ações a ser incluída no PPA (nas cidades de 

Goiânia, Luziânia, Alvorada do Norte, Goiânia, Rio Verde, Jussara, 

Aruanã, Catalão, Itumbiara, Porangatu e Anápolis; 

Desenvolvimento do novo Sistema de Planejamento – SIPLAM; 

treinamento do Módulo do Sistema SIPLAM para todos os 

órgãos/entidades; Compatibilização de Recursos Orçamentários; 

Compatibilização das propostas do PPA 2010-2011; Finalização da 

Consolidação do PPA, encaminhado à Casa Civil; Orientação para

consolidação do relatório de realizações governamentais; 

Treinamento do Sistema de Informações Gerencias conforme 

demanda; 
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Observações: 

Outras atividades relevantes desenvolvidas que não estavam 

programadas 

♦ Implantação do Gerenciamento de Projetos Estruturantes 

Construção do Plano de Trabalho para a Gerência do Escritório de 

Projetos Estruturantes; Elaboração da Proposta da Carteira de Projetos 

Estruturantes a partir dos Programas do PPA e através do refinamento do Mapa 

Estratégico; Pesquisa, avaliação, comparação e especificação da ferramenta de 

software de gerenciamento de projetos – construção de protótipo, sugestões para o 

Termo de Referência; Definição do cálculo da Taxa de Execução dos Projetos 

Estruturantes; Elaboração de documento com o ciclo de governança dos Projetos 

Estruturantes; Elaboração do Plano de Capacitação para os técnicos dos Projetos 

Estruturantes; Planejamento do Projeto para realização do Evento de Lançamento 

dos Projetos Estruturantes; 

♦ Fornecimento de Modelos de Termo de Abertura de Projetos para 

órgãos como a AGDR; Conjunto de informações sobre GP 

disponibilizado a todos os órgãos através do TWIKI – ferramenta de 

edição colaborativa. 

PROGRAMA 3317 – PROGRAMA ESTADUAL  DE INVESTIMENTOS, 

PARCERIAS E DESESTATIZAÇÃO 

� Ação 2409 – Ações De Apoio E Incentivo À Micros E Pequenas 

Empresas 

Realizações: 

Todas as atividades relativas a esta ação foram transferidas para a 

Secretaria de Indústria e Comércio. 

PROGRAMA 3321 - PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA OTIMIZAÇÃO 

DE RECURSOS PÚBLICOS 

A implementação do programa, viabilizador do Sistema de Gestão de 

Suprimentos e Logística Governamentais, coordenado pela Superintendência de 

Suprimentos e Logística, proporcionou um avanço administrativo do Governo do 

Estado de Goiás aplicado à otimização da gestão das áreas de Gestão Suprimentos, 

Aquisições e Contratos, Frotas, Gestão de Logística, desenvolvendo suas 

atividades de modo integrado às áreas de gestão de tecnologia da informação, 

gestão do patrimônio, gestão de obras e serviços de engenharia, gestão de 

programas finalísticos, gestão orçamentário-financeira e controle interno.
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� Ação 2929 – Gerenciar As Aquisições E Contratações 

Governamentais 

Realizações: 

Gestão de Competências 

Articulação com a Escola de Governo para oferta de capacitações 

específicas para as áreas de gestão de suprimentos, aquisições e contratos, frotas e 

logística, incluindo a disponibilização de pessoal do quadro técnico para a atuação 

como facilitadores das capacitações a serem realizadas. 

Plano de Aquisições e Contratações 

Elaboração de metodologia aplicada ao planejamento de aquisições e 

contratações, considerando a perspectiva do ciclo do planejamento público. 

GESTÃO CORPORATIVA DE SUPRIMENTOS 

1 - Mapeamento do Processo de Cadastramento de Especificações: 

Implementação da metodologia de melhoria de processos aplicado à 

gestão do atendimento das solicitações de cadastramento de especificações 

técnicas; 

2 - Banco de Especificações: 

Reestruturação do Banco de Especificações, com base em metodologia de 

padronização de especificações técnicas de materiais e serviços, incrementando a 

agilidade das compras governamentais. 

3 - Banco de Preços: 

Reestruturação do Banco de Preços, com base em metodologia de 

parametrização de gestão de preços referenciais de bens e serviços, viabilizando a 

adequada orçamentação das compras, a formação de matriz de comparação e 

análise para validação e julgamento dos preços ofertados pelos fornecedores e a 

constante avaliação do comportamento do mercado fornecedor do Estado. 

4 - SIGMAT: 

Administração do Sistema Eletrônico de Gestão de Materiais, incluindo a 

implementação de melhorias evolutivas, a busca da universalização do uso do 

sistema no âmbito do governo e atendimento aos usuários. 

GESTÃO CORPORATIVA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS  

1 - Marco Legal e Eficiente: 

Discussão, normatização e deliberação visando a modernização das 

aquisições e contratos em consonância com os avanços da Gestão proposta pelo 

Governo. 

2 - Aquisições Corporativas: 

Realização de aquisições globais de bens e serviços comuns para 

atendimento às demandas consolidadas dos órgãos e entidades governamentais, 

via Sistema Registro de Preços, e a partir de critérios de eficiência, de economia 

de escala e de ganhos de organização logística. 
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3 - Cadastro Unificado de Fornecedores: 

Administração do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado – 

CADFOR, otimizando as análises de habilitação jurídica, regularidade fiscal e 

qualificação técnica e econômico-Financeira. 

4 – Sistema Eletrônico de Gestão, Aquisições e Contratos:  

Implantação do sistema eletrônico corporativo de gestão de aquisições 

(licitações, dispensas e inexigibilidade). 

5 - Implantação do Sistema de Gestão de Contratos: 

Criar normativas que possibilitem orientar, subsidiar, acompanhar e 

avaliar todos os contratos firmados pelos diversos Órgãos do Estado de Goiás. 

GESTÃO CORPORATIVA DE FROTAS  

1 - Plano de Frotas do Estado – Aquisição, Manutenção, Renovação e 

Alienação: 

Implementação de instrumento corporativo de planejamento das frotas, 

identificando os quantitativos e modelos padronizados de veículos dos órgãos e 

entidades governamentais, definindo pontos de equilíbrio do uso racional, 

indicando períodos máximos de manutenção preventiva e corretiva e momentos 

ótimos de substituição, etc. 

2 - Cadastro Unificado de Frotas do Estado: 

Administração do Cadastro Unificado de Veículos do Estado, 

consolidando informações sobre a frota oficial, como dados de caracterização 

técnica, estado de conservação, condições de funcionamento e finalidade de uso. 

3 - Central Geral de Frotas: 

Implantação da Central-Geral de Frotas para atendimento compartilhado 

de diversos órgãos e entidades governamentais, otimizando a capacidade 

operacional dos veículos oficiais do Estado. 

4 - Cartão Corporativo de Abastecimento e Manutenção de Frotas 

Implementação de serviços especializado de gerenciamento eletrônico do 

abastecimento e manutenção da frota estadual, proporcionando maior controle dos 

custos operacionais. 

GESTÃO CORPORATIVA DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA

1 – Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos: 

Estruturação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos, no âmbito 

do Governo de Goiás, objetivando assegurar a proteção e preservação dos 

documentos públicos, tendo em vista o seu valor administrativo e histórico; 

otimizar as diversas fases da administração dos documentos arquivísticos; e 

facilitar o acesso ao patrimônio arquivístico público. 
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2 – SEPNET / GED: 

Administração do Sistema Eletrônico de Protocolo Oficial - SEPNET e 

iniciação para implementação do Sistema Eletrônico de Gestão de Processos, 

Documentos e Arquivos - GED. 

3 – Malote Oficial: 

Administração do Malote Oficial do Estado. 

4 – Tabelas Corporativas: 

Reestruturação, integração, disponibilização e gestão das bases de dados 

corporativas dos sistemas de tecnologia da informação (tabelas PF/PJ, municípios, 

organização administrativa, cadastro de banco). 

5 – Telefonia Fixa: 

Acompanhamento das planilhas apresentadas pelos órgãos, mês a mês, da 

utilização das linhas telefônicas - fixa e móvel, conforme o Decreto 7.398/2011, 

referente aos gastos mensais. 

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Coordenação da elaboração da Política Suprimentos e Logística do 

Estado de Goiás; proposição da estrutura complementar da Superintendência de 

Suprimentos e Logística, incluindo o regulamento, em atendimento à 

Superintendência de Modernização Institucional; coordenação da elaboração do 

Plano de Trabalho da Superintendência de Suprimentos e Logística, com definição 

dos projetos em implementação, em atendimento à Gerência de Planejamento da 

SEGPLAN; e elaboração do Programa de Gestão de Suprimentos e Logística, 

integrante do PPA – Plano Plurianual 2012/2015; e coordenação do Relatórios de 

Gestão da Superintendência de Suprimentos e Logística 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Assessoria de comunicação atendendo às demandas da imprensa e às 

determinações do Superintendente quanto à elaboração de textos jornalísticos, 

grupos de contato envolvendo as autoridades estaduais da área de Suprimentos e 

Logística e dos servidores da própria Superintendência, lista de aniversários, 

reserva de sala de reuniões e atendimento às demandas da imprensa e da 

Comunicação Setorial da Segplan; Elaboração e atualização, em parceria com as 

gerências, do conteúdo disponibilizado pela Superintendência de Suprimentos e 

Logística no Site da Segplan e na Intranet da Secretaria: Itens Legislação, 

Suprimentos e Logística e Sistemas corporativos; Elaboração e encaminhamento 

aos meios de comunicação (rádios, televisões, jornais) de 56 textos jornalísticos 

sobre as realizações da Superintendência de Suprimentos e Logística, com 

respectivo arquivamento das matérias publicadas; Encaminhamento de todo o 

material trabalhado à Comunicação Setorial da Segplan e à Agência de Notícias da 

Agência Goiana de Comunicação: 

♦ Divulgação da Política de Suprimentos e Logística do Estado de 

Goiás. 
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♦ Divulgação da Política Estadual de incentivo e total apoio às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

♦ Divulgação de normas estabelecidas para controle de gastos com 

telefonia e combustíveis, bem como sobre os mecanismos visando o 

maior controle na utilização da frota estadual. 

♦ Divulgação de orientações sobre arquivamento de processos. 

♦ Divulgação de todo o processo envolvendo a realização do primeiro 

Leilão de Veículos da Frota Estadual, elaboração de textos buscando 

incentivar e orientar as pessoas interessadas sobre as vantagens do 

leilão. 

♦ Divulgação do resultado do Leilão, com retorno financeiro 

significativo para os cofres públicos. 

♦ Divulgação de vários registros de preços promovidos pela 

Superintendência, com economia para o Estado. 

♦ Divulgação do Sistema de Gestão de Suprimentos e Logística tanto 

para a imprensa quanto para as autoridades do setor de Suprimentos 

e Logística. 

♦ Divulgação dos Decretos Governamentais envolvendo Suprimentos 

e Logística. 

♦ Divulgação das ações visando à melhor capacitação dos servidores 

estaduais em Suprimentos e Logística (Termos de Referência e 

Comprasnet). 

♦ Divulgação de Estudo sobre revisão e adequação de contratos com 

possibilidade de economia de até 10% nos gastos do Estado com 

energia elétrica. 

♦ Divulgação do trabalho educativo realizado pela Superintendência 

com o objetivo de orientar sobre as normas para utilização dos 

veículos do estado, observando plotagem, ordem de tráfego e 

documentação dos veículos e habilitação dos condutores.

♦ Divulgação do modelo de Gestão Estratégica em Suprimento de 

Saúde e do trabalho que começa a ser desenvolvido pelo Grupo 

Executivo de Gestão Estratégica de Suprimentos de Saúde (Geges 

Saúde).

ASSESSORIA DE JURÍDICO

 Assessoramento Jurídico ao Superintendente de Suprimentos e Logística, 

bem como, aos gerentes e demais servidores que compõem a Superintendência de 

Suprimentos e Logística; Acompanhamento, alterações e apoio na elaboração de 

leis e decretos, em especial, da nova Lei de Licitações Estadual, Decreto do 

Pregão, Decreto Autônomo da Superintendência de Suprimentos e Logística e 

Decreto do Registro de Preços; Acompanhamento e Elaboração de Instrução 
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Normativa que estabelece procedimentos para cadastramento e parametrização de 

preços referenciais para bens e serviços no âmbito do ComprasNet.GO, que 

estabelece normas para o funcionamento do Cadastro Unificado de Fornecedores 

do Estado – CADFOR e a que estabelece os Procedimentos de Aplicação de 

Sanções Administrativas a serem utilizados no âmbito da Administração Direta, 

Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual; Elaboração de consultas à 

Advocacia Setorial da SEGPLAN; Elaboração de pareceres jurídicos direcionados 

a auxiliar na decisão de encaminhamento a ser adotada pelo Superintendente de 

Suprimentos e Logística; Elaboração de Ofícios, memorandos, despachos, 

exposição de motivos de normas e outros documentos, em auxílio à Secretaria 

Geral do Gabinete do Superintendente de Suprimentos e Logística; Execução de 

outras atividades correlatas. 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 



2801 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA SAÚDE 

495 

2801 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA SAÚDE 

GESTOR:  

� Antonio Faleiros Filho 

VISÃO INSTITUCIONAL 

 Ser uma instituição pública de excelência, gestora efetiva e democrática 

do Sistema Estadual de Saúde, dotada de infra-estrutura e processos de trabalho 

eficientes e eficazes 

� Objetivo Institucional: 

♦ Coordenar a formulação da Política Estadual de Saúde, promover a 

sua implementação e permanente avaliação, de modo a garantir o 

desenvolvimento de ações e serviços que respeitem os princípios do 

SUS, com a participação de seus usuários e que contribuam para a 

melhoria da qualidade de vida. 

� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida): 

♦  Saúde de Qualidade próximo ao Cidadão 

� Legislação: 

♦  Criação da Secretaria de Estado da Saúde - Lei 7928 de 21/05/1975. 

NOAS 01/02. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

♦ A Secretaria Estadual de Saúde tem como papel fundamental à 

coordenação do processo de implantação do SUS no Estado. Para 

isso, o gestor estadual precisa agir de forma articulada com as duas 

outras esferas de governo, União e Municípios, e com as instâncias 

de controle social, representada pelo Conselho Estadual de Saúde. 

♦ A definição do projeto institucional da organização se deu por meio 

de um conjunto de iniciativas já implementadas para melhor 

responder as novas exigências, além de aperfeiçoar o processo e 

melhor integrar seus setores e potencializar suas ações. Com base no 

novo papel da SES e, considerando a transferência da função de 

prestação direta de serviços de saúde para os municípios, a 

Secretaria desenvolveu algumas estratégias de fortalecimento da 

gestão. 

♦ Uma das principais iniciativas foi promover de fato a 

descentralização dos serviços de saúde em consonância com os 
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princípios do SUS, as diretrizes governamentais, as políticas 

públicas e ações institucionais, buscando preservar a autonomia e a 

distribuição de poderes entre os entes federados, além de servir 

como estratégia para a democratização das instituições para 

distribuição mais eficientes dos recursos públicos e aumento da 

participação e controle social. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

♦  Plano Estadual de Saúde - PES; 

♦ Programação Anual de Saúde – PAS; 

♦ Relatório Anual de Gestão – RAG; 

♦  Sigeplan. 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações: 

♦  Nº de organizações adesas ao Programa: Número de organizações 

públicas do Estado de Goiás adesas ao Programa. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações: 

As realizações desta unidade orçamentária 2801, são executadas na 

unidade orçamentária 2850. 

( x ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

( x ) Política de Gestão de Pessoas    
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2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE – FUNESA  

JURISDICIONADA/ VINCULADA A:  

� Secretaria de Estado da Saúde – SES 

GESTOR:  

� Antônio Faleiros Filho 

VISÃO INSTITUCIONAL 

Ser uma instituição pública de excelência, gestora efetiva e democrática 

do Sistema Estadual de Saúde, dotada de infra-estrutura e processos de trabalho 

eficientes e eficazes. 

� Objetivo Institucional: 

♦ Coordenar a formulação da Política Estadual de Saúde, promover a 

sua implementação e permanente avaliação, de modo a garantir o 

desenvolvimento de ações e serviços que respeitem os princípios do 

SUS, com a participação de seus usuários e que contribuam para a 

melhoria da qualidade de vida da população no Estado de Goiás. 

� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida): 

♦ Saúde de Qualidade próximo ao Cidadão. 

� Legislação: 

♦ O Fundo Especial de Saúde – FUNESA – Foi criado em Outubro de 

1984 (Lei 9.593 de 10/12/1984, e aprovado seu Regulamento pelo 

Decreto nº 2.470, de 03 de maio de 1.985). 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

♦ Cenário encontrado - A atual gestão da Secretaria de Estado da 

Saúde encontrou, no primeiro ano, enormes desafios a serem 

superados na gestão da pasta. Contratos de manutenção vencidos e 

restos de contas a pagar, unidades desabastecidas, uso indevido do 

Fundo Rotativo, tramitação emperrada dos processos de compras e 

aquisições, necessidade de modernização da administração e de 

ajustes na estrutura. 

♦ Dentre as primeiras providências adotadas estão: a proibição do uso 

indevido do Fundo Rotativo; a abertura de 26 processos de compras 
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e aquisições e para os contratos de manutenção; mudança do 

organograma da SES-GO com objetivo de redimensionar setores e 

regulamentar áreas de atuação; implementação de cursos 

emergenciais voltados aos servidores que lidam com abertura de 

processos licitatórios visando mudanças no fluxo processual e 

contratação de plataforma de compras on-line.  

♦ A Caravana da Dengue formada pelo secretário Antônio Faleiros e 

sua equipe da Vigilância em Saúde percorreu 16 cidades-sedes de 

Regionais de Saúde divulgando as metas do Plano Estadual de 

Controle da Dengue;  

♦ A instalação do Comitê Estadual de Combate à Dengue que realizou 

ações de mobilização casa-a-casa em 7 bairros prioritários de 

Goiânia e na cidade de Goiás; promoveu a capacitação de cerca de 

200 síndicos dengueiros. Redução de 63% do número de casos 

notificados em relação ao ano passado e de 76% no número de 

óbitos. 

♦ A realização de oficinas específicas e ações de saúde voltadas para o 

aumento dos indicadores de cobertura vacinal e que em setembro, 

deram resultado concreto: Goiás ficou em primeiro lugar nacional 

na segunda etapa da campanha contra poliomielite com resultado 

acima da média de cobertura vacinal: 91% dos municípios goianos 

conseguiram vacinar mais de 95% das crianças da faixa etária 

recomendada pelo Ministério da Saúde, num total de 469 mil e 700 

crianças. 

♦ Assinatura de ordem de serviço pelo governador para repasse de 54 

milhões de reais a 11 hospitais filantrópicos e públicos 

contemplados pelo Plano de Atenção Hospitalar Regionalizada que 

prevê o acréscimo de 105 leitos de UTI e UCI. O plano está em fase 

final de operacionalização legal necessária para efetivação dos 

repasses acordados envolvendo Goiânia, Anápolis, Ceres, Goiás, 

Jataí, Itumbiara, Nerópolis, Aruanã e Rio Verde, 

♦ Funcionamento efetivo do Hospital de Urgências da Região 

Sudoeste localizado em Santa Helena, a partir de julho de 2011 com 

5.698 atendimentos no primeiro mês. Administrado pela 

Organização Social Pró-Saúde, em outubro, o Hospital já 

apresentava um total de 14.207 atendimentos gerais realizados 

naquele mês. São 122 leitos de internação sendo 20 de UTI, com 

serviço de neurocirurgia e UTI pediátrica. O HURSO tem como 

meta obter a acreditação ONA, uma das principais para atestar a 

qualidade dos serviços. 

♦ Inserção do Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) no projeto 

SOS Emergência do Ministério da Saúde com repasse previsto de 

3,6 milhões de reais para incremento dos serviços prestados na 

unidade. 
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♦ Finalização e aprovação do projeto do Credeq com apresentação aos 

membros do Fórum Estadual de Combate ao Crack e outras Drogas 

e ao governador Marconi Perillo. Governo anunciou a construção de 

cinco unidades do Credeq, com reserva de 45 milhões de reais do 

orçamento para as três primeiras unidades já em 2012. O projeto 

arquitetônico prevê 10 mil m de área construída e 96 leitos de 

internação e desintoxicação. 

♦ Aumento de mais de 33% dos transplantes realizados em Goiás. 

Foram realizados 704 transplantes nos primeiros nove meses de 

2011 contra 594 realizados durante todo o ano de 2010. Em 

setembro, o HGG foi credenciado pelo Sistema Nacional de 

Transplantes a realizar transplantes renais. 

♦ Inaugurado sistema de Cursos à Distância para a capacitação de 

profissionais da saúde. Capacitação e qualificação mais de 15 mil 

profissionais em Vigilância Sanitária e Ambiental e Vigilância 

Epidemiológica nas regionais de saúde, atendimento de urgência e 

emergência, SISPPI, Gestores Regionais e municipais de saúde. 

♦ Serviços de residência médica do HGG, HMI e HDT foram 

aprovados pela Comissão Nacional de Residência Médica, com 

ampliação de vagas e novas especialidades para o ano de 2012. 

♦ Realização do IV Encontro Estadual de Saúde com participação de 

600 gestores municipais, conselheiros de saúde e técnicos da SES-

GO para oficinas de formatação das Redes de Urgência e 

Emergência, Materno-Infantil, Saúde Mental e Atenção Primária, 

Mapa da Saúde e Regiões de Saúde.  

♦ Apresentação ao Ministério da Saúde do Plano de Ação para a 

Melhoria da Assistência à Saúde no Entorno do Distrito Federal- O 

plano prevê o término de hospitais em quatro cidades e reforço das 

equipes do PSF e foi elaborado com participação de 19 municípios 

goianos da região e representantes de Minas Gerais e do Distrito 

Federal. O documento foi entregue ao Ministro da Saúde no mês de 

maio, para aprovação e definição dos recursos. 

♦ Implantado o Conecta SUS, programa de informações on-line que 

permite análise de dados, de maneira interativa entre município, 

estado e Ministério da Saúde, integrando os técnicos das três esferas 

de gestão do SUS, de forma a avaliar, discutir e planejar ações e 

políticas de saúde. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

♦  Plano Estadual de Saúde - PES; 

♦ Programação Anual de Saúde – PAS; 

♦ Relatório Anual de Gestão – RAG; 

♦  Sigeplan. 
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� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações: 

♦  Porcentagem de Internações realizadas no Estado:(total do número 

de internações realizadas da população em Goiás / população do 

estado de Goiás) x 100; 

♦ Porcentagem da população do estado coberta pela ESF: (total da 

população cadastrada pelo ESF/ pela população total do Estado) x 

100; 

♦ Razão de Mortalidade materna : (Número de óbitos femininos na 

faixa etária de 10 a 49 anos/ Número de nascidos vivos) x 100.000; 

♦ Fiscalização Sanitária realizadas:   Numero de Fiscalização 

Sanitárias realizadas no Estado; 

♦ Porcentagem de recursos de investimentos gastos na rede Ass. Ref.:  

(somatório dos recursos gastos com investimento em unidades de 

saúde da rede assistencial de referência da SES / Total de recursos 

da SES) x 100; 

♦ Porcentagem de recursos de custeio gastos na rede assis. Ref.:

(somatório dos recursos gastos com custeio em unidades de saúde 

da rede assistencial de referência da da SES /Total de recursos da 

SES) x 100; 

♦ Numero de Auditorias Realizadas no Sistema de Saúde: Numero de 

auditorias realizadas no Sistema de Saúde no Estado de Goiás; 

♦ Número de profissionais do setor saúde formados/ capacitados: 

Número de profissionais do setor saúde formados /capacitados; 

♦ Porcentagem de municípios com instrumentos de planejamento em 

saúde: (número de municípios + o Estado com os 3 instrumentos 

básicos de planejamento em saúde implantados / total de municípios 

+ o Estado) x 100; 

♦ Nº de planos intra e intersetorial implantados: Somatório do total de 

planos, programas e projetos intra e intersetorial implantados na 

SES/GO para favorecer condutas e ambientes saudáveis. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 0 – ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7001 – Encargos com Inativos e Pensionistas 

( X ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1852 - PROGRAMA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 

SAÚDE DA POPULAÇÃO 

Indicador de Resultado: 

Porcentagem da população do estado coberta pela Estratégia Saúde  da 

Família - ESF:

(total da população cadastrada pelo ESF/ pela população total do Estado) x 100; 

Freqüência unidade de medida Meta Realizado 

Semestral % 60 60,98 

Razão de Mortalidade materna :

Número de óbitos femininos na faixa etária de 10 a 49 anos/ Número de nascidos 

vivos) x 100.000; 

Obs: O descritivo acima não traduz a razão da mortalidade  materna . 

Freqüência unidade de medida Meta Realizado 

Anual 1/100.000 35 42,04 

A razão da mortalidade materna é traduzida pela formula: RMM= (Número de 

óbitos materno /número de nascidos vivos) X 100.000

Fiscalização Sanitária realizadas: 

( Numero de fiscalização sanitária Realizadas)  

Freqüência unidade de medida Meta Realizado 

Mensal Numero 1200 1613 

% de Internações realizadas no Estado

(total do número de internações realizadas da população em Goiás / população do 

estado de Goiás) x 100 

Freqüência unidade de medida Meta Realizado 

Trimestral Numero 7,22 5,9 

Comentários: 

♦ O Programa Melhoria das Condições de Saúde da População está 

fundamentado em reorganizar e melhorar a eficiência das ações e 

serviços de atenção à saúde no Estado de Goiás, de modo que com a 

realização dessas ações obtivemos os seguintes resultados: 

♦ Foi repassado aos municípios recursos no montante de R$ 

43.784.482,50 correspondente a 11 meses/ ano (25% do PAB 

Variável pago pelo Ministério da Saúde à Estratégia Saúde da 

Família) como contrapartida estadual; Obtivemos uma cobertura 
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populacional de 60,98% no estado, sendo que no ano de 2010 a 

cobertura era de 58,8%. 

♦ Com assessoria aos municípios o Estado teve um avanço na 

implementação dos programas, passamos de 1134 para 1156 

Equipes Estratégia Saúde da Família, 814 Equipes de Saúde Bucal 

para 822; de 41 para 49 Núcleos de Apoio à Saúde da Família de 

Saúde da Família (DAB/MS-dez/2011. No que teve início de novos 

programas que o Estado foi contemplado; 87 Município com 

Academia da Saúde,134 municípios com o Programa Saúde na 

Escola(PSE),174 municípios com o Programa Melhoria Acesso a 

Qualidade(PMAQ); 77 municípios com reformas de Unidades 

Básicas de Saúde. 

♦ Utilizamos dados preliminares do período de janeiro a outubro de 

2011 para cálculo da Razão da Mortalidade Materna que estão 

sujeitos a alteração em função da alimentação do Sistema de 

Informação de mortalidade –SIM e do Sistema de Informação de 

Nascidos Vivos –SINASC. 

♦ Foram realizadas capacitações para os profissionais de saúde da 

Estratégia de Saúde da Família  no Programa Nacional de 

Humanização do Parto e Nascimento -PHPN no sentido de melhorar 

a assistência ao pré-natal e ao parto.  

♦ Foram realizadas 1.613 fiscalizações sanitárias e ambientais em: 

produtos (alimentos e bebidas, produtos para a saúde, 

medicamentos, saneantes, cosméticos), serviços de saúde (hospitais, 

clínicas, serviços de hemoterapia, terapia renal substitutiva, 

radiações ionizantes). 

♦ Redução dos casos de dengue,  com ações de  Monitoramento viral 

nos municípios prioritários,  Implantação do monitoramento da 

situação epidemiológica através dos mapas de vulnerabilidade e 

risco no estado, supervisão integrada em 50% dos municípios 

prioritários e municípios de risco para ocorrência de epidemias, 

oficina de revisão dos planos dos municípios prioritários e alto risco, 

criação da  Caravana da Dengue nas seguintes regiões. 

♦ Realização de campanhas com distribuição material educativo. 

♦ Campanhas de vacinas  Contra Influenza, Contra a Poliomielite – I e 

II Etapa nos 246 municípios do estado. 

♦ Implantação de   bases de serviço de atendimento móvel de urgência 

– SAMU 192 em  varias regiões de saúde do estado. 

♦ Repasse de Custeio Para Unidade Móvel de Urgência, Emergência e 

Centrais de Regulações SAMU 192,  na qual  foram contemplados 

40 municípios. 

♦ foram realizados convênios  de custeio com entidades filantrópicas 

do estado de Goias e  Repasse de Recursos aos Fundo Municipal de 

Saúde  para assistência MAC ambulatorial e hospitalar ( 
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Implantação do Plano de Fortalecimento da Atenção Hospitalar 

Regionalizada). 

� Ação 2518 - Operacionalização e Desenvolvimento das Ações de 

Vigilância Epidemiológica e Ambiental 

Realizações: 

Doenças Sexualmente Transmissíveis DST/Aids

Realizações: 

♦ Realizada Campanha do Carnaval com o slogan: “Carnaval é 

curtição. Não ter Aids é  prevenção!”, tendo como foco mulheres 

entre 15 e 24 anos. Foram disponibilizados aos municípios goianos 

por meio das Regionais de Saúde: 200.000 leques, 5.000 squeeze e 

923.064 preservativos masculinos; 

♦ Realizadas supervisões nas casas de Apoio para Adultos Vivendo 

com HIV/Aids: Centro de Apoio ao Doente de Aids-CADA, 

Condomínio Solidariedade, Casa Bethânia e Fundação Viva a Vida; 

♦ Realizadas supervisões nas Organizações Não Governamentais-

ONG: Associação Grupo Aids, Apoio, Vida, Esperança-AAVE, 

Centro de Valorização da Mulher-CEVAM, Associação de Gays, 

Transgêneros, Lésbicas de Anápolis- AGTLA, Instituto Sócio-

Educativo Juvenil de Trindade, Sociedade Oásis, Centro de Apoio 

ao Doente de Aids-CADA e Grupo pela Vida; 

♦ Assessorado o município de Anápolis por meio de supervisão 

técnica, para o desenvolvimento das ações do Plano de Ações e 

Metas-PAM, Centro de Testagem e Aconselhamento-CTA, Serviço 

de Assistência Especializada-SAE e Vigilância Epidemiológica; 

♦ Ação em parceria com a Secretaria Estadual de Políticas para 

Mulheres e Promoção da Igualdade Racial.-SEMIRA na realização 

da campanha do Dia Internacional da Mulher, com passeata pelas 

ruas de Goiânia e atividades voltadas para a saúde da mulher no 

Centro de Referência da Igualdade Racial/SEMIRA com a 

distribuição de preservativos, materiais informativos e exposição de 

filmes sobre prevenção as DST/HIV/Aids pelos  técnicos da 

Coordenação Estadual de DST/Aids; 

♦ Realizada supervisão direta a Unidade de Saúde e Núcleo de 

Vigilância de Pirineus (Anápolis) de Vigilância Epidemiológica de 

DST/ HIV/ Aids e Hepatites Virais; 

♦ Realizada supervisão técnica para implementação do Teste Rápido 

como Diagnóstico do HIV no município de Aparecida de Goiânia; 

♦ Definido fluxo de atendimento odontológico para pessoas vivendo 

com HIV/Ais em tratamento no Condomínio Solidariedade; 

♦ Assessorado o Hospital Materno Infantil por meio de supervisão 

técnica, para utilização adequada do Teste Rápido para HIV em 
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parturientes e dispensação da Fórmula Infantil para crianças 

expostas ao HIV; 

♦ Realizada supervisão técnica em parceria com o Ministério da Saúde 

no município de Santo Antônio do Descoberto para monitoramento 

das ações previstas no Plano de Ações e Metas – PAM; 

♦ Realizadas reuniões da Comissão Interinstitucional de Controle das 

DST/Aids com a participação de representantes das Universidades, 

Organizações Não Governamentais-ONG, Hospital de Doenças 

Tropicais- HDT, Laboratório Central-LACEN, entre outros; 

♦ Publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 21.120, de 10 de 

junho de 2011, resultado da avaliação dos projetos aprovados para 

implantação de serviços de diagnóstico e assistência na área de 

DST/HIV/Aids, denominados Centro de Testagem e 

Aconselhamento-CTA e Serviço de Assistência Especializada-SAE, 

referente ao Edital de Seleção nº 01/2011, publicado no Diário 

Oficial do Estado de Goiás nº 21.060, de 14 de março de 2011, 

Diário Oficial do Estado de Goiás nº 21.066, de 22 de março de 

2011 e Diário Oficial do Estado de Goiás n° 21.077, de 06 de abril 

de 2011;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

♦ Aprovada na Comissão Intergestores Bipartite a Resolução nº. 150, 

de 20 de setembro de 2011 que amplia o fornecimento da fórmula 

infantil para crianças expostas ao HIV e HTLV com idade de 0 a 9 

meses; 

♦ Implementado o Plano Estadual de Enfrentamento a Feminização da 

Epidemia de Aids e outras DST (doenças sexualmente 

transmissíveis); 

♦ Realizada capacitação para as  ONG que desenvolvem ações na área 

de DST/HIV/Aids no desenvolvimento de ações; 

♦ Pactuado na Comissão Intergestores  Bipartite-CIB, conforme 

Portaria nº 2.555, de outubro de 2011, a aplicação do incentivo 

financeiro destinado ao custeio das Casas de Apoio para Pessoas 

Vivendo com HIV/Aids; 

♦ Pactuado na Comissão Intergestores Bipartite-CIB, o elenco de 

referência para aquisição de medicamentos para tratamento de 

Infecções Oportunistas e Doenças Sexualmente Transmissíveis-

DST. 

♦ Realizada Campanha de Combate à Sífilis, com a confecção de 

cartazes e flyers. 

♦ Realizada Campanha do Dia 1º de dezembro - Dia Mundial de Luta 

Contra a Aids, com o tema "Aids, qualquer um pode ter. Não vá na 

onda do preconceito."  com a confecção de cartazes e flyers. 

♦ Elaboração, reprodução e distribuição material informativo e 

educativo sobre DST/Aids, gravidez precoce, uso/abuso de álcool e 

outras drogas direcionado ao público adolescente.  
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♦ Dispensação de preservativos (masculinos/femininos) aos 246 

municípios goianos por meio das Regionais de Saúde, 8.880.094 

unidades de preservativos masculinos, 160.621 sachês de gel 

lubrificante e 480 preservativos femininos. 

Observações: 

Perfil Epidemiológico do HIV/AIDS no Estado de Goiás

♦ O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

registrou no Estado de Goiás desde o início da epidemia em 1984 

até junho de 2011*, um total de 10.034 casos de aids em adultos (> 

13 anos de idade) sendo 6.763 (67,4%) casos em indivíduos do sexo 

masculino e 3.267 (32,6%) no sexo feminino. No período 

compreendido entre 2001 e 2010 foram notificados 5.785 casos de 

aids em indivíduos adultos (> de 13 anos de idade).

♦ Desde a detecção do primeiro caso, observou-se taxas de incidência 

crescentes até 1997 com posterior declínio. A partir de 2000 

flutuações discretas nas taxas de incidência foram evidenciadas, 

mostrando o processo de estabilização da epidemia, uma vez que, as 

notificações de casos novos de aids nos últimos 10 anos vêm 

mantendo-se dentro dos limites da variabilidade estatística, com 

registro de uma média anual de 579 casos novos. Para o mesmo 

período as taxas de incidência variaram entre 16,4/100.000 

habitantes em 2002 quando se observou o maior registro de casos 

diagnosticados e 11,4/100.000 habitantes em 2009. Em 2010 a 

incidência foi de 13,0/100.000 habitantes. 

♦ A análise dos casos de aids segundo sexo, evidencia o processo de 

feminização a partir de 1988, onde a razão de sexo que era de 13 

casos masculinos para 1 caso feminino alcança a razão de 1,3 em 

2001, ou seja, 13 casos em indivíduos do sexo masculino para 10 

casos no sexo feminino. Nos últimos 10 anos a aids mostrou 

predominância nos indivíduos do sexo masculino, com taxa de 

incidência média anual de 17,5 casos por 100.000 habitantes. Entre 

as mulheres, a taxa de incidência média foi de 9,9 casos por 100.000 

habitantes.  

♦ A distribuição dos casos de aids em indivíduos adultos (Idade > 15 

anos) por faixa etária e ano de diagnóstico revela maior número de 

casos da infecção em indivíduos de 20 a 49 anos, representando 

84% de todos os casos. Os casos de aids em idosos (60 – 80 anos ou 

mais) nos últimos 10 anos alcançou um índice de 4,8 casos para 

cada 100.000 habitantes em 2009, sendo que é possível observar o 

acréscimo contínuo desde 2004, com maior taxa de incidência nos 

anos 2009 (4,8 /100000 habitantes) e 2010 (4,6/100000 habitantes). 

Analisando os dados para a população jovem, de 15 a 24 anos, 

residentes no estado de Goiás, o primeiro caso foi notificado em 

1988, sendo que até junho de 2011, foram diagnosticados 759 casos, 

dos quais 414 no sexo masculino (54,5%) e 345 no sexo feminino 

(45,5%).  
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♦ Entre 2001 e 2010, a categoria de exposição com maior ocorrência 

dos casos de aids em adultos foi por transmissão sexual, perfazendo 

80% dos casos. A transmissão sexual ocorre predominantemente 

entre os heterossexuais (61,1%), homossexuais (12,8%) e bissexuais 

(6,1%), respectivamente. Considerando o grupo homossexual e 

bissexual o percentual de transmissão foi de 18,9%. A razão entre a 

transmissão deste grupo com o grupo heterossexual é de 3,2, 

confirmando a maior frequência do grupo heterossexual. 

♦ A investigação referente a transmissão por via sanguínea revelou 

que a maior frequência ocorreu entre usuários de drogas injetáveis 

(UDI) perfazendo um total de 1,5% dos casos. As transfusões 

sanguíneas e os casos de transmissão da aids em hemofílicos 

apresentaram baixa frequência, não representando percentual 

significativo no total de casos. 

♦ O Sistema de Informação em Mortalidade (SIM) registrou 4.068 

óbitos por aids desde o inicio da epidemia, com coeficiente de 

mortalidade médio de 3,8 óbitos por 100.000 habitantes. As maiores 

taxas de mortalidade foram registradas nos últimos quatro anos com 

índices de 4,3/100.000 habitantes nos anos de 2008 e 2009.  

♦ Desde setembro de 2000 foram registrados no SINAN, 1.295 casos 

de gestantes HIV positivas. O número de casos foi crescente até 

2006, com declínio substancial nos anos posteriores (104 casos em 

2006 para 92 casos em 2010). Do total de casos registrados entre 

2000 e 2010, 1.211 (93,8%) são gestantes de 15 a 34 anos de idade. 

Em relação a escolaridade os dados evidenciaram que a maioria das 

gestantes HIV positivas registradas no SINAN tinham entre 1 a 7 

anos de estudo (47,6%). Quanto a variável raça/cor 27,1% e 48,5% 

se auto declararam brancos e pretos/pardos, respectivamente. 

♦ Os dados em indivíduos menores de cinco anos residentes no Estado 

de Goiás revelam um quantitativo de 149 casos. O decréscimo na 

incidência dos casos pode ser evidenciado a partir de 2004, com 

redução de 100% na taxa de incidência de aids em menores de cinco 

anos quando comparado com o ano de 2010, passando de 2,1 para 

0,0/100.000 habitantes, nos respectivos anos.  

♦ Os dados de mortalidade revelam um total de 12 óbitos em menores 

de 5 anos de idade por aids nos últimos 10 anos. O coeficiente de 

mortalidade também teve um decréscimo significativo, com o 

último registro em 2009 (em 1998, o coeficiente de mortalidade era 

de 1,9 por 100.000 habitantes, caindo para 0,0 em 2010). 
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Gráfico 1. Números de casos novos e taxa de incidência (100.000 hab.) de aids 

em adultos (> 13 anos) residentes no Estado de Goiás, 1984-2011 

Fonte: SINAN/GPE/SPAIS                                                                                                                                                                  

* Dados preliminares (até 30/06/2011) 

População: MS/SE/DATASUS em <www.datasus.gov.br > 

Gráfico 2. Número de casos de aids e razão de sexos em indivíduos adultos                

(> 13 anosde idade), segundo ano de diagnóstico. Goiás, 1984 a 

2011*. 
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Gráfico 3. Número de óbitos por aids e coeficiente de mortalidade de     

residentes no Estado de Goiás, segundo ano de óbito. Goiás, 2001 a 

2010* 

�

��

���

���

���

���

���

���

(������)'�*�

"
#�

�
��

)
'

�*
�

�

���

���

���

���

���

���

	��

+
��

��
�

��
�

�
,*

��
��

��
��

��
�

�
�

�
�

�&
�'

!

"#����)'�*�� ��	 �
� ��� ��	 ��� ��� ��� ��� ��	 ���

-��.�����*�������,*������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ���� ���� ���� ���� ���	 ���
 ���� ���� ����

Fonte: SIM/GVE/SUVISA 

População: MS/SE/DATASUS em <www.datasus.gov.br > 

Gráfico 4. Número de casos e taxa de detecção de HIV em gestantes 

residentes no Estado de Goiás segundo ano de parto. Goiás, 2000-

2011*. 

Fonte: SINAN/GPE/SPAIS 

* Dados preliminares (até 30/06/2011) 

�

��

��

	�

��

���

���

(������/�,*�

"
#�

�
��

��
��

�

���

���

���

��	

���

���

���

���

+
��

��
�

��
�

�*
��

0�
�

��
��

��
��

�
��

��
�

��
1�

1
�

�!

"#��������� 	� �� ��� �� �� �� ��� �� �� 
	 �� ��

-��.�����*�������*��0�� ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��
 ��� ��� ��	

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���	 ���
 ���� ���� ����� �����



2850 – FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE – FUNESA 

509 

Gráfico 5. Taxa de incidência e coeficiente de mortalidade em menores de 5 

anos residentes no Estado de Goiás  
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* Dados preliminares (até 30/06/2011)  

População: MS/SE/DATASUS em <www.datasus.gov.br > 

Dengue:

   Realizações: 

♦ Monitoramento viral nos municípios prioritários: dos 143 

municípios com transmissão de dengue apenas em 14 foi realizado o 

isolamento viral: Alto Horizonte, Alvorada do Norte, Anápolis, 

Aparecida de Goiânia, Caçu, Formosa, Goianésia, Goiânia, Goiás, 

Luziânia, Palestina de Goiás, São Luis dos Montes Belos, 

Simôlandia, Trindade; 

♦ Implantação do monitoramento da situação epidemiológica através 

dos mapas de vulnerabilidade e risco no estado: foi realizada em 

novembro e elaborada uma Nota Técnica nº 11 alertando sobre a 

situação de risco dos municípios, porém não foi autorizada a 

divulgação da nota pela chefia imediata; 

♦ Supervisão integrada em 50% dos municípios prioritários e 

municípios de risco para ocorrência de epidemias: devido ao número 

de recursos humanos insuficiente foram reprogramadas para 13 

supervisões, porém realizadas 07 (Goiânia, Aparecida de Goiânia, 

Trindade, Senador Canedo, Abadia de Goiás, Anápolis e Mineiros). 

Três foram a princípio adiadas por não pagamento das diárias em 

tempo oportuno e posteriormente 06 canceladas por falta de 

combustível; 

♦ Oficina de revisão dos planos dos municípios prioritários e alto 

risco: foram realizadas 02 oficinas, sendo 01 com a macrorregião 

sudoeste e 01 com a macrorregião centro oeste (exceto a Regional 

Rio Vermelho). A liberação do recurso financeiro somente no 

segundo semestre impossibilitou a realização de todas no segundo 

semestre uma vez que havia outras ações pré-programadas; 
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♦ Implantação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância 

em Saúde Estadual – CIEVS: foi implantado em novembro de 2010, 

porém faltam equipes para os plantões de final de semana e feriados 

e uma linha telefônica 0800; 

♦ Implantação do SINAN on line: todas as regionais e municípios já 

foram capacitados e em 90% dos municípios o sistema foi 

efetivamente implantado; 

♦ Implantação da sala de situação de dengue no nível central: a sala 

foi implantada em janeiro de 2011, as reuniões semanais foram 

interrompidas em abril e retornadas em outubro; 

♦ Caravana da Dengue nas seguintes regiões: Central, Entorno Sul, 

São Patrício, Rio Vermelho, Estrada de Ferro e Sul, Nordeste, 

Pirineus, Norte, Serra da Mesa;  

♦ Avaliação da situação epidemiológica por regional de saúde e 

município de abrangência por ocasião da Caravana da Dengue; 

♦ Elaboração e divulgação de 05 Notas Técnicas: nº 1 (esclarecimento 

sobre a Portaria ministerial GM/MS nº. 104, de 26/01/2011), nº 7 

(Registro de epizootias nos estados do Tocantins e Goiás), nº 9 

(Isolamento do DENV4 em estados que fazem divisa com o estado 

de Goiás), nº 11 (alerta sobre a situação de risco dos municípios) e 

nº 12 (Isolamento do vírus DENV 4 no estado de Goiás); 

♦ Quatro reuniões de atualização das normas técnicas de vigilância 

epidemiológica e sistema de informação da dengue com os 

municípios de abrangência das regionais de saúde: Central, São 

Patrício, Norte, Serra da Mesa, Pirineus, Rio Vermelho, Oeste I, 

Oeste II, Entorno Norte, Nordeste, Estrada de Ferro, Sul, Sudoeste I, 

Sudoeste II e Entorno Sul.; 

♦ Acompanhamento das investigações dos casos suspeitos de febre 

amarela. 

Observações:  

♦ Goiás registrou em 2011, até a semana epidemiológica 49 (até 10 de 

dezembro), 41.480 casos suspeitos e 26835 confirmados de dengue. 

Destes, 391 são casos graves sendo que 80 foram FHD (Febre 

Hemorrágica da Dengue) e 311 DCC (Dengue Com Complicação). 

Dos 29 óbitos confirmados, 17 foram por FHD e 12 por DCC. A 

taxa de letalidade por FHD registrada até o momento é de 21,25% 

enquanto que por DCC é de 3,86%. Somente em 14 (9,92%) 

municípios dos 143 com transmissão confirmada por laboratório foi 

identificado o vírus circulante demonstrando falha no 

monitoramento viral na maioria dos municípios com transmissão. 

Em novembro foi identificada a circulação do vírus DENV 4 nos 

municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Em relação ao 

mesmo período de 2010, houve redução de 62,92% dos casos e 

68,14% dos óbitos. Porém, o quadro epidemiológico caracterizado 
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pela ampla distribuição do Aedes aegypti, manutenção da 

transmissão da doença durante o período seco, circulação simultânea 

de três sorotipos associada à dispersão do sorotipo DENV 4 para 

outros municípios goianos aponta para epidemias de grande 

magnitude pois 100 % da população é susceptível a este vírus recém 

introduzido no estado.  

Figura 1: Casos notificados, confirmados e incidência de dengue. Goiás, 1994 

a 2011 
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Fonte: Planilha simplificada e SINAN/SUVISA/SES-GO     

dados até 10 de dezembro de 2011 

DOENCAS HÍDRICAS E ALIMENTARES

♦ Elaboração do projeto de capacitação da descentralização do 

Sistema de Vigilância Epidemiológica de Doenças Diarreicas 

Agudas (SIVEP_DDA) para as regionais de Saúde do Estado de 

Goiás e para os municípios de Goiânia e Anápolis; 

♦ Concretização da descentralização às regionais de saúde do Sistema 

de Vigilância Epidemiológica das Doenças Diarréicas Agudas 

(Sivep_dda); 

♦ Monitoramento semanal da situação epidemiológica das Doenças 

Diarréicas Agudas (DDA) e das doenças Transmitidas por 

Alimentos (DTA), através das planilhas semanais de casos; 

♦ Digitação semanal dos dados registrados em planilhas dos casos de 

doenças diarréicas enviados pelas regionais de saúde no Sivep_dda 

até a semana epidemiológica 19. 

♦ Avaliação e analise dos indicadores epidemiológicos das doenças de 

transmissão hídricas e alimentares, observando a consistência, 

magnitude e transcendência dos agravos de Doenças Transmitidas 

por Alimentos (DTA); 

♦ Assessoramento e apoio técnicos às ações de vigilância 

epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentos, realizadas 

pelas regionais de saúde e pelos municípios, sob sua 
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jurisdição;Assessoramento e apoio técnico em casos de surtos 

provocados por alimento/água; 

♦ Planejamento e monitoramento dos estoques de insumos 

(hipoclorito de sódio a 2,5%) para ser distribuídos nos municípios 

com domicílios sem água tratada, Objetivando a prevenção e 

controle das doenças de transmissão hídrica e alimentar; 

♦ Monitoramento semanal da situação epidemiológica das doenças 

Transmitidas por Alimentos (DTA), através do Sistema de 

Informação Nacional de Agravos (Sinan- net); 

♦ Monitoramento semanal da situação epidemiológica das unidades 

sentinelas para Rotavírus e envio semanal do consolidado desse 

agravo para o Ministério da Saúde.  

♦  2 (duas) visitas a cada regional de saúde para supervisão, avaliação 

e    capacitação dos programas de informação do Ministério da 

Saúde (Sivep_dda, Sinan Net) e orientações do fluxograma de surto 

de DTA.   

Observações: 

♦ No ano de 2010 foram registrados no Sistema de Informação de 

Agravo de Notificação (SINAN), no estado de Goiás, apenas 1(um) 

surto de Doença Transmitida por Alimento (DTA) que foi notificado 

pela regional Estrada de Ferro.                             

♦ Já no ano de 2011, com a criação da Coordenação de Controle de 

Doenças Hídricas e Alimentares (CCDHA), houve um acréscimo 

notável no número de notificações, representado este por 62 surtos 

de DTA/DDA informados.  

♦ Em se tratando do Sistema de Informação de Vigilância 

Epidemiológica das Doenças Diarréicas Agudas (Sivep_dda) no ano 

de 2010 foram notificados  92894 casos de DDA em todo o estado 

de Goiás, já ano de 2011, com as capacitações realizadas com os 

municípios e as regionais de saúde, foram informados no Sivep_dda 

123981 casos, totalizando um aumento de 25% no número de 

notificações. Em relação a outros agravos de notificação, que 

merece destaque esse ano, pode-se relatar que foram notificados 57 

casos suspeitos de rotavírus, porém nenhum caso foi confirmado.  

♦ Cabe ainda ressaltar que houve 1 (um) caso suspeito de botulismo 

notificado e não confirmado e 100 casos notificados para hepatite A, 

sendo 98 confirmados para este agravo sem a ocorrência de nenhum 

óbito neste período pelo vírus A.  
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Gráfico 1: N° de notificações de surto de DTA/DDA  por  Regional de saúde 

em Goiás, 2011 . 

        Fonte: SINANNET/SES-GO/SUVISA/GVE//CCDHA  

          

Gráfico 2: Número de notificações de surto de DTA no  período de 2010/2011. 

                 Fonte: SINANNET/SES-GO/SUVISA/GVE//CCDHA 
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Tuberculose

♦ Monitoramento do sistema de informação/SINANNET-TB através 

de emissão e avaliação de relatórios de duplicidade conferência, 

consistência e listagem dos casos não encerrados para atualização 

das informações e do sistema de informação dos casos 

multirresistentes; 

♦ Confecção e distribuição de material educativo da Campanha  de 

Luta Contra Tuberculose para todas as Regionais de Saúde e 

municípios de abrangência; 

♦ Encaminhamento de 06 relatórios dos casos diagnosticados e 

notificados em Goiânia e residentes em outros municípios; 

♦ Reunião para adequação do laboratório na Agencia Prisional em 

conjunto com o LACEN, Núcleo de Vigilância Epidemiológica 

(NVE) e Vigilância Sanitária  Municipal; 

Quadro 1: Percentual de Cura e Abandono dos Casos Novos de Tuberculose 

Todas as Formas. 

UF: Goiás, 2005 a 2010 

% Enc Ano 2007 2008 2009 2010 2011 
CURA 71,4 75,5 73 72 68,6 
ABANDONO 9,5 8,6 9 7 9 

        Fonte: Sinannet/GVEDT/SUVISA/SES-GO 

Gráfico - 1 

Na série histórica apresentada no gráfico 1, observa-se que a incidência 

dos casos novos de tuberculose vem  declinando relativamente nos 2 últimos 

anos;porém, para ter um efetivo controle do agravo, faz-se necessário manter a 

busca ativa dos casos através da detecção dos sintomáticos respiratórios por. meio 

da realização do exame de escarro 

Incidência TB Todas as Formas e Pulmonar 
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Hepatites Virais

♦ Monitoramento do sistema de informação/SINANNET- Hepatites 

Virais através de emissão e avaliação de relatórios de duplicidade 

conferência e consistência; 

♦ Distribuição de material educativo para campanha Dia Mundial de 

Luta Contra Hepatites Viris para todas regionais e municípios de 

abrangência; 

♦ Reunião para estruturação da rede de assistência ao paciente com 

Hepatites Viria em conjunto com a Gerência de Regionalização e 

Conformação de Redes; 

♦ Reunião com Comitê Técnico Assessor de AIDS do HDT para 

avaliação avaliar de criação do comitê de Hepatites Virais dentro do 

HDT;  

♦ Elaboração do Boletim Epidemiológico sobre situação das Hepatites      

Viriais para divulgação de dados no site da Secretaria de Estado da 

Saúde de Goiás; 

♦ Supervisão indireta do sistema de informação SINAN todas as 

Regionais e municípios sede de CTA e SAE; 

♦ Participação em reunião Nacional de Coordenadores de Comitê 

Estadual Técnico Assessor de Hepatites Virais; 

♦ Articulação com hemocentro para definição de fluxo de notificação 

de doenças de notificação compulsória; 

Gráfico: Número de casos de confirmado de Hepatites Virais  por 

classificação Etiológica. UF: Goiás, 2007 a 2011* 

Fonte: Sinannet - Hepatites /GVEDT/SUVISA   

*Dados preliminares  
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Ações de Vigilância Epidemiológica visando o controle da 

Hanseníase:

♦ Análise trimestral da situação epidemiológica da hanseníase nos 246 

municípios; 

♦ Monitoramento trimestral do nº de contatos registrados e 

examinados dos casos de hanseníase por meio de relatórios emitidos 

pelo SINAN.  

♦ Monitoramento mensal dos casos de hanseníase em menores de 15 

anos por meio da ficha de notificação e protocolo de investigação; 

♦ Monitoramento mensal dos casos suspeitos de recidiva notificados 

por meio da ficha de notificação e protocolo de investigação.; 

♦ Distribuição de material para diagnóstico e prevenção de 

incapacidades (Kit avaliação neurológica) aos municípios durante as 

capacitações dos profissionais dos serviços de atenção básica dos 

municípios pertencentes às Regionais de Saúde Pireneus, Central, 

Centro Sul e Oeste II; 

♦ Supervisão e assessoria às Regionais de Saúde Pireneus, Rio 

Vermelho, Central e Centro Sul; 

♦ 01 campanha educativa sobre a hanseníase à população na semana 

nacional de combate à hanseníase; 

♦ Produção e distribuição de material educativo (200.000 fôlder, 2.000 

cartazes e 3.000 camisetas) através das Regionais de Saúde aos 246 

Municípios durante a semana nacional de combate à hanseníase; 

Situação Epidemiológica da Hanseníase no Estado. 

GRÁFICO 1.  Casos Novos e Coeficiente de Detecção Geral de Hanseníase 

/100.000 Hab.     

GOIÁS/2000 a 2011* 
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                             Parâmetros 
Hiperendêmico ≥40,0/100.000 hab 
Muito Alto 20,0 a 39,99/100.000 hab 
Alto 10 a 19,99/100.000 hab 
Médio 2,00 a 9,99/100.000 hab 
Baixo < 2,0/100.000 hab 
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GRÁFICO 2. Casos Novos de Hanseníase e Coeficiente de Detecção/100.000 

Hab. < 15 Anos 

GOIÁS/2000 a 2011* 

Observação 

♦ Considerando os indicadores importantes para o controle e 

eliminação da hanseníase (gráficos 1 e 2), Goiás vem apresentando 

estabilização na detecção de casos novos, porém em patamares 

ainda elevados, níveis considerados, segundo a OMS, como de 

hiperendemicidade para a detecção geral e muito alto para os casos 

em menores de 15 anos. Os dados revelam transmissão ativa da 

doença tornando-se necessário medidas de controle mais efetivas 

para a interrupção da cadeia de transmissão e a eliminação da 

doença como problema de saúde pública. 

Núcleos Hospitalares de Epidemiologia

♦ Reunião com responsável técnico da vigilância epidemiológica do 

município de Goiânia, para discutir as dificuldades dos 

coordenadores dos NHE, implantação do Sistema de Informação 

(SINAN), agendar visitas aos hospitais de referência; 

♦ Assessoria técnica aos coordenadores dos NHEs, juntamente com os 

gestores do município de Goiânia; 

♦ Elaborado e encaminhado ofício aos diretores gerais dos hospitais 

que tem Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE), solicitando 

apoio nas atividades realizadas pelos NHE: Hospital Materno 

Infantil, Hospital de Doenças Tropicais (HDT), Hospital de 

Urgência de Goiânia (HUGO), Santa Casa de Misericórdia de 

Goiânia e Hospital Jamel Cecílio em Anápolis; 

♦ Encaminhado um Guia de Vigilância Epidemiológica, ano 2010,  

para cada NHE (total 06 guias); 

♦ Participação em reuniões com: Centro de Informação e Estratégias e 

Respostas de Vigilância em Saúde (CIEVS), Hospital Materno 
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Infantil, Hospital de Doenças Tropicais (HDT), Hospital de 

Urgência de Goiânia (HUGO), Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia, Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) do Município de 

Goiânia, Secretário Executivo da  Secretaria Estadual de Saúde,  

♦ Realizado avaliação cruzando os dados do Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (SINAN-NET) e Sistema de Internações 

Hospitalares (SIH) dos hospitais de referência e também foi 

encaminhado ofício à Diretoria de Vigilância em Saúde do 

município de Goiânia, para avaliar as inconsistências existentes e 

tomar providências em relação aos dados da Santa Casa de 

Misericórdia  de Goiânia;  

♦ Visita ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) e Hospital 

materno Infantil (HMI), para conhecer o trabalho realizado em 

relação à Portaria Conjunta nº. 20 de 25 de maio de 2005, orientar 

sobre a importância desta portaria e implantar esta atividade no 

Hospital; 

♦ Visita ao Hospital Jamel Cecílio, no município de Anápolis, para 

orientar sobre a implantação do NHE nesta Unidade; 

♦ Avaliação do banco de dados do SINAN e AIH do Estado e 

Hospitais com NHE, para identificar inconsistência entre os dados. 

Posteriormente foi solicitado aos hospitais verificar e corrigir as 

inconsistências encontradas; 

♦ Reunião com a nova Coordenadora do NHE do Hospital de 

Urgências de Goiânia (HUGO), para orientar e esclarecer dúvidas 

sobre as atividades que devem ser realizadas pela mesma; 

♦ Visitas Técnicas nos hospitais: HUGO, HDT e Hospital das Clínicas 

da Universidade Federal de Goiás; 

♦ Acompanhamento do preenchimento dos formulários de atualização 

do perfil da Rede de Referência Nacional (atividades e recursos 

financeiros). 

Gráfico 1 

Fonte: Sinan-Net / SUVISA/SES-GO  
*Dados referentes até 16/12/11 

Total de Casos de notificação compulsória 
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 Gráfico  2  

Fonte: Sinan-Net / SUVISA/SES-GO  
 *Dados referentes até 16/12/11 

HANTAVIROSE

Realizações:  

♦ Distribuição de material informativo para profissionais de saúde e à 

população – cartazes e folders. 

• 4000 Folders: Em Goiás não existe preocupação. Existe 

prevenção.   

� 1334 para ARS Central 

� 1333 para ARS Pirineus 

� 1333 para ARS Sudoeste II 

• 1700 cartazes Diagnóstico e procedimento (Diagnóstico correto 

pode salvar vidas) 

� 65 para cada ARS. 

� 3600 cartazes O que é hantavirose 

� 130 para cada ARS. 

♦ Acompanhamento de casos suspeitos e elaboração de relatórios 

mensais de casos de hantavirose. 

♦ Acompanhamento dos casos confirmados nos Municípios de 

Anápolis, Nerópolis, Trindade,   Silvânia, Aparecida de Goiânia e 

Caldazinha. 
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Fonte: Coord. de Zoonoses/SUVISA/SES-GO 

ESQUISTOSSOMOSE

Realizações: 

♦ Acompanhamento dos casos suspeitos de esquistossomose mansoni 

nos municípios de Bela Vista de Goiás, Caçu, Luziânia, Novo 

Gama, Piranhas, Goianésia, Jataí, Serranópolis, Crixás. 

♦ Distribuição de materiais instrutivos e educativos;

♦ 400 Manuais Controle da Esquistossomose-Diretrizes Técnicas 

• 25 para cada ARS; 

• 180 Guias de vigilância epidemiológica e controle da 

mielorradiculopatia esquistossomótica 

• 40 para ARS Centro Sul; 

• 20 para ARS Entorno Sul; 

• 30 para ARS Oeste I; 

• 30 para ARS São Patrício; 

• 30 para ARS Sudoeste I; 

• 30 para ARS Sudoeste II. 

Casos confirmados, óbitos e letalidade por hantavirose. Goiás, 2000 - 2011
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LEISHMANIOSE

♦ Elaboração Relatórios de Atividades de Vigilância e Controle de 

Leishmaniose Visceral para envio à Coordenação Nacional/MS;  

♦ Envio de Nota Técnica 06/2011/GVEDT/SUVISA sobre 

Diagnóstico e Tratamento da Leishmaniose Visceral Humana, 

Leishmaniose Tegumentar Americana e Leishmaniose Visceral 

Canina aos municípios; 

♦ Acompanhadas as atividades de inquérito canino e divulgação 

resultados exames realizados pelo LACEN; 

♦ Acompanhadas as atividades de captura flebotomínica solicitada 

pelos municípios e realizada pela Seção Entomologia LACEN; 

♦ Participação no encontro para discussão de novas diretrizes sobre 

Leishmanioses em Goiânia; 

♦ Participação em audiência pública sobre Leishmanioses promovido 

pela      Assembleia Legislativa; 

♦ Elaboração de relatório situacional em 08(oito) Centros de Controle 

de Zoonoses no Estado. 

♦ Distribuição de materiais educativos para as ARS; 

• 2480 cartazes “Leishmaniose Tegumentar Americana tem cura” 

• 155 para cada ARS; 

• 10.000 folders “Leishmaniose Visceral, a prevenção é o    

melhor remédio” 

• 625 para cada ARS; 

• 45 manuais de Vigilância epidemiológica e controle das 

leishmanioses; 

• 3 para cada ARS; 

Gráfico  

      Fonte: Coord. de Zoonoses/SUVISA/SES-GO 

Série Histórica de cass confirmados de LTA e LV. Goiás, 1997 a 2011*
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LEPTOSPIROSE

   Realizações  

♦ Distribuição de 10.000 Folders instrutivos e educativos; 

• 666 para cada ARS; 

♦ Conferência semanal da base de dados Sinan-net; 

♦ Conferência semanal e divulgação dos resultados de exames 

realizados pelo Lacen (GAL/SILACEN); 

♦ Acompanhamento da investigação dos casos suspeitos de 

leptospirose;   

♦ Acompanhamento semanal das planilhas de casos de Leptospirose 

por Municípios; 

CHAGAS

Realizações: 

♦ Acompanhamento dos casos suspeitos nos Municípios  

♦ Realização de pesquisas, classificação, exames dos triatomíneos e 

borrifação; 

♦ Realização de busca ativa e coleta para sorologia de 17 casos 

suspeitos de Chagas Aguda nos municípios de Anápolis, Nerópolis, 

Trindade, Silvânia, Aparecida de Goiânia e Caldazinha; 
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♦ Distribuição de 11.0000 Folders educativos para Regionais de Saúde 

e Núcleos de Apoio ao Combate de Endemias. 

♦ Elaboração de16 pareceres técnicos para os municípios da Regional 

Entorno Norte, da área do PETI (Programa de Eliminação do 

Triatomíneo Infestans)  para realização das ações do Programa de 

Melhoria Habitacional. 

♦ Avaliação dos domicílios da zona rural dos municípios para 

realização das ações do Programa de Melhoria Habitacional. 

Tracoma

Realizações: 

♦ Realização de exames de Pálpebras em 42 crianças de escolas 

públicas do Município de Cavalcante. 

♦ Tratamento de crianças portadoras de tracoma detectadas na busca 

ativa do inquérito amostral. 

♦ Distribuição de 4.000 folders “Um olhar sobre o Tracoma” para a 

ARS do Entorno Norte e Nace de Formosa. 

♦ Articulação junto ao Ministério da Saúde e municípios para 

obtenção de incentivo financeiro previsto na Portaria 2.556/GM/MS 

de 28 de outubro de 2011, para as ações de vigilância 

epidemiológica do controle do tracoma. 

Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em 

Saúde (CIEVS)

   Realizações: 

♦ Elaboração de informes técnicos em parceria com outras áreas 

técnicas; 

♦ Criação do Formulário Estadual de Notificação de Risco para a 

Saúde Pública Nacional (FormSUS); 

♦ Realização do Curso Básico do Regulamento Sanitário Internacional 

(2005), com palestrante do Ministério da Saúde 

♦ Divulgação da Lista de Eventos de Saúde Pública, elaborada pelo 

CIEVS/Nacional e compartilhamento de informações de 

emergências em Saúde Pública Internacionais, junto às áreas 

técnicas da SUVISA; 

♦ Realização de visita técnica ao município de Itarumã, junto a 

Coordenação de Doenças Imunopreviníveis e Respiratórias; 

♦ Realizada revisão do Release CIEVS 2010, para publicação em site 

da SUVISA; 

♦ Distribuição do soro antibotulínico no estado; 

♦ Vigilância Epidemiológica e Sanitária do Município de Aparecida 

de Goiânia, junto à área técnica de Doenças Hídricas e Alimentares, 

na investigação de DTA. 
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♦ Monitoramento das emergências em saúde pública no estado em 

parceria com as áreas técnicas responsáveis; 

♦ Monitoramento contínuo da mídia em relação às emergências em 

saúde pública; 

Observações:  

♦ O CIEVS ainda não possui comunicação em tempo integral (24 

horas/dia, 07 dias por semana), pois ainda necessita de liberação de 

linha 0800 e pacote de dados para celular (já solicitados), e recursos 

humanos, para se instituir os plantões. 

Doenças Imunopreveníveis e Respiratórias (MENINGITE, TÉTANO 

ACIDENTAL E NEONATAL)

   Realizações:  

♦ Acompanhamento de casos notificados de meningite, tétano 

neonatal e acidental; 

♦ Repasse das fichas de investigação de Meningite, Tétano Acidental 

e neonatal notificados em Goiânia ao município de residência; 

♦ Realização de busca ativa dos casos de Tétano Neonatal nos 

municípios potencialmente de risco (população com menos de 1000 

nascidos vivos/ano, incluindo as áreas de risco das capitais e 

municípios das regiões metropolitanas, no total de 229 municípios). 

47,16% dos 229 municípios realizaram busca ativa; 

♦ Visitas realizadas pela equipe técnica do LACEN , Vigilância 

Epidemiológica Estadual da Área das Doenças Imunopreveníveis e 

Respiratórias; 

♦  Vigilância Epidemiológica do Município de Goiânia e Rede 

laboratorial de Goiânia, com o objetivo distribuir as garrafinhas para 

coleta de sangue para realização de hemoculturas e dessa forma 

ampliar o número de coletas de sangue, para o estudo da efetividade 

da vacina 10 valente contra doença pneumocócica invasiva, no dia 

01.12.2011. Unidades de Referência visitadas CAIS Finsocial, CAIS 

Curitiba, CAIS Chácara do Governador e CIAMS Novo horizonte; 

♦ Orientações as Regionais de Saúde e Núcleos de Vigilância dos 

Municípios sobre resultados de exames e quimioprofilaxia dos 

contatos de casos de Meningite; 

♦ Recebimento dos consolidados de resultado de exames de Meningite 

enviados pelo LACEN e encaminhados a todas as Regionais; 

♦ Envio semanal do relatório de notificação negativa de Tétano 

Neonatal e Acidental ao Ministério da Saúde; 

♦ Supervisão técnica realizada pela equipe composta por técnicos: 

Vigilância Epidemiológica, LACEN, rede laboratorial da Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia ás Unidades de Referência para o 
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Projeto de estudo da efetividade da vacina anti-pneumocócica 10 

valente, com o objetivo de detectar as dificuldades encontradas na 

coleta de amostras de líquor e hemocultura; 

Gráfico 1       

Fonte: SINAN/ SES/SUVISA/GVEDT  2011  
*2011 dados preliminares   

Gráfico 2   

Fonte: SINAN/ SES/SUVISA/GVEDT  2011  
*2011 dados preliminares   
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Gráfico 3 - Número de casos confirmados de Tétano Neonatal. Goiás, 1999 -

2011 

  Fonte: SINAN/ SES/SUVISA/GVEDT 

*2011 dados preliminares  

DOENÇAS EXANTEMÁTICAS E PARALISIA FLACIDA AGUDA 

(PFA)

   Realizações: 

♦ Realizada mensalmente uma análise sistemática do banco de dados 

para monitoramento da situação epidemiológica e correção das 

inconsistências registradas junto aos municípios notificantes. 

♦ Avaliação sobre a situação epidemiológica da varicela: Em virtude 

do aumento de notificação de casos de óbitos pelo agravo ocorridos 

no HDT. Detectado aumento do número de casos registrados e de 

internações pelos dados do SIH/SUS em relação aos meses e anos 

anteriores; 

♦ Emissão semanal dos consolidados de exames sorológicos, 

realizados pelo LACEN, às regionais de saúde para reenvio aos seus 

respectivos municípios para encerramento dos casos notificados. 

♦ Acompanhamento das investigações dos casos suspeitos de sarampo 

e complementação da investigação: Registrados casos suspeitos em 

Guapó, Goiânia e Damianopolis. 

♦ Realização constante de suporte técnico às regionais de saúde e 

municípios. 

♦ Registro, acompanhamento e encerramento dos 18 casos suspeitos 

de PFA  notificados. 
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♦ Visita a unidade Hospitalar (HMI) para complementação de 

investigações de casos de PFA. 

Influenza

   Realizações: 

♦ Análise do banco de dados das unidades sentinelas de Goiânia, 

Chácara do Governador e Cais Finsocial, no que se refere a coleta 

de material para exames de influenza sazonal;  

♦ Promoção de videoconferência com os municípios de Goiás para 

esclarecer as dúvidas referentes ao novo protocolo de tratamento da 

síndrome respiratória aguda grave;  

♦ Processamento e análise trimestral da situação epidemiológica da 

Influenza H1N1 no ano de 2011; 

♦ Acompanhamento dos 09 óbitos suspeitos ocorridos em 2011; 

♦ Análise semanal do banco de resultados de exames liberados pelo 

Laboratório Central (LACEN); 

♦ Envio de resultados de exames para o município de Anápolis, 

Goiânia, Luziânia, Águas Lindas, Aparecida de Goiânia e Bela 

Vista;  

♦ Análise comparativa do número de casos suspeitos e os confirmados 

em 2009, 2010 e 2011; 

♦ Distribuição de material educativo para todos os  municípios do 

estado; 

Observação: 

♦ Em 2011 foram registrados 93 casos suspeitos pelo vírus influenza 

H1N1, sendo 74 descartados, em 3 foram isolados outros agentes 

infecciosos e 17 ainda não foram fechados.  O município 

responsável pelo maior número de notificações foi Goiânia, com um 

total de 77 registros. Durante este ano não houve nenhum óbito 

confirmado de Síndrome Respiratória Aguda Grave. 

    Fonte: SINAN/INFLUENZA 
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Coqueluche

   Realizações: 

♦ Acompanhamento dos suspeitos ocorridos em 2011; 

♦ Orientação a respeito do encerramento dos casos no sistema de 

informação para o município de Anápolis e Goiânia; 

♦ Análise comparativa do número de casos confirmados na série 

histórica de 2007 a 2011; 

♦ Correção de duplicidade no sistema de informação; 

♦ Orientações para Anápolis quanto à definição de casos suspeitos; 

♦ Discussão com o Ministério da Saúde a respeito da mudança no 

perfil epidemiológico da Bordetella pertussis; 

♦ Divulgação do perfil epidemiológico da coqueluche através de nota 

técnica nº.01/2011 no estado de Goiás no site da Secretária Estadual 

de Saúde. 

Observações: 

♦ Em 2011 foram registrados 18 casos suspeitos de coqueluche, sendo 

12 descartados, três confirmados por critério clínico e outros três 

ainda não foram fechados até o início do mês de dezembro.  O 

município responsável pelo maior número de notificações foi 

Goiânia. Durante este ano não houve nenhum óbito confirmado por 

coqueluche. 

Controle do Tabagismo e outros Fatores de Risco para o Câncer

♦ Implantação do Programa de Atendimento ao tabagista em 16 

municípios; 

♦ Realização da “I Oficina para Coordenadores Municipais do 

Programa de Controle do Tabagismo”; 

♦  02 (duas) campanhas educativas em datas pontuais: 

♦ 31 de  maio ( dia mundial sem tabaco); 

♦ 29 de agosto (Dia Nacional de Combate ao Fumo); 

Municípios que implantaram o Programa  de controle do tabagismo 

em 2011: 

♦ Alexânia, Alvorada do Norte, Caldazinha, Goiatuba, Israelândia,  

Morrinhos, Nova Roma, Nova América, Rio Verde, Rubiataba,  

Santa Barbara, Santa Helena de Goiás,  Silvânia, Turvânia, 

Valparaíso,  Varjão. 

Municípios que prestaram atendimento no ano de 2011               

♦ Abadia de Goiás, Abadiânia , Anápolis, Anhanguera, Aparecida de 

Goiânia, Aracu, Alexânia, Alvorada do Norte, Caldas Novas, 

Campestre de Goiás, Catalão, Caldazinha, Francinópolis, Goiânia, 

Goiatuba, Goiás, Hidrolândia, Israelândia, Morrinhos, Mundo Novo, 

Nerópolis, Nova Veneza, Nova América, Nova Roma, Ouro Verde 

de Goiás, Piracanjuba, Pontalina, Rianápolis, Rio Verde, Rubiataba, 
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Santa Helena de Goiás, Santa Barbara, Senador Canedo, Silvânia, 

Três Ranchos, Turvânia, Urutaí, Valparaíso, Vicentinópolis, Varjão. 

Vigilância de Violência e Acidente GVDNT/SUVISA

♦ Realização de 01 Seminário de sensibilização para implementação 

do Núcleo de Prevenção de Acidentes e Violência e criação de 

parcerias de enfrentamento das violências e acidentes; 

♦ Elaboração e Impressão Gráfica de Materiais Técnicos e Educativos 

de Vigilância de Violência e Acidentes para distribuição nos 

municípios; 

♦ Assessoramento no Inquérito Nacional de Vigilância e Violência, 

realizado nas unidades de saúde: Hospital de Urgências de Goiânia, 

CAIS Curitiba e CAIS Novo Horizonte; 

♦ Reuniões de sensibilização para o enfrentamento das violências e 

acidentes com as áreas pertinentes: DETRAN, CETRAN, Batalhão 

de Trânsito, Batalhão Escolar SEST/SENAT, AMT, UFG, 

Secretaria das Cidades, Núcleo de Violência de Goiânia, Secretaria 

de Segurança Pública, coordenações de saúde da criança e 

adolescente, mulher e idoso, Programa Saúde Escolar (SPAIS); 

♦ Realização de oficina de intersetorialidade no Seminário de 

Avaliação das Ações de Prevenção das Violências, em Cristalina, 

com os municípios da RIDE promovido pelo Observatório de 

violências da UNB. 

Vigilância Nutricional

♦ Elaboração e desenvolvimento de tele-aula sobre alimentação e 

nutrição baseada na Caderneta de Saúde do Adolescente para o 

Telessaúde/Telemedicina em parceria com a Área Técnica do 

Adolescente; 

♦ Elaboração e distribuição de materiais educativos e técnicos: 

Cartazes – 10 passos para a alimentação saudável e Programa 

Nacional de Suplementação de Ferro; Cartilhas – Aproveitamento 

Máximo dos Alimentos, Dez Passos para a alimentação Saudável do 

menor de 2 anos; Caderno de Alimentação e Nutrição na Atenção 

Básica; Manual - Antropometria; Folders- Dez passos para a 

alimentação saudável do menor de 2 anos, maior de 2 anos, 

adolescente, adulto, idoso, gestante, obesidade infantil, obesidade, 

aleitamento materno; aproveitamento máximo dos alimentos, 

diabetes, hipertensão, bolsa família, adolescente saudável; Manual 

de Educação Alimentar e Nutricional – 2ª. edição; Cartazes 

ENPACS, PNSF, PBF, Alimentação Saudável; 

♦ Participação e parceria em um Projeto de Extensão da Universidade 

Federal de Goiás, “Saúde e qualidade de vida dos escolares em 
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Goiás” – RS Central e Centro-sul, FANUT/UFG, SME e SMS 

Goiânia, Leopoldo de Bulhões, Anápolis e Aparecida de Goiânia; 

♦ Supervisão dos Sistemas e Programas de Alimentação e Nutrição 

(SISVAN, PNSF e PBF) e Semana Mundial da Alimentação/2010 

em 195 municípios de Goiás e encaminhamento para Regionais de 

Saúde dos relatórios consolidados de conferências, com a finalidade 

das Regionais repassar para os municípios solicitando 

melhoria/conformidade; 

♦ Distribuição de materiais educativos e técnicos para as RS, SMS, 

PUC-GO, SESC, SESI, Assembleia Legislativa, FANUT – UFG, 

SPAIS, empresas e Superintendências de diversas Secretarias 

Estaduais. 

** Dados extraídos do Sistema de Vigilância e Nutricional – SISVAN WEB de 

2008 ano de implantação a dezembro de 2010, pois 2011 só fechará em fevereiro 

de 2012 

Estado Nutricional de crianças de 0 a 5 anos de acordo com o indicador peso 

por idade. 
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Estado Nutricional de crianças de 5 a 10 anos de acordo com o indicador 

índice de massa corporal por idade. 
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Estado Nutricional de gestantes de acordo com o indicador índice de massa 

corporal por semana gestacional. 
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Implementação do Programa Bolsa Família na Saúde 

%
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FONTE- SISTEMA BOLSA FAMÍLIA – DATASUS de 2008 a julho de 2011, pois ele só fechará em 

fevereiro o ano de 2012 – 2ª. vigência) 

Mobilizações para divulgação das Campanhas de Vacinação:

♦ Contra Influenza - 25/4/2011;  

♦ Contra a Poliomielite - I Etapa - Centro Municipal de Educação 

Infantil – 8 de Março - 15/06/2011; 

♦ Contra a Poliomielite – II Etapa e Seguimento Contra o Sarampo - 

Centro de Educação Infantil (CEI) Lar de Matilde – 10/08/2011. 

Vacinação Contra a Poliomielite – I Etapa - 08/06/2011; 

♦ Realizada Oficina de Preparação para a Campanha de Vacinação 

Contra a Poliomielite e Seguimento Contra o Sarampo, com os 246 

municípios e Regionais de Saúde - 19 e 20/07/2011;   

♦ Realizado Lançamento da Campanha de Vacinação Contra a 

Poliomielite e Seguimento Contra o Sarampo com a presença do 

Governador Marconi Perillo no auditório Mauro Borges, no Palácio 

Pedro Ludovico Teixeira – 08/08/2011. 

Implantação do SI-PNI: 

♦ Municípios de Caturaí e Inhumas  - mês de agosto;  

♦ Nos municípios de Nerópolis e Goianápolis no mês de setembro;  

♦ Nos municípios da Regional Central: Damolândia, Guapó, Nova 

Veneza, Ouro Verde, São Francisco de Goiás, Santa Bárbara de 

Goiás, Santa Rosa de Goiás, Santo Antônio de Goiás e Taquaral - 

mês de outubro;  



2850 – FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE – FUNESA 

533 

♦ Para os municípios da Regional Centro Sul: Aragoiânia, Caldazinha, 

Cromínia, Edéia, Hidrolândia, Leopoldo de Bulhões, Piracanjuba, 

Professor Jamil e Varjão- mês de outubro. 

Assessoria em Imunização: 

♦ Regional Nordeste (Campos Belos) - mês de agosto; 

♦ Regional Pirineus (Corumbá de Goiás) - mês de setembro.  

Realizada supervisão técnica:  

♦ 2 na Rede de Frio de Aparecida de Goiânia; 

♦ 3 (três) salas de vacina do município de Anápolis - mês de 

setembro; 

♦ 1 Rede de Frio de Senador Canedo – mês de outubro; 

♦ 1 Rede de Frio de Formosa – mês de dezembro. 

Investigação de eventos adversos: 

♦ Santo Antônio de Goiás- agosto/2011 

•

•

•

•

•

Tabelas 1: Dados finais da Vacinação Contra Influenza, por Grupos 

Prioritários. Goiás, abril à maio/2011. 

Trabalhadores de 
saúde 

Meta 77.032
Doses Aplicadas 83.966

Cobertura Vacinal 109%

Indígenas 
Meta 432

Doses Aplicadas 495
Cobertura Vacinal 114,58%

Gestantes                
(de 10 a 49 anos) 

Meta 93.883
Doses Aplicadas 63.994

Cobertura Vacinal 68,16%

Idosos 
(60 anos e +) 

Meta 525.170

Doses Aplicadas 473.678
Cobertura Vacinal 90,20%

Crianças  
< 2 anos 

Meta 131.172

Doses Aplicadas 128.443
Cobertura Vacinal 97,92%

Total 
Meta 827.689

Doses Aplicadas 750.576
Cobertura Vacinal 90,68%
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Tabelas 2: Dados finais da Campanha de Seguimento Contra Sarampo, em 

crianças menores de 7 anos. Goiás, Agosto/2011.  

Crianças  

1 ano 

Meta 87.452

Doses Aplicadas 88.276

Cobertura Vacinal 100,94%

Crianças 

 2 anos 

Meta 85.628

Doses Aplicadas 90.959

Cobertura Vacinal 106,23%

Crianças  

3 anos 

Meta 88.361

Doses Aplicadas 90.671

Cobertura Vacinal 102,61%

Crianças  

4 anos 

Meta 91.963

Doses Aplicadas 93.450

Cobertura Vacinal 101,62%

Crianças  

5 anos 

Meta 93.514

Doses Aplicadas 87.317

Cobertura Vacinal 93,37%

Crianças  

6 anos 

Meta 92.649

Doses Aplicadas 87.458

Cobertura Vacinal 94,4%

Total 

Meta 539.567

Doses Aplicadas 538.131

Cobertura Vacinal 99,73%

Gráfico 1 – Homogeneidade e Coberturas Vacinais de Rotina, em crianças 

Menores de 1 Ano de Idade. Goiás, Janeiro a Novembro de 2011. 

Fonte: SUVISA/SES-GO 
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Gráfico 2: Homogeneidades e Coberturas Vacinais da Campanha de 

Vacinação Contra Poliomielite I e II Etapas. Goiás,2011 

Fonte: SUVISA/SES-GO 

� Ação 2530 - Operacionalização e Desenvolvimento das Ações de 

Vigilância Sanitária e Ambiental.  

Realizações: 

Fiscalização Sanitária e Ambiental:

♦ Foram realizadas 1.613 fiscalizações sanitárias e ambientais em: 

produtos (alimentos e bebidas, produtos para a saúde, 

medicamentos, saneantes, cosméticos), serviços de saúde (hospitais, 

clínicas, serviços de hemoterapia, terapia renal substitutiva, 

radiações ionizantes, entre outros) e ambientes (água, ar e solo e 

desastres) em todo o Estado de Goiás.  

Implantação do sistema de informação de vigilância sanitária e 

ambiental

♦ Realização de ações de implantação do Sistema de Informação de 

Vigilância Sanitária e Ambiental – SINAVISA, treinamento dos 

técnicos de Visas Municipais no SINAVISA e supervisão do 

Sistema em 100 municípios do Estado. 

Realização de incentivos para as ações de vigilância sanitária e 

ambiental:

♦ Foram gastos R$ 1.335.072,56 no pagamento de gratificação a 

servidores que exercem atividades de chefia, de projetos especiais e 

de aumento de carga horária como incentivo para as ações de VISA. 
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Participação de profissionais da SVISA em eventos técnicos:

♦ Participação de 20 técnicos de VISA em eventos/reuniões técnicas 

fora do estado de Goiás. 

Realização de eventos para educação sanitária e ambiental:

Foram realizados 199 eventos de Educação Sanitária e Ambiental com: 

♦ 65 palestras para 3.016 participantes; 

♦ 133 eventos para educação sanitária e ambiental entre cursos, 

seminários, oficinas e outros para 719 participantes; 

♦ Evento de Mobilização contra a Dengue no município de Goiânia 

com 3.000 participantes; 

♦ Disponibilização do acervo da biblioteca especializada da SVISA 

com 148 usuários e 88 empréstimo de livros e materiais específicos; 

Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Ambiental

♦ Realização de atividades de descentralização das ações de 

Vigilância Sanitária e Ambiental com avaliação do Pacto pela Saúde 

–TCGM/2011 no município de Cristianópolis. Monitoramento das 

ações pactuadas /2011 em 58 municípios. Monitoramento e 

avaliação das Ações de Vigilância em Saúde-PAVS em. 55 

municípios. Promoção do ¨I Workshop de Experiências Bem 

Sucedidas de Vigilância em Saúde com 340 participantes. 

Participação na Elaboração do Mapa da Saúde do Estado de Goiás. 

� Ação 2542 - Operacionalização E Desenvolvimento Das Ações De 

Assistência Ambulatorial E Hospitalar 

Realizações: 

Repasse do recurso estadual referente aos insumos para controle do 

diabetes mellitus:

♦ Repasse da Contrapartida Estadual a todos os municípios Goianos, 

na ordem de R$ 1,00 hab/ano, para financiamento dos insumos 

complementares aos usuários insulino-dependentes (portadores de 

Diabetes Mellitus) durante o período de 1 (um ano) 

Pagamento de contratos e convênios para a central de transplantes:

♦ Contrato para transportes aéreo em UTI de pacientes candidatos a 

transplante de órgãos sólidos, em caráter de emergência para atender 

a central de notificação de órgãos e tecidos do estado de Goiás; 

♦  pacientes transportados.  

Doação de Correlatos/Exames e Demais Procedimentos a População 

Carente

♦ Aquisição de de 01(um) esfincter  urinário e 01(uma) prótese 

peniana, para atender ao mandado de segurança favor do paciente 

Simone Divino de Araújo; 
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♦ Aquisição de  30 caixas contendo 12 litros cada de  alimento com 

soja ades, em atendimento ao mandado de segurança,  em favor da 

paciente Iracema de Souza Lima.  

♦ Aquisição de 4 implantes de anel intra estromal - anel de ferrara  

atendendo os mandados de segurança em favor de Henrique 

Almeida de Souza e Cesimar Luiza de Souza, para tratamento de 

ceratocone em ambos os olhos. 

♦ Aquisição (correlatos) - tiras reagentes, destinadas à atender 

mandados de segurança ; 

♦ Aquisição de  (correlatos) - coletor de urina, compressa de gaze e 

agulha ultra - fine, destinadas à atender mandados de segurança; 

♦ coletor de urina com preservativo de látex / quantidade: 720; 

♦ compressa de gaze hidrófila / quantidade: 12.000; 

♦ agulha ultra-fine / quantidade: 24.000; 

♦ lancetas / quantidade: 26.400 . 

Convênio de custeio com entidades filantrópicas do estado de Goias

♦ Convênio com  a Associação de Combate ao Câncer em Goiás, 

visando a aquisição de medicamento mesilato de imatinibe (glivec) 

para o tratamento de leucemia mielóide crônica e tumor do estroma 

gastrintestinal; 

Aquisição de Equipamentos e Próteses  para doação/mandado de 

segurança

♦ Cadeira de rodas  motorizada controle metoniana   ao paciente  sr. 

José Ciríaco de Miranda, portador de tetraplegia; 

♦ Estimulador do nervo vago   para paciente Shirley Dias. 

Repasse de Recursos aos FMS para assistência MAC ambulatorial e 

hospitalar ( Implantação do Plano de Fortalecimento da Atenção Hospitalar 

Regionalizada)

♦ Repasse ao fundo municipal de saúde de Aruanã, para o Hospital 

Municipal Dr. Claret; 

♦ Repasse de recurso ao fundo municipal de Anápolis para o Hospital 

de Queimadura de Anápolis, para  assistência aos pacientes 

acometidos de queimaduras; 

♦ Repasse de um incentivo para a atenção hospitalar regionalizada ao 

município de Anápolis para remuneração do Sanatório Espírita de 

Anápolis,  conforme projeto básico da 1ª etapa do plano de 

fortalecimento da atenção hospitalar regionalizada;

♦ Repasse de um incentivo de custeio para a atenção hospitalar 

regionalizada ao Município de Goiás para remuneração do Hospital 

de Caridade São Pedro D'Alcântara; 
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♦ Repasse de  incentivo de custeio para a atenção hospitalar 

regionalizada ao município de Jataí/GO para remuneração do Centro 

Municipal de Saúde Serafim de Carvalho; 

♦ Repasse de custeio para a atenção hospitalar regionalizada ao 

município de Nerópolis/GO para  remuneração do Hospital Sagrado 

Coração de Jesus. 

� Ação 2544 - Pagamento de Produção dos Prestadores de Serviço de 

Saúde Sob a Gestão Estadual (MAC E FAEC). 

Realizações: 

Pagamento de Prestadores SIA/SUS:

♦ Pagamentos referente a prestação de serviços de pessoa física e 

jurídica na produção ambulatorial  nas unidades de saúdes 

credenciadas, sob   gestão  estadual. 

♦ Pagamentos efetuados 848; 

Pagamento de prestadores SIH/SUS: 

♦ Pagamentos referente a prestação de  serviços pessoa física e 

jurídica na produção ambulatorial e hospitalar nas unidades 

credenciadas, sob a gestão estadual. 

♦ Pagamentos efetuados 453 

� Ação 2546 - Qualificação e Reorganização do Sistema  de Urgência  e 

Emergência. 

Realizações: 

Implantação de bases de serviço de atendimento móvel de urgência –

SAMU

♦ Foram implantadas 17 USB e 6 USA nas seguintes regiões de saúde 

(PDR): 

• Aragarças –  USB; 

• Região Oeste I e II :    

• São Luiz dos Montes Belos –  USA; 

• Sanclerlândia – USB; 

• Piranhas - USB ;           

• Região Entorno Norte e Nordeste :     

• São Domingos –  USB 

• Acreúna –  USB 

• Região Sudoeste I e II :    

•  Caçú –  USB 

• Maurilândia – USB 

• Doverlândia – USB 
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• Santa Helena de Goiás – USB 

•  Mineiros - USA  

• Goianésia – USA                                                     

• Região Estrada de Ferro :    

• Catalão  –  USB; 

• Região Serra da Mesa :    

• Mara Rosa –  USB; 

•  Uruaçú – USA; 

•  Região Pireneus :    

• Alexânia –  USB 

• Pirenópolis – USB 

• Região São Patrício :     

• Goianésia –  USA 

• Região Central :   

• Trindade –  USA 

• Petrolina – USB 

• Itauçú – USB 

• Guapó –USB 

• Goianira – USB 

• Anicuns -USB  

Regulação da Oferta e Demanda dos Serviços de Alta Complexidade

♦ 632 procedimentos executados pelo Estado de Goiás, solicitados por 

outras unidades federativas 

♦ 7 procedimentos executados em outras unidades federativas, 

solicitados pelo Estado de Goiás 

♦ 4297 procedimentos autorizados nas Unidades sob Gestão Estadual: 

AIH, APAC, APAC Catarata e TRS. 

Repasse de Custeio Para Unidade Móvel de Urgência, Emergência e 

Centrais de Regulações SAMU 192

♦ foram contemplados 40 municípios:     Rubiataba, Catalão, Caldas 

Novas, Formosa, Hidrolândia, Minaçu, Ceres, Mozarlândia, Indiara, 

Orizona, Crixás, Rio Verde, São Simão, Inhumas, Nerópolis, 

Luziânia, Abadiânia, Mineiros, São Luiz de Montes Belos, Cidade 

de Goiás, Itapaci, Uruaçu, Alvorada do Norte, Bela Vista, 

Niquelândia, Corumbaíba, Padre Bernardo, Posse, Anápolis, São 

Miguel do Araguaia, Porangatu, Jataí, Goianésia, Piracanjuba, Bom 

Jesus, Itumbiara, Campos Belos, Jaraguá, Jussara, Ipameri. 
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Observações: 

♦ Foram inauguradas  2  Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24 

horas 

•  Formosa – UPA tipo I 

•   Rio Verde – UPA tipo I 

♦ Previsão de inauguração em 2012: 

•  Anápolis – UPA tipo III  ( Março 2012) 

• Senador  Canedo – UPA tipo II  (Maio 2012) 

♦ Em fase de instalação de equipamentos: 

• Goianésia – UPA tipo I 

• Aparecida de Goiânia – UPA tipo III 

• Caldas Novas – UPA tipo II 

• Ceres – UPA tipo II 

♦ Em construção: 

• Cidade de Goiás – UPA tipo I 

• Iporá – UPA tipo I 

• Goiânia (Jardim Itaipu) – UPA tipo III 

• Cristalina – UPA tipo I 

• Planaltina – UPA tipo I 

• Pirenópolis UPA tipo I 

� Ação 2548 - Aquisição de Medicamentos para  a  Rede  Assistencial 

Realizações: 

♦ Aquisição de insumos e medicamentos para a Farmácia do Cidadão 

(descentralização) 

• Repasse financeiro aos Fundos Municipais de Saúde, relativo à 

contrapartida estadual, no valor de R$ 2,00 por habitante/ano, 

para população de 6.004.045 habitantes. 

♦ Aquisição de insumos e medicamentos para o combate a Infecções 

Oportunistas/DST/AIDS/HIV (descentralização) 

• Aquisição e distribuição de medicamentos para infecções  a 

unidades de atendimento (HDT, HC/UFG, SAE Anápolis, SAE 

Catalão, SAE Caldas Novas, SAE Rio Verde, SAE Jatai, SAE 

Itumbiara, SAE Sto Antônio do Descoberto) a pessoas vivendo 

com HIV/Aids. 

♦ Aquisição de medicamentos para o Programa de Saúde Mental 

• Aquisição e distribuição de medicamentos de saúde saúde para 

os Centros de Atenção Psicosocial (Distribuição dos 

medicamentos do Programa de Saúde Mental aos Centros de 
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Atenção Psicosocial: Goiânia – 07 unidades; Anápolis 02 

unidades; Catalão, Itumbiara, Jataí, Quirinópolis, Aparecida de 

Goiânia, Trindade, Padre Bernardo, Palmelo, Mineiros, Caldas 

Novas, Formosa e Niquelândia – 01 unidade cada). 

Observações:   

♦ Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – em Goiás 

está centralizado na unidade Juarez Barbosa. 

♦ Parte das atividades desta Ação são desenvolvida pelo Fundo 

Protege 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE ASSISTENCIAL / 
2011 

Programas 
Valor Financeiro 

Previsto 
Valor Financeiro 

Empenhado 
Valor Financeiro 
Pago (23/12/2011) 

Farmácia Básica 
* R$ 17.000.000,00 R$ 15.395.543,60 R$ 5.894.866,96
Infecções 
Oportunistas ** R$ 3.000.000,00 R$ 99.753,60 

R$                                   
86.409,20  

Saúde Mental 
*** R$ 2.000.000,00 

R$                                           
227.318,00  

R$                                 
227.318,00  

    
* Valor empenhado em 2011:  
Contrapartida estadual 2011 - R$ 12.008.090,00  
Contrapartida estadual 2007 e 2008 para o município de Goiânia - R$ 550.000,00
Contrapartida estadual 2010 em medicamentos - R$ 2.837.453,60 
    
** Processos autuados em 2011 no valor de R$ 1.986.915,60 
    
*** Processos autuados em 2011 no valor de R$ 2.917.578,00 

R$ -

R$ 2.000.000,00

R$ 4.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 8.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 12.000.000,00

R$ 14.000.000,00

R$ 16.000.000,00

R$ 18.000.000,00

Farmácia Básica * Infecções
Oportunistas **

Saúde Mental ***

AÇÃO 2548: AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA A REDE
ASSISTENCIAL / 2011 Valor Financeiro
Previsto

AÇÃO 2548: AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA A REDE
ASSISTENCIAL / 2011 Valor Financeiro
Empenhado

AÇÃO 2548: AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA A REDE
ASSISTENCIAL / 2011 Valor Financeiro Pago
(23/12/2011)

� Ação 2550 - Supervisão, Cooperação Técnica E Incentivos Às Ações 

De Atenção Básica E Estratégia Saúde Da Família 

Realizações: 

Saúde Bucal

Realizações 

♦ Pactuação na Comissão Intergestora Bipartite- CIB da meta de 49% 

da Cobertura Populacional Estimada das Equipes de Saúde Bucal da 
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Estratégia Saúde da Família  e da meta de 3% da Média da Ação 

Coletiva da Escovação Dental Supervisionada  para o Estado de 

Goiás, esta  pactuação aconteceu  em 14/04/2011 na 3ª Reunião 

Ordinária da CIB. Para que haja melhor conhecimento dos 

indicadores,por parte dos gestores e técnicos estaduais, regionais e 

municipais para que a ação atinja o maior número de pessoas 

.Durante o encontro em Caldas Novas a equipe técnica da GSB teve 

oportunidade de disseminar este conhecimento a todos os 

participantes das oficinas realizadas; 

♦ Credenciamento e implantação de: 32 novas Equipes de Saúde 

Bucal modalidade I, e de 02 novas Equipes de Saúde Bucal  

modalidade II  no ano de 2011; 

♦ Elaboração do projeto para o “Curso de Diagnóstico, Prevenção e 

Tratamento de Lesões Bucais”, em parceria com  professores do 

Centro Goiano de Doenças da Boca (CGDB) e da Universidade 

Federal de Goiás (UFG); 

♦ Atualização de dados da Política Estadual de Saúde Bucal que foi 

aprovada pelo Conselho Estadual de Saúde em 2008, para submeter 

a sua aprovação pela CIB;  

♦ Definição junto à SES da equipe mínima de profissionais das 

Regionais de Saúde, onde o Cirurgião-Dentista foi reconhecido 

como componente indispensável para compor esta equipe mínima 

devido às especificidades da Atenção em Saúde Bucal; 

♦ Visita técnica da Gerência de Saúde Bucal em duas estações de 

tratamento e fluoretação das águas de abastecimento público: 

Goiânia e Brazabrantes; 

♦ Solicitação as Regionais de Saúde do Estado de Goiás no sentido de 

efetuar o diagnóstico da situação dos municípios com relação à 

fluoretação das águas de abastecimento público, bem como, se é 

realizado, o heterocontrole do teor de flúor dessas águas de 

abastecimento; 

♦ Elaboração de projeto para realizar o primeiro Simpósio da SES 

sobre Fluoretação da água de abastecimento público para 246 

municípios; 

♦ Assessoria às Regionais de Saúde e aos Municípios de: Pires do Rio, 

São Miguel do Araguaia, Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Jaraguá, 

Águas Lindas de Goiás, Trindade, Santa Helena de Goiás e Jussara 

que solicitaram implantação de Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEO) e Laboratório Regional de Prótese Dentária 

(LRPD); 

♦ Assessoria técnica em 07 encontros para a realização  do Curso de 

Qualificação da Atenção Básica (Presencial e EAD); 

♦ Reuniões (02) com a Coordenação Geral de Saúde Bucal do 

Ministério da Saúde realizada no Distrito Federal, com objetivo de 
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conhecer para subsidiar os municípios com relação  às novas 

normatizações pertinentes à Saúde Bucal; 

♦ Readequação do fluxo de atenção aos pacientes do Condomínio 

Solidariedade tendo em vista a necessidade de adequar os serviços 

odontológicos à Política Nacional de Saúde Bucal; 

♦ Participação e assessoria técnica na aplicação do Plano Operativo 

Estadual (POE) com o objetivo de desenvolver um conjunto de 

ações, em Saúde Bucal, com o propósito de atender o adolescente 

numa visão integral de saúde, enfatizando a promoção à saúde, 

prevenção dos agravos, diagnóstico precoce, tratamento e 

reabilitação, melhorando a qualidade de vida do adolescente e de 

sua família; 

♦ Supervisão e avaliação do Programa de odontologia hospitalar do 

HUGO, para implementação do mesmo em outras unidades 

hospitalares da SES. 

CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 
IMPLANTADOS E EM FASE DE IMPLANTAÇÃO NO ANO DE 2011

MUNICÍPIO TIPO DE CEO

1. Pires do Rio Tipo II

2. São Miguel do Araguaia Tipo I

3. Rio Verde Alteração de Tipo I para Tipo III

4. Bom Jesus de Goias Tipo II

5. Jaraguá Tipo III

6. Águas Lindas de Goiás Tipo II

7. Trindade Tipo I

8. Santa Helena de Goiás Tipo I

9. Jussara Tipo I

Fonte: SPAIS/SES-GO 
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Gráfico 1: Indicador 41 - Cobertura populacional estimada das Equipes de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde 
da Família. Ano 2011.

Fonte: MS/SAS/Departamento da Atenção Básica -DAB
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Gráfico 1: Indicador 42-Média da Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada. Ano 2011.

Fonte:SIA- Sistema Informação Ambulatorial do SUS
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Gráfico 3: Indicador 41 Número de Equipes de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família implantadas*                
Ano 2011.

*Implantadas: Considerar Número de Equipes de Saúde Bucal Completas informados no DAB

Fonte: MS/SAS/Departamento da Atenção Básica -DAB
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Atenção Primária

Incentivo de apoio técnico a implementação da Estratégia de Saúde 

da Família

♦ Foi repassado valor de R$ 31.464.420,00  referente  a 8 (oito) dos 

12 (doze) meses,  da contrapartida estadual com percentual de 25% 

do valor repassado pelo ministério da saúde para as equipes de 

saúde da família dos 246 municípios do estado de Goiás, para o 

fortalecimento das Equipes de Saúde da  Família. 

Realizações: 

♦ Em dezembro de 2010 (última informação do Sistema Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES) havia 1134 ESF 

implantadas em 243 municípios e 814 Equipes de Saúde Bucal - 

ESB implantadas em 242 municípios goianos (gráfico 1). Em 

novembro de 2011, o nº de ESF é de 1156 e 822 de ESB, sendo 713 

modalidade I e 109 modalidade II (gráfico 3). Esses valores podem 

variar, de acordo com as equipes que são informadas (completas) no 

SCNES. Esses dados continuam sofrendo problemas de atualização 

por parte dos municípios, gerando suspensão de recursos do Fundo 

Nacional de Saúde e solicitações de incentivos retroativos. Abaixo 

estão descritas algumas das ações que foram realizadas por esta 

coordenação, as que mais terão impacto sobre a qualidade e 

resolubilidade da Atenção Primária, que não estavam descrita na 
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Programação Anual de Saúde e também as que foram demandadas 

no decorrer do ano; 

♦ Foram analisadas e enviadas ao Ministério da Saúde, em 2011, 

solicitações de pagamento de Incentivos Retroativos de 10 

municípios,19 solicitações de credenciamento de ESF, 34 de ESB, 

51 de ACS, 10 Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF; 

♦ Monitoramento e assessoria na implantação e operacionalização dos 

sistemas de informação vinculados à atenção primária à saúde 

(SIAB, SIA e CNES); 

♦ Realização do Curso Básico para profissionais dos Núcleos de 

Apoio ao Saúde da Família - NASF.(03 Turmas); 

♦ Elaboração da Proposta Metodológica de M&A dos indicadores da 

APS – SISPACTO/PMAQ; 

♦ Realização da Oficina com técnicos da SPAIS, Regionais de Saúde 

e parceiros, para definição de eixos para a elaboração do Plano 

Estadual de Monitoramento e Avaliação da Atenção Primária à 

Saúde – PEMAPS; 

♦ Realização de Oficina Regionalizada para construção de Plano 

Municipal de Monitoramento e Avaliação da Atenção Primária, 

Região de Saúde Rio Vermelho; 

♦ Assessoria e orientação as Regionais de Saúde e Municípios para a 

adesão: 

� Programa Saúde na Escola – PSE (99 municípios) 

� Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade - PMAQ em 174 

municípios (70%); 

� Programa de Requalificação de UBS - componente Reforma 

em 81municípios (197 UBS); 

� Programa Academia da Saúde - componente Construção em 

87municípios (91 Polos); 

� Programa de Requalificação de UBS - componente Ampliação 

e   Telessaúde - em execução. 

♦ Levantamento de capacitação/curso introdutório de profissionais da 

ESF; 

♦ Análise dos Planos Operativos da Compensação das Especificidades 

Regionais – CER (107 municípios); 

♦ Teleaula com o tema: O papel do Agente Comunitário de Saúde no 

controle da Dengue; 

♦ Teleaula sobre papel das ESF na assistência aos portadores de 

H1N1; 

♦ Curso de Qualificação da Atenção Básica, como facilitadores (3 

regionais); 
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♦ Curso para multiplicadores do Curso Básico da Estratégia Saúde da 

Família, como facilitadores (2 cursos); 

♦ Curso Básico da Estratégia Saúde da Família em EAD, como 

avaliadores; 

♦ Assessorias via telefone e presencial, aos municípios e Regionais de 

Saúde em número aproximado de 1200;  

Observações: 

♦ Na gestão 2011, a Coordenação da Estratégia Saúde da Família e a 

Coordenação de Monitoramento e Avaliação da Atenção Primária à 

Saúde, que continuou com o objetivo de institucionalizar a cultura 

de avaliação e monitoramento dos da Atenção Primária no estado, 

passaram a ser subcoordenações. Foi criada a subcoordenação de 

Sistema de Saúde da Atenção Primária, para cuidar da parte 

informatizada e administrativa, ficando todas dentro da 

Coordenação da Atenção Primária à Saúde; Grande parte das 

atividades são realizadas em conjunto e/ou são complementares 

entre as três subcoordenações. 

♦ A SES fez a adesão à fase 2 do Projeto de Expansão e Consolidação 

da Estratégia Saúde da Família – PROESF/2010, em seu 

componente II, que visava o fortalecimento da capacidade técnica 

da Secretaria em Monitoramento e Avaliação e Educação 

Permanente. Foram programadas várias ações para 2011, tanto pela 

Subcoordenação da Atenção Primária a Saúde quanto pela 

Subcoordenação de Monitoramento e Avaliação, dentro das 

diretrizes e uso do recurso do PROESF. Mas devido a entraves 

burocráticos, processos de licitação iniciados não finalizados em 

tempo e outros que não foram iniciados devido a entendimentos 

diferenciados sobre o uso do recurso, como também as contínuas 

demandas não programadas, dificultaram potencialmente o 

cumprimento de nossas metas para o ano. Foram realizadas duas 

capacitações integrantes de um dos processos, dos dois que foram 

concluída a licitação.  

Municípios com Equipes implantadas da Estratégia Saúde da Família e 

Saúde Bucal Estado de Goiás -  Nov/2011 

Fonte: MS/DAB 
Cobertura Populacional Estimada da Estratégia Saúde da Família 
Estado de Goiás –  Novembro/2011 

244

242

SAÚDE DA FAMÍLIA

SAÚDE BUCAL
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Fonte: MS/DAB 

Equipes Implantadas da Estratégia Saúde da Família e Saúde Bucal Estado 

de Goiás – 1998- Nov/2011 

 N                            

Fonte: MS/DAB 

Equipes Implantadas de Saúde Bucal por modalidade Estado de Goiás – Nov/2011 

Fonte: MS/DAB 
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Observações: Mod I = Cir. Dentista + Auxiliar Consultório 

                        Mod II = inclui o Técnico de Higiene Dental  

Agentes Comunitários de Saúde Estado de Goiás – Nov/2011 

     Fonte: MS/DAB 

Equipes de Núcleo de Apoio à Saúde da Família implantadas por modalidade 

                  Estado de Goiás – Nov/2011 

Fonte: MS/DAB 

Atenção a Saúde da Mulher, Criança e Adolescente

Saúde da Mulher

Realizações: 

♦ Cooperação técnica aos municípios quanto a: Atenção ao Pré-Natal,   

Parto, Puerpério e Abortamento; Assistência Ginecológica; 
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Prevenção, controle e tratamento das DST/AIDS; Direitos Sexuais e 

Direitos Reprodutivos; Prevenção, controle e tratamento do Câncer 

de Colo de Útero; Prevenção, controle e tratamento do Câncer de 

Mama; Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e 

Sexual; Controle da Mortalidade Materna; Educação em Saúde da 

Mulher; Atenção às Mulheres no Climatério e menopausa ; 

♦ Revisão do Módulo do Curso para Qualificação da Atenção Básica 

em Atenção à Saúde da Mulher; 

♦ Implantação e Implementação de serviços de Saúde da Mulher; 

Monitoramento e Avaliação dos Indicadores do PAISM; Apoio às 

unidades de referência em Assistência a Mulheres, Adolescentes e 

Crianças Vítimas de Violência Sexual;; Planejamento de ações e 

Metas em parceria com áreas afins; Participação em conselhos, 

núcleos e demais entidades do controle social 

(SPAIS/SEMIRA/CONEN/DEAMS e outros); Participação na 

formatação das Redes de Assistência à Mulher; Participação nas 

ações do Comitê Estadual de Morte Materna e Assessoraria aos 

Comitês na implantação de Comitês Regionais e Municipais de 

Mortalidade Materna; 

♦ Realização do Evento em Homenagem ao dia Internacional da 

Mulher, em parceria com a Secretaria Estadual da Mulher e 

Igualdade Racial- SEMIRA, com atividades preventivas do Câncer 

de Colo de Útero e de Mama, planejamento familiar, violência no 

Centro de Referência da Mulher; 

♦ Participação na PUC – Rede Goiana de Pesquisa e Estudo de 

Gênero para apresentação da Rede de Atendimento Mulheres 

Vítimas de Violência em Goiás;  

♦ Implementação do teste da mamãe para 61 municípios do Estado de 

Goiás, aumentando a cobertura da 2ª coleta para o diagnóstico do 

HIV e Sífilis no 3º trimestre de gestação; 

♦ Assessoria a Escola de Saúde Pública para a implementação da 

capacitação de Qualificação da Atenção Básica de Saúde da Mulher 

em 100% da demanda; 

♦ Implementação do Programa de Humanização no Pré-Natal e 

Nascimento - PHPN e Proteção ao parto; 

♦ Assessoria para 61 municípios com amostra insatisfatória na 

realização de coletas de material para exame citopatológico para 

mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos; 

♦ Elaboração e validação do instrumento de supervisão/avaliação para 

utilizar nas unidades de referência no atendimento às Vítimas de 

Violência Sexual, juntamente com a coordenação de DST, 

Vigilância Epidemiológica, Assistência Farmacêutica, e  Atenção 

Básica ; 
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♦ Supervisão das maternidades dos municípios de Itumbiara, Caldas 

Novas, Formosa, Ceres, São Luís de Montes Belos. que participam 

da rede de atendimento de mulheres e adolescentes vítimas de 

violência sexual e doméstica. 5 supervisões ; 

♦ Participação na reunião da Câmara Técnica de Enfrentamento ao 

Tráfego de Pessoas do Estado de Goiás/SEMIRA; 

♦ Participação de Audiência Pública na Assembléia Legislativa: 

Enfrentamento da Violência "Dia Nacional de Combate à Violência 

Contra a Mulher; 

♦ Realizado em parceria com o Conselho Estadual da Mulher o 

Relatório do Diagnóstico Situacional da Violência Contra a Mulher 

no estado de Goiás no ano de 2011; encaminhado ao comando da 

Policia Civil e as Secretarias Estaduais; 

♦ Reuniões do Grupo gestor Nós podemos Goiás, para discussões dos 

objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), detalhados em 

metas e indicadores. 

Gráfico I - Série histórica, 2004 a 2010 da porcentagem de nascidos vivos com 

07 ou mais consultas de pré-natal - Goiás 

         Fonte: SIM/SINASC/SPAIS 

Comentários: 

♦ Pode-se perceber que a meta proposta de 65.28% de nascidos vivos 

com mais de 7 consultas de Pré-natal já foi alcançada. 
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Gráfico II - Partos normais e cesáreas – Goiás Goiás/2009. 

Fonte: SIM/SINASC/SPAIS 

Gráfico III – Número de Partos Cesáreos e  Partos normais -  Ano de 2010 

Fonte: SIM/SINASC/SPAIS     

Comentários: 

♦ A taxa de cesariana em 2009 e 2010 tem seu percentual elevado em 

relação ao número de partos normais. Em torno de 59% de Partos 

cesáreos e 41% de partos normais no ano de 2009.e 2010. 

Gráfico IV – Razão dos exames citopatológico cérvico-vaginal em mulheres 

de 25 A 59 Anos 

Fonte : SISCOLO/SPAIS 

Comentários:  

♦ Um indicador de qualidade nesta assistência específica é medida 

com a razão entre exames citopatológicos do colo do útero na faixa 

etária de 25 a 59 anos e a população feminina nesta faixa etária. A 

meta pactuada para a realização dos exames preventivos de citologia 
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oncótica está em torno de 18 % a 20%, mas podemos perceber que 

desde 2004 ela não foi atingida. Um dos motivos que acreditamos 

de estar abaixo da meta é em função do laboratório prestador de 

serviço não utilizar corretamente o Sistema oficial de Controle de 

câncer de colo de útero –SISCOLO ,o qual é a fonte que dá origem 

aos dados, os municípios informam que o número de exames 

citopatológicos por eles realizados não corresponde aos números 

fornecidos pelo sistema. Estima-se que o ideal para redução da 

mortalidade seja uma a cobertura de 70% destes indicadores.  

Gráfico V - Nº de óbitos maternos em Goiás 2005 a 2008 
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Fonte: SIM/SINASC e Comitê de Mortalidade Materna Dados Preliminares, 

Comentários:  

♦ Óbito materno é aquele decorrente de complicações na gestação, 

geradas por aborto, parto ou Puerpério (até 42 dias após o parto). 

Estima-se que, no Brasil, 29% dos óbitos maternos não foram 

registrados (RIPSA, 2006).  

♦ Comentário: Apesar de o gráfico apresentar um declínio ainda 

continua com a mortalidade materna alta, mesmo com o aumento da 

cobertura pré-natal e o alcance do elenco mínimo das sete consultas, 

podemos relacionar também este fato ao aumento das cesarianas em 

relação ao parto normal de 2009 para 2010.  A meta de Goiás é de 

reduzir em três quartos, até 2015, a taxa de mortalidade materna. 

Tabela 2- Porcentagem de óbitos de mulheres em idade fértil investigados 

2006-2010 Goiás. 

ANO 2006 2007 2008 2009 2010 

Porcentagem de óbitos de 
mulheres em idade fértil 

investigados 
66,43 37,82 38,51 31,25 

22,57 
MP- 50%

Fonte: SIM/SINASC/Comitê de Redução da Mortalidade Materna/ Indicadores do Pacto da Atenção 

Básica 2007. 

 MP (- Meta Pactuada p/ 2010). 

A meta ainda não foi alcançada devido as dificuldade de analise e envio 

dos dados, e também a investigação deficitária dos óbitos nos municípios e o fato 

de existir ainda no Estado um número insignificante de Comitês de Mortalidade 
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Materna Municipal. Dificultando assim as ações de prevenção dos óbitos 

maternos. 

  

SAÚDE DO ADOLESCENTE  

Realizações:  

♦ Assessoria às equipes capacitadas dos municípios, que possuem 

Centros de Internação (Goiânia, Jataí, Porangatu, Formosa, 

Luziânia, Anápolis, Itumbiara) de Adolescentes em Conflito com a 

Lei na implantação das ações do Plano Operativo Estadual- POE; 

♦ Assessoria na elaboração dos Planos Municipais Específicos para o 

desenvolvimento de ações e serviços voltados para os adolescentes 

em conflito com a lei em regime de Liberdade Assistida. 07 

municípios; 

♦ Sensibilização dos gestores municipais e profissionais de saúde de 

Anápolis, Itumbiara, Rio Verde, Caldas Novas, Aparecida de 

Goiânia e Goiânia para o desenvolvimento de ações de 

promoção/prevenção e tratamento de usuários de álcool e outras 

drogas. 06 sensibilizações; 

♦ Em parceria com a Gerencia de Atenção à Saúde -SPAIS, foi 

promovido sensibilização e apoio técnico, para o planejamento de 

ações e serviços voltados para o Projeto Olhar Brasil nos municípios 

adesos ao Programa Saúde na Escola. 132 municípios;

♦ Apoio técnico às equipes das Secretarias de Saúde e Educação dos 

municípios que aderiram ao Programa Saúde nas Escolas- PSE, para 

o desenvolvimento das ações de promoção, prevenção e tratamento 

dos usuários de álcool e outras drogas. 132 municípios; 

♦ Supervisão Clínica no Centro de Apoio Psicossocial – CAPS, 

Girassol – Goiânia, para implementação da Atenção à Saúde Mental 

de Adolescentes e Crianças; 

♦ Encontro com os técnicos da Secretaria Estadual de Educação, com 

objetivo de implementar a Política de Atenção à Saúde Mental nas 

escolas; 

♦ Apoio na realização das oficinas de capacitação, seminários e 

palestras, planejadas pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional- GTI 

do Programa Saúde e Prevenção nas Escolas - SPE ; 

♦ Supervisão Clínica no Centro de Apoio Psicossocial – CAPS, 

Girassol – Goiânia  e Senador Canedo, para implementação da 

Atenção à Saúde Mental de Adolescentes e Crianças. Formosa –

Diagnóstico da Situação da Saúde nas Unidades de Internação de 

Adolescentes Privados de Liberdade; 

♦ Supervisão no CASE - Centro de Atendimento Sócio Educativo 

Goiânia, Luziânia  e Formosa  para Diagnóstico da Situação da 

Saúde nas Unidades de Internação de Adolescentes Privados de 

Liberdade; 
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♦ Supervisão no CIP - Centro de Internação Provisória – Goiânia – 

Diagnóstico da Situação da Saúde nas Unidades de Internação de 

Adolescentes Privados de Liberdade; 

♦ Reunião com grupo técnico gestor  do Plano Operativo Estadual em 

Goiânia, com o objetivo de implementar as ações de atenção a saúde 

ao adolescente privado de liberdade; 

♦ Encontro técnico com o Juizado da Infância e Juventude Goiânia, 

com o objetivo de assessoria técnica e implementação da atenção ao 

adolescente privado de liberdade; 

♦ Reunião técnica para implementação do Plano Operativo Estadual - 

POE, com a Secretaria de Cidadania e Trabalho e  SPAIS.  

SAÚDE  DA CRIANÇA 

♦ Assessoria aos 246 municípios para a  realização de atividades 

educativas na Semana Mundial de Amamentação e do Dia da 

Doadora de Leite Humano, através das Regionais de Saúde ; 

♦ Assessoria a 5 Bancos de Leite Humano para a comemoração do dia 

1º de outubro – Dia Nacional da Doadora de Leite Humano; 

♦ Estimulado a implantação / implementação de Comitês Municipais 

de Prevenção à Mortalidade Infantil e Fetal nos municípios com 

mais de 80 mil habitantes e municípios sede de regionais; 

♦ Reavaliação Estadual de 12 Hospitais com Iniciativa Hospital  

Amigos da Criança ; 

♦ Assessoria  para o  monitoramento  online das  15  Maternidades 

que fazem parte da Iniciativa Hospital Amigo da criança ; 

♦ Estabelecido parcerias com Conselhos e ONG que visam a garantia 

os direitos da criança, por meio da participação em reuniões do 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

♦ Mobilização dos Bancos de Leite Humano de Goiás e organização 

local para a participação na videoconferência da 1ª Reunião 

Nacional da Rede Iberoamericana de BLH, através do sistema Rede 

Universitária de Telemedicina (RUTE); 

♦ Supervisão e monitoramento do Banco de Leite Humano de Goiás ;  

♦ Elaboração do Projeto de Intensificação das Ações de Saúde da 

Criança para municípios da Região Integrada de Desenvolvimento 

do Entorno do Distrito Federal (RIDE); 

♦ Elaboração de um Projeto Estadual de Implantação de Cartórios de 

Registro Civil nas maternidades públicas da capital; 

♦ Realização de assessoria no Hospital Municipal de Goiatuba e na 

Maternidade de Senador Canedo, para implantação da Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança IHAC; 
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♦ Entrega do selo de revalidação do Ministério da Saúde em 14  

Maternidades que possuem a Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

IHAC. 

Conclusão 

♦ A Atenção a saúde da Mulher e criança vem representando melhoria 

dos indicadores com melhoria da atenção ao pré-natal parto e 

puerpério e fortalecimento das parcerias intra extra  institucional  

viabilizaram a potencialização   de resultados exitosos . 

♦ No entanto a maioria das ações de saúde desenvolvidas na Atenção 

Primária à Saúde, até o momento não estão contemplando à Atenção 

Integral ao Adolescente de modo expressivo, prevalecendo o 

modelo assistencial curativista. Há necessidade urgente da 

implementação e implantação das Políticas de Saúde, com 

planejamento e agendas sistematizadas para promoção, proteção e 

recuperação da saúde do adolescente, reduzindo assim os 

indicadores de morbimortalidade dessa população.   

SISTEMAS DE SAÚDE  DA MULHER, CRIANÇA E  DO 

ADOLESCENTE

♦ Realização de diagnóstico situacional dos 246 municípios nos 

Sistemas de Informação: Sistema de informação do controle do 

câncer de colo  de útero  e de mama  –SISCOLO/SISMAMA  e 

Sistema de Informação Acompanhamento do Pré-Natal  / 

SISPRENATAL; 

♦ Elaboração  de 05 relatórios para a avaliação do indicador: amostras 

insatisfatórias de exames citopatológico para a prevenção do Câncer 

de colo de útero (SISCOLO), por município e por Regional de 

Saúde; 

♦ Implantação dos sistemas  SISCOLO e SISMAMA para a Regional 

Sul e 06 municípios;  

♦ Implantação dos SISPRENATAL no   Município de Perolândia;  

♦ Acompanhamento  monitoramento retroalimentação  dos Sistemas 

de Informação dos municípios  com sistema implantados : 

SISCOLO ,SISMAMA E SISPRENATAL;  

♦ Elaboração de  15 relatórios para a avaliação da razão de exames 

citopatológico (SISCOLO), dos 246 município; 

♦ Assessoria à Secretaria Municipal de Saúde de Mineiros na 

apresentação de indicadores: exames citopatológico com amostras 

insatisfatórios e relação de mulheres com lesões  precursoras para 

seguimento – controle do câncer do colo do útero e de mama - 

SISCOLO e SISMAMA); 

♦ Assessoria mensal ao município de jataí no repasse da base de dados 

do SISCOLO (Sistema de Informação do Controle do Câncer do 

Útero ) e do SISMAMA (Sistema de Informação do Câncer de 
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Mama ) a  Município - arquivos para seguimento de mulheres com 

exames alterados; 

♦ Reunião sobre Sistemas de Informação em Saúde: SISCOLO, 

SISMAMA e SISPRENATAL com a Regional Central (Macro-

Goiânia).         

                                                                                                                                                                                                                                                   

� Ação 2552 - Aquisição de Medicamentos Excepcionais 

Realizações: 

Aquisição de medicamentos excepcionais para o Juarez Barbosa –

CMAC:

♦ Contratos relativo a aquisição de medicamentos excepcionais para 

pacientes cadastrados no CMAC – Juarez Barbosa.   

Doação de medicamentos / mandados de segurança.

♦ Contratos relativo a aquisição de medicamentos para doação a 

pacientes carentes; 

♦ Importação de medicamentos para atender mandados de segurança; 

Informamos que no decorrer do ano de 2011 foram atendidos 385 pacientes 

oriundos de: 

• 29 Mandados de Segurança Coletivos; 

• 179 Mandados de Segurança Individuais. 

Custo mensal / mandados de segurança / JANEIRO A DEZEMBRO 2011 (até 

21/12/2011) 

Mês Custo aproximado 

JANEIRO R$ 1.540.085,60 

FEVEREIRO R$ 1.837.841,40 

MARÇO ------------------------------------ 

ABRIL R$ 335.519,10 

MAIO R$ 524.906,64 

JUNHO R$ 134.851,34 

JULHO R$ 150.581,16 

AGOSTO R$ 1.237.636,00 

SETEMBRO R$ 26.931,90 

OUTUBRO R$ 277.675,20 

NOVEMBRO R$ 1.695.107,02 

DEZEMBRO (até 09/12/2010) R$ 3.500.215,14 

Total R$ 11.261.350,50 

MÉDIA MENSAL MANDADOS DE 
SEGURANÇA NOVOS ATENDIDOS 17 
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PROGRAMA 1853 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAP VUPT. 

� AÇÃO 2553 - Implantar Padrão Vapt-Vupt Nos Órgãos Do Estado 

Realizações: 

Não foi desenvolvida nenhuma atividade neste programa e  ação. 

PROGRAMA 1865 - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO E 

OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE ASSISTENCIAL DE REFERÊNCIA 

DA SES/GO 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

Recursos de custeio gastos - rede Assis Ref:

(somatório dos recursos gastos com custeio em  unidades de saúde da rede 

assistencial de referência da da SES /Total de recursos da SES) x 100 

Freqüência unidade de medida Meta Realizado 

mensal % 20 19,6 

Porcentagem de recursos de investimentos gastos na rede Ass. Ref.:  

 (somatório dos recursos gastos com investimento em unidades de saúde da rede 

assistencial de referência da SES / Total de recursos da SES) x 100; 

Freqüência unidade de medida Meta Realizado 

trimestral % 7 3,9 

Comentários: 

♦ Aumento nos números da produção hospitalar em comparação com 

2010. Os números revelam que a quantidade de atendimento, de 

cirurgias e internações em muitos casos superou a do ano anterior, 

apesar das dificuldades enfrentadas pela Secretaria de Estado da 

Saúde (SES). O balanço revela que o número geral de óbitos 

diminuiu em algumas unidades, o que significa maior qualidade no 

atendimento. 

♦ Queda de óbitos - No Hugo, maior hospital de urgências de Goiás, 

houve aumento no número de cirurgias, com 9.137,  a quantidade de 

procedimentos cirúrgicos refletem a demanda do hospital. “O Hugo 

atende casos mais graves, de urgência e emergência, e esse aumento 

sinaliza a demanda recebida e que o Hugo foi capaz de absorver”. 

♦ Outro dado significativo diz respeito ao número de óbitos. Em 2010 

foram registradas 2.814 mortes contra 1.574 no ano passado, uma 

diminuição de 44%. Esse número revela que mesmo atendendo 
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casos mais complexos o hospital conseguiu otimizar o atendimento, 

prestando um serviço de qualidade à população. 

♦ Urgências em alta - Já no Hospital de Urgências de Anápolis houve 

ligeira diminuição no número do atendimento geral (5%), mas com 

aumento nas cirurgias (31%). Os casos de atendimento ortopédicos 

e vasculares cresceram (7% e 34% respectivamente), o que significa 

mais atendimento a casos de urgência e emergência. Quem gerencia 

a unidade é a Fundação de Assistência Social de Anápolis, que 

atende a cerca de 200 pacientes diariamente. 

♦ No CRER e Huapa o número de atendimentos teve aumento de 16% 

e 13%, respectivamente. Na unidade de Aparecida de Goiânia 

somente o atendimento Buco-Maxilo quase dobrou, passando de 

573 para 1043. A quantidade de procedimentos cirúrgicos também 

cresceu, de 970 em 2010 para 1.185 no último ano (aumento de 

19%). No Crer esse número foi ainda maior, com um crescimento de 

53%. Vinte novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

também foram criados em 2011 na unidade, atendendo em pouco 

mais de 5 meses, um total de 2.701 pacientes. 

♦ Iniciou o atendimento no mês de julho, da unidade de urgência da 

região Sudoeste (Hurso). Nos últimos seis meses de 2011 a unidade 

ampliou as internações, passando de 100 em julho para 216 em 

dezembro. Mesmo caso dos procedimentos cirúrgicos, que de 129 

passaram para 243 no último mês do ano. No total, foram 958 

internações e 1.101 cirurgias. Os atos não médicos, como de 

fonoaudióloga, psicologia e fisioterapia também registraram um 

número substancial, com 32.988 casos. 

♦ Apesar dos desafios enfrentados pela SES em 2011, os bons 

números da produção hospitalar das unidades do estado revelam que 

as ações do ano passado refletiram na capacidade produtiva dos 

hospitais. “Diminuíram os óbitos no Hugo, inauguramos 

definitivamente o Hospital de Urgência da Região Sudoeste, o 

Huapa e o CRER aumentaram o atendimento. São informações 

concretas que revelam o esforço feito para superar a burocracia e 

deficiências estruturais de planejamento. 

♦ Com a entrada das Organizações Sociais no gerenciamento das 

unidades, os problemas com déficit recursos humanos e 

abastecimento serão solucionados com rapidez, pois as OS possuem 

autonomia legal para contratar e comprar, ao contrário dos órgãos 

públicos. O Hospital Geral de Goiânia (HGG) será o primeiro a ser 

gerido por uma OS, o Idetch, já a partir de janeiro de 2011. As 

demais unidades também serão gerenciadas pelas OS e vão poder 

dinamizar ainda mais a assistência oferecida. Estamos finalizando os 

preparativos para o chamamento, que será único para todas; 
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Principais realizações do Hemocentro de Goiás - HEMOGO:

♦ Implantação da Hemovilância e Retrovigilância; 

♦ Visita aos hospitais para divulgação da Hemovigilância; 

♦ Implantação de formulários com atendimento ao receptor e 

confirmatório para HIV; 

♦ Treinamentos em biossegurança, acidentes de trabalho e 

gerenciamento de resíduos aos servidores e estagiários da 

Hemorrede; 

♦ Participação no Curso do Programa Nacional de Qualificação da 

hemorrede, promovido pela Coordenação Geral de Sangue e 

Hemoderivados-CGSH/MS em Brasília-DF; 

♦ Elaboração e Divulgação do PPRA 2011 a 2013; 

♦ Coordenação da Comissão de Implantação da NR-32; 

♦ Treinamentos da NR-32 e estatísticas de adesão; 

♦ Elaboração do Plano de Emergência e Evacuação; 

♦ Organização da CIPAT junto com a CIPA; 

♦ Elaboração, revisão e adequação de Termos de Referência para 

aquisições/contratações diversas; 

♦ Pesquisa de Satisfação do doador de sangue e pacientes; 

♦ Pesquisa de Clima Organizacional; 

♦ Auditoria Interna em todos os setores; 

♦ Participação no Curso do Programa Nacional de Qualificação da 

hemorrede, promovido pela  Coordenação Geral de Sangue e 

Hemoderivados-CGSH/MS em Brasília-DF; 

♦ Participação na II Oficina Hemobrás – Gestão da Qualidade em 

Serviços de Hemoterapia; 

♦ Visita a unidades da Hemorrede: Agência Transfusional de Anápolis 

(HUHS); 

♦ Assessoramento aos setores e diretoria relativos aos 

procedimentos/atividades e à gestão; 

♦ Implantação do Tratamento de Profilaxia Primária da Coordenação 

Geral de Sangue e Hemoderivados-CGSH/MS, contribuindo para a 

avanço do tratamento das crianças de 0 a 3 anos  e aumentando o 

abastecimento de fator; 

♦ Parcerias com Instituições Públicas e Privadas  (Agência Goiana de 

Esporte e Lazer -AGEL e Organização das Voluntárias de Goiás-

OVG, através de prática de atividades físicas e profissionalização 

dos jovens e adolescentes portadores de hemofilia; 

♦ Participação na II Jornada de Serviço Social, realizada no HUGO 

em Goiânia-GO; 
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♦ Participação no Circuito Disciplinar CIMAH, em São Paulo-SP; 

♦ Participação de Curso promovida pela Universidade de Hemofilia, 

em São Paulo-SP; 

♦ Implantação do Comitê de Hemofilia. 

♦ PSICOLOGIA:  

• Implementação do serviço, obtendo adesão significativa dos 

pacientes; 

• Inauguração da Brinquedoteca para os pacientes e criação do 

catálogo virtual de brinquedos existentes; 

♦   Cadastro de 09 (nove) procedimentos junto à Secretaria Municipal 

de Saúde (Boletim de Produção Ambulatorial-BPA): Atendimento 

de Psicoterapia de grupo, Terapia Individual, Determinação de 

Tempo (TTPA), Determinação de Tempo (TAP), Dosagens de Fator 

VIII,  Dosagem de Fator  IX inibidor, Dosagem de Fibrinogênio e 

Administração de procedimentos na Atenção Especializada; 

♦ Alteração na apresentação de Faturamento de alguns procedimentos 

(de Consolidado para individualizado); 

♦ Implantação de Relatório Mensal para alguns serviços: Atendimento 

Médico, Sangria, Serviço Social, Farmácia, Psicologia e 

Odontologia); 

♦ Treinamento sobre Relatório Mensal de Produção - 

HEMOPROD/MS para técnicos das Agências Transfusionais de 

Morrinhos e do  Hospital de Urgências da Região Sudoeste-

HURSO; 

♦ Média de Produção do Hemocentro Coordenador:  1.994 bolsas 

coletadas, 5.060 hemocomponentes produzidos (fracionamento), 

1.933 bolsas expurgadas/perda e 3.191 transfusões/distribuições 

realizadas por mêsCadastro de 09 (nove) procedimentos junto à 

Secretaria Municipal de Saúde (Boletim de Produção Ambulatorial-

BPA): Atendimento de Psicoterapia de grupo, Terapia Individual, 

Determinação de Tempo (TTPA), Determinação de Tempo (TAP), 

Dosagens de Fator VIII,  Dosagem de Fator  IX inibidor, Dosagem 

de Fibrinogênio e Administração de procedimentos na Atenção 

Especializada; 

♦ Alteração na apresentação de Faturamento de alguns procedimentos 

(de Consolidado para individualizado); 

♦ Implantação de Relatório Mensal para alguns serviços: Atendimento 

Médico, Sangria, Serviço Social, Farmácia, Psicologia e 

Odontologia); 

♦ Treinamento sobre Relatório Mensal de Produção - 

HEMOPROD/MS para técnicos das Agências Transfusionais de 

Morrinhos e do  Hospital de Urgências da Região Sudoeste-

HURSO; 
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♦ Média de Produção do Hemocentro Coordenador:  1.994 bolsas 

coletadas, 5.060 hemocomponentes produzidos (fracionamento), 

1.933 bolsas expurgadas/perda e 3.191 transfusões/distribuições 

realizadas por mês; 

♦ Parcerias com a Organização das Voluntárias de Goiás-OVG, nos 

projetos de profissionalização de adolescentes portadores de 

hemofilia; 

♦ Implantação do protocolo de profilaxia primária aos portadores de 

coagulopatias hereditárias criados pela Coordenação Geral de 

Sangue e Hemoderivados-CGSH/MS; 

♦ Implantação de protocolo de imunotolerância aos pacientes de 

coagulopatias hereditárias com inibidores; 

Principais realizações do Hospital de Urgências da Região Sudoeste -

HURSO

Comunicação HURSO

♦ O setor de Comunicação foi implementado em Novembro de 2011, 

onde iniciou o trabalho de construção da imagem institucional, 

através das seguintes ações: 

• Elaboração de Manual de Identidade Visual, constando 

logomarca, papelaria e sinalização visual da unidade; 

• Construção do portal corporativo HURSO com áreas de 

transparência, orientações para saúde e releases à imprensa (em 

andamento, conclusão Janeiro/2012); 

• Montagem de Clipping institucional das tags: Hospital de 

Urgência de Santa Helena; Hospital de Urgência da Região 

Sudoeste; HURSO; HURS; Quantitativo total de matérias 

recortadas, protocoladas e evidenciadas à Diretoria até 

Dezembro/2011: 63, especificamente de Jornais, Revistas e 

Sites; 

• Implantação de Murais de Avisos e comunicação interna através 

de impressos; 

• Realização de eventos em parceria com a Comissão de 

Humanização;  

• Publicação de Informativo com as principais notícias da unidade. 

Recursos Humanos HURSO

♦ Nos Recursos Humanos, destaca-se o trabalho voltado ao 

desenvolvimento de pessoas. Para isso, instalou o Núcleo de 

Educação Permanente - NEP, que tem o objetivo de promover 

eventos/cursos/treinamentos nas diversas áreas profissionais do 

HURSO, no intuito de oportunizar a capacitação aos colaboradores, 
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de maneira permanente, para que os serviços aqui prestados sejam 

realizados com eficiência e tenham a eficácia esperada: 

HUMANIZAÇÂO HURSO

As ações da Comissão de Humanização têm sido realizadas com os 

públicos internos, colaboradores e usuários, a fim de gerar uma integralização dos 

serviços prestados com qualidade e respeito ao próximo.  

Verifique as ações realizadas e em execução pela comissão: 

♦ Dia do Fisioterapeuta (13/10); 

♦ Dia das Crianças (11/10); 

♦ Dia dos Servidores (28/10);  

♦ Comemoração dos aniversariantes do mês (desde Outubro); 

♦ Natal: disposição de uma “árvore colaborativa”; Apresentação de 

corais da cidade; Ceia e almoço de natal com cardápio diferenciado 

(22 a 25/12);  

A Comissão iniciará em 2012 as ações para relacionamento com a 

sociedade, acreditamos na importância da transparência e criação de valor para a 

sociedade, através de campanhas de promoção de saúde; prevenção de doenças; 

responsabilidade sócio-ambiental; práticas didático-pedagógicas; entre outras. 

Qualidade HURSO 

Para garantir a segurança tanto dos usuários e colaboradores a O.S. Pró-

Saúde e o Governo do Estado, por intermédio do contrato de gestão 120/2010, têm 

como meta a conquista da Acreditação ONA (Organização Nacional de 

Acreditação), certificação conferida publicamente à Instituição Hospitalar que 

comprova qualidade nos processos de prestação de serviços, avaliada sob critérios 

e requisitos pré definidos pelo Manual ONA. O Núcleo de Gestão da Qualidade é 
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o responsável em gerenciar esse processo por meio de trabalho integrado de todas 

as equipes. 

 Treinamentos realizados pela Qualidade: 

♦ Acreditação: líderes e demais colaboradores; 

♦ Controle de Documentos: líderes; 

♦ Preparação para Acreditação: líderes; 

♦ Ferramentas da Qualidade: líderes; 

♦ Mapeamento de Processos e Ferramentas da Qualidade - parte 

prática: líderes; 

♦ Planejamento estratégico: líderes e demais colaboradores; 

♦ Processos NGQE: analista da qualidade. 

Treinamentos realizados por consultoria externa: 

♦ Sensibilização para Acreditação: líderes e demais colaboradores; 

♦ Planejamento estratégico: líderes; 

♦ Cultura da Qualidade: líderes e colaboradores estratégicos; 

♦ Gestão por Competência: líderes. 

Comissões implantadas: 

♦ Controle de Infecção Hospitalar (implantada anteriormente); 

♦ Humanização;  

♦ Revisão de prontuários; 

♦ Multiprofissional de terapia nutricional; 

♦ Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde; 

♦ Prevenção e tratamento de lesões; 

♦ Padronização de materiais e medicamentos. 

Quantitativo de documentos validados: 

♦ Formulários: 339 

♦ Documentos externos: 57 

♦ Modelos: 11 

♦ Manual: 01  

♦ Procedimentos de Gestão: 02 

♦ Instrução de Trabalho: 01 

♦ Descrições de cargo: 35. 
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Principais realizações do Hospital de Dermatologia Sanitária – HDS

♦ Instalação da Central de Regulação Estadual, reforma física, 

estrutural, hidráulica, elétrica, pintura e rede lógica. 

♦ Instalação do Lava Jato, construção da área física, hidráulica e 

elétrica com os devidos equipamentos (Bomba d’água profissional, 

compressor, instalação de reservatório de água de 5 mil litros), 

cobertura com tenda , construção de esgoto e aplicação de brita no 

pátio de manobra e estacionamento, atendendo as exigências da 

ANVISA. 

♦ Construção do Gradil, separando a área hospitalar do Residencial 

Santa Marta, possibilitando maior segurança aos funcionários e 

pacientes, através do controle de entrada e saída de pessoas e 

veículos. 

♦ Instalação de hidrômetro em todo o perímetro hospitalar, 

substituição de toda rede hidráulica e adequação das dependências 

do Serviço Social 

� Ação 2652 - Custeio e Manutenção da Rede Assistencial de 

Referência da SES/GO 

Realizações: 

Aquisição de insumos odontológicos para a rede assistencial da saúde 

da SES/GO:

♦ Aquisição de materiais odontológicos, para  abastecimento da 

central de odontologia de Goiânia; 

♦ Aquisição de materiais odontológicos para as unidades de saúde da 

SES/GO; 

♦ Adiantamento destinado a custear despesas com material 

odontológico, para a central odontológica de Anápolis. 

Aquisição de insumos médico-hospitalares para a rede assistencial de 

saúde da SES/GO:

♦ Contratos relativos ao fornecimento de materiais médico-

hospitalares (Correlatos),  para o abastecimento das unidades 

hospitalares e assistenciais da SES/GO; 

♦ Contrato para fornecimento de gases medicinais às unidades da rede 

assistencial da SES/GO; 

Aquisição de insumos laboratoriais para a rede assistencial da 

SES/GO:

♦ Aquisição de insumos laboratoriais para aparelho analisador de 

IONS 9180 avl/roche lotados no Hospital de Urgências de Goiânia - 

HUGO, Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia - HUAPA e 

Hospital de Doenças Tropicais - HDT 
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♦ Contrato relativo ao fornecimento de KITS para exames, com 

instalação de equipamentos, incluindo assistência técnica e 

cientifica destinada a atender o Hemocentro de Goiás; 

♦ Contrato relativo ao fornecimento de insumos laboratoriais 

destinados a atender o aparelho MINI-VIDAS/BIOMERIEUX, para 

manter o adequado abastecimento do Hospital Materno Infantil – 

HMI, Hospital de Doenças Tropicais-HDT; 

♦ Aquisição de kit Monolisa anti- HBC Plus, para realização dos 

testes sorológicos de avaliação do sangue doado no 

HEMOG/SES/GO; 

♦ Contrato de aquisição de kits para detecção de anticorpos ANTI-

HIV-1 em soro ou plasma por método western blot-destinados a 

atender o laboratório do Hemocentro de Goiás – HEMOG; 

♦ Aquisição de Kit para prova de aglutinação do látex para 

diagnóstico de meningites; 

♦ Aquisição de demais insumos laboratoriais para a rede hospitalar e 

assistencial da SES/GO; 

♦ Aquisição de insumos laboratoriais para aparelho de gasometria 

ABL-5/RADIOMETER, lotado no HUGO, HMI, HDT. 

Principais realizações do Hemocentro de Goiás - HEMOGO:

♦ Implantação da Hemovilância e Retrovigilância; 

♦ Visita aos hospitais para divulgação da Hemovigilância; 

♦ Implantação de formulários com atendimento ao receptor e 

confirmatório para HIV; 

♦ Treinamentos em biossegurança, acidentes de trabalho e 

gerenciamento de resíduos aos servidores e estagiários da 

Hemorrede; 

♦ Participação no Curso do Programa Nacional de Qualificação da 

hemorrede, promovido pela Coordenação Geral de Sangue e 

Hemoderivados-CGSH/MS em Brasília-DF; 

♦ Elaboração e Divulgação do PPRA 2011 a 2013; 

♦ Elaboração e implantação de novos fluxos de acidentes de trabalho; 

♦ Coordenação da Comissão de Implantação da NR-32; 

♦ Treinamentos da NR-32 e estatísticas de adesão; 

♦ Elaboração do Plano de Emergência e Evacuação; 

♦ Organização da CIPAT junto com a CIPA; 

♦ Desenvolvimento de ações da metodologia 5S (Treinamentos e 

desenvolvimento de atividades); 
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♦ Nova padronização e reorganização do Arquivo Morto;

♦ Revisão, adequação e aprovação de protocolos, procedimentos 

operacionais padrão, formulários e registros; 

♦ Elaboração, revisão e adequação de Termos de Referência para 

aquisições/contratações diversas; 

♦ Pesquisa de Satisfação do doador de sangue e pacientes; 

♦ Pesquisa de Clima Organizacional; 

♦ Auditoria Interna em todos os setores; 

♦ Participação no Curso do Programa Nacional de Qualificação da 

hemorrede, promovido pela  Coordenação Geral de Sangue e 

Hemoderivados-CGSH/MS em Brasília-DF; 

♦ Participação na II Oficina Hemobrás – Gestão da Qualidade em 

Serviços de Hemoterapia; 

♦ Visita a unidades da Hemorrede: Agência Transfusional de Anápolis 

(HUHS); 

♦ Assessoramento aos setores e diretoria relativos aos 

procedimentos/atividades e à gestão; 

♦ Implantação do Tratamento de Profilaxia Primária da Coordenação 

Geral de Sangue e Hemoderivados-CGSH/MS, contribuindo para a 

avanço do tratamento das crianças de 0 a 3 anos  e aumentando o 

abastecimento de fator; 

♦ Parcerias com Instituições Públicas e Privadas  (Agência Goiana de 

Esporte e Lazer -AGEL e Organização das Voluntárias de Goiás-

OVG, através de prática de atividades físicas e profissionalização 

dos jovens e adolescentes portadores de hemofilia; 

♦ Participação na II Jornada de Serviço Social, realizada no HUGO 

em Goiânia-GO; 

♦ Participação no Circuito Disciplinar CIMAH, em São Paulo-SP; 

♦ Participação de Curso promovida pela Universidade de Hemofilia, 

em São Paulo-SP; 

♦ Implantação do Comitê de Hemofilia. 

♦ PSICOLOGIA:  

• Implementação do serviço, obtendo adesão significativa dos 

pacientes; 

• Inauguração da Brinquedoteca para os pacientes e criação do 

catálogo virtual de brinquedos existentes; 

♦   Cadastro de 09 (nove) procedimentos junto à Secretaria Municipal 

de Saúde (Boletim de Produção Ambulatorial-BPA): Atendimento 

de Psicoterapia de grupo, Terapia Individual, Determinação de 

Tempo (TTPA), Determinação de Tempo (TAP), Dosagens de Fator 

VIII,  Dosagem de Fator  IX inibidor, Dosagem de Fibrinogênio e 

Administração de procedimentos na Atenção Especializada; 
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♦ Alteração na apresentação de Faturamento de alguns procedimentos 

(de Consolidado para individualizado); 

♦ Implantação de Relatório Mensal para alguns serviços: Atendimento 

Médico, Sangria, Serviço Social, Farmácia, Psicologia e 

Odontologia); 

♦ Treinamento sobre Relatório Mensal de Produção - 

HEMOPROD/MS para técnicos das Agências Transfusionais de 

Morrinhos e do  Hospital de Urgências da Região Sudoeste-

HURSO; 

♦ Média de Produção do Hemocentro Coordenador:  1.994 bolsas 

coletadas, 5.060 hemocomponentes produzidos (fracionamento), 

1.933 bolsas expurgadas/perda e 3.191 transfusões/distribuições 

realizadas por mêsCadastro de 09 (nove) procedimentos junto à 

Secretaria Municipal de Saúde (Boletim de Produção Ambulatorial-

BPA): Atendimento de Psicoterapia de grupo, Terapia Individual, 

Determinação de Tempo (TTPA), Determinação de Tempo (TAP), 

Dosagens de Fator VIII,  Dosagem de Fator  IX inibidor, Dosagem 

de Fibrinogênio e Administração de procedimentos na Atenção 

Especializada; 

♦ Alteração na apresentação de Faturamento de alguns procedimentos 

(de Consolidado para individualizado); 

♦ Implantação de Relatório Mensal para alguns serviços: Atendimento 

Médico, Sangria, Serviço Social, Farmácia, Psicologia e 

Odontologia); 

♦ Treinamento sobre Relatório Mensal de Produção - 

HEMOPROD/MS para técnicos das Agências Transfusionais de 

Morrinhos e do  Hospital de Urgências da Região Sudoeste-

HURSO; 

♦ Média de Produção do Hemocentro Coordenador:  1.994 bolsas 

coletadas, 5.060 hemocomponentes produzidos (fracionamento), 

1.933 bolsas expurgadas/perda e 3.191 transfusões/distribuições 

realizadas por mês; 

♦ Parcerias com a Organização das Voluntárias de Goiás-OVG, nos 

projetos de profissionalização de adolescentes portadores de 

hemofilia; 

♦ Implantação do protocolo de profilaxia primária aos portadores de 

coagulopatias hereditárias criados pela Coordenação Geral de 

Sangue e Hemoderivados-CGSH/MS; 

♦ Implantação de protocolo de imunotolerância aos pacientes de 

coagulopatias hereditárias com inibidores; 

♦ Aumento do aporte de fator VII  de coagulação; 

♦ Incremento do escopo de medicamentos para atendimento das 

coagulopatias hereditárias , com aquisição de fibrinogênio 
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liofilizado e fator XIII liofilizado e previsão de aquisição de 

tecnologia para produção de recombinantes no Brasil; 

♦ Participação em Eventos sobre implementação de novas ferramentas 

no Sistema HEMOVIDA Coagulopatias Web e discussão de 

propostas de melhoria promovidos pela Coordenação Geral de 

Sangue e Hemoderivados-CGSH/MS em Salvador-BA e Curitiba-

PR; 

Principais realizações do Hospital de Urgências da Região Sudoeste -

HURSO

Comunicação HURSO

 O setor de Comunicação foi implementado em Novembro de 2011, onde 

iniciou o trabalho de construção da imagem institucional, através das seguintes 

ações: 

♦ Elaboração de Manual de Identidade Visual, constando logomarca, 
papelaria e sinalização visual da unidade; 

♦ Construção do portal corporativo HURSO com áreas de 
transparência, orientações para saúde e releases à imprensa (em 
andamento, conclusão Janeiro/2012); 

♦ Montagem de Clipping institucional das tags: Hospital de Urgência 

de Santa Helena; Hospital de Urgência da Região Sudoeste; 

HURSO; HURS; Quantitativo total de matérias recortadas, 
protocoladas e evidenciadas à Diretoria até Dezembro/2011: 63, 
especificamente de Jornais, Revistas e Sites; 

♦ Implantação de Murais de Avisos e comunicação interna através de 
impressos; 

♦ Realização de eventos em parceria com a Comissão de 
Humanização;  

♦ Publicação de Informativo com as principais notícias da unidade. 

Recursos Humanos HURSO

Nos Recursos Humanos, destaca-se o trabalho voltado ao 

desenvolvimento de pessoas. Para isso, instalou o Núcleo de Educação 

Permanente - NEP, que tem o objetivo de promover eventos/cursos/treinamentos 

nas diversas áreas profissionais do HURSO, no intuito de oportunizar a 

capacitação aos colaboradores, de maneira permanente, para que os serviços aqui 

prestados sejam realizados com eficiência e tenham a eficácia esperada. 

Destaque também para o processo de seleção que até a efetivação da 

contratação, leva no máximo 15 dias, um grande diferencial do HURSO: agilidade 

e dinamismo na contratação de recursos humanos para completar ou substituir o 

quadro de colaboradores. É importante ressaltar a transparência nesse processo. As 

vagas são divulgadas a toda a população (através do SINE) passam por etapas de 

testes psicológicos, teste técnico, entrevista com coordenador de RH e com o 

coordenador da área, tudo devidamente documentado. 
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          Fonte: NEP/HURSO 

HUMANIZAÇÂO HURSO

As ações da Comissão de Humanização têm sido realizadas com os 

públicos internos, colaboradores e usuários, a fim de gerar uma integralização dos 

serviços prestados com qualidade e respeito ao próximo. Verifique as ações 

realizadas e em execução pela comissão: 

♦ Dia do Fisioterapeuta (13/10); 

♦ Dia das Crianças (11/10); 

♦ Dia dos Servidores (28/10);  

♦ Comemoração dos aniversariantes do mês (desde Outubro); 

♦ Natal: disposição de uma “árvore colaborativa”; Apresentação de 

corais da cidade; Ceia e almoço de natal com cardápio diferenciado 

(22 a 25/12);  

A Comissão iniciará em 2012 as ações para relacionamento com a 

sociedade, acreditamos na importância da transparência e criação de valor para a 

sociedade, através de campanhas de promoção de saúde; prevenção de doenças; 

responsabilidade sócio-ambiental; práticas didático-pedagógicas; entre outras. 

Qualidade HURSO  

Para garantir a segurança tanto dos usuários e colaboradores a O.S. Pró-

Saúde e o Governo do Estado, por intermédio do contrato de gestão 120/2010, têm 

como meta a conquista da Acreditação ONA (Organização Nacional de 

Acreditação), certificação conferida publicamente à Instituição Hospitalar que 

comprova qualidade nos processos de prestação de serviços, avaliada sob critérios 

e requisitos pré definidos pelo Manual ONA. O Núcleo de Gestão da Qualidade é 

o responsável em gerenciar esse processo por meio de trabalho integrado de todas 

as equipes. 
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Treinamentos realizados pela Qualidade: 

♦ Acreditação: líderes e demais colaboradores; 

♦ Controle de Documentos: líderes; 

♦ Preparação para Acreditação: líderes; 

♦ Ferramentas da Qualidade: líderes; 

♦ Mapeamento de Processos e Ferramentas da Qualidade - parte 

prática: líderes; 

♦ Planejamento estratégico: líderes e demais colaboradores; 

♦ Processos NGQE: analista da qualidade. 

Treinamentos realizados por consultoria externa: 

♦ Sensibilização para Acreditação: líderes e demais colaboradores; 

♦ Planejamento estratégico: líderes; 

♦ Cultura da Qualidade: líderes e colaboradores estratégicos; 

♦ Gestão por Competência: líderes. 

Comissões implantadas: 

♦ Controle de Infecção Hospitalar (implantada anteriormente); 

♦ Humanização;  

♦ Revisão de prontuários; 

♦ Multiprofissional de terapia nutricional; 

♦ Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde; 

♦ Prevenção e tratamento de lesões; 

♦ Padronização de materiais e medicamentos. 

Quantitativo de documentos validados: 

♦ Formulários: 339 

♦ Documentos externos: 57 

♦ Modelos: 11 

♦ Manual: 01  

♦ Procedimentos de Gestão: 02 

♦ Instrução de Trabalho: 01 

♦ Descrições de cargo: 35. 

Principais realizações do Hospital de Dermatologia Sanitária – HDS

♦ Instalação da Central de Regulação Estadual, reforma física, 

estrutural, hidráulica, elétrica, pintura e rede lógica. 

♦ Instalação do Lava Jato, construção da área física, hidráulica e 

elétrica com os devidos equipamentos (Bomba d’água profissional, 

compressor, instalação de reservatório de água de 5 mil litros), 
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cobertura com tenda , construção de esgoto e aplicação de brita no 

pátio de manobra e estacionamento, atendendo as exigências da 

ANVISA. 

♦ Construção do Gradil, separando a área hospitalar do Residencial 

Santa Marta, possibilitando maior segurança aos funcionários e 

pacientes, através do controle de entrada e saída de pessoas e 

veículos. 

♦ Instalação de hidrômetro em todo o perímetro hospitalar, 

substituição de toda rede hidráulica e adequação das dependências 

do Serviço Social. 

Convênio de custeio e gestão de unidades da rede assistencial de 

saúde SES/GO:

♦ Contrato com a Associação Goiana de Integralização e Reabilitação 

- AGIR, com a finalidade de fomento e execução de atividades para 

promover ações assistenciais de atenção à saúde, junto ao centro de 

reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – CRER; 

Contrato de gestão para fomento e execução de ações de saúde no 

hospital de urgências de Anápolis.

♦ Contrato de gestão do Hospital de Urgência de Anápolis- HUAPA 

para promover ações assistenciais de atenção à saúde. 

Pagamento de despesas com serviços de terceiros para a rede 

assistencial de saúde da SES/GO:

♦ Contratos de serviços de limpeza, conservação, desinfecção 

hospitalar, copa, lavanderia e jardinagem, nas dependências 

administrativas, unidades e regionais de saúde; 

♦ Contrato referente a serviços anestesiológicos prestados pela 

Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Goiás ltda. - 

COOPANEST - GO, na rede hospitalar conveniada com a secretaria 

de estado da saúde de Goiás - SES-GO  

♦ Contrato de prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, 

nas unidades da SES; 

Contratação de empresa especializada em fornecimento de 

nutrição/refeição para a rede assistencial de saúde da SES/GO:

♦ Contrato relativo ao fornecimento de refeições para Hospital 

Materno Infantil - HMI, Hospital Geral de Goiânia- HGG, Hospital 

de Doenças tropicais - HDT, Hospital de Urgências de Aparecida de 

Goiânia - HUAPA e Hospital de Urgência de Goiânia- HUGO. 
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Aquisição de gás engarrafado e produtos afins para rede assistencial 

de saúde da SES/GO:

♦ Contrato para fornecimento a varejo (envasado) e a granel de gás 

liquefeito de petróleo - GLP e instalação, compreendendo contrato 

de comodato (a título gratuito) dos tanques estacionários de 

armazenamento, bem com peças e acessórios ou mão-de-obra, para 

atender o Hospital de Urgências de Goiânia - HUGO e Hospital 

Materno Infantil - HMI da SES/GO. 

Gastos com manutenção de bens e serviços das unidades assistenciais 

da SES/GO:

♦ Relativo a todos os contratos de prestação de serviços de 

manutenção, conservação e assistência técnica das maquinas e 

equipamentos da rede assistenciais da SES/GO. 

Aquisição de material de higiene e limpeza para a rede assistencial de 

saúde da SES/GO:

♦ Aquisição de produtos de higiene e limpeza (escovas, toalhas de 

papel, palha de aço, água sanitária e etc.) para o desenvolvimento 

dos serviços de saúde prestados á população. 

Aquisição de órtese e prótese para a Rede Assistencial de Saúde da 

SES/GO

Aquisição de material de escritório/gráfico/expediente para a rede 

assistencial de saúde da SES/GO:

Aquisição de insumos de imaginologia para a rede assistencial de 

saúde da SES/GO:

♦ Fornecimento de insumos de imaginologia  para manter o 

abastecimento adequado das unidades hospitalares /assistenciais 

(REDE)-SES. 

Observações: 

♦ Central de Transplantes de Goiás fechou 2011 com balanço 

positivo: um total de 971 transplantes realizados. Em comparação 

com 2010, com 530 transplantes o aumento foi quase 85%. Segundo 

o diretor da Central Luciano Leão, houve aumento significativo nos 

transplantes de córneas: foram 833 contra 422 em 2010. Os 

transplantes de rins também registraram aumento de 30%. Foram 96 

procedimentos em 2011 e em 2010 um total de 71. Um fato 

relevante também marcou o ano passado: pela primeira vez foi 
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realizada uma captação de órgãos no Hospital de Urgências de 

Goiânia. 

Transplantes realizados pela Central de transprantes 

ÒRGÃO QUANTIDADE

Córneas 833

Rim 96

Outros Órgãos 42

Total 971

  

Fonte:Síntese Faturamento DATASUS/MS 
 *Internações realizadas até novembro de 2011 

PRODUÇÃO  FÍSICA DAS UNIDADES PRÓPRIAS DA SES/GO ATE  NOVEMBRO/ 2011

UNIDADE
 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS INTERNAÇÕES

TOTALSIA/SUS APAC AIH
NºProcedimentos NºProcedimentos Qtde. AIH

HUGO 263.125 0 8.918 272.043
HUAPA 254.620 0 3.725 258.345

HMA 46.563 0 0 46.563
HDS 30.631 0 0 30.631
HDT 113.628 0 2.672 116.300
HGG 146.614 4.154 4.353 155.121
HMI 188.258 0 5.695 193.953

HEELJ 51.894 0 499 52.393
MNSL 52.298 217 2.425 54.940
CIMP 23.314 0 0 23.314

LACEN 150.238 0 0 150.238
COG 21.010 38 0 21.048

HEMOG 172.454 0 0 172.454
TOTAL 1.514.647,00 4.409,00 28.287,00 1.547.343,00

Fonte:Síntese Faturamento DATASUS/MS
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� Ação 2653 - Investimento na rede assistencial de referência da 

SES/GO 

Realizações:  

Aquisição de equipamento e material permanente para o Hospital 

Geral de Goiânia/HGG:

♦ 01-Equipamento de manometria esofágica e anoretal para  atender 

aos serviços de coloproctologia, cirurgia geral e cirurgia do aparelho 

digestivo; 

♦ 01 (um) aparelho de eletromiografia e potencial evocado  

Aquisição de equipamento médico-hospitalar para o Hospital 

Materno Infantil/HMI:

♦ 05 - Cardiotocógrafo gemelar ; 

Aquisição de equipamento e material permanente para a rede 

assistencial da SES/GO:

♦ 21 Sensores (eletrodos) compatíveis com aparelhos automático de 

gasometria; 

Aquisição de equipamento e material permanente para o Hospital de 

Urgências de aparecida de Goiânia – HUAPA

Aquisição de material destinado a composição de acervo em 

bibliotecas das unidades da Rede Assistencial de Saúde da SES

♦ 01 ( um ) livro "farmacopeia americana 2010 -3 volumes, editora: 

U.S.P.C. para seção de medicamentos do laboratório-

LACEN/SES/GO; 

♦ Aquisição de veículos para o laboratório central – LACEN: 

• 1 Veículo Automotor,  Marca: FORD. Modelo: Ranger cab. 

Dupla; 

Observações: 

♦ Foram realizadas  adesão à ata de registro de preço para  vários 

equipamentos,  já estão empenhados e serão entregues no ano de 

2012. 

PROGRAMA 1872 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE 

PROMOÇÃO EM SAÙDE 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado:  

Nº de plano intra-intersetorialidade implantados na SES-GO: Somatório do 

total de planos, programas e projetos intra e intersetorial implantados na SES/GO 

para favorecer condutas e ambientes saudáveis. 

Freqüência unidade de medida Meta Realizado 

Anual Numero 1 1 
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Comentários: 

♦ Reconhecendo a responsabilidade de implementação de uma política 

pública de inclusão social que atentasse para a promoção de direitos 

humanos das pessoas privadas de liberdade, o Ministério da Saúde 

em ação integrada com o Ministério da Justiça, elaborou o Plano 

Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, cujas diretrizes estão 

descritas na Portaria Interministerial n.º 1.777, de 09 de setembro de 

2003.  Trata-se de uma política específica que visa à reorientação do 

modelo assistencial, até então prestada à população penitenciária de 

nosso país. 

♦ As ações desta área técnica têm por objetivo incluir a população 

penitenciária do Estado no SUS, garantindo seu acesso aos serviços 

de saúde, e se encontram previstas no Plano Operativo Estadual de 

Saúde no Sistema Penitenciário – POESSP/GO, elaborado por uma 

comissão interinstitucional em 2004, numa articulação entre as 

Secretarias de Estado da Saúde e da Justiça. 

♦ O plano prevê a constituição de equipes de saúde lotadas nas 

unidades prisionais, as quais deverão desenvolver um elenco de 

procedimentos necessários ao atendimento no nível da atenção 

básica e do mínimo da assistência no nível da média complexidade. 

O plano determina ainda que o acesso aos demais níveis de atenção 

em saúde devem ser pactuados e aprovados pela Comissão 

Intergestores Bipartite – CIB e pelo Conselho Estadual de Saúde – 

CES. 

♦ Desde sua aprovação, o POESSP passou por inúmeras dificuldades 

para sua operacionalização, mas alguns avanços já podem ser 

contabilizados. Em 2008, com a realização do Processo Seletivo 

Simplificado (Edital nº 020/2008) foram contratados 77 (setenta e 

sete) profissionais para compor as equipes de saúde que passaram a 

atuar no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia. 

♦ Somente a partir da constituição dessas equipes, a Gerência de 

Assistência à Saúde e Recuperação de Dependentes 

Químicos/SUSEPE/SSP-GO, numa ação inovadora, pode realizar 

mutirões de saúde, estendendo as ações de saúde às unidades 

penitenciárias regionais sob a responsabilidade da SUSEPE/SSP-

GO.  

♦ Em junho de 2010, por meio do Concurso Público da SES (Edital n.º 

009/2010 SECTEC/SES, de 29/03/10), foi reservar um quantitativo 

de vagas específicas para lotação nas unidades prisionais. Os 

profissionais iniciaram lotação em julho, sendo que até o momento, 

foram beneficiadas as unidades do Complexo Metropolitano de 

Aparecida de Goiânia, Itaberaí, Itumbiara, Luziânia e Rio Verde.  

♦ Ainda é baixo índice de adesão ao plano estadual, dos 45 municípios 

que tem presídios regionais/colônias agrícolas (Fonte:DEPEN/MJ) 

aptos a aderirem ao Plano Operativo Estadual, 13 manifestaram 
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interesse na  adesão ao POESSP. Porém, aderiram ao Plano 5 

(cinco) municípios. O financiamento do POESSP em Goiás se dá 

unicamente por incentivo financeiro federal, repassado 

mensalmente, por equipe. 

� Ação 2682 - Fortalecimento da Intersetorialidade nas Ações de Saúde 

Realizações: 

Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário / GPE :

Realizações  

♦ Assessoria técnica aos municípios que iniciaram processo de adesão 

ao Plano Operativo Estadual de Saúde no Sistema Penitenciário - 

POESSP: 

• Alto Paraíso, Cidade Ocidental, Goianésia e Padre Bernardo, 

Itaberaí e Itumbiara - documentação pendente impossibilitando 

inserir as equipes no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde - CNES/DATASUS; 

♦ Assessoria técnica aos municípios que formalizaram adesão ao 

POESSP, com documentação enviada para o Ministério da Saúde: 

• Acreúna, Formosa, Flores de Goiás, Niquelândia, Santo Antônio 

do Descoberto de Goiás, Campos Belos e Uruaçu - orientações 

para cadastramento das equipes no CNES/DATASUS; 

♦ Assessoria técnica ao município de Planaltina de Goiás para orientar 

sobre os Sistemas de Informação, que devem ser atualizados 

periodicamente; 

♦ Assessoria técnica aos municípios de Formosa, Acreúna, Posse, São 

Luiz de Montes Belos, Piracanjuba, Rio Verde e Acreúna sobre 

adesão ao Plano Operativo de Saúde no Sistema Penitenciário; 

♦ Assessoria técnica aos municípios de Itaberaí, Planaltina, Acreúna, 

Flores de Goiás, Rio Verde, Padre Bernardo, Campos Belos, 

Formosa, Itumbiara, Uruaçu e Luziânia sobre o I Seminário 

Estadual de Saúde no Sistema Penitenciário; 

♦ Assessoria técnica ao município de Planaltina no que concerne ao 

Cartão Nacional de Saúde para os privados de liberdade; 

♦ Assessoria aos municípios de Padre Bernardo e Itapuranga quanto 

ao Incentivo Financeiro e Adesão ao Plano Operativo Estadual de 

Saúde no Sistema Penitenciário, respectivamente; 

♦ Assessoria à Regional Rio Vermelho, Entorno Norte e Estrada de 

Ferro quanto à adesão dos municípios ao Plano Operativo Estadual 

de Saúde no Sistema Penitenciário; 

♦ Assessoria ao município de Cidade Ocidental, Padre Bernardo e São 

Luis dos Montes Belos quanto ao cadastro da Equipe Penitenciária - 

EPEN no CNES; 
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♦ Efetivados o cadastro de mais 07 Equipes Penitenciárias - EPEN's, 

sendo: 

• 01 na Penitenciária Odenir Guimarães/Complexo Prisional no 

município de Aparecida de Goiânia (Nº atual: 03 Equipe 

Penitenciária); 

• 01 no presídio de Flores de Goiás; 

• 01 no presídio de Uruaçu; 

• 01 no presídio de Planaltina; 

• 01 no presídio de Campos Belos; 

• 01 no presídio de São Luis de Montes Belos; 

• 01 no presídio de Padre Bernardo; 

• 01 no presídio de Itaberaí. 

♦ Supervisões nas unidades prisionais de Aparecida de Goiânia, 

Itaberaí e Itumbiara, com objetivo de monitorar as ações de saúde 

desenvolvidas pelas equipes penitenciárias; 

♦ Realizada reunião entre Área Técnica de Saúde no Sistema 

Penitenciário, Agência Goiana do Sistema de Execução Penal - 

AGSEP e o Laboratório Central de Saúde Pública / LACEN, com 

objetivo de implantação do exame de escarro/baciloscopia BK, na 

Agência Prisional. 

♦ Realizadas reuniões mensais entre Área Técnica de Saúde no 

Sistema Penitenciário/SPAIS e a Agência Goiana do Sistema de 

Execução Penal/ AGSEP para viabilizar execução das ações 

previstas no Plano Operativo Estadual de Saúde no Sistema 

Penitenciário; 

♦ Realizadas reuniões técnicas entre a Área Técnica de Saúde no 

Sistema Penitenciário, Agência Goiana do Sistema de Execução 

Penal e Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia 

com o objetivo de assegurar a dispensação de medicamentos 

psicotrópicos aos privados de liberdade do Complexo Penitenciário 

de Aparecida de Goiânia; 

♦ Realização de 3 reuniões com Agência Goiana do Sistema de 

Execução Penal para tratar da revisão do Plano Operativo Estadual 

de Saúde no Sistema Penitenciário, da falta de profissionais e dos 

contratos prestes a finalizar; sobre os Kits de medicamentos a serem 

encaminhados aos municípios, bem como encaminhamentos para o I 

Seminário Estadual de Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário; 

♦ Realizada reunião entre a SES, Agência Goiana do Sistema de 

Execução Penal, Promotores de Justiça, Juízes e Desembargadores 

para tratar da Assistência à Saúde no Sistema Penitenciário; 

♦ Realizada 05 reuniões de atualização do Plano Operativo Estadual 

de Saúde no Sistema Penitenciário; 
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♦ Realizada reunião com Agência Goiana do Sistema de Execução 

Penal para tratar da assistência médica aos privados de liberdade do 

Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia; 

♦ Realizada consulta em diversos Estados Brasileiros, entre eles, São 

Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Tocantins, Amazonas, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais a fim de averiguar entre 

as secretarias (saúde/segurança pública) sob responsabilidade de 

quem fica a contratação e remuneração das equipes de saúde 

penitenciárias; 

♦ Participação em 02 reuniões para discutir parceria (Termo de 

Convênio) entre a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e a 

Agência Goiana do Sistema de Execução Penal - AGSEP, referente 

à troca de serviços, com as seguintes competências;

• SMS Goiânia - consultas médicas e 8 profissionais de saúde 

• Agência Goiana do Sistema de Execução Penal - reparo e 

conserto de mobiliário; 

♦ Participação da Inauguração da Farmácia do Complexo 

Penitenciário de Aparecida de Goiânia; 

♦ Repasse da 1º remessa de kits de medicamentos/Ministério da Saúde 

referente competência 2011 para Assistência Farmacêutica da 

Agência Goiana do Sistema de Execução Penal; 

♦ Repasse da Versão Preliminar do Manual de Soluções 

Arquitetônicas para Controle da Tuberculose nas Prisões para a 

Gerência de Saúde do Complexo Penitenciário de Aparecida de 

Goiânia; 

♦ Repasse de material educativo (folders e cartazes relacionados à 

prevenção de DSTs e HIV/AIDS, Diabetes e Hipertensão) para 

serem utilizados nos mutirões de saúde realizados pela Gerência de 

Assistência à Saúde e Recuperação de Dependentes 

Químicos/AGSEP/SSP-GO; 

♦ Envio da documentação do Município de Padre Bernardo e São Luis 

dos Montes Belos ao Ministério da Saúde para adesão ao Plano 

Operativo Estadual de Saúde no Sistema Penitenciário; 

♦ Envio de 120 kits de teste rápido anti HIV para Assistência 

Farmacêutica da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal; 

♦ Implantada a realização teste rápido anti HIV nas unidades 

prisionais do Complexo de Aparecida de Goiânia; 

♦ Pesquisa no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia 

“Incidência da Tuberculose Pulmonar e da Tuberculose Infecção 

Latente em internos do sistema prisional de Goiânia- Goiás”, 

realizada em parceria com a SPAIS/LACEN/ Secretaria Municipal 

de Saúde de Aparecida de Goiânia. 
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Atenção a Saúde do Idoso / GPE:

Realizações 

♦ Realização e participação na ação comemorativa ao Dia da Pessoa 

Idosa: Movimento Plural Idades. Parceria: Conselho regional de 

Psicologia 

♦ Participação em duas  Reuniões do Conselho Estadual do Idoso – 

Pauta: Conferências Regionais dos Direitos da Pessoa Idosa; 

♦ Participação em quatro Reuniões no Conselho Regional de 

Psicologia para mobilização das instituições na organização do 

evento Plural Idades – Comemoração dia do Idoso: 1º de Outubro de 

2011. 

♦ Participação em 05 Reuniões do Conselho Estadual do Idoso – 

Pautas: Direitos da Pessoa Idosa; Análise das denúncias do Disque 

100; Organização das Conferências Regionais, Estadual e Nacional 

dos Direitos da Pessoa Idosa; 

♦ Realização em parceria com o Conselho Regional de Psicologia do 

evento Plural Idades – Comemoração dia do Idoso: 1º de Outubro de 

2011.   

♦ Assessoramento  às  regionais de saúde sobre a Caderneta de Saúde 

da Pessoa Idosa. 

♦ Divulgação e orientação técnica sobre o Manual de Atenção Básica 

à Saúde da Pessoa Idosa -Caderno 19 nas Regionais de saúde Oeste 

II  e Sul. 

♦ Elaboração do projeto do I Seminário Sexualidade na Terceira 

Idade; 

♦ Assessoria e orientação aos Municípios sobre as Cadernetas Saúde 

da pessoa Idosa. 

♦ Elaboração de Projeto de Capacitação para o Curso de implantação 

e preenchimento da Caderneta de Saúde da pessoa Idosa, nos 

municípios de Goiás; 

♦ Distribuição de Material Educativo sobre quedas e violência nos 

diferentes eventos realizados pela SPAIS/GPE. 

Saúde da População Negra e indígena:

♦ Participação em Conselhos Sociais ( Conselho da Igualdade Racial, 

Comitê Gestor das Comunidades Remanescentes dos Quilombolas e 

Conselho de Interlocução das Políticas Públicas com os movimentos 

sociais); 

♦ Implantação da Câmara Técnica de Anemia Falciforme e outras 

Hemoglobinopatias no Estado, em conjunto com entidades não 

governamental e governamental (em andamento); 
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♦ Ações educativas e distribuição de material no Programa Governo 

Itinerante na cidade de Goianira. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Não foi desenvolvida nenhuma atividade neste programa e  ação. 

� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operação De Redes E 

Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Não foi desenvolvida nenhuma atividade neste programa e  ação. 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública Estadual 

Realizações: 

Não foi desenvolvida nenhuma atividades neste programa e  ação. 

PROGRAMA 3309 - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO EM 

SAÚDE 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

Porcentagem de municípios com instrumentos de planejamento em saúde: 

(número de municípios + o Estado com os 3 instrumentos básicos de planejamento 

em saúde implantados / total de municípios + o Estado) x 100; 

Freqüência unidade de medida Meta Realizado 

Anual % 100 81 

Nº de auditorias Realizadas no Sistema de Saúde:

Numero de auditorias realizadas no Sistema de saúde no Estado de Goiás; 

Frequência unidade de medida Meta Realizado 

Mensal Numero 200 173 

  

Nº de profissionais da saúde formados/capacitados

Número de profissionais do setor saúde formados /capacitados pessoas SES 

Mensal 

Frequência unidade de medida Meta Realizado 

mensal numero 7000 16791 
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O Programa Qualificação da Gestão em Saúde está fundamentado em 

qualificar o processo de gestão do SUS - Sistema Único de Saúde com 

repercussões diretas na organização do sistema e melhoria no seu desempenho, 

buscando maior efetividade, eficiência e qualidade, para que esses objetivos 

fossem alcançados, foram desenvolvidas diversas atividades: 

♦ Auditorias analíticas, avaliação dos estabelecimentos de saúde sob 

gestão estadual e promoção do auxílio ao tratamento fora do 

domicílio; 

♦ Capacitação e qualificação mais de 15 mil profissionais em 

Vigilância Sanitária e Ambiental e Vigilância Epidemiológica nas 

regionais de saúde, atendimento de urgência e emergência, SISPPI, 

Gestores Regionais e municipais de saúde etc.; 

♦ Manutenção e custeio dos complexos reguladores regionais e 

estadual; 

♦ Cadastramento / habilitação de leitos de UTI e Hospitais em alta 

complexidade ; 

♦ Assessoria no processo de implantação dos Centros de Atenção 

Psicossocial, tipos I, II e III; 

♦ Assessoria aos gestores municipais na implantação  dos Serviços 

dos Centros de Reabilitação Física; 

♦ Realização da 7ª Conferencia Estadual de Saúde. 

♦ Realização do IV encontro Estadual de Saúde com participação de 

600 gestores municipais, conselheiros de saúde e técnicos da SES-

GO para oficinas de formatação das Redes de Urgência e 

Emergência, Materno- Infantil, Saúde Mental e Atenção Primaria, 

Mapa da Saúde e Regiões de Saúde. 

� Ação 2870 - Operacionalização E Desenvolvimento Das Ações De 

Regionalização E Planejamento Do Sus 

Realizações: 

Participações de profissionais em eventos nos municípios/ARS do 

estado de Goiás:

♦ 166 Participações. 

Participações de profissionais em eventos técnicos do Ministério da 

Saúde:

♦ 30 participações 

Participação de profissionais em eventos/reuniões junto a SES/GO:

♦ 192 participações. 

♦ Organização da assistência hospitalar no Estado de Goiás, através 

do fortalecimento do Grupo Técnico para discussão de uma Política 

de Assistência Hospitalar no Estado de Goiás.  
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♦ Implantou e implementou 50% das redes conformadas e pactuadas 

para 2011.   

♦ Realizou  reuniões de trabalho com os Técnicos e Gestores dos 

CGRs para apresentação, discussão e pactuação das redes 

assistenciais em processo de conformação. 100% dos CGRs. 

♦ Implementação de 100%  das redes implantadas anteriormente: 

neurologia, traumato-ortopedia, cardiologia  nas 05 macrorregiões e 

cirurgia de alta frequência, mamografia, DST/AIDS, assistência ao 

portador de deficiência (Física-Motora, auditiva, transtorno neuro-

muscular e ostomizados) , Dengue e Terapia Renal Substitutiva  nas 

16 Microrregiões. 05 macrorregiões e 16 microrregiões. 

Observações: 

Está em processo de elaboração o Mapa da Saúde, onde foram priorizadas 

as redes de atenção materno-infantil, psicossocial, urgência e emergência e o 

propósito de  fortalecimento da atenção primária, como coordenadora do cuidado e 

ordenadora das redes de atenção à saúde. Ainda assim, ocorreram discussões 

pontuais de algumas redes de média e de alta complexidade, tais como: dengue, 

tuberculose, hepatites, oncologia, cardiologia, nefrologia, hemorrede, adolescentes 

em conflito com a lei, neurologia, traumato-ortopedia, portadores de deficiências, 

DST/AIDS e rede de atenção ao  idoso. 

� Ação 2871 - Implementação da Regulação, Avaliação, Controle e 

Auditoria 

Realizações: 

Auxílio ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD

♦ 336 pacientes atendidos 

Realização de Auditorias Analíticas, Operativas e de Gestão

♦ Auditorias Operacionais 109; 

♦ Auditorias Analíticas  63; 

♦ Auditorias Gerencial 01; 

♦ total de auditorias  realizadas 173 auditorias 

Atualização dos cadastros dos estabelecimentos de saúde

♦ 1.129 atualizações realizadas 

Repasse de Custeio do Complexo Regulador Estadual  e Complexos 

Reguladores Regionais:

♦ Foram contemplados 12 complexos reguladores dos seguintes 

Municípios: 

• Anápolis, Caldas Novas, São Luiz dos Montes Belos, Ceres, 

Iporá,Porangatu, Rio Verde, Formosa, Uruaçu, Itumbiara, 

Catalão, Aparecida de Goiânia. 
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Regulação, Controle e Avaliação dos Serviços de Saúde do SUS

♦ Capacitação de profissionais de Hidrolândia no Sistema de 

Regulação – SISREG módulo ambulatorial 

♦ Capacitação de profissionais no Sistema de Regulação – SISREG 

módulo internação 

♦ Treinamento Médico Autorizador de AIH:  Santa Fé de Goiás, Santo 

Antônio do Descoberto e Niquelândia 

♦ Capacitação de Equipes dos Municípios no TCGM: Águas Lindas 

de Goiás, Campinorte, Carmo do Rio Verde, Leopoldo de Bulhões, 

Palmelo e Professor Jamil 

Cadastramento / habilitação de leitos de UTI

♦ Santa Casa de Misericórdia de Goiânia - 04 (quatro) leitos de UTI 

Adulto Tipo II 

♦ Hospital de Urgências de Goiânia – HUGO 15 (quinze) leitos de 

UTI Adulto Tipo II 

♦ Hospital Materno Infantil – HMI 04 (quatro) leitos de UTI 

Pediátrico Tipo II 

♦  Santa Casa de Misericórdia de Anápolis – UTI tipo II: 02 (dois) 

Adulto, 04 (quatro) Pediátricos e 10 (dez) UCI Pediátricos 

♦ Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara - UTI tipo II: 10(dez) 

Adulto, 06 (seis) Neonatal  

♦ Hospital e Maternidade São Marcos, de Itumbiara/GO - 05 (cinco) 

leitos de UTI Adulto Tipo II 

♦  Hospital Sagrado Coração de Jesus, de Nerópolis- 15 (quinze) leitos 

de UTI Adulto Tipo II 

♦  Hospital Municipal de Rio Verde 08 (oito) leitos de UTI Adulto 

Tipo II 

♦  Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - 

16(dezesseis) leitos novos de UTI Adulto Tipo II 

♦  Hospital Dr. Domingos / Intervida Prestação de Serviços Hospitalar 

Ltda 04 (quatro) leitos de UTI adulto Tipo II 

♦ Hospital Cidade Jardim Ltda, Município de Goiânia 07 (sete) leitos  

de UTI Adulto Tipo II 

♦ Organização Goiana de Ginecologia e Obstetrícia Ltda, (Femina 

Maternidade),  Município de Goiânia, 07 (sete) leitos  de UTI 

Neonatal Tipo II  

♦ Maternidade e Hospital São Judas Tadeu Ltda, no Município de 

Goiânia 08 (oito) leitos novos de UTI Neonatal, Tipo II.  
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Cadastramento / habilitações de Hospitais em alta complexidade 

(aprovados na CIB): 

♦ Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi – HGG -

Cardiovascular/Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia 

Intervencionista, 

♦ Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi – HGG - Terapia 

Nutricional – Enteral/Parenteral, 

♦ Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia – HUAPA - Terapia 

Nutricional – Enteral/Parenteral, 

♦ Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad – HDT - Tratamento 

Reparador de Lipoatrofia Facial do Portador de HIV/AIDS, 

♦ Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi – HGG - Lipodistrofia 

do Portador de HIV/AIDS, 

♦ Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi – HGG -

Traumatologia e Ortopedia, 

♦ Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – 

CRER- Programa de Assistência Ventilatória Não Invasiva aos 

Portadores de Doenças                             Neuromusculares, 

♦ Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – 

CRER   Saúde Auditiva – Implante Coclear, 

♦ Centro Médico Municipal Serafim de Carvalho do Município de 

Jataí - Terapia Nutricional Enteral /Parenteral. 

� Ação 2872 - Fortalecimento da Articulação e Funcionamento dos 

Conselhos de Saúde e Movimento Sociais 

Realizações: 

Adiantamento para Manutenção e Custeio Diversos

♦ Adiantamento de recursos para o Conselho Estadual de Saúde para 

desenvolvimento de suas atividades a fim de fortalecer os 

movimentos sociais. 

♦ Realização de Reuniões ordinárias mensais e extraordinárias quando 

necessário. 

♦ Realização da 7ª  conferencia Estadual de saúde nos dias 21,22 e 23 

de setembro 2011. 

� Ação 2873 - Fomento da Educação Permanente na Saúde  

Realizações: 

Capacitação de Gestores  Municipais  e Regionais de Saúde

♦ Foram capacitados  104 Gestores Municipais e estaduais no 

exercício de 201; 
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♦ Realização do IV Encontro Estadual de Saúde do Estado de Goias 

com aproximadamente 600 participantes; 

♦ Oficina de operacionalização no sistema de apoio à construção do 

relatório de gestão dos SUS -SARGSUS 200 pessoas capacitadas. 

Capacitação Profissional em atendimento de Urgência e Emergência

♦ Foram capacitados 1.690 profissionais que atuam com Urgência e 

Emergência em todas as cidades polos e Capital em parceria com o 

CRM, COREN e Corpo de Bombeiros. 

Capacitação de Profissionais em Vigilância Sanitária e Ambiental

♦ Capacitação de 526 profissionais em Vigilância Sanitária e 

Ambiental na áreas de: produtos (alimentos e bebidas, produtos para 

a saúde, medicamentos, saneantes, cosméticos), serviços de saúde 

(hospitais, clínicas, serviços de hemoterapia, terapia renal 

substitutiva, radiações ionizantes, entre outros), ambientes (água, ar 

e solo) e Saúde do Trabalhador no Estado de Goiás. 

♦ Capacitação de 92 profissionais de saúde para “Abordagem e 

Tratamento do Fumante” de 43 municípios; 

♦ Realização de 04 capacitações da Ficha de Notificação e 

Investigação Individual de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras 

violências, junto a 09 regionais de saúde, atendendo 152 municípios, 

totalizando 232 participantes; 

♦ Capacitação dos coletadores de dados do VIVA Inquérito 2011 em 

parceria com Núcleo de Prevenção de Violência e Acidente de 

Goiânia e IPTSP/UFG; 

♦ Oficina para avaliação e orientação das ações prioritárias para o 

alcance dos indicadores da tuberculose para profissionais do  NVE e 

de laboratórios dos municípios da regional Central/Centro Sul; 

♦ Reunião para implantação da ficha de Notificação da Infecção 

Latente Tuberculose (Quimioprofilaxia); 

♦ Reuniões para estruturação da rede de assistência ao paciente com 

Tuberculose em conjunto com a Gerência de Regionalização e 

Conformação de Redes. 

Capacitação de Profissionais em Vigilância  Nutricional:

♦ Elaboração e desenvolvimento de tele-aula sobre alimentação e        

nutrição baseada na Caderneta de Saúde do Adolescente para o             

Telessaúde/Telemedicina em parceria com a Área Técnica do        

Adolescente; 
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♦ Elaboração e execução de 6 Seminários Intersetorial do Programa 

Bolsa Família em parceria com a Gestão Estadual do Programa 

Bolsa Família da Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho; 

♦ Promoção de Oficina de Educação Alimentar e Nutricional para 

profissionais de saúde da Atenção Básica em Senador Canedo; 

♦ Promoção de capacitações técnicas de alimentação e nutrição aos 

profissionais das RS Pirineus, Sul, Rio Vermelho, Oeste II, Sudoeste 

I; 

♦ Elaboração e Execução de 2 Oficinas de Formação de Tutores da 

Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação Complementar 

Saudável em Goiás, sendo a ultima direcionada apenas aos 

profissionais do NASF. 

♦ Elaboração e Execução de palestra e discussão em Mesa redonda no 

3º. Encontro Científico dos Estudantes de Nutrição da PUC Goiás; 

♦ Elaboração e Execução de diversas Capacitações com o recurso do 

Fundo de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, sendo 6 

Cursos de Programas e Sistemas de Alimentação e Nutrição, 9 

Oficinas de Educação Alimentar e Nutricional, 3 Oficinas de 

Alimentação Saudável (Teoria e Prática) e 3 Oficinas Cardápios 

saudáveis (Teoria e Prática) ocorridas em Goiânia, Nerópolis, Rio 

Verde e Pirenópolis totalizando 100% das regionais capacitadas e 

85% dos municípios (648 profissionais capacitados), e ambos os 

cursos já foram reproduzidos em 177 municípios até dezembro de 

2011; 

Capacitação de Profissionais em Doenças Hídricas e Alimentares

♦ Capacitação das regionais de saúde e dos municípios de Goiânia e 

Anápolis no Sistema de vigilância Epidemiológica das Doenças 

Diarréicas Agudas (Sivep_dda); 

Capacitação de Profissionais para diagnostico e tratamento de 

Tuberculose

♦ Capacitação dos profissionais (médicos e enfermeiros) das Equipes 

de Saúde da Família módulo VIII (Tuberculose) do curso de 

Qualificação da Atenção Básica das Regionais de Saúde: Sul, Oeste 

II. Pirineus, Central; 

♦ Capacitação para aplicação e leitura do Teste Tuberculínico para 

multiplicadores das regionais: Central, Centro Sul, São Patrício, 

Sudoeste I e II, Oeste II e Pirineus; 

♦ Capacitação para o Manejo Clínico da Tuberculose baseado nas 

novas recomendações do Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose, para 90 profissionais médicos e enfermeiros; 
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♦ Capacitação para equipes das unidades de referências secundárias e 

terciárias para Tuberculose do município de Goiânia, Aparecida de 

Goiânia e Anápolis; 

Capacitação de Profissionais em Hepatites Virais:

♦ Participação de capacitação Nacional em Vigilância Epidemiológica 

das Hepatites Virais em Brasília; 

♦ Realização de 03 Capacitações em Vigilância Epidemiológica 

Hepatites Virais para todos os 07 Serviços de Assistência 

Especializada e 16 Centros de Testagem e aconselhamento e 

Regionais de Saúde; 

Capacitação de Profissionais em  hanseníase

♦ Capacitação em ações de controle da hanseníase e prevenção de 

incapacidades para profissionais dos serviços de atenção básica dos 

municípios pertencentes às Regionais de Saúde Pireneus, Central, 

Centro Sul e Oeste II. 

♦ Capacitação de 02 técnicos no Curso de Especialização em 

Epidemiologia para Monitoramento e Resposta às Emergências de 

Saúde      Pública; 

♦ Realização de Cursos e Capacitações para profissionais de Saúde 

das Regionais de Saúde e Municípios; Curso e implantação do 

Sistema de Informação Sinan Online para todas as Regionais e 

Municípios, Curso de Aprimoramento das Rotinas dos Sistemas de 

Informação para todas as Regionais e Municípios sede, Curso de 

Codificação CID-10 para    todas as Regionais e Município com 

população superior a 100.000 habitantes e alguns Municípios 

prioritários, Curso de Indicadores Epidemiológicos para técnicos da 

Superintendência de Vigilância em Saúde e Municípios da Regional 

Central e Centro-Sul. 

Atenção Primária

Capacitações em  Estratégia Saúde da Família

Realizações: 

♦ Curso Básico para profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família - 144 Participantes; 

♦ Capacitação  de gestores municipais e coordenadores da Estratégia 

Saúde da Família para Implantação do PROGRAB -  125 

participantes; 

♦ Oficina com técnicos da SPAIS, Regionais de Saúde e parceiros, 

para definição de eixos para a elaboração do Plano Estadual de 
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Monitoramento e Avaliação da Atenção Primária à Saúde -                    

70 participantes; 

♦ Oficinas regionalizadas de elaboração do Plano Municipal de 

Monitoramento  e Avaliação da Atenção Primária à Saúde - 54 

participantes; 

Capacitações em  HUMANIZASUS

♦ Curso para a implantação e implementação do HumanizaSUS - 250 

participantes. 

♦ Palestra com o Tema: Acolhimento e Acesso na IIIª Conferência 

Municipal de Senador Canedo – 300 participantes; 

♦ Palestra com o Tema: Acolhimento e Carta de Direito dos Usuários 

do SUS, na IIª Conferência Municipal de Santa Bárbara de Goiás              

100 participantes; 

♦ Palestra com o Tema: Acolhimento e Acesso na IVª Conferência 

Municipal de Jataí – 200 participantes; 

♦ Palestra com o Tema: Acolhimento e Carta de Direito dos Usuários 

do SUS, na Conferência Municipal de Vicentinópolis – 200 

participantes; 

♦ Palestra com o Tema: Acolhimento, para os profissionais do setor de    

recepção do Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia;                 

30 participantes; 

♦ Participação na 72ª Semana Brasileira de Enfermagem como 

Coordenadora de mesa na palestra: “Acolhimento com Classificação 

de Risco” - 100 participantes; 

♦ Palestra com o Tema: HumanizaSUS no Contexto de Goiás, no 

Seminário de Humanização do Hospital de Doenças Tropicais ;                         

40 participantes; 

♦ Palestra com o Tema: Acolhimento e Humanização, para os 

profissionais do setor de recepção do hospital de Doenças Tropicais                            

40 participantes. 

♦ Capacitação de farmacêuticos e gestores municipais no Papel da 

Assistência Farmacêutica no Financiamento e Gestão dos Insumos 

para Diabetes e Toxoplasmose. - 326 participantes. 

Observações: 

 A referida capacitação vem de encontro com a Política Estadual de 

Assistência Farmacêutica Integrada para Goiás, publicada em 23 de março de 

2006 - Portaria n 49/2006-GAB/SES, tendo como uma das diretrizes à 

organização e estruturação da Assistência Farmacêutica no Estado, o 

fortalecimento dos recursos humanos por meio de capacitação para execução das 

ações de Assistência Farmacêutica. 
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 Com o surgimento de uma proposta de uma nova concepção de 

Assistência Farmacêutica que não mais estivesse restrita ao binômio 

aquisição/distribuição de medicamentos, mas que compreendesse um conjunto de 

procedimentos necessários à promoção, prevenção e recuperação da saúde, no 

nível individual ou coletivo, centrado no medicamento. 

 A partir desta reorientação os estados e municípios receberam 

responsabilidades que exigem mobilização de conhecimento e habilidades 

técnicas, gerenciais e políticas em relação à Assistência Farmacêutica, necessários 

à execução de atividades do ciclo logístico. 

 O financiamento dos insumos para diabetes e toxoplasmose está previsto 

na Portaria GM/MS nº 4217, de 28 de dezembro de 2010, que aprova as normas de 

financiamento e execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica e 

pela Resolução CIB 0º 068, de 19 de maio de 2011, que aprova o elenco de 

referência de medicamentos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica em 

Saúde e valores da contra partida estadual e municipal. 
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                Fonte- SPAIS/SES-GO 

Coordenação de DST/Aids

Realizações: 

♦ Realização capacitação para as ONG que desenvolvem ações na 

área de DST/HIV/Aids no desenvolvimento de ações 

• 43 participantes 

♦ Realizada Oficina para troca de experiências com os Coordenadores 

Municipais de DST/Aids dos municípios de Goiânia, Aparecida de 

Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Jataí, Rio Verde, Santo Antônio 

do Descoberto, Planaltina, Itumbiara e Luziânia 

• 60 participantes 

♦ Realizadas 7 capacitações em parceria com Escola de Saúde 

Pública, Curso de Qualificação da Atenção Primária, Módulo de 

DST/Aids: Abordagem Sindrômica das DST/Aids e 

Aconselhamento das doenças sexualmente transmissíveis (DST) 

para os profissionais dos municípios das Regionais de Saúde Sul, 

Oeste II, Pirineus, Central e Centro-sul 

• 280 participantes 

♦ Realizada Capacitação para Elaboração de Projetos na Área de 

DST/Aids para os profissionais que atuam nas Organizações Não 

Governamentais-ONG da capital e interior 

• 43 participantes 
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♦ Realizado Encontro de articulação das Organizações Não 

Governamentais-ONG para planejamento da Programação Anual de 

Metas-PAM 2012 

• 43 participantes 

♦ Realizado o II Simpósio Goiano de Aids e Hepatites Virais para os 

profissionais que realizam a assistência as pessoas vivendo com 

HIV, Aids e Hepatites dos Serviços de Assistência Especializada-

SAE de Anápolis, Goiânia, Caldas Novas, Jataí, Itumbiara, Santo 

Antônio do Descoberto, Catalão e Rio Verde, Hospital de Doenças 

Tropicais e  Hospital Materno Infantil 

• 125 participantes 

♦ Realizada Oficina de Elaboração da Programação Anual de Metas 

Municipal – PAM/2012 com os Coordenadores Municipais de 

DST/Aids, Coordenadores do Núcleo Vigilância Epidemiológica, 

Coordenadores da Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família dos 

municípios contemplados com  a  Política de Incentivo 

• 65 participantes 

♦ Realizada Oficina de Elaboração da Programação de Anual de 

Metas Estadual – PAM/2012 com os parceiros da Secretaria 

Estadual de Saúde 

• 49 participantes 

♦ Realizada Capacitação no Guia Saúde e Prevenção nas Escolas para 

a formação de profissionais de saúde e de educação dos municípios 

contemplados com a Política de Incentivo: Anápolis, Aparecida de 

Goiânia, Caldas Novas, Goiânia, Itumbiara, Jataí, Luziânia, 

Planaltina e Rio Verde 

• 56 participantes 

♦ Realizada Mobilização Jovem do Projeto Saúde e Prevenção nas 

Escolas para profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e 

Educação dos municípios contemplados com a Política de Incentivo: 

Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Goiânia, Itumbiara, Jataí, 

Luziânia, Planaltina e Rio Verde 

• 54 participantes 

♦ Capacitação em teste rápido como diagnóstico HIV na nova 

plataforma DPP Screen e DPP |Sífilis para os profissionais dos 

Centros de Testagem e Aconselhamento-CTA dos municípios de 

Itumbiara, Luziânia, Rio Verde, Goiânia, Aparecida de Goiânia, 

Anápolis, Jataí e Valparaíso 

• 17 participantes 

♦ Apoio na realização do II Seminário Nacional de Redução de Danos 

Aids, Hepatite, Tuberculose e Direitos Humanos e IX Encontro 

Nacional de Redutoras e Redutores de Danos 

• 137 participantes 

♦ Realizada Capacitação no Guia de Profissionais de Saúde e 

Educação para execução do projeto Saúde e Prevenção nas Escolas-

SPE no município de Jataí 
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• 30 participantes 

♦ Realizada Oficina sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos dos 

Adolescentes para os profissionais da saúde e educação do 

município de Aparecida de Goiânia 

• 30 participantes 

♦ Realizado em parceria com o SESC o 3º Fórum de Educação em 

Saúde 

• 500 participantes 

♦ Realizada Mobilização Jovem para a prevenção às DST/Aids – 

SPE/GO, com os Coordenadores Municipal de DST/Aids: 

Aparecida de Goiânia, Itumbiara, Jataí , Caldas Novas, Rio Verde, 

Planaltina, Luziânia, Anápolis, Santo Antônio do Descoberto 

• 101 participantes 

♦ Capacitação para técnicos da Coordenação Estadual de DST/Aids 

em Vigilância Epidemiológica das DST/HIV/Aids 

• 3 participantes 

♦ Participação do treinamento para implantação do novo sistema de 

Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) – 02 participantes 

♦ Participação na Conferência Estadual LGBT (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais) – 02 participantes 

Atenção à Saúde do Homem

♦ Participação no Módulo de Qualificação da Atenção Básica – 

Goiatuba – Tema: Atenção à Saúde do Homem: desafios e 

estratégias; Foram capacitadas  32 pessoas em parceria com a 

Atenção Básica. 

♦   Participação no modulo de qualificação da Atenção Básica – Rio 

Verde – Tema: Atenção à Saúde do Homem na Atenção Primaria, 

desafios e estratégias. Foram capacitadas 30 pessoas em parceria 

com a Atenção Básica. 

♦ Realização da  Oficina de Atenção Primária para 16 pessoas – Saúde 

do Homem  no IV Encontro de Saúde do Estado de Goiás; 

♦ Realização do Seminário Estadual Saúde do Homem – 

Vulnerabilidade e Risco para 130 pessoas. 

♦ Participação no I Encontro de Coordenadores Municipais e 

Coordenadores dos Serviços Públicos de saúde Mental e outras 

Drogas do Estado de Goiás –  03 participantes; 

Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário

♦ Realização do I Seminário Estadual de Atenção à Saúde no Sistema 

Penitenciário para 153 pessoas; 
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♦ Participação nos seguintes Seminários: Saúde do Homem: 

Vulnerabilidades e Risco, Sexualidade na Terceira Idade e 

Seminário Saúde da População Negra, promovidos pela 

Coordenação de Programas Especiais – 10 participantes; 

Realizações da Saúde da População Negra e indígena:

♦ Seminário Saúde da População Negra para 140 participantes, entre  :    

comunidades Negras e Quilombolas, Regionais de Saúde, 

Secretarias Municipais de Saúde, órgãos vinculados às  Políticas 

Sociais e de Saúde. 

♦ 03 palestras para 50 participantes, cada realizadas por Gerencias da 

SPAIS. 

Observações: 

♦ Seminário realizado em parceria com a SEMIRA E UFG.

Saúde do Idoso

♦ Participação do Curso “Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa” 

promovido pela Fiocruz-Fundação Osvaldo Cruz/EAD- Ensino à 

Distância/ENSP-Escola Nacional de Saúde Pública – 01 

participante; 

♦ Organização e realização do “I Seminário Sexualidade na Terceira 

Idade”. Promoção: GPE/Subcoordenação da Saúde da Pessoa Idosa 

com a participação de 80 pessoas; 

♦ Participação na III Conferencia Estadual dos Direitos da Pessoa 

Idosa - “O Compromisso de Todos por um envelhecimento digno no 

Brasil.” - 03 participantes; 

♦ Realização da Capacitação em Atenção Básica – Módulo do Idoso, 

Regional OESTE II, no município de São Luiz de Montes 

Belos/Turma I, com participação de 35 profissionais; 

♦ Realização da Capacitação em Atenção Básica – Módulo do Idoso, 

Regional OESTE II , no município de São Luiz de Montes 

Belos/Turma II, com participação de 35 profissionais; 

♦ Realização da Capacitação em Atenção Básica – Módulo do Idoso, 

Regional SUL, no município de Goiatuba/Turma I, com 

participação de 35 profissionais; 

Área Técnica Saúde da Pessoa com Deficiência

♦ Realizada palestra na Uni-Evangélica pela Área Técnica Saúde da 

Pessoa com Deficiência/SPAIS,  com a participação de 40 alunos do 

3º ano do curso de medicina sobre a Rede de serviços, a Política 

Estadual, programas e projetos executados; 



2850 – FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE – FUNESA 

594 

♦ Realizada a Capacitação em Saúde Auditiva com participação de           

29 profissionais da área de fonoaudiologia da Rede em parceria com 

os Serviços de Média Complexidade (CRESA/PUC-GO e CRASA – 

APAE de Anápolis) e de Alta Complexidade (CRER e Vila São 

Cottolengo) e encaminhado texto informativo da Campanha para 

Comunicação-SES para publicação no Site do Estado; 

♦ Realizada a primeira Campanha de Prevenção às Deficiências com a 

participação de 80 pessoas, em comemoração ao Dia 03 de 

Dezembro – Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, com a 

disponibilização de materiais educativos: camisetas, folders, 

cartazes, Spot e VT para o todo o Estado; 

Gerência de Saúde Bucal

Realizações: 

♦ Realização de 05(cinco) Oficinas de Dicas de Indicadores do 

SISPACTO no IV Encontro de Saúde Bucal em Caldas Novas para 

um melhor conhecimento dos indicadores pelos gestores e técnicos 

estaduais, regionais e municipais. Durante o Encontro de Caldas 

Novas a equipe técnica da Gerência de Saúde Bucal teve 

oportunidade de disseminar este conhecimento para os participantes 

das oficinas. Total de 600 participantes nas oficinas;  

♦ Parceira na realização do IV Encontro de Secretários e 

Coordenadores de Saúde Bucal – ESCOSAB - com iniciativa da 

Secretaria Municipal de Saúde de Itumbiara visando uma integração 

institucional com o fito de conhecer outras experiências exitosas no 

campo da Saúde Bucal e, melhorar a qualidade de atendimento aos 

usuários do SUS, nesta área. Total de 300 participantes.  

Saúde Mental

♦ “Oficina para Instrumentalização dos Matriciadores em Saúde 

Mental com Ênfase na Redução de Danos do uso e abuso do Álcool 

e outras Drogas do Estado de Goiás”: o evento, com carga horária 

de 12 horas, ocorreu nos dias 25 e 26/04/11 e teve por objetivo 

capacitar os profissionais que atuariam como matriciadores 

(supervisores) da(s) Estratégias Saúde da Família dos municípios de 

pequeno porte para o desenvolvimento de ações de enfrentamento à 

questão do uso abusivo/prejudicial de álcool e outras drogas, em 

consonância com a Política do Ministério da Saúde para Atenção 

Integral aos Usuários de Álcool e outras Drogas, 140 profissionais 

foram capacitados. 

♦ “Capacitação para as Regionais de Saúde sobre a Política 

Estadual/Nacional de Saúde nas áreas da criança, mulher, 

adolescente e saúde mental, álcool e outras drogas”: o evento, com 

carga horária de 08 horas, ocorreu nos dia 21/05/11, com o objetivo 
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de fortalecer as parcerias entre as áreas técnicas e os profissionais 

das Regionais de Saúde de forma a facilitar a implementação da 

Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas no 

Estado de Goiás, 40 profissionais foram capacitados. 

♦ “I Seminário do Comitê Gestor Interinstitucional de Enfrentamento 

ao Crack e Outras Drogas”: o evento, com carga horária de 08 horas 

,ocorreu no dia 10/06 e teve por objetivo qualificar os titulares e 

suplentes do Comitê Gestor a fim de alinhar as diretrizes para 

elaboração do Plano Estadual de Enfrentamento ao Crack e outras 

Drogas,              58 profissionais foram capacitados. 

♦ Seminário: “O tratamento e a prevenção das toxicomanias sob a 

perspectiva da redução de danos”: o evento, com carga horária de 16 

horas, ocorreu nos dia 01, 02 e 03/08/11, com o objetivo de 

capacitar os profissionais que atuam nos dispositivos públicos para 

atenção psicossocial dos usuários de álcool e outras drogas do 

Estado de Goiás (municípios de Anápolis, Aparecida de Goiânia, 

Goiânia, Piracanjuba, Trindade e Caldas Novas) visando uma 

assistência mais qualificada e integral aos usuários de álcool e 

outras drogas, dentro da perspectiva da Política do Ministério da 

Saúde para Atenção Integral à Saúde do Usuário de Álcool e outras 

Drogas, 121 profissionais foram capacitados. 

♦ “II Oficina para Instrumentalização dos Matriciadores em Saúde 

Mental”: o evento, com carga horária de 16 horas, ocorreu nos dia 

12 e 13/09/11, com o objetivo de qualificar as ações de saúde 

mental, álcool e outras drogas na Atenção Primária dos municípios 

com menos de 20.000 habitantes, 143 profissionais foram 

capacitados. 

♦ “Reuniões Extaordinárias do Comitê Gestor  Interinstitucional de 

Enfrentamento ao Crack e outras Drogas”: o evento, com carga 

horária de 12 horas, ocorreu em dois encontros, nos dia 06/10 e 

08/12/11, com o objetivo de efetivar a proposta do Plano Estadual 

de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, participaram das 

reuniões, aproximadamente 55 profissionais ao todo.

♦ “Consultoria para os Consultórios de Rua do Estado de Goiás”: o 

evento, com carga horária de 4 horas, ocorreu no dia 17/10/11 com 

o objetivo de qualificação dos profissionais que atuam nos 

Consultórios de Rua do Estado de Goiás na perspectiva de redução 

de danos,                               30 profissionais foram capacitados. 

♦ “Encontro dos Coordenadores Municipais de Saúde Mental e 

Coordenadores dos Serviços Municipais de Saúde Mental/Álcool e 

outras Drogas do Estado de Goiás”: o evento, com carga horária de 

16 horas, ocorreu nos dias 09 e10/11 e teve por objetivo favorecer o 

empoderamento (fortalecimento) dos coordenadores dos serviços 

em prol da qualificação da atenção à saúde nos dispositivos de 

Atenção Psicossocial existentes e o fortalecimento da Política 

Nacional de Saúde Mental, 103  profissionais foram capacitados. 
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♦ “Qualificação da Atenção Básica”: foram ministrados Módulos de 

Saúde Mental para os profissionais da Atenção Primária das 

Regionais de Saúde Oeste I, Oeste II, Central e Centro Sul, Sul e 

Pirineus, com o intuito de favorecer a implementação de ações de 

saúde mental, álcool e outras drogas na atenção básica, 309 

profissionais foram capacitados.  

♦ "Seminário de Lançamento do Centro de Referência em 

Dependência Química/CREDEQ": evento realizado no dia 19/11, 

com carga horária de 4 horas, para os profissionais da Secretaria de 

Estado da Saúde, com o objetivo de apresentar os projetos 

arquitetônico e terapêutico do CREDEQ, além de captar recursos 

humanos interessados em participar do processo seletivo. 58 

profissionais foram capacitados. 

Atenção a Saúde da Mulher, Criança e Adolescente

 ATENÇÃO A SAÚDE DA CRIANÇA 

Realizações: 

♦ Realizado 03 Seminários de Sensibilização para 

implantação/implementação de Comitês de Prevenção do Óbito 

Infantil e Fetal, nos  os  municípios de: Pirenópolis, Rio Verde e 

Goiânia, dos municípios de: Águas Lindas, Luziânia, Valparaíso, 

Cidade Ocidental, Planaltina, Formosa, Goiânia, Anápolis, Padre 

Bernardo, Rio Verde, Santa Helena, Jataí, Mineiros, Itumbiara, 

Goiatuba, Morrinhos, Trindade, Senador Canedo, Aparecida de 

Goiânia, Iporá, Goianira, Campos belos, Americano do brasil, 

Caldas Novas, Porangatu, Nerópolis, São Luis dos Montes Belos, 

Ceres. 100 participantes ; 

♦ Realizado 01 Oficina sobre o correto preenchimento das declarações 

de óbito infantil e fetal  para os municípios de : Campos Belos, Jataí, 

Itumbiara, Valparaíso, Goiânia, Anápolis. 15 participantes ; 

♦ Realizado 1 curso de implantação e/ou implementação dos Comitês 

de Investigação do Óbito Infantil e Fetal para municípios prioritários 

com  população acima de 80 mil habitantes e sede de Regionais de 

Saúde .     23 participantes  

♦ Realizado 02 cursos sobre investigação do óbito infantil e fetal para 

municípios de: Águas Lindas, Anápolis, Anicuns, Aparecida, Caldas 

Novas, Campos Belos, Catalão, Cavalcante, Ceres, Cidade 

Ocidental, Divinópolis, Formosa, Firminópolis, Goiânia, Goiatuba, 

Goiás, Guarani, Inhumas, Ipameri, Iporá, Itaberaí, Itapuranga, 

Itapaci, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Jussara, Luziânia, Minaçu, Monte 

Alegre, Morrinhos, Mozarlândia, Nerópolis, Novo Gama, Palmeiras, 

Paraúna, Planaltina, Porangatu, Posse, Rialma, Rianápolis, Rio 

Verde, São Luiz dos Montes Belos, São Miguel do Araguaia, 

Senador Canedo, Silvânia, Simolândia, Trindade, Uruaçu e 

Valparaíso de Goiás. 103 participantes. 
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♦ Capacitação para  multiplicadores da  em atenção aos bebes de alto 

risco -Metodologia Mãe Canguru. 20  participantes. 

♦ Capacitado  profissionais das Equipes de Saúde da Família, nos 

cursos da Escola de Saúde Pública, quanto à assistência e controle 

das doenças diarréicas e das infecções respiratórias agudas , 01 

turma na Regional Sul no município de Itumbiara, em 2 turmas na 

Regionais Sudoeste I, em Rio Verde e Itarumã; 2 turmas na 

Regional Central/Centro-Sul, em Goiânia.  160 participantes.   

♦ Capacitação Técnica destinada a Gerentes e Supervisores das 

Regionais de Saúde, para fortalecer as parcerias e implementar as 

Políticas de Saúde. 45 participantes  

♦ Realização de 3 Cursos de Promoção e Manejo do aleitamento 

Materno, para profissionais de maternidades para os municípios de 

Senador Canedo, Itumbiara e Morrinhos;  36 participantes ; 

SISTEMAS DE SAÚDE  DA ÁREA DA MULHER, CRIANÇA E 

ADOLESCENTE

♦ Capacitação  sobre SISCOLO e SISMAMA para a Regional Oeste 

II em 03 Municípios. 26 participantes  

♦ Capacitação para o  Município de Santo Antônio do Descoberto – 

Instalação do SISCOLO e SISMAMA – Reinstalação do Sisprenatal 

e reativação de Unidades de Saúde no sistema. 1 participante . 

♦ Capacitação para implantação do Sistema de Informação do Câncer 

do Colo do Útero (SISCOLO) e Sistema de Informação do Câncer 

de Mama (SISMAMA)  - instalação dos programas, treinamento 

inicial, repasse da base de seguimento, fluxo de informações, 

seguimento, preenchimento de campos obrigatórios, associação de 

pacientes, busca ativa), para a Secretarias Municipais de Saúde: 08 

participantes.  

♦ Capacitação sobre SISCOLO, SISMAMA e SISPRENATAL para  

Municípios da Regional Central e Centro Sul  no Curso de 

Qualificação  da Atenção Básica do Modulo de Saúde da Mulher. 

Sensibilização quanto à importância dos sistemas, apresentação de 

dados, indicadores alcançados, levantamento da situação, 

treinamento sobre fluxo de informações, prazos para envio, 

cobrança para que implantem os sistemas, esclarecimento de 

dúvidas, entrega do Manual Gerencial do SISCOLO e SISMAMA 

(fornecido melo Ministério da Saúde e Instituto Nacional de 

Câncer), entrega dos livros “Diretrizes Brasileiras para o 

Rastreamento do Câncer do Colo do Útero e” Parâmetros Técnicos 

para Programação de Ações de Detecção Precoce do Câncer da 

Mama” (fornecidos pelo Ministério da Saúde e Instituto Nacional de 

Câncer), informação dos sites para acesso aos manuais e 

atualizações ,informação sobre a instalação da nova versão do 

SISPRENATAL: 15 municípios com 68 participantes.  
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♦ Capacitação sobre SISCOLO para Municípios e Regionais de Saúde 

- evento: “Capacitação em HPV e a Inter-relação com o Câncer de 

Colo do Útero”.  Sensibilização quanto à importância do sistema, 

apresentação de dados, indicadores alcançados, levantamento da 

situação, esclarecimento quanto ao fluxo de informações, prazos 

para envio, cobrança para que implantem os sistemas, entrega do 

livro “Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo 

do Útero, 61 participantes . 

ATENÇÃO  À SAÚDE DA MULHER

♦ Realizado uma oficina de atualização para profissionais de saúde 

das maternidades em redução da transmissão vertical da Sífilis 

Congênita e HIV para 06 maternidades de Goiânia e entorno;  37 

participantes . 

♦ Realizado Capacitação em Citologia Oncótica  para os profissionais 

das equipes de Saúde da Família dos municípios com amostras 

insatisfatórias do exame de prevenção de câncer de colo de útero; 61 

participantes.  

♦ Capacitação das Equipes de Saúde da Família das Regionais de 

Saúde Pireneus Sul e Central no Curso para Qualificação da 

Atenção Básica em Atenção à Saúde da Mulher/PAISM (Módulo 

IV);  68 participantes. 

♦ Palestra na oficina para redução da Mortalidade Neonatal.                           

23 participantes. 

♦ Palestra para os Servidores do IPASGO com a temática do 

Planejamento Familiar. 68 participantes . 

♦ Realizado Teleconferência para as  equipes da Estratégias de Saúde 

da Família -ESF ,temática: Saúde da Mulher e Incontinência 

Urinária.       32 participantes 

ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE:

♦ Capacitação, em parceria com a UFG, através das telessalas as 

Equipes da Estratégia Saúde da Família e/ou das Unidades Básicas 

de Saúde para o desenvolvimento do Plano Operativo Estadual – 

POE. 02 capacitações. 12 participantes.  

♦ Capacitação, através das telessalas, para as equipes dos Centros de 

Referência Especializados em Assistência Social (CREAS), em 

parceria com a Área Técnica de Saúde Mental da SMS de Goiânia e 

UFG com o tema; Atenção à Saúde de Adolescentes em Situação de 

Violência. 03 capacitações. 60 participantes.  

♦ Capacitação técnica, em parceria com a UFG, através de teleaulas 

para os profissionais de saúde da atenção básica, dos municípios 

goianos assessorando-os na elaboração, implantação e 

operacionalização, de seus projetos locais para promoção, prevenção 
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e tratamento dos usuários de álcool e outras drogas. 01 Capacitação 

-15 participantes.  

♦ Capacitação técnica trimestral através das teleaulas, em parceria 

com a UFG, para as equipes das Secretarias Municipais de Saúde, 

com objetivo de desenvolvimento das ações de promoção/prevenção 

e tratamento dos usuários de álcool e outras drogas. 04 capacitações; 

58 participantes . 

♦ Capacitação e apoio técnico, aos municípios de Anápolis, Itumbiara, 

Rio Verde, Caldas Novas, Aparecida de Goiânia e Goiânia para o 

desenvolvimento de ações de promoção/prevenção e tratamento de 

usuários de álcool e outras drogas. 06 municípios. 12 participantes . 

♦ Capacitação técnica aos municípios para elaboração de projetos para 

a implantação/implementação da Caderneta de Saúde do 

Adolescente -CSA (Alexânia, Alvorada do Norte, Aporé, Bom 

Jesus, Carmo do Rio Verde, Divinópolis, Doverlândia, 

Firminopolinos, Flores de Goiás, Goiatuba, Gouverlândia, Guarinos, 

Ivolândia, Jataí, Morrinhos, Niquelândia, Panamá, Portelândia, 

Rialma, Santa Rita do Araguaia, Turvânia). 21 municípios. 42 

participantes  

♦ Capacitação Técnica para os Psicólogos da Coordenação Municipal 

da Atenção a Saúde Mental do município de Goiânia. Tema: 

Atendimento Individual e em Grupo à Criança e Adolescente na 

rede SUS municipal – Goiânia.12 participantes  

♦ Capacitação de forma continuada , em parceria com a UFG através 

das telessalas, uma vez por trimestre, às equipes interinstitucionais 

(ESF, Educação, Assistência Social e outras), nos municípios que 

tenham projeto, sobre os temas abordados pela Caderneta. 04 

capacitações.       22 participantes  

♦ Capacitação técnica dos profissionais de Saúde da Secretária 

Municipal de Saúde de Uruaçu para implantação da Caderneta de 

Saúde do Adolescente. 3 participantes . 

♦ Capacitação técnica –Qualificação da Atenção  Básica para 

Regional de Saúde de Itumbiara e os municípios da área  de sua 

abrangência. tema: Saúde do adolescente. 26 participantes. 

♦ Capacitação técnica e sensibilização dos profissionais de saúde do 

Centro de Apoio Psicossocial - CAPS Girassol- Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia.  Tema: Atenção à Saúde do 

Adolescente. 28 participantes 

♦ Capacitação técnica no  Curso de Qualificação de Atenção Básica 

em Saúde – Módulo Saúde do Adolescente DST/AIDS para 

Regional de Saúde de Pirineus, em Anápolis. 25 participantes  

♦ Teleaula – UFG, Tema: Vulnerabilidades, Violência e Drogas nas 

Escolas Publicas: Profissionais das Estratégias Saúde da Família e 

Escolas – GO – Palestrante.  12 participantes. 
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♦ Tele aula: Tema; Saúde do Adolescente Privado de Liberdade para 

os profissionais de Saúde da Atenção Básica, gestores e 

coordenadores das Unidades de Internação dos Adolescentes 

Privados de Liberdade, em parceria com a UFG. 24 participantes . 

♦ Teleaula –UFG  e SPAIS, capacitação para os profissionais de saúde 

da Estratégia  Saúde da Família de Goiás. (Palestrante )Tema: 

drogas; prevenção e tratamento. 16 participantes. 

♦ Teleaula para os profissionais de saúde da atenção básica de GO, em 

conjunto com a UFG. Tema: estratégias para implantação e 

implementação da Caderneta  de Saúde do Adolescente.                         

18 participantes . 

♦ Teleaula – Telepsicologia - saúde no Sistema Socioeducativo (parte 

III, para os profissionais das  Unidades de Internação e Internação 

Provisória dos Adolescentes Privados de Liberdade. 13 

participantes. 

♦ Participação no Seminário: IV Encontro de Saúde do Estado de 

Goiás 2011 em Caldas Novas- SES-GO, RS,e SMS, como 

instrutores técnicos do evento. 1 técnico . 

♦ Participação na II Oficina Sobre o Processo de Implementação da 

Política de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens 

Privados de Liberdade, em Brasília com o Ministério da Saúde em 

Brasília.1 técnico. 

♦ Participação na capacitação técnica do Fórum Estadual da Infância e 

Juventude- PJ em Goiânia , tema;Convivência Familiar de Criança e 

Adolescente.1participante. 

♦ Participação no Fórum Estadual sobre Saúde Mental, como 

palestrante do tema: Atendimento em Dependências Químicas. 125 

participantes. 

♦ Participação em 2   Workshop da Infância e Juventude – como 

palestrantes . Palestra: Verba Federal para Adolescentes 

Institucionalizados. 120 participantes. 

♦ Organização e  palestras na I Oficina Regional do Estado de Goiás 

sobre a Política Nacional de Atenção Integral ao Adolescente em 

Regime de Internação e Internação Provisória em parceria com o 

Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho, 

Secretarias Municipais de Saúde e Coordenadores dos Centros de 

Atendimento Sócio Educativo dos sete municípios goianos com 

Unidades de Internações de Adolescentes Privados de Liberdade. 70 

participantes . 

♦ Execução da capacitação técnica para implantação e implementação 

da Caderneta de Saúde do Adolescente, em conjunto com o 

Ministério da Saúde, aos municípios de Goiás.450 participantes. 
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♦ Capacitação técnica para profissionais de saúde e da educação, dos 

dez municípios com o Programa Saúde nas Escolas–SPE. Tema: 

Mobilização Jovem. 16 participantes. 

♦  Palestra no Encontro da Secretaria Municipal de Assistência Social  

Caldas Novas. 152 participantes. 

♦ Palestras para os adolescentes da Fundação Pro- Cerrado. Tema: 

Violência e Estímulo à Cultura da Paz. 87 participantes. 

♦ Palestras para os profissionais do hospital geral de Goiânia - HGG. 

Tema: Violência Institucional. 54 participantes. 

Observações:  

♦ A Educação continuada e a capacitação técnica dos profissionais de 

saúde, da atenção primária à saúde e a convergência das Políticas 

Públicas são fundamentais e necessárias para a construção de um 

novo modelo de atenção integral à saúde da mulher criança e do   

adolescente como cidadãos de direitos em todo Estado de Goiás.   

♦ As capacitações e seminários só foram realizadas em função do 

repasse de recursos do Ministério da Saúde e das parcerias com 

outras gerências que deles dispunham .  Portanto há uma 

necessidade urgente de garantir toda infra estrutura necessária ao 

apoio logístico para viabilizar a execução integral do planejamento 

,garantindo assim o impacto  das ações sobre os indicadores de 

modo efetivo. 

� Ação 2874 - Desenvolvimento de Ações e Serviços de Saúde para Fins 

de Implantação de Políticas  Específicas 

Realizações: 

♦ Assessoria no processo de implantação dos Centros de Atenção 

Psicossocial, tipos I, II e III: Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de 

Goiânia, Itaberaí, Piracanjuba, Cristalina, Inhumas, Uruaçu, Minaçu, 

Planaltina, Senador Canedo, Rubiataba, Ipameri, Caldas Novas, 

Morrinhos, Luziânia, Formosa, Valparaíso, São Simão, Goiatuba, 

Goianira, Nerópolis, Santo Antônio do Descoberto, Bom Jesus, Bela 

Vista e Cidade Ocidental (Meta prevista: 20 municípios; meta 

realizada: 26). 

♦ Assessoraria no processo de implantação de Serviços Residenciais 

Terapêuticos: Catalão e Itumbiara (Meta prevista: 06 municípios; 

meta realizada: 02). 

♦ Assessoraria no processo de habilitação de Serviço Hospitalar de 

Referência em Álcool e Drogas/SHR-ad: Anápolis, Águas Lindas de 

Goiás, Aragarças, Caldas Novas, Catalão, Formosa, Indiara, 

Luziânia e Morrinhos (Meta prevista: 20 municípios; meta 

realizada: 08); 

♦ Assessoria técnica no processo de implantação dos Consultórios de 

Rua do Estado de Goiás: Anápolis, Aparecida de Goiânia e Anápolis 

(Atividade não programada e realizada: 03 assessorias); 
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♦ Assessoria Técnica sobre o repasse do recurso financeiro da 2ª 

chamada de Arte, cultura e renda, para os municípios de Senador 

Canedo e Jataí; 

♦ Assessoria técnica no processo de implantação do Núcleo de Apoio 

a Saúde da Família - NASF III nos municípios de Mozarlandia, 

Indiara e Itumbiara; 

♦ Assessoria a respeito do processo de implantação das Escolas de 

Redução de Danos nos municípios de Anápolis, Aparecida de 

Goiânia, Caldas Novas e Goiânia; 

♦ Recebimento de 53 novos pacientes judiciários para análise, 

encaminhamento e acompanhamento na rede de saúde do Estado de 

Goiás; 

♦ Realizadas 285 análises jurídicas de processos dos pacientes 

judiciários; 

♦ Assessorados 57 municípios no atendimento ao paciente judiciário. 

São eles: Águas Lindas, Alexânia, Aloândia, Alto Paraíso de Goiás, 

Anápolis, Anicuns, Aparecida de Goiânia, Aurilandia, Bom Jardim 

de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Caldas Novas, Catalão, Doverlândia, 

Estrela do Norte, Firminópolis, Goianésia, , Goianira, Cidade de 

Goiás, Goiatuba, Guapó, Hidrolândia, Iporá, Itaberaí, Itaguaru, 

Itapaci, Itumbiara, Ivolândia, Jaraguá, Jataí, Jussara, Luziânia, 

Maurilândia, Minaçu, Mineiros, Montes Claros de Goiás, 

Niquelândia, Novo Brasil, Orizona, Palmelo, Planaltina, Porangatu, 

Rialma, Rio Verde, Santa Fé de Goiás, São Domingos, São Luiz de 

Montes Belos, São Miguel do Araguaia, Senador Canedo, Silvânia, 

Taquaral de Goiás, Três Ranchos, Trindade, Turvânia, Uirapuru, 

Uruaçu e Varjão; 

♦ Sensibilizados 24 novos gestores municipais no sentido de 

colaborarem com o programa, por meio de assinatura de termo de 

compromisso entre Secretarias Municipais de Saúde e Secretaria de 

Estado da Saúde. São eles: Maurilândia, Anicuns, Taquaral de 

Goiás, Aparecida de Goiânia, Bom Jesus de Goiás, Cidade de Goiás, 

Doverlândia, Turvânia, Trindade, Alto Paraíso de Goiás, Goiatuba, 

Firminópolis, Anápolis, Novo Brasil, Porangatu, Aurilândia, Guapó, 

Estrela do Norte, Alexânia, Itaguaru, Bom Jardim de Goiás, 

Aloândia, São Miguel do Araguaia e Luziânia; 

♦ Assessoria técnica (PAILI) e apoio no processo de 

desinstitucionalização de usuário no município de Guapó, Anápolis, 

Novo Gama, Jussara, Rialma e Itumbiara; 

♦ Realizadas mediações para efetivação de parceria com unidade de 

saúde para melhoria do acesso aos serviços por parte dos pacientes 

judiciários do Programa de Atenção Integral ao Louco 

Infrator/PAILI; 



2850 – FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE – FUNESA 

603 

♦ Assessorar as Regionais de Saúde no processo de implementação da 

Rede de Atenção Psicossocial do Estado de Goiás (Meta prevista: 

16; meta realizada: 16); 

♦ Assessoria às quinze Regionais de Saúde sobre o Programa de Volta 

para Casa – PVC, e municípios como Caldas Novas, Palmelo, 

Goianésia, São Miguel do Araguaia; 

♦ Assessoria às quinze Regionais de Saúde sobre Portaria nº 4135 que 

dispõe sobre o Incentivo Financeiro aos Pequenos Municípios. 

Especificamente, aos municípios de Adelândia, Aragarças, 

Aurilândia, Cavalcanti, Carmo do Rio Verde, Cachoeira Alta, 

Campo Alegre, Cromínia, Córrego do Ouro, Estrela do Norte, 

Hidrolândia, Indiara, Iporá, Itapirapuã, Guaraita, Joviânia, 

Montividiu, Mozarlandia, Ouvidor, Palmeiras, Paranaiguara, 

Paraúna, Pontalina, São Simão, Serranópolis, Trombas, Urutaí, 

Uruana (28 municípios assessorados); 

♦ Supervisões e vistoria nos serviços de saúde mental (implantados ou 

em processo de implantação), em parceria ou não com as Regionais 

de Saúde (meta prevista: 20; meta realizada: 15): Aparecida de 

Goiânia, Caldas Novas, Inhumas, Ipameri, Itaberaí, Planaltina, 

Porangatu, Rubiataba, Aparecida de Goiânia, Piracanjuba e Uruaçu; 

♦ Realização de encontros para conformação da Rede de Saúde 

Mental do Estado de Goiás (Meta prevista: 05 encontros; meta 

realizada: 09 encontros); 

♦ Participação na elaboração do instrumento, aplicação e análise dos 

dados (ações realizadas e serviços existentes na área de saúde 

mental, álcool e outras drogas) da Atenção Psicossocial das 15 

Regionais de Saúde para construção do Mapa de Saúde do Estado de 

Goiás; 

♦ Cooperação técnica para realização do IV Encontro de Saúde do 

Estado de Goiás, por meio da coordenação de 08 (oito) Oficinas das 

Redes Atenção Psicossocial e Materno-Infantil; 

♦ Participação da elaboração do documento da Análise Situacional de 

01 (uma) Regional (Sudoeste I), como etapa para construção do 

Mapa de Saúde do Estado de Goiás; 

♦ Apoio técnico para elaboração da proposta do "Centro de Referência 

e Excelência em Dependência Química/CREDEQ", bem como 

acompanhamento das ações realizadas em prol de sua efetivação; 

como visitas às instituições de referência no atendimento ao usuário 

de álcool e outras drogas nos Estados de Pernambuco e São Paulo e 

instituições goianas, com o objetivo de identificar experiências 

exitosas para implementá-las por meio do CREDEQ; 

♦ Cooperação técnica com as Instituições de Ensino Superior 

(Universidade Estadual de Goiás, Universidade Federal de Goiás e 

Instituto Superior de Tecnologia de Goiás) no processo de 

implantação/implementação do Centros de Referência Regionais em 

Álcool e outras Drogas (Meta prevista: 03; meta realizada: 03); 
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♦ Coordenação e acompanhamento das atividades do Comitê de Saúde 

Mental do Estado de Goiás (11 reuniões ordinárias);

♦ Coordenação e acompanhamento das atividades do Comitê Gestor 

Interinstitucional de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas do 

Estado de Goiás (12 reuniões ordinárias e extraordinárias); 

Saúde da Pessoa com Deficiência

Realizações:   

♦ Assessoria aos gestores municipais de Jaraguá, Palmeiras de Goiás, 

Cristalina, Cavalcante, Sto Antônio do Descoberto e Itapaci na 

implantação  dos Serviços dos Centros de Reabilitação Física; 

♦ Encaminhadas propostas de projetos dos municípios de Cavalcante, 

Palmeiras de Goiás, Jaraguá e Cristalina, ao Ministério da Saúde 

para aquisição de equipamentos na implantação de Centros de 

Reabilitação Física; 

♦ Assessoria na implantação dos serviços estaduais de Atenção à 

Saúde Auditiva na média complexidade nos municípios de Rio 

Verde, Anápolis e Formosa; 

♦ Assessoria a SMS de Abadia de Goiás na implantação do 

SIS/DEFICIÊNCIA e realizada reunião com a Gerência de 

Informação e Tecnologia da SES para encaminhamentos referentes 

ao Sistema; 

♦ Assessoria aos gestores municipais de Caldas Novas, Rio Verde e 

Porangatu para implantação dos Centros de Reabilitação, através de 

convenio realizado com o MS. 

♦ Assessoria e acompanhamento dos projetos de implantação dos 

Programas de Implante Coclear (processo nº 42080241) e de 

Assistência Ventilatória não Invasiva aos Portadores de Doenças 

Neuromusculares (Processo nº 43149989) a serem implantados no 

CRER e já aprovados em Comissão Intergestora Bipartite- CIB, 

conforme disposição da Portaria nº1.278 de 20 de outubro de 1999;  

♦ Assessoria e acompanhamento do processo de Habilitação/ 

Credenciamento do Centro de Referência em Oftalmologia-CEROF 

no Serviço de Reabilitação Visual, conforme disposições da Portaria 

nº 3128/08; 

♦ Assessoria as Regionais sobre implantação de centros de 

reabilitação conforme disposição da Portaria nº 818/2001; 

♦ Visitas e reuniões com o CRER, Vila São Cottolengo e Secretaria de 

Cidadania e Trabalho para discutir a demanda de órteses e próteses 

dos beneficiários do BPC na Escola, atendendo a demanda do MS; 
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♦ Visita e reunião com a Coordenação de enfermagem do CEROF 

para discutir sobre a demanda por óculos dos beneficiários do BPC 

na Escola e sobre o Serviço de Reabilitação Visual na unidade; 

♦ Assessoria as Regionais de Saúde, municípios e Supervisor do 

Colegiado e Gestão da Cidade de Goiás sobre os serviços de atenção 

às pessoas ostomizadas, conforme disposição da Portaria Nº 400, de 

16 de novembro de 2009; 

♦ Habilitado o Laboratório da APAE de Anápolis como Serviço de 

Atenção à Saúde Auditiva na Média Complexidade, Publicada a 

Portaria Nº 201, de 04 de Maio de 2011 e realizada assessoria a 

APAE , quanto aos recursos disponibilizados ao Serviço de Saúde 

Auditiva; 

♦ Visita técnica e reunião no Centro Brasileiro de Atenção ao 

Deficiente Visual – CEBRAV para discutir sobre a implantação do 

Serviço de Reabilitação Visual conforme disposição da Portaria nº 

nº 3.128/04/08; 

♦  Assessoria ao município de Goianésia sobre a implantação do 

Programa de Exame Teste da Orelhinha; 

♦ Realizado levantamento junto ao CRER e Vila São Cottolengo sobre 

a demanda reprimida por cadeiras de rodas adaptadas no ano de 

2010, para atender a demanda do MS; 

♦ Assessoria a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará que 

compareceu a SPAIS para conhecer o Serviço de Atendimento a 

Pessoa com Deficiência do Estado de Goiás; 

♦ Estudo e parecer sobre o Método de Traje Adeli para responder a 

solicitação de parceria do Núcleo de Atendimento a Criança com 

Paralisia Cerebral – NACPC do Estado da Bahia; 

♦ Assessoria a Vila São Bento Cottolengo, sobre a dispensação de 

órteses e próteses, conforme disposições da Portaria n. 185/01; 

♦ Solicitado informações aos Municípios Polo quanto aos Serviços às 

Pessoas Ostomizadas, conforme disposição da Portaria 400/09; 

♦ Assessoria a Regional Rio Vermelho sobre eventos, cursos e ações 

realizadas pela Área Técnica; 

♦ Assessoria aos gestores dos municípios de Jaraguá, Cristalina, 

Palmeiras de Goiás e Cavalcante nas adequações de Projetos para a 

aquisição de equipamentos através da celebração de convênios com 

MS; 

♦ Acompanhamento e encaminhamento dos Projetos de Implante 

Coclear e da implantação do Programa de Assistência Ventilatória 

não Invasiva ao Portadores de Doenças Neuromusculares junto a 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e CIB; 
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♦ Assessoria a Associação dos Ostomizados de Goiás sobre os 

municípios pactuados em CIB como Referência para o Atendimento 

às Pessoas Ostomizadas; 

♦ Visita e reunião com a Associação dos Deficientes Visuais de Goiás 

– ADVEG e a Área Técnica de DST/AIDS para discutir sobre a 

confecção de materiais educativos/preventivos sobre DST/AIDS em 

braile; 

♦ Visita técnica e reunião na Vila São José Bento Cottolengo para 

discutir a Programação do Curso de Capacitação para os 

profissionais que atuam nos Centros de Reabilitação;  

♦ Visita técnicas e reuniões com profissionais do Ensino Especial da 

Secretaria Estadual de Educação e com representantes da 

Associação dos Deficientes Visuais de Goiás - ADVEG para tratar 

da elaboração de Cartilha em braile e DVD com orientações sobre a 

prevenção de DST/AIDS, voltados às pessoas com deficiência 

visual e auditiva; 

♦ Realizado levantamento junto a 31 municípios para verificar o 

número de profissionais de fonoaudiologia nos Serviços de 

Reabilitação da Rede e a demanda por capacitação em Saúde 

Auditiva; 

♦ Sensibilização dos gestores municipais de todo o Estado para a 

divulgação da Campanha Prevenção às Deficiências  em 

comemoração ao Dia 03 de Dezembro – Dia Internacional da Pessoa 

com Deficiência; 

♦ Realização de ação junto aos Serviços de Reabilitação que compõe a 

Rede, para a realização de eventos em comemoração ao Dia 

Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência; 

♦ Realizada parceria com interprete da língua de sinais (libras) para 

interpretação da mensagem sobre prevenção às deficiências 

veiculada na mídia em todo o Estado. 

Área Técnica da Atenção a Saúde do Homem

Realizações: 

♦ Organização e realização de reunião de assessoria técnica entre a 

área Técnica de Saúde do Homem da SPAIS e equipes técnicas dos 

municípios de Anápolis, Aparecida de Goiânia e Goiânia; 

♦ Participação no Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde do 

Homem, promovido pelo Ministério da Saúde para ampliação da 

implantação de Política Nacional de Saúde do Homem;

♦ Realização da Oficina para Implantação da Política Estadual de 

Saúde do Homem com os municípios de Aparecida de Goiânia, 

Trindade, Anápolis. Formosa, Valparaíso de Goiás, Luziânia e Rio 

Verde. 
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� Ação 2875 - Adequação da Infra-estrutura física, equipamentos e 

materiais de consumo da SES/GO  e da  Rede  de Atenção  Básica 

Realizações: 

♦ Contrato de serviços de impressão com instalação de equipamento, 

fornecimento de insumos e manutenção; 

♦ Reforma, ampliação e adequação física da Escola de Saúde Pública; 

♦ Convênio de custeio investimento com entidades filantrópicas do 

estado de goiás. 

• Convênio 18/2010 - SES/GO celebrado entre o estado de goiás, 

através da Secretaria de Estado da Saúde e a Associação de 

Combate ao Câncer em Goiás, cujo objeto é estabelecer 

cooperação para disponibilizar uma base de dados, com 

excelente qualidade de informações sobre o câncer, 

em âmbito estadual; 

♦ Aquisição e licenciamento de softwares para a SES/GO 

• Aquisição de softwares de gerenciamento, virtualização e 

sistema operacional. 

♦ Aquisição de equipamentos para realização das  ações das 

DST/AIDS; 

• Sendo 06(seis) lavadoras e 06(seis) leitoras de microplacas para 

a realização de testes laboratoriais, visando detectar a presença 

de anticorpos específicos contra o vírus hiv, sífilis, hepatites b e 

c, e da dengue 

♦ Aquisição de equipamentos e material permanente / veículo para as 

ações de doenças endêmicas: 

• Aquisição de três veículos utilitários tipo caminhão equipados 

com carrocerias de madeira para transporte de praguicidas 

(inseticidas) 

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo. 
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2851 – FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE 

SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CÂNDIDO SANTIAGO – FUNGESP  

JURISDICIONADA/ VINCULADA A:  

� Secretaria Estadual De Saude Do Estado De Goias  

GESTOR:  

� Antonio Faleiros Filho  

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional: 

♦ Custear despesas decorrentes do funcionamento, formação e 

capacitação dos profissionais integrantes do SUS, bem como as 

demandas da comunidade em geral. 

� Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade de Vida): 

♦ Programa Qualificação da Gestão em Saúde   

� Legislação: 

♦ O FUNGESP/SES foi criado através da Lei 15.260 de 15 de julho de 

2005. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

♦ A Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS 

desenvolve através da Gerencia de Escola Estadual de Saúde 

Pública  atividades de capacitação e formação do setor de Saúde. As 

quais integram a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde do Ministério da Saúde.  

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

♦ Agenda da Saúde – Quadro de Ações e Metas – Plano de Saúde – 

Planejamento Estratégico – Funções Essenciais de Saúde Pública – 

Termo de Compromisso de Gestão – Plano Político Pedagógico. 
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� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações: 

♦ Nº de profissionais de saúde formados/capacitados 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios Objetivos: 

PROGRAMA 3309 - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO EM 

SAÚDE 

� Ação 2873 - Fomento da Educação Permanente na Saúde  

Realizações:  

Realizações Projetos 
Meta 

prevista 
Meta  

alcançada 
Situação 

29048 
Apoio logistico de execução de 
eventos e projetos para o sus 

259 259 Concluida 

27101 
Acolhimento de estagiários de todas 
as instituições de ensino da ses 

4.800 4.741 Concluida 

Realizações Projetos 
Meta 

prevista 
Meta  

alcançada 
Situação 

20091 
Capacitação de conselheiros est. E 
munic. De saude 

255 251 
Em 

execução 

20911 
Curso basico para esf-estrategia saude 
da familia 

2000 827 
Em 

execução 

22173 Curso de atenção basica em saude 229 358 
Em 

execução 

24205 
Curso nacional de qualificação de 
gestores (2ª turma) 

224 171 Concluida 

20929 Curso tecnico de enfermagem 570 455 Concluida 

20147 
Capacitação do agente comunitario de 
saude 

780 740 
Em 

execução 

29044 
Curso de especialização em regulação 
de sistemas de saude 

70 69 
Em 

execução 

29042 
Curso de especialização em saude 
mental 

80 78 
Em 

execução 

29043 
Curso de especialização em 
assistencia farmaceutica 

40 40 
Em 

execução 

29045 
Curso de especialização em gestão de 
sistema de saude 

45 44 Concluida 

29046 
Curso de mestrado profissional em 
saude coletiva 1ª turma 

25 25 
Em 

execução 

29047 
Curso de mestrado profissional em 
saude coletiva 2ª turma 

25 25 
Em 

execução 

22980 
Fortalecimento do sus e qualif. Em 
educ. Permanente em saude e 
problematização 

100 84 
Em 

execução 

Total 9.502 8.167 *** 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 

( X ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    


