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I - APRESENTAÇÃO 

 

 A Controladoria Geral do Estado de Goiás – CGE-GO – é o órgão central do Sistema de 

Controle Interno e do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual, integrante da estrutura 

do Governo do Estado de Goiás. A CGE foi criada pela Lei 17.257 de 26 de janeiro de 2011, 

englobando as atividades de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas e Ouvidoria 

Geral do Estado.  

 A criação da CGE atendeu ao requisito constitucional do artigo 29 da Constituição do 

Estado de Goiás, que determina a manutenção de um sistema de controle interno cujas 

atribuições previstas são desempenhadas precipuamente por esta Controladoria. Reflete o 

compromisso do atual governo estadual em consolidar uma estrutura adequada e eficiente de 

controle interno, combate da corrupção, transparência, ouvidoria e corregedoria, em 

conformidade com as leis e diretrizes nacionais e também em observância às recomendações do 

Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI e do Fórum Goiano de Combate à 

Corrupção.  

 Os focos principais da Controladoria-Geral são prevenir e combater a corrupção, 

fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, gerenciar e divulgar as informações geradas pelo 

Governo, ouvir o cidadão e realizar ações de correição no âmbito da gestão estadual. Nesse 

sentido, apresentam-se, a partir do capítulo VII deste documento, as principais atividades 

desenvolvidas pela Controladoria-Geral do Estado no decorrer do exercício de 2014, com o 

objetivo de dar transparências às ações governamentais e cumprindo o princípio republicano de 

prestações de contas.  
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  II – HISTÓRICO  

         

            A existência do Sistema de Controle Interno é um requisito que provém do artigo 29 da 

Constituição do Estado de Goiás. O processo de criação do Controle Interno no Estado de Goiás 

ocorreu em um contexto de profundas mudanças do paradigma da gestão pública, com a criação 

do Gabinete de Controle Interno - GECONI, ainda em 2001.  

 O órgão, que havia retrocedido em termos de alcance da sua atuação e autonomia ao ser 

transformado em uma Superintendência da Secretaria da Fazenda no ano de 2008, volta a se 

estruturar em 2011, como Controladoria-Geral do Estado, órgão autônomo da Administração 

Direta. 
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III - COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL  

               

                A Controladoria-Geral do Estado criada pela Lei n° 17.257, de 25 de janeiro de 2011, 

congrega competência relativa aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, 

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

correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria, ao incremento da 

transparência da gestão no âmbito da administração pública estadual, conforme descrito no art. 

7º, I, “e” e §1°, incisos I a XVI da referida lei estadual.  

 Por meio do Decreto nº 7.396, de 07 de julho de 2011, editou-se o Regulamento da 

Controladoria-Geral do Estado detalhando as competências das unidades básicas e atribuições 

dos seus principais dirigentes.  

 Destacam-se, ainda, sob o aspecto normativo a edição do Decreto n° 7.501 de 20 de 

dezembro de 2001 que dispõe sobre a auditoria, a cargo da Controladoria-Geral do Estado, nas 

contas anuais dos administradores e responsáveis dos órgãos e das entidades do Poder Executivo. 

Trata-se de norma que regulam os prazos e procedimentos necessários para que os titulares das 

pastas possam prestar contas dos recursos aplicados no exercício financeiro. 

  O Decreto n° 7.903/2013 que dispôs sobre o Sistema de Gestão de Ouvidoria no âmbito 

do Estado de Goiás e o Decreto n° 7.907/2013 que instituiu a atividade de Ouvidor Voluntário no 

âmbito do Poder Executivo estadual representam importantes marcos regulamentadores no 

fomento ao controle social e de estabelecimento de mecanismos de comunicação entre o cidadão 

e o governo.  

 As ações de transparência pública e de combate à corrupção foram alavancadas no Poder 

Executivo com a definição, por meio do Decreto n° 7.905 de 14 de junho de 2013, que define a 

metodologia de mapeamento de riscos de corrupção nos processos organizacionais e de serviços 

no âmbito do Poder Executivo Estadual, cuja coordenação técnica ficou a cargo da 

Controladoria-Geral do Estado. A instituição e implantação efetiva do Conselho de 

Transparência Pública e Combate à Corrupção - CTPCC, Decreto n° 7.499 de 30 de novembro 
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de 2011, com as alterações do Decreto n° 7.591 de 03 de abril de 2012, aproxima a gestão 

governamental das entidades representativas da sociedade na busca de soluções para melhorar a 

transparência pública e combater à corrupção. 

           A Lei estadual de Acesso à Informação, Lei n° 18.025, de 22 de maio de 2013, que 

garante o direito constitucional do cidadão em obter informações dos órgãos e entidades 

públicos, também foi regulamentada por meio do Decreto n° 7.904 de junho de 2013. À 

Controladoria-Geral compete a fiscalização e o acompanhamento junto às secretarias, autarquias 

e fundações do cumprimento dos requisitos legais estabelecidos, mormente quanto à 

transparência ativa e do cumprimento dos prazos para prestar as informações requeridas com 

base na LAI.  

           Na área correcional o Decreto n° 7.902 de 14 de junho de 2013 tornou obrigatória, no 

âmbito do Poder Executivo estadual, implantação e o uso do sistema de controle de processos 

administrativos disciplinares e sindicâncias, com vistas a exercer o controle e fiscalização dos 

PADs e sindicâncias instaurados, inclusive sob os aspectos qualitativos. 

 No exercício de 2014  novas competências foram atribuídas à Controladoria-Geral do 

Estado, em virtude da edição de recentes normativos, a saber Lei estadual n° 18.672, de 13 de 

novembro de 2014 (Lei anticorrupção); Lei estadual 18.456,  de 30 de abril de 2014 que dispõe 

sobre a prevenção e a punição de assédio moral no âmbito da Administração estadual 
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IV - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

           A Controladoria-Geral do Estado é órgão da administração direta do Poder Executivo 

estadual jurisdicionada diretamente à Governadoria, dirigida pelo Secretário de Estado-Chefe da 

Controladoria-Geral. Sua estrutura organizacional é disposta conforme demonstrado no 

organograma, abaixo: 
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V– RECURSOS HUMANOS 

 Em 2014 a Controladoria-Geral do Estado apresentava uma estrutura administrativa com 

o seu corpo diretivo representando 83% ocupante de cargos de provimento efetivo, conforme 

tabela 1. 

Tabela 1: Estrutura administrativa da Controladoria-Geral do Estado em dezembro de 2014. 

ESTRUTURA CARGO 

SECRETÁRIO CHEFE  TÉCNICO BANCÁRIO* 

SUBCHEFIA GESTOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO* 

CHEFIA DE GABINETE CHEFE DE GABINETE 

ASSESSORIA TÉCNICA ASSESSORES TÉCNICOS 

COMUNICAÇÃO SETORIAL ANALISTA DE COMUNICAÇÃO* 

ADVOCACIA SETORIAL PROCURADOR DE ESTADO* 

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE INTERNO GESTOR DE FINANÇAS E CONTROLE* 

GERÊNCIA DE AUDITORIA - ÁREA SOCIAL ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA* 

GERÊNCIA DE AUDITORIA - ÁREA ECONÔMICA GESTOR PÚBLICO* 

GERÊNCIA DE AUDITORIA - ÁREA DE INFRAESTRUTURA GESTOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO* 

GERÊNCIA DE AUDITORIA DE PESSOAL E TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL 

GERENTE 

SUPERINTENDÊNCIA DA CORREGEDORIA-GERAL DO 
ESTADO 

GESTOR JURÍDICO* 

GERÊNCIA DE CORREIÇÕES GESTOR JURÍDICO* 

GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA* 

GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E 
RESPONSABILIZAÇÃO 

GERENTE 

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE TRANSPARÊNCIA 
PÚBLICA 

ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA* 

GERÊNCIA DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA* 

GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA* 

GERÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA, EDUCAÇÃO E 
CONTROLE SOCIAL 

GESTOR PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO* 

SUPERINTENDÊNCIA DA OUVIDORIA GERAL DO 
ESTADO 

SUPERINTENDENTE 

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA* 

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES GESTOR JURÍDICO* 

GERÊNCIA DA OUVIDORIA E PATRIMÔNIO 
SOCIOAMBIENTAL 

GESTOR DE FINANÇAS E CONTROLE* 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO E 
FINANÇAS 

ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA* 
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GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO E SUPRIMENTOS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS

*Cargo efetivo 

  No início do exercício de 2014, a Controladoria

quadro de 198 (cento e noventa e oito) servidores, sendo 133 efetivos (67%), dos quais 122 eram 

do regime estatutário e 11 celetistas, e 65 servidores em cargos comissionados (33%), conforme 

Gráfico 1. 

  Já no mês de dezembro de 2014, a Controladoria

quadro de pessoal contendo 220 (duzentos e vinte) servidores. Destes, 155 eram efetivos (70%), 

sendo 144 do regime estatutário e 11 do regime celetista, e 65 ocupantes de cargos em comissão 

(30%), conforme Gráfico 2. 

Gráfico 1: Número de servidores 
lotados na CGE em janeiro de 2014
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GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

LOGÍSTICO E SUPRIMENTOS 
GESTOR DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
REGULAÇÃO* 

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

No início do exercício de 2014, a Controladoria-Geral do Estado contava um 
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do regime estatutário e 11 celetistas, e 65 servidores em cargos comissionados (33%), conforme 
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quadro de pessoal contendo 220 (duzentos e vinte) servidores. Destes, 155 eram efetivos (70%), 

sendo 144 do regime estatutário e 11 do regime celetista, e 65 ocupantes de cargos em comissão 
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ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA* 

Geral do Estado contava um 

198 (cento e noventa e oito) servidores, sendo 133 efetivos (67%), dos quais 122 eram 

do regime estatutário e 11 celetistas, e 65 servidores em cargos comissionados (33%), conforme 

 

Geral do Estado possuía um 

quadro de pessoal contendo 220 (duzentos e vinte) servidores. Destes, 155 eram efetivos (70%), 

sendo 144 do regime estatutário e 11 do regime celetista, e 65 ocupantes de cargos em comissão 
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  Em abril de 2014

Permanente de Pessoal da CGE, integrado por 150 cargos efetivos de Gestor de Finanças e 

Controle. Assim, no decorrer deste exercício, o quantitativo de servidores ocupantes deste cargo 

subiu de 37 no mês de janeiro para 65 no mês de dezembro. Desta forma, 57% dos Gestores de 

Finanças e Controle estão em exercício na CGE, estando o restante à

da Administração Direta e Indireta do Estado.

Um dos projetos desenvolvidos p

objetivo de proporcionar educação continuada dos servidores lotados na CGE por meio de cursos 

e treinamentos com foco no desenvolvimento das habilidades, atitudes e conhecimentos dos 

servidores.No ano de 2014, 200(duzentos) servidores foram capacitados, conforme descrição 

abaixo: 

- Curso: Auditoria de Obras Públicas = 05 servidores;

Gráfico 2: Número de servidores 
lotados na CGE em dezembro de 2014
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Em abril de 2014 foi publicada a Lei n° 18.441/2014, a qual instituiu o Quadro 

Permanente de Pessoal da CGE, integrado por 150 cargos efetivos de Gestor de Finanças e 

Controle. Assim, no decorrer deste exercício, o quantitativo de servidores ocupantes deste cargo 

37 no mês de janeiro para 65 no mês de dezembro. Desta forma, 57% dos Gestores de 

Finanças e Controle estão em exercício na CGE, estando o restante à disposição de vários órgãos 

da Administração Direta e Indireta do Estado. 

Um dos projetos desenvolvidos pela Controladoria é o CGE Qualifica

objetivo de proporcionar educação continuada dos servidores lotados na CGE por meio de cursos 

foco no desenvolvimento das habilidades, atitudes e conhecimentos dos 

200(duzentos) servidores foram capacitados, conforme descrição 

Curso: Auditoria de Obras Públicas = 05 servidores; 

70%

30%
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foi publicada a Lei n° 18.441/2014, a qual instituiu o Quadro 

Permanente de Pessoal da CGE, integrado por 150 cargos efetivos de Gestor de Finanças e 

Controle. Assim, no decorrer deste exercício, o quantitativo de servidores ocupantes deste cargo 

37 no mês de janeiro para 65 no mês de dezembro. Desta forma, 57% dos Gestores de 

disposição de vários órgãos 

CGE Qualifica que tem o 

objetivo de proporcionar educação continuada dos servidores lotados na CGE por meio de cursos 

foco no desenvolvimento das habilidades, atitudes e conhecimentos dos 

200(duzentos) servidores foram capacitados, conforme descrição 

lotados na CGE em dezembro de 2014
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- Curso: Português Intermediário = 04 servidores; 

- Curso: Lei 10.460/88 - 1° Módulo = 02 servidores; 

- Curso: Lei 10.460/88 - 2° Módulo = 02 servidores; 

- Curso: Processos Organizacionais e Mapeamento de Riscos de Corrupção: Módulo I = 02 

servidores; 

- Curso: Processos Organizacionais e Mapeamento de Riscos de Corrupção: Módulo II = 06 

servidores. 

- Curso: Redação Oficial = 03 servidores; 

- Curso: Apropriação da Despesa - Utilização da Classificação de Naturezas de Despesa = 40 

servidores.  

- Curso: Formação de Pregoeiro = 02 servidores; 

- Curso: XIII Congresso Goiano de Direito Administrativo= 16 servidores; 

- Curso: Elaboração de Relatórios Gerenciais de Finanças Públicas utilizando o Business Objects 

4.0 = 05 servidores; 

- Curso: Comissão Interna de Prevenção de acidentes para os Componentes da Cipa Básico = 05 

servidores; 

- Curso: Informática com Windows, Word e Excel = 01 servidor; 

- Curso sobre a Metodologia de Ensino por Competências = 02 servidores; 

- Curso: Processo Administrativo Lei Estadual: 13.800/2001 = 10 servidores; 

- Curso: Conhecendo a CGE = 27 servidores.  
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- Curso: 4° Encontro Geral dos Gerentes = 16 servidores; 

- Curso: Português Básico = 04 servidores; 

- Curso de Responsabilização e Processo no Âmbito dos Tribunais = 4 servidores; 

- Curso de Execução e Fiscalização de Obras de Pavimentação = 10 servidores. 

- Curso: Direitos dos Servidores Estatutários e Empregados Públicos do Estado de Goiás = 06 

servidores; 

- Curso: Elaboração de Termo de Referência = 01 servidor; 

- Curso: Direito Administrativo- Noções Básicas = 06 servidores; 

- Congresso Internacional de Direito Disciplinar = 03 servidores; 

- Curso: Direito Administrativo Disciplinar = 03 servidores; 

- Curso: Modelagem de Processos de Negócio utilizando BizagiModeler = 02 servidores 

- Curso: Gerenciamento de Processos = 03 servidores; 

- Curso: ENAP – Fundamentos sobre Licitações e Fiscalização de Contratos Administrativos = 

08 servidores; 

- Curso: ENAP – Instrumentos Obrigatórios no Processo Licitatório: Elaboração de Termo de 

Referência e Edital = 02 servidores. 
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 VI – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

         
  

Relatório das Despesas Autorizadas e Empenhadas 
Ano: 2014 

R$ 1,00 

Classificação Orçamentária 
Dotação 

Autorizada (1) 

Saldo 
Empenhado 

(2) 
Saldo (1)-(2) 

2014.1501.04.128.1034.1008.04.80 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.122.1031.1013.04.00 304.129,87 255.394,08 48.735,79 

2014.1501.04.122.4001.4001.01.00 28.585.489,89 27.664.775,80 920.714,09 

2014.1501.04.122.4001.4001.03.00 1.386.000,00 912.719,16 473.280,84 

2014.1501.04.122.4001.4001.04.00 50.000,00 47.115,00 2.885,00 

2014.1501.04.122.4001.4001.05.00 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.123.1031.1012.04.00 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.123.1031.1020.03.00 340.000,00 267.647,93 72.352,07 

2014.1501.04.124.1031.1005.03.00 20.000,00 0,00 20.000,00 

2014.1501.04.124.1031.1005.04.00 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.124.1031.1015.03.00 133.606,80 0,00 133.606,80 

2014.1501.04.124.1034.2079.04.00 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.126.1034.1047.03.00 420.000,00 221.219,53 198.780,47 

2014.1501.04.122.1031.1013.04.80 40.000,00 0,00 40.000,00 

2014.1501.04.123.1031.1012.03.00 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.123.1031.1020.04.00 30.000,00 0,00 30.000,00 

2014.1501.04.124.1031.1015.04.00 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.122.1031.1013.03.80 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.124.1034.2079.03.00 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.126.1034.1047.04.00 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.128.1034.1003.03.00 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.128.1034.1008.03.00 200.000,00 31.020,00 168.980,00 

2014.1501.04.128.1034.1008.03.80 40.000,00 0,00 40.000,00 

2014.1501.04.124.1034.2079.03.80 1.000,00 0,00 1.000,00 
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2014.1501.04.124.1031.1005.04.80 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.124.1031.1015.03.80 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.124.1031.1005.03.80 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.124.1031.1015.04.80 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.124.1034.2079.04.80 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.123.1031.1012.03.80 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.123.1031.1020.04.80 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.128.1034.1003.03.80 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.122.1031.1013.03.00 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.123.1031.1020.03.80 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.128.1034.1003.04.80 1.000,00 0,00 1.000,00 

2014.1501.04.123.1031.1012.04.80 1.000,00 0,00 1.000,00 
Fonte: SiofiNet acesso em 29/01/15 às 
17:30h. 

 

 

Relatório das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Natureza de Despesas 
Ano: 2014 

R$ 1,00 

Código da Natureza 
Despesa 

Beneficiário (CPF/CNPJ) Saldo do Empenho Saldo Liquidado Saldo Pago 

3.1.90.11.01 13.203.742/0001-66       1.690.846,98        1.690.846,98         1.690.846,98  

3.1.90.11.02 13.203.742/0001-66       5.355.717,53        5.355.717,53         5.355.717,53  

3.1.90.11.03 13.203.742/0001-66          579.927,72           579.927,72            579.927,72  

3.1.90.11.07 13.203.742/0001-66          524.935,00           524.935,00            524.935,00  

3.1.90.11.10 13.203.742/0001-66       4.565.638,87        4.565.638,87         4.563.973,11  

3.1.90.11.12 13.203.742/0001-66            39.143,18             39.143,18              38.038,36  

3.1.90.11.13 13.203.742/0001-66       3.441.065,74        3.441.065,74         3.441.065,74  

3.1.90.11.14 13.203.742/0001-66              8.050,68               8.050,68                8.050,68  

3.1.90.11.14 13.203.742/0001-66       2.004.496,59        2.003.842,02         2.003.842,02  

3.1.90.11.15 13.203.742/0001-66          337.292,63           337.292,63            337.292,63  

3.1.90.11.16 13.203.742/0001-66          955.017,56           955.017,56            955.017,56  
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3.1.90.11.17 13.203.742/0001-66            96.118,88             96.118,88              96.118,88  

3.1.90.11.18 13.203.742/0001-66          275.159,86           275.159,86            275.159,86  

3.1.90.11.19 13.203.742/0001-66            33.026,87             33.026,87              33.026,87  

3.1.90.11.20 13.203.742/0001-66       1.690.729,23        1.690.729,23         1.690.729,23  

3.1.90.13.01 00.360.305/0001-04            68.842,57             68.602,57              67.544,81  

3.1.90.13.03 29.979.036/0064-24          697.605,66           697.605,66            697.605,66  

3.1.90.13.07 13.203.742/0001-66                 496,69                  496,69                   496,69  

3.1.90.13.12 25.091.307/0001-76              2.176,77               2.176,77                2.176,77  

3.1.90.16.06 13.203.742/0001-66          840.624,23           840.624,23            840.624,23  

3.1.90.92.07 13.203.742/0001-66            99.409,41             99.409,41              99.409,41  

3.1.90.92.07 699.942.852-20              1.777,77               1.777,77                1.777,77  

3.1.90.92.09 00.360.305/0001-04              1.570,06               1.570,06                1.570,06  

3.1.90.92.10 29.979.036/0064-24            61.040,81             61.040,81              61.040,81  

3.1.90.92.19 13.203.742/0001-66            20.374,88             20.374,88              20.374,88  

3.1.90.96.01 00.360.305/0001-04          257.300,34           232.588,37            232.588,37  

3.1.91.13.15 18.867.918/0001-06              8.050,68               8.050,68                8.050,68  

3.1.91.13.15 18.867.930/0001-02       4.008.338,61        4.007.684,04         4.007.684,04  

3.3.90.08.07 430.451.201-30              3.454,65               3.454,65                3.454,65  

3.3.90.14.01 13.203.742/0001-66            80.000,00             80.000,00              68.645,00  

3.3.90.14.03 13.203.742/0001-66            50.000,00             50.000,00              39.400,00  

3.3.90.30.06 03.506.307/0001-57            42.649,34             39.282,24              39.282,24  

3.3.90.30.09 01.390.674/0001-02              5.000,00                          -                            -   

3.3.90.30.09 06.180.387/0001-91            10.170,81               8.900,00                8.900,00  

3.3.90.30.09 09.064.788/0001-74              3.306,00               3.306,00                3.306,00  

3.3.90.30.09 13.203.742/0001-66              3.794,00               3.186,50                3.186,50  

3.3.90.30.09 14.827.529/0001-98              3.668,60               3.668,60                           -   

3.3.90.30.15 11.785.611/0001-09                 561,50                  561,50                   561,50  

3.3.90.30.15 13.203.742/0001-66                   90,00                    90,00                     90,00  

3.3.90.30.15 13.712.784/0001-22              3.500,00               3.500,00                3.500,00  

3.3.90.30.15 33.344.748/0001-60              1.329,48               1.329,48                1.329,48  

3.3.90.30.16 13.203.742/0001-66                 771,95                  771,95                   771,95  

3.3.90.30.16 13.452.038/0001-47              2.788,95               2.788,95                2.788,95  

3.3.90.30.21 09.501.424/0001-04                   69,00                    69,00                     69,00  

3.3.90.30.32 13.203.742/0001-66              4.416,67               3.847,22                3.847,22  

3.3.90.30.33 01.390.674/0001-02                 218,00                  218,00                   218,00  
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3.3.90.30.33 13.203.742/0001-66              1.072,20               1.072,20                1.072,20  

3.3.90.30.33 18.129.799/0001-86                 713,94                  713,94                   713,94  

3.3.90.30.34 13.203.742/0001-66                 854,16                  830,16                   830,16  

3.3.90.30.35 01.390.674/0001-02                 199,80                  199,80                   199,80  

3.3.90.30.35 07.181.303/0001-05              7.972,45               7.972,45                7.972,45  

3.3.90.30.35 13.203.742/0001-66              4.149,10               4.149,10                4.149,10  

3.3.90.30.51 02.444.585/0001-64              2.830,00               2.830,00                2.830,00  

3.3.90.30.51 13.203.742/0001-66              1.992,00               1.992,00                1.992,00  

3.3.90.30.51 13.452.038/0001-47                 624,99                  624,99                   624,99  

3.3.90.30.51 18.129.799/0001-86                 116,00                  116,00                   116,00  

3.3.90.30.54 11.785.611/0001-09                 148,50                  148,50                   148,50  

3.3.90.30.54 13.208.503/0001-07                 478,00                  478,00                   478,00  

3.3.90.33.02 01.819.149/0001-60            24.665,45             17.540,41              17.540,41  

3.3.90.33.04 05.864.744/0001-78              2.100,00               1.050,00                           -   

3.3.90.33.04 07.194.751/0001-35            28.351,45             28.351,45              23.510,85  

3.3.90.33.04 72.653.009/0001-02              4.650,00                          -                            -   

3.3.90.37.04 13.203.742/0001-66          225.520,00           225.520,00            225.060,00  

3.3.90.39.02 01.536.754/0001-23              1.436,40               1.436,40                1.436,40  

3.3.90.39.02 07.797.967/0001-95              7.990,00               7.990,00                7.990,00  

3.3.90.39.02 08.999.644/0001-47              5.000,00               5.000,00                5.000,00  

3.3.90.39.02 10.922.952/0001-16              1.256,40               1.256,40                1.256,40  

3.3.90.39.02 54.102.785/0001-32            16.900,00             16.900,00              16.900,00  

3.3.90.39.04 01.543.032/0001-04            19.097,45             17.889,64              17.889,64  

3.3.90.39.05 13.203.742/0001-66              1.500,00                          -                            -   

3.3.90.39.07 01.390.674/0001-02                 838,88                  838,88                   838,88  

3.3.90.39.11 01.819.149/0001-60            21.379,86             15.379,86              15.379,86  

3.3.90.39.12 00.905.760/0001-48            82.986,05             82.986,05              68.977,83  

3.3.90.39.13 05.814.455/0003-26              1.950,00               1.470,00                   990,00  

3.3.90.39.16 01.645.738/0001-79          221.219,53           219.991,05            151.175,69  

3.3.90.39.20 13.203.742/0001-66              5.618,54               5.317,14                5.317,14  

3.3.90.39.21 07.181.303/0001-05                 259,00                  259,00                   259,00  

3.3.90.39.21 13.203.742/0001-66              2.305,00               2.305,00                2.305,00  

3.3.90.39.28 02.351.877/0001-52              8.437,20               3.807,66                3.325,20  

3.3.90.39.28 09.461.647/0001-95              4.390,00               3.595,00                3.595,00  

3.3.90.39.30 02.558.157/0001-62              2.221,84               2.020,20                2.020,20  
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3.3.90.39.31 33.530.486/0013-62                 555,67                  107,42                   107,42  

3.3.90.39.31 76.535.764/0001-43            54.740,76             52.448,00              52.448,00  

3.3.90.39.32 02.449.992/0089-04              4.811,27               4.811,27                4.811,27  

3.3.90.39.32 02.558.157/0001-62              2.021,01               1.921,07                1.921,07  

3.3.90.39.33 07.579.663/0001-51                 340,00                  340,00                   340,00  

3.3.90.39.33 11.329.321/0001-50            15.127,44             15.127,44              15.127,44  

3.3.90.39.33 13.203.742/0001-66                 252,00                  252,00                   252,00  

3.3.90.39.34 01.765.213/0001-77            23.345,10             14.723,36                6.448,39  

3.3.90.39.34 13.203.742/0001-66                   50,00                    50,00                     50,00  

3.3.90.39.57 05.919.906/0001-28              5.340,33               4.865,00                4.700,00  

3.3.90.39.57 13.203.742/0001-66                 950,00                  950,00                   950,00  

3.3.90.39.59 05.919.906/0001-28            22.043,00             20.800,00              16.900,00  

3.3.90.39.59 17.329.630/0001-07                 346,66                  346,66                   346,66  

3.3.90.39.62 34.028.316/0013-47              4.199,46               3.798,85                3.798,85  

3.3.90.39.65 61.600.839/0001-55              2.694,63               2.494,47                2.494,47  

3.3.90.39.78 00.799.205/0001-89          267.647,93           113.183,58            113.183,58  

3.3.90.39.84 02.869.307/0001-59              5.882,57               5.882,57                5.882,57  

3.3.90.39.84 05.965.288/0001-52              8.581,67               7.541,67                7.281,67  

3.3.90.39.86 03.475.152/0001-39              1.440,00               1.440,00                1.440,00  

3.3.90.39.86 04.716.733/0001-88              4.900,00               4.900,00                4.900,00  

3.3.90.39.86 09.588.954/0001-31              9.560,00               9.560,00                9.560,00  

3.3.90.39.86 10.370.580/0001-62              2.250,00               2.250,00                2.250,00  

3.3.90.39.86 20.585.488/0001-73              4.950,00               4.950,00                4.950,00  

3.3.90.39.86 61.160.768/0001-17              7.920,00               7.920,00                7.920,00  

3.3.90.41.05 13.203.742/0001-66              2.084,00               2.084,00                2.084,00  

3.3.90.41.19 13.203.742/0001-66              2.109,00               2.109,00                2.109,00  

3.3.90.41.20 13.203.742/0001-66              2.084,00               2.084,00                2.084,00  

3.3.90.47.06 13.203.742/0001-66                 210,50                  210,50                   210,50  

3.3.90.49.01 33.638.032/0001-76            32.465,30             30.955,25              30.953,70  

3.3.90.92.21 13.203.742/0001-66                   80,00                    80,00                     80,00  

3.3.90.93.05 13.203.742/0001-66              3.000,00               3.000,00                1.185,00  

3.3.91.41.03 13.203.742/0001-66            13.611,18             13.611,18              13.611,18  

4.4.90.39.15 17.780.592/0001-04              3.750,00               3.750,00                3.750,00  

4.4.90.52.03 08.053.729/0001-38              4.807,00               4.807,00                4.807,00  

4.4.90.52.03 17.249.593/0001-27              2.375,30               2.375,30                2.375,30  
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4.4.90.52.11 00.577.581/0001-29            48.155,00             48.155,00                           -   

4.4.90.52.11 14.238.297/0001-32              5.399,78               5.399,78                5.399,78  

4.4.90.52.11 81.243.735/0001-48          149.645,00           149.645,00            149.645,00  

4.4.90.52.13 18.076.440/0001-98              2.907,00               2.907,00                2.907,00  

4.4.90.52.22 11.966.241/0001-06              1.920,00               1.920,00                1.920,00  

4.4.90.52.24 02.933.275/0001-03              3.125,00               3.125,00                3.125,00  

4.4.90.52.24 80.170.897/0001-30            80.425,00                          -                            -   

Fonte: SiofiNet acesso em 29/01/15 às 17:30h. 
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VII – DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

 A atuação finalística da Controladoria-Geral do Estado alcança 04 (quatro) macro-

atividades, a saber: auditoria, transparência e controle social, ouvidoria e correição. 

 Busca-se atuar de forma prévia ou concomitante, preferencialmente, orientando o gestor 

público na regularidade dos atos, sempre primando pela transparência. Evidentemente que 

motivado por denúncia de diversos atores (Ministério Público, Tribunais de Contas, Governador 

e Secretários de Estado, Ouvidoria-Geral) desempenhou-se atividades de fiscalização e de 

aspectos correcionais a posteriori.  

 No exercício de 2014 instituiu-se o Grupo Permanente de Trilhas Eletrônicas com vistas 

a identificar indícios de irregularidades por meio de cruzamento de bases de dados corporativas 

(Compras, execução orçamentária e financeira, arrecadação, notas fiscais eletrônicas) com de 

outras organizações públicas e/ou privadas (INSS, JUCEG, cadastro da Receita Federal, RAIS, 

GFIP, TCM).  

 Envidou-se esforços no desenvolvimento e ampliação dos sistemas internos (Auditoria, 

ouvidoria, correição, mapeamento de riscos de corrupção) dotando os servidores da CGE de 

ambientes operacionais modernos e com estrutura tecnológica adequada (scanners, 

computadores, projetores). 

 Em sendo assim, cada superintendência finalística desta Controladoria-Geral do Estado 

foi orientada a apresentar suas atividades e principais resultados, delineados nos itens seguintes. 
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A) AUDITORIAS 

   

A apresentação das atividades de auditoria obedecerá a estrutura das áreas da Superintendência 

Central de Controle Interno desta CGE, no exercício de 2014, a saber: 

 
Gerências de Auditoria: 
 

Gerência de Auditoria da Área Econômica 

Gerência de Auditoria da Área Social 

Gerência de Auditoria de Infraestrutura 

Gerência de Auditoria de Pessoal e Tomada de Contas Especial 

 

 Ressalta-se ainda que, a Superintendência de Controle Interno realizou um total de 173 

auditorias em 2014 – sendo 79 de conformidade e 94 de gestão – no intuito de orientar e 

fiscalizar os órgãos e entidades do Poder Executivo estadual: 

Auditorias 2014 
  GEAE GEAS GEPT GEIN Total 
Conformidade 14 15 29 21 79 
Gestão 47 33 0 14 94 

Total 61 48 29 35 173 
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1. Gerências de Auditoria 
 

 A.1 Gerência de Auditoria da Área Econômica – GEAE 
 

Tabela 01 – Atividades Executadas pela Gerência de Auditoria da Área Econômica 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 
Realizada 
2014 

Auditorias de conformidade nas 
prestações de contas dos contratos de 
gestão celebrados pela Administração 
pública estadual, utilizando como 
subsídio as prestações de contas 
apresentadas pelas Organizações 
Sociais, bem como o Relatório de 
Fiscalização elaborado pela Agência 
Goiana de Regulação - AGR 

Verificar a conformidade dos contratos 
de Gestão firmados com o Estado de 
Goiás 

Relatório unid 1 

Elaboração de Respostas e Orientações 
oficiais a diversos questionamentos dos 
órgãos com relação à elaboração de 
editais, dispensas e inexigibilidades, 
bem como adesões às Atas de Registro 
de Preços.  

Atender questionamentos e dúvidas 
sobre a legislação, procedimentos e 
normas relacionadas à contratações e 
aquisições públicas, convênios, contrato 
de gestão.  

Orientação realizada unid 100% 

Recurso de Revisão 

Análise dos Recursos de Revisão 
encaminhados pelos Órgãos/Entidades 
para verificação das justificativas 
apresentadas quanto às irregularidades 
apontadas pelas Unidades de Controle 
Interno, conforme IN 02/2011. 

Recursos Analisados unid 100% 

Auditoria de Conformidade realizada 
por meio de Ordens de serviços 

Verificar o cumprimento adequado de 
contratos assinados de prestação de 
serviços e aquisição de produtos, bem 
como o atendimento das recomendações 
emitidas pela SCI/CGE e outras 
demandas que possam surgir segundo as 
trilhas de auditoria definidas pela SCI 

Ordem de Serviço 
emitidas 

unid 11 

Avaliação dos Processos de Tomada e 
Prestação de Contas anuais 

Avaliar e certificar os processos de 
contas dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo Estadual para julgamento do 
TCE, inclusive das empresas em 
liquidação. 

Relatório e Certificado de 
Auditoria 

unid 47 

Auditorias Especiais 
Atender demandas interna e externas 
quanto à averiguação da procedência 
dos fatos, inclusive denúncia. 

Relatório de Auditoria 
Especial 

unid 100% 

Auditorias de conformidade dos 
convênios realizados no âmbito da 
Administração pública estadual 

Verificar a conformidade das 
transferências voluntárias recebidas e 
concedidas pelo Estado de Goiás 

Relatório Conclusivo unid 2 
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Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 
Realizada 
2014 

Auditorias de contratos de gestão 
realizados com a Administração 
pública estadual 

Verificar o alcance das 
metas/conformidade de contratos de 
Gestão firmados com o Estado de Goiás 

Relatório unid 1 

Verificação das análises de 
procedimentos de descentralização 
voluntária dos recursos pelo Estado de 
Goiás 

Verificar a conformidade das 
transferências voluntárias  concedidas 
pelo Estado de Goiás 

Processo 
analisado/Demanda 

percen 100% 

Apreciação de Editais com valor entre 
R$ 150.000,00 e R$ 500.000,00 

Comprovação da compatibilidade e 
adequação perante a legislação vigente, 
quanto aos aspectos da legalidade, 
legitimidade e economicidade. 

Editais analisados unid 81 

Apreciação de Editais com valor 
acima de R$ 500.000,00 

Comprovação da compatibilidade e 
adequação perante a legislação 
vigente, quanto aos aspectos da 
legalidade, legitimidade e 
economicidade. 

Editais analisados unid 851 

 
 

1.1.2 Informações gerais sobre as auditorias 

 

Auditorias Finalizadas em 2014: foram finalizadas 14 auditorias de conformidade, 47 

auditorias de gestão, perfazendo um total de 61 auditorias. 

 

1.1.3. Informações sobre as Auditorias 
 

 

Auditoria de Conformidade JUCEG ( O.S. Nº 01/2014 / Autos 201411867000419) 

Escopo: Verificar suposto fracionamento, indicado por trilhas eletrônicas Memo n° 18/2013- 

GTP, no autos ( 201300024000170; 201300024000262; 201300024000344; 201300024000379) 

na compra de equipamentos de informática que totalizaram R$ 39.427,82. 

Achados: Verificou-se que o fracionamento de despesas ocorreu a partir da 5ª aquisição de 

equipamentos de informática (Processo 201300024000397, autuado em 27/05/2013), 
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ultrapassando em R$ 3.677,82 (Três mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e dois 

centavos) o valor legal permissivo para compra direta – art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93. 

Recomendações: 

Formal/Legal: Juceg: Planejar suas compras anuais de maneira que não ultrapasse o valor 

máximo permitido para dispensa, conforme art. 23, §5º, da Lei nº 8.666/1993, observando não 

apenas o objeto, mas também a finalidade das aquisições. 

 

Auditoria de Conformidade UEG (O.S. Nº 02/2014 Autos – 201100004005697) 

Escopo: Verificar se houve o ressarcimento mensal referente aos meses de maio a julho/2013 

pela Fundação Universitária de Apoio ao Ser em relação ao Termo de Compromisso, 

Responsabilidade e Ajustamento de Conduta celebrado entre a PGE, Segplan e Funser perante ao 

Ministério Público. 

Achados: Foi confeccionado ao Memo nº 06/2014-UCI/SCI/CGE solicitando informação à 

Reitoria da UEG quanto ao cumprimento do TAC. Confeccionado e enviado o Ofício nº 

603/2014-CGE/GAB (datado de 19/03/2014) solicitando informações a respeito das 

providências tomadas pela Procuradoria-Geral do Estado para cobrar o cumprimento do TAC. 

Somente houve resposta da UEG – Memo N° 06/2014 asseverando que a FUNSER não efetuou 

nenhum pagamento e nem recolheu a multa diária por atraso. (datado de 19/03/2014). 

 

Auditoria de Conformidade SEFAZ 

Escopo: Verificar suposto fracionamento, indicado por trilhas eletrônicas Memo n° 18/2013- 

GTP, nos autos 201300004008190, no valor de R$ 54.240,00. 

Achados: Confeccionado o Memorando nº 26/2014 dando ciência à SCI de haver inconsistência 

entre o que apontava a trilha eletrônica e o SiofiNet, ficando demonstrado  não constar uma 

compra direta no valor de R$ 50.850,00, conforme apontava a trilha. 

Recomendações: Gerencial (Arquivamento) 

 



                                                                     

 

 

 

26 

ESTADO DE GOIÁS 
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 

Auditoria de Conformidade DETRAN 

Escopo: Verificar a adequada armazenagem de material de sinalização que se encontram no 

pátio do DETRAN (O.S. Nº 05/2014) 

Achados: Foi enviado o Memo nº 5/2014-UCI e a Diretoria Técnica por meio do Memo nº 

83/2014 respondeu, em resumo, que os materiais podem estar armazenados ao ar livre pois são 

submetidos ao processo preventivo de anti-corrosão, que proporciona aumento significativo da 

vida útil da estrutura. 

Recomendações: Gerencial (Arquivamento) 

 

Auditoria de Conformidade GOIÁSTURISMO - (O.S. Nº 06/2014- Autos  201411867000395) 

Objetivo 01: Verificar se o objeto licitado nos autos 201300027000735 foi entregue de acordo 

com as especificações. 

Objetivo 02: Verificar se a falha apontada na IN 13637/2013-GEAE prejudicou de alguma 

forma a competitividade do certame licitatório. 

Objetivo 03: Verificar se houve o patrocínio de alguma entidade, além do Estado de Goiás, para 

a confecção do material. 

Achados: O processo 201300027000735 já foi solicitado, analisado e devolvido em 26/03/2014. 

26/03/2014 – Confeccionado o Ofício solicitando as cartilhas e revistas adquiridas. 

(GEAE_2014_03_13_MIN_OF_GOIÁS TURISMO - Solicita cartilhas e revistas confeccionadas 

- Luciene) Não houve resposta da AGETUR, assim, foi confeccionada a O.S. Conclusiva e dado 

mais 5 dias úteis para manifestação e glosa Aguardando resposta. 08/07/14 – Chegou o Ofício nº 

777/2014 da Agetur asseverando que irão glosar a diferença e com a Portaria nº 35/2014 para 

apurar responsabilidade de quem recebeu o produto fora das especificações. 10/12/2014 – 

Verificado no SIOFInet que não houve nenhum pagamento em desconformidade aos valores 

apresentados na Ordem de Serviço. A Agetur instaurou ainda, conforme solicitado na O.S., 

Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD – Portaria nº 35/2014-Goiás Turismo. Foi dada 
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ciência à Superintendência da Corregedoria a respeito da instauração do PAD, para as 

providências julgadas necessárias. (Memo nº 292/2014). 

Recomendações: Gerencial (Dia 23/04/2014 -Enviada à Agetur para conhecimento da O.S – 

Ofício nº 922/2014 -CGE/GAB. Dia 23/06/2014 - Enviada à Agetur para conhecimento da O.S. 

Conclusiva – Ofício nº 1699/2014 -CGE/GAB) 

 

Auditoria de Conformidade SANEAGO (O.S. Nº 07/2014 – Autos  2014.0224.135045-92 

(201411867000418)) 

Escopo: Aquisição de tubos de ferro fundido para esgoto DN 900 e PVC esgoto pressurizado 

DN 500. 

Achados: Foi confeccionada a Nota Técnica nº 61/2014-GEAE, em decorrência da Instrução 

Técnica nº 819/2013, para que a Saneago justificasse a adjudicação do item 1 (tubo de PVC) do 

Pregão Eletrônico nº 120/2013 a um preço unitário 53% maior que o valor estimado. Em 

resposta, a Saneago esclareceu que o Edital analisado na IT supra foi modificado, inclusive 

alterando o valor do preço unitário, e sua correção, bem como o adiamento foi devidamente 

publicado e que o valor adjudicado ficou de acordo com a estimativa do Edital retificado. 

Recomendações: Gerencial (Arquivamento) 

 

Auditoria de Conformidade JUCEG (O.S. Nº 08/2014 – Autos  201411867001024) 

Escopo: Contrato de 02 postos de vigilância armada de 24 horas, envolvendo 04 (quatro) 

vigilantes em cada posto, com jornada de 12x36 horas, de segunda à domingo, inclusive 

feriados. 

Achados: O.S. Concluída – Verificou-se que houve descumprimento do contrato quanto à 

jornada de trabalho. As justificativas da Juceg foram aceitas, no entanto, esta CGE orientou que 

se aplicasse penalidade razoável e proporcional à empresa.  

Recomendações: Gerencial (Arquivamento) 
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Auditoria de Conformidade DETRAN (O.S. Nº 10/2014 Processo nº 195157214) 

Escopo: Verificar o cumprimento do TAC por Ato de Improbidade Administrativa nº 206196-

3.2012.809.0051 no que tange à entrega, sem erro material ou formal, das cartilhas de educação 

de trânsito, ou a devolução do valor recebido pela empresa Casa Brasil. 

Achados: Envio do Memo nº 04/2014-UCI e Ofício nº 3.137/2014-CGE/GAB. Respostas 

obtidas do Detran por meio do Ofício nº 887/2014/GP/GSG da Presidência do órgão e Memo nº 

294/GEDUT da Gerência de Educação para o Trânsito asseverando que as novas cartilhas 

entregues estão de acordo com a legislação. 

Recomendações: Gerencial (Arquivamento) 

 

Auditoria Especial JUCEG / processo 201311867000123 / Relatório nº 056/2014-SCI/CGE 

Escopo: Verificar supostas irregularidades no âmbito da Junta Comercial do Estado de Goiás 

(Juceg) relacionadas ao Contrato de Locação do espaço do "Vapt Vupt" - Licitação n° 010/2011 

e os demais gastos, supostamente exorbitantes, no período de 1º de janeiro de 2012 a 31 de 

agosto de 2013. 

Achados: Comissão de Auditoria analisou os 11 (onze) processos de despesas utilizados para 

locação do imóvel e implantação do Vapt Vupt Empresarial, conforme Tabela 1, e verificou-se 

que foram devidamente instruídos com as manifestações prévias da CGE (fase de análise dos 

editais) e manifestações posteriores realizadas no momento de validação dos instrumentos 

orçamentários e financeiros (Notas de Empenho e Ordens de Pagamento) , por meio de inspeções 

regulares, não evidenciando a prática de sobre-preço ou descumprimento de normas legais para 

execução orçamentária e financeira. Ressalta-se ainda, que a instalações de unidades do Vapt-

Vupt são devidamente acompanhadas pela Secretaria de Estado de Gestão e Patrimônio Público 

e Combate à Corrupção, para conhecimento, em resposta ao Ofício Requisição nº 097/2013, de 

03/05/2013. 

 

Encaminhamentos 
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Os relatórios de auditoria conclusivos, em regra, são encaminhados ao Tribunal de Contas do 

Estado, em cumprimento ao art. 29, §1° da Constituição do Estado. Além disso, há o 

encaminhamento aos órgãos ou entidades responsáveis pela aplicação dos recursos, bem assim 

aos ordenadores de despesa responsáveis à epoca e à autoridade e/ou órgão requsitante dos 

trabalhos. 

 
 

A.2 Gerência de Auditoria de Infraestrutura - GEIN 
 

A Gerência de Auditoria de Infraestrutura, ligada à Superintendência Central de 

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

2014, as seguintes atividades que estavam previstas no Plano de Ação: 

 

Tabela 02 - Atividades Executadas pela Gerência de Auditoria de Infraestrutura 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 
Realizada 
2014 

Recurso de Revisão 

Análise dos Recursos de Revisão 
encaminhados pelos Órgãos para 
verificação das justificativas 
apresentadas quanto às irregularidades 
apontadas pelas Unidades de Controle 
Interno. 

Recursos Analisados unid 255 

Auditoria de conformidade realizada 
por meio de Ordens de Serviço 

Verificar o cumprimento adequado de 
contratos assinados, bem como o 
atendimento das recomendações 
emitidas pela SCI/CGE e outras 
demandas 

Ordem de serviço unid 3 

Avaliação dos Processos de Tomada e 
Prestação de Contas 

Avaliar e certificar os processos de 
contas dos órgãos e entidades do 
Poder Executivo Estadual para 
julgamento do TCE 

Relatório e Certificado de 
Auditoria  

unid 14 

Auditorias Especiais 
Atender demandas interna e externa 
quanto a averiguação de procedência 
dos fatos, inclusive denúncia. 

Demanda atendida. unid 18 

Auditoria de conformidade 

Realizar um acompanhamento prévio 
e concomitante da execução das obras 
de infra-estrutura, visando a correta 
aplicação dos recursos públicos.   

Relatório de auditoria unid 1 
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Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 
Realizada 
2014 

Apreciação dos Editais de Licitação e 
seus anexos, bem assim dos atos de 
dispensa e inexigibilidade 

Comprovação da compatibilidade e 
adequação perante a legislação 
vigente, quanto aos aspectos da 
legalidade, legitimidade e 
economicidade. 

Editais e processos unid 527 

Apreciação de Editais com valor entre 
R$ 150.000,00 e R$ 500.000,00 

Comprovação da compatibilidade e 
adequação perante a legislação 
vigente, quanto aos aspectos da 
legalidade, legitimidade e 
economicidade. 

Editais percen 58 

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. 

Manifestação posterior Processo analisado percen 25 

Elaboração de Respostas e 
Orientações oficiais a diversos 
questionamentos dos órgãos com 
relação à elaboração de editais, 
dispensas e inexigibilidades, bem 
como adesões às Atas de Registro de 
Preços.  

Atender questionamentos e dúvidas 
sobre a legislação que trata da 
aquisição pública 

Orientação realizada percen 100 

Participação de reuniões com o 
propósito de solucionar pendências 
em editais licitatórios. 

Atender a demanda dos órgãos. Demanda atendida. percen 100 

Auditoria de conformidade nos 
convênios realizados no âmbito da 
Administração Pública Estadual 

Verificar a conformidade das 
transferências voluntárias recebidas e 
concedidas pelo Estado de Goiás 

Convênio auditado unid 3 

Análise na documentação técnica dos 
processos de licitação, medição e 
pagamento dos órgãos, entidades, 
fundos, empresas e sociedades de 
economia mista ligados às áreas de 
auditoria social, econômica e da folha 
de pagamento e tomada de contas 
especial. 

Analisar a compatibilidade e 
adequação da documentação técnica 
perante a legislação pertinente e 
previsões contratuais. 

Convênio auditado percen 127 

Verificação das análises de prestação 
de contas dos recursos 
descentralizados pelo Estado de Goiás 

Verificar a conformidade das 
transferências voluntárias recebidas e 
concedidas pelo Estado de Goiás 

Processo 
analisado/Demanda 

unid 1 

Execução do Plano de Trabalho do 
Convênio UFG-Engenharia 

Viabilizar técnica e financeiramente a 
execução do Plano de Trabalho 
proposto no Convênio UFG/CGE 

Plano de Trabalho executado percen 75 

Análise Processual 

Análise processual dos atos de  
gestão orçamentária e financeira que 
envolvam despesas acima de R$ 
500.000,00 

Processos 
Analisados 

unid 3129 
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1.2.1. Informações gerais sobre as auditorias 
 

Auditorias Finalizadas em 2014: Em 2014, foram finalizadas 21(vinte e uma) auditorias de 

conformidade e 14(catorze) auditorias de gestão perfazendo um total de 37(trinta e cinco) 

auditorias. 

 

1.2.2. Auditorias Concluídas 

 

Auditoria Mineiros – Convênio 005/2012 

Escopo: Avaliar a celebração, execução e prestação de contas do Convênio nº 005/2012 firmado 

entre o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC, e a Prefeitura 

de Mineiros, tendo como interveniente a Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP, 

quanto aos aspectos de execução da despesa, obediência aos princípios da legalidade e 

publicidade dos atos. 

Achados:  

• Obra licitada sem outorga de recursos hídricos e/ou licença ambiental, exigida pelos órgãos 

competentes;  

• Existência de vícios em vários trechos de pavimento recém-construído que comprometem a 

fruição do beneficio pela população beneficiária. 

Recomendações: 

Operacional 

• Certificar-se da existência de licença ambiental, na forma disciplinada pelo CONAMA, 

previamente à firmatura de convênios, caso o objeto do instrumento envolva obra, instalações 

ou serviços que exijam estudos ambientais,; 
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• Providenciar, anteriormente à instauração da tomada de contas especial, a apuração atualizada 

do valor do prejuízo ao erário, haja vista que os defeitos e incorreções detectados nos trechos 

de pavimentação podem ter sido agravados; 

• Avaliar as especificações de projeto padrão utilizadas em convênios, cujo objeto seja 

pavimentação urbana de municípios, certificando-se de que atende, com boa margem de 

segurança, padrão de qualidade providenciando, caso necessário, alteração das especificações 

com ganhos qualitativos para pactos futuros; 

• Inserir em futuros convênios, cujo objeto seja obras e serviços de engenharia, cláusula que 

estabeleça a obrigação de ateste da execução do objeto conveniado pela interveniente técnica, 

nos termos art. 5°, inciso lI, alínea "f” da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU N.o 

507/2011; 

• Mediante a "falta de profissionais e condições para fiscalização" apresentada pela AGETOP, 

por meio do Memorando n.o 0459/2013 - OR - GEPUR, avaliar a conveniência de mantê-la 

como interveniente em convênios cujo objeto seja obra ou serviço de engenharia; 

• Cumprir as condições de acompanhamento necessárias nos Convênios, cujo objeto seja obra 

ou serviço de engenharia, garantindo conformidade dos produtos gerados. 

• Ressarcir à Secretaria de Estado da Casa Civil, os valores apurados em decorrência de falhas e 

inexecução da obra objeto do Convênio 005/2012; 

• Celebrar novos convênios somente quando os partícipes reunirem condições necessárias ao 

gerenciamento e à fiscalização da execução dos objetos pactuados; 

• Mediante a alegada "falta de profissionais e condições para fiscalização", apresentada pela 

interveniente técnica, abster-se de assumir obrigação de interveniente responsável pela 

fiscalização de obras em Convênios firmados pelos diversos órgãos estaduais e municípios 

goianos. 

 

Auditoria Anápolis – Convênio 003/2012 
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Escopo: Avaliar a celebração, execução e prestação de contas do Convênio no 03/2012,  firmado 

entre o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC, e a Prefeitura 

de Anápolis, tendo como interveniente a Agência Goiana de Transportes e Obras –AGETOP 

quanto aos aspectos de execução da despesa, obediência aos princípios da legalidade e 

publicidade dos atos. 

Achados: 

• Celebração de convênio com mais de uma instituição para cumprimento do mesmo objeto; 

• Obra licitada sem outorga de recursos hídricos e/ou licença ambiental, quando exigida pelos 

órgãos competentes; 

• Realização de despesas não permitidas ou fora da vigência do convênio; 

• Pendências e/ou irregularidades na execução dos convênios identificadas na Prestação de 

Contas Parciais e Finais apresentadas à Concedente; 

• Indício de fraude nos documentos comprobatórios de despesas (documento não fiscal, 

documento falso ou falsificado); 

• Medições sem identificação do período de execução dos serviços; 

• Ausência de ação efetiva da concedente e da interveniente em relação à fiscalização da obra. 

Recomendações: 

Operacional 

• Verificar, previamente à celebração de novos convênios, a pré-existência de outros com o 

mesmo objeto e no caso de necessidade de atender em convênios distintos uma mesma área 

(bairro), primar pela clareza e explicitação dos elementos que permitam executar, medir e 

conferir a ação desenvolvida de cada pacto de forma inequívoca; 

• Exigida da convenente, previamente à celebração de convênios, declaração de que o objeto do 

pacto pleiteado não está contemplado em outro convênio; 

• Certificar-se da existência de Licença Ambiental das obras objeto do pacto, previamente a 

celebração de convênios e no decorrer da sua vigência, caso esse envolva obras ou instalações 
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e/ou serviços que exijam estudos ambientais, na forma disciplinada pelas normas ambientais 

vigentes; 

• Aprimorar a fiscalização da execução da obra, solicitando da interveniente técnica 

tempestividade no acompanhamento; 

• Cobrar maior critério por parte do Gestor do Convênio quanto à verificação das medições, do 

ateste e do pagamento do objeto de convênio e de contrato de prestação de serviço; 

• Ressarcir ao Erário o valor das Notas Fiscais nº 222 e 223, proporcional ao valor repassado 

pelo Estado, atualizado monetariamente, uma vez que a Prefeitura constituiu comissão para 

realização de tomada de contas especial, por meio da Portaria nº.326, de 30 de junho de 2014; 

• Cobrar que a interveniente técnica aprimore a fiscalização e acompanhamento tempestivo de 

obra sob sua responsabilidade; 

• Cobrar que a concedente quando da análise da documentação acostada a processos de 

prestações de contas, agregar senso crítico referente ao conteúdo das informações ali 

dispostas; 

• Cobrar que a convenente cuide para que as documentações que compõem as prestações de 

contas sejam fiéis a execução das obras objeto de convênios; 

• Cobrar que a concedente quando da análise de prestações de contas apresentadas verificar a 

autenticidade dos documentos fiscais; 

• Cobrar que a convenente providencie o ressarcimento ao Erário o valor da Nota Fiscal nº 222, 

proporcional ao valor repassado pelo Estado, atualizado monetariamente, uma vez que a 

Prefeitura constituiu comissão para realização de tomada de contas especial, por meio da 

Portaria nº326, de 30 de junho de 2014; 

• Exigir que os partícipes implementem mecanismos de controle com vistas a garantir a correta 

execução e comprovação de despesa em relação aos recursos alocados; 
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• Cobrar que a convenente cumpra as cláusulas pactuadas, cuidando para que a documentação 

apresentada como prova de aplicação dos recursos seja suficiente para demonstração 

inequívoca da execução do objeto; 

• Certificar de que a convenente providencie o ressarcimento do Erário o valor relativo às 3ª e 

4ª Medições do Contrato nº090/2012, proporcional ao valor repassado pelo Estado, atualizado 

monetariamente, uma vez que a Prefeitura constituiu comissão para realização de tomada de 

contas especial, por meio da Portaria nº 326, de 30 de junho de 2014; 

• Cobrar que os partícipes, previamente a celebração de convênios, definam com clareza as 

obrigações de cada um para que, no momento da análise das prestações de contas, não ocorra 

omissão de informação sobre o objeto conveniado; 

• Cobrar que a concedente quando da celebração e execução de convênios para execução de 

obras, na ausência de estrutura própria de fiscalização, atue garantindo que a Interveniente 

cumpra as suas obrigações conforme determinam o Convênio e a Portaria Interministerial 

MPOG/MF/CGU n.o 507/2011, garantindo a regularidade dos atos praticados e a plena 

execução do objeto; 

• Exigir que a interveniente técnica cumpra de forma tempestiva e adequada, as cláusulas 

estabelecidas quanto a sua obrigação, emitindo relatórios visando responder pelos subsídios 

técnicos, visando garantir a regular execução do objeto conveniado. 

 

Auditoria Itumbiara – Convênio 197/2009  

Escopo: objetivo avaliar a celebração, execução e prestação de contas do Convênio no 197/2009 

firmado entre o Estado de Goiás por meio da então Secretaria de Estado de Planejamento e 

Desenvolvimento e a Prefeitura de Itumbiara, quanto aos aspectos de execução da despesa, 

obediência aos princípios da legalidade e publicidade dos atos. 

Achados: 

• Obra licitada sem licença ambiental, quando exigida pelos órgãos competentes. 
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• Realização de despesas não contempladas pelo convênio. 

• Movimentação dos recursos em conta não específica ou banco não autorizado. 

• Não aplicação dos recursos enquanto não empregados na sua finalidade ou aplicação em 

títulos não permitidos. 

• Ausência de servidor formalmente designado para acompanhamento da execução do 

Convênio. 

• Atraso na apresentação da Prestação de Contas à Concedente. 

• Ausência de análise e/ou de aprovação de prestação de contas apresentadas à Concedente. 

• Descumprimento de cláusulas contratuais 

• Contrapartida financeira não executada conforme regulamentado ou pactuado. 

• Ocorrência de saques sem comprovação de despesa 

• Ausência de numeração sequencial dos processos de contratação e pagamento da obra. 

Recomendações: 

Operacional 

Previamente a celebração de convênios, certificar-se da existência de licença ambiental das obras 

objeto do pacto, caso esse envolva obras, instalações ou serviços que exijam estudos ambientais, 

na forma disciplinada pelo CONAMA; 

• Cobrar que os partícipes em casos análogos, para convênios em vigência e futuros pactos, 

providenciem a devida formalização das alterações que se fizerem necessárias ao convênio, 

expressando de forma fidedigna as metas estabelecidas no Plano de Trabalho; 

• Cobrar que a concedente quando da execução e análise da prestação de contas de convênios, 

observe a aplicação do recurso em conformidade com o acordado; 

• Cobrar que a convenente cuide para que a documentação apresentada como prova de 

aplicação dos recursos seja suficiente para demonstração inequívoca da execução do objeto; 
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• Exigir que a convenente não mais efetue movimentações de débitos e créditos em contas de 

convênios firmados com o Estado de Goiás sem que essas estejam vinculadas às despesas 

específicas do convênio; 

• Exigir que a convenente realize pagamentos mediante cheque nominativo, ordem bancária, 

transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque autorizada pelo Banco 

Central, em que fiquem identificados sua destinação e credor, para todas as operações 

financeiras relativas a convênios firmados com o Estado; 

• Cobrar que a convenente implemente mecanismos de controles com vistas a garantir a correta 

execução de despesa em relação aos recursos alocados; 

• Cobrar que a concedente adote, no prazo de 60 dias, medidas administrativas visando o 

ressarcimento ao Erário dos valores que resultariam da aplicação dos recursos, proporcional 

ao valor repassado pelo Estado, atualizado monetariamente, e, esgotadas tais medidas, não 

havendo o ressarcimento, instaure a Tomada de Contas Especial. Ressalta-se que as 

providências tomadas pelo órgão deverão ser comunicadas a esta CGE no prazo de 60 dias; 

• Cobrar que a convenente implemente mecanismos de controles com vistas a garantirem o 

correto cumprimento de todas as cláusulas celebradas em convênios; 

• Exigir que a convenente doravante, proceda a devida aplicação dos recursos que não estejam 

empregados na sua finalidade, nos termos estabelecidos pela legislação; 

• Cobrar que a concedente proceda aos cálculos para apuração dos valores que resultariam da 

aplicação dos recursos, proporcional ao valor recebido, atualizado monetariamente e 

providenciar a sua devolução; 

• Cobrar que os partícipes implementem regras de designação formal de gestores para cada 

instrumento pactuado, bem como de atribuições e de acompanhamento, garantindo o exercício 

regular da função gerencial fiscalizadora a cargo da concedente e da convenente; 
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• Cobrar que a concedente implemente adequada estrutura administrativa que garanta o 

acompanhamento, a fiscalização, a tempestiva análise de prestação de contas de convênios, 

bem assim registro de pendências e/ou inadimplência de convenentes; 

• Cobrar que a convenente fortaleça mecanismos de controles com vistas ao cumprimento dos 

prazos regulares de prestação de contas em convênios firmados com o Estado de Goiás em 

obediência à legislação pertinente; 

• Cobrar que a concedente junte o ato de aprovação da Prestação de Contas do Convênio nº 

197/2009 ao respectivo processo; 

• Cobrar que a concedente implemente adequada estrutura administrativa que garanta o 

acompanhamento, a fiscalização, a tempestiva apreciação de prestação de contas de 

convênios, bem assim o registro de pendências; 

• Cobrar que a concedente exerça sua função gerencial fiscalizadora nos termos estabelecidos 

no respectivo convênio e na legislação pertinente; 

• Cobrar que a concedente atue com zelo no acompanhamento, na fiscalização e no controle de 

convênios sob sua responsabilidade; 

• Cobrar que a convenente instrua os processos de prestação de contas em consonância com a 

legislação vigente e boas práticas existentes; 

• Cobrar que os partícipes, em casos análogos, para convênios em vigência e para futuros 

pactos, providencie a devida formalização das alterações que se fizerem necessárias ao 

convênio, expressando de forma fidedigna as obrigações estabelecidas a cada um; 

• Cobrar que a concedente quando do acompanhamento da execução e da análise da prestação 

de contas de convênios, observe a aplicação do recurso em conformidade com o estabelecido 

pelo pacto; 

• Cobrar que a convenente cuide para que a documentação apresentada como prova de 

aplicação dos recursos seja suficiente para demonstração do cumprimento da contrapartida; 
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• Cobrar que a concedente zele pela tempestiva e criteriosa análise financeira de convênios, de 

forma que a respectiva comprovação das despesas seja feita por meio de documentos 

legalmente permitidos e de inquestionável validade, vez que a análise realizada no Convênio 

nº 197/2009 (manifestação) não fez menção à regularidade da prestação de contas; 

• Cobrar que a concedente adote, no prazo de 60 dias, medidas administrativas visando o 

ressarcimento ao Erário do valor de R$ 14.000,00 e do valor que resultaria da aplicação do 

recurso, atualizado monetariamente, e, esgotadas tais medidas, não havendo o ressarcimento, 

instaure a Tomada de Contas Especial. Ressalta-se que as providências tomadas pelo órgão 

deverão ser comunicadas a esta CGE no prazo de 60 dias; 

• Cobrar que a convenente implemente mecanismos de controles com vistas a garantir a correta 

execução de despesa em relação a recursos alocados por convênios estaduais; 

• Cobrar que a convenente implemente rotinas de boas práticas quanto à instauração e instrução 

processual, garantindo a numeração sequencial dos processos de licitação, de contratação e de 

pagamento referentes a convênios Estaduais, de modo a retratar tempestiva e 

cronologicamente as ocorrências formais de execução do pacto; 

• Cobrar que a convenente garanta o direito fundamental de acesso à informação previsto na 

Lei 12.527/2011, implemente mecanismos de divulgação de informações de interesse público, 

utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, fomento ao 

desenvolvimento da cultura de transparência e de desenvolvimento do controle social da 

administração pública; 

• Cobrar que a convenente cuide para que os documentos arquivados na Tesouraria da 

Prefeitura sejam cópias fiéis dos processos enviados ao Tribunal de Contas dos Municípios – 

TCM. 

 

Encaminhamentos 

Os relatórios de auditoria, em regra, são encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado, em 

cumprimento ao art. 29, §1° da Constituição do Estado. Além disso, há o encaminhamento aos 
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órgãos ou entidades responsáveis pela aplicação dos recursos, bem assim aos ordenadores de 

despesa responsáveis à epoca e à autoridade e/ou órgão requsitante dos trabalhos. 

 

A.3 Gerência de Auditoria de Pessoal e Tomada de Contas Especial – GEPT 

 

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 as seguintes atividades que estavam previstas do Plano de Ação:  

A tabela a seguir ilustra o exposto, demonstrando a execução física de cada uma 
dessas atividades: 

 
Tabela – 03 Atividades executadas pela Gerência de Auditoria de Pessoal e Tomadas de Contas Especial. 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 
Realizada 
2014 

Auditoria de conformidade nas Folhas de 
Pagamento de Pessoal da administração direta 
e indireta do Poder Executivo Estadual 
planejadas. 

Apurar a ocorrência de possíveis 
irregularidades e ilegalidades nas 
referidas folhas de pagamentos tendo 
como critério a materialidade e o 
risco. 

Relatório de Auditoria 
por órgão/entidade 
auditado. 

unid 
6 (preliminares)    
2 (conclusivos) 

 

Auditoria de conformidade nas Folhas de 
Pagamento de Pessoal da administração 
direta e indireta do Poder Executivo Estadual 
demandadas. 

Apurar a ocorrência de possíveis 
irregularidades e ilegalidades 
demandadas por meio de auditoria. 

Relatório de Auditoria 
por órgão/entidade 
auditado. 

unid 
27(preliminares) 
25(conclusivos) 

Elaboração de Relatórios Conclusivos. 

Elaborar relatórios conclusivos com 
base na manifestação dos 
órgãos/entidades auditados. Sendo 36 
das auditorias que estão em 
andamento em 2013 e mais 17 das 
novas auditorias 

Relatório Conclusivo unid 25 

LNTD - Levantamento de Necessidades de 
Treinamento e Desenvolvimento, trata-se de 
Treinamentos específicos aos servidores da 
GEPT. 

Propor à SCI a realização dos 
treinamentos pertinentes ao 
desenvolvimento das atividades da 
GEPT. 

LNTD unid 10 

Acompanhar  os atos e normas referentes à 
área de pessoal e benefícios e de atualizações 
na legislação 

Manter atualizado e fiscalizar o 
cumprimento quanto as 
determinações do Tribunal de Contas 

Acompanhamento e 
registro 

percen 100% 



                                                                     

 

 

 

41 

ESTADO DE GOIÁS 
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 

do Estado referentes à área de 
pessoal e benefícios 

Validar ELETRONICAMENTE as 
informações dos jurisdicionados do Tribunal 
de Contas do Estado inseridas no Sistema de 
Gerência de Registro de Admissões - GRAD, 
a partir da vigência da Resolução nº 11/2012, 
de 07/03/2012. 

Verificar a legalidade dos atos de 
admissão de pessoal, na 
administração direta e indireta, 
incluídas as autarquias, sociedades e 
as fundações instituídas e mantidas 
pelo poder público estadual, 
excetuando-se os cargos de 
provimento em comissão. 

Parecer Técnico unid 100% 

Acompanhar o desempenho dos sistemas de 
pessoal, quando da utilização do mesmo, 
recomendando alterações devidas, caso  
necessário. Bem como monitorar as 
implementações dessas recomendações. 

Propor alterações nos sistemas 
corporativos, por meio das 
recomendações de auditorias e/ou 
ofícios, com intuito de dar aderência 
às legislações pertinentes, bem como 
manutenção corretiva e evolutiva. 

Recomendações nos 
relatórios de auditorias 

e/ou ofícios 
unid 6 

Verificar as informações da base de dados do 
sistema de Folha de Pagamento - Mainframe 
e RHNet, existentes nos Datawarehouses 
acessados pela ferramenta Business Object – 
BO e Microstrategy, de forma a subsidiar 
seguramente o desenvolvimento das 
atividades inerentes às atribuições da GEPT. 

Confrontar as informações das bases 
de dados dos sistemas com as dos 
Datawarehouses, para verificar a 
conformidade do conteúdo dos 
mesmos, de acordo com a atividade 
demandada. 

Campos dos Universos 
verificados. 

perc 100% 

Elaborar trilhas indicativas de Auditorias de 
Pessoal e demais demandas. 

Estabelecer trilhas de auditorias com 
o auxílio da ferramenta BO – 
Business Objetcs e Microstrategy, 
como forma de subsidiar as 
auditorias de pessoal. 

Relatório unid 100% 

Montar o Datawarehouse desta 
Controladoria, com as informações de 
Pessoal da administração indireta - EXTRA 
FOLHA DE PAGAMENTO, com dados 
suficientes para diagnosticar acumulação de 
cargos 

Obter informações  suficientes para 
diagnosticar acumulação de cargos. 

Datawarehouse 
alimentado com as 

referidas informações 
percen 100% 

Montar o Datawarehouse desta 
Controladoria, com as informações de 
Pessoal das Organizações Sociais-OS,  que 
mantém contrato de Gestão com o Estado, 
com dados suficientes para diagnosticar 
acumulação de cargos. 

Obter informações  suficientes para 
diagnosticar acumulação de cargos. 

Datawarehouse 
alimentado com as 

referidas informações 
percen 100% 

Montar o Datawarehouse desta 
Controladoria, com as informações de 
Pessoal das  Organizações Sociais - OS e, da 
Administração Indireta fornecidas pela 
Previdência Social - INSS, com dados 
suficientes para diagnosticar acumulação de 
cargos. 

Obter informações  suficientes para 
diagnosticar acumulação de cargos. 

Datawarehouse 
alimentado com as 

referidas informações 
percen 100% 

Montar o Datawarehouse desta 
Controladoria, com as informações de 
Pessoal dos Municípios do Estado de Goiás,  
fornecidas pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios - TCM, com dados suficientes 
para diagnosticar acumulação de cargos. 

Obter informações  suficientes para 
diagnosticar acumulação de cargos. 

Datawarehouse 
alimentado com as 

referidas informações 
percen 100% 
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Obter as informações de acumulação de 
cargos dos servidores do Poder Executivo 
Estadual com  base nas informações do 
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. 

Verificar a acumulação de cargos e 
aposentadorias. 

Relatórios de 
acumulação de cargos 

percen 100% 

Celebrar Acordo de Cooperação Técnica 
entre a CGE e o TCM.  

Minutar o acordo e dar 
prosseguimento na celebração. 

Acordo de Cooperação 
celebrado 

unid 1 

Alterar e prorrogar o Acordo de Cooperação 
Técnica entre a CGE e o INSS. 

Minutar a alteração e dar 
prosseguimento no Acordo de 
Cooperação. 

Acordo de Cooperação 
celebrado 

unid 1 

Analisar os processos de Tomada de Contas 
Especial 

Analisar os processos de Tomada de 
Contas Especial e certificar os 
procedimentos aptos a serem 
julgados pelo TCE, conforme exigido 
na legislação 

Processos de TCE’s 
analisados 

unid 202 

Acompanhamento da instauração das 
Tomadas de Contas Especial 

Acompanhar as TCE’s instauradas e 
registrar em relatório específico os 
procedimentos adotados desde à sua 
instauração 

Ofícios enviados unid 9 

Treinamento para os servidores dos órgãos 
com a finalidade de apresentar o novo 
Manual de Tomada de Contas Especial 

Apresentar o novo Manual de 
Tomada de Contas Especial. 

Pessoal Treinado perc 100% 

 

1.3.1 Informações gerais sobre as auditorias 
 

 

Auditorias Finalizadas em 2014: Em 2014, 29 auditorias de conformidade. 

 

Principais Resultados Alcançados em 2014 

Foram realizadas 41 (quarenta e um) auditorias na área de pessoal durante o exercício de 2014, 

nos órgãos da Administração direta indireta autarquias e empresas, dentre os resultados 

alcançados o de maior relevância foi a economia gerada ao erário na ordem de R$ 1.150.049,92 

(Hum milhão, cento e cinquenta mil, e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), em 

decorrência das recomendações exaradas dos Relatórios de Auditoria, resultante da restituição ao 

erário do pagamento indevido de verbas aos servidores públicos estaduais, da exclusão de 

rubricas da planilha financeira servidores que as percebiam indevidamente, e da exoneração de 

servidores estaduais que acumulavam ilegalmente cargos públicos. 
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1.3.2. Auditorias Concluídas 
 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Acumulação de Cargos - Autos 

201311867000900 (RelCon 174/2014) - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 

Escopo: Apurar denúncia postada junto ao Ministério Público Estadual (Of. Req. nº 530/2013-

89ª PJ, de 27/11/2013 – Procedimento nº 201200560157), de indícios de suposto acúmulo de 

cargos na Secretaria de Estado da Saúde (SES) e no Grupo Pela Vida, pelo servidor XXX – 

CPF/MF nº XXX. 

Achados: Inexistência de ato legal da cessão do servidor auditado para a Entidade Grupo Pela 

Vida. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Exoneração do servidor auditado XXX, CPF/MF: XXX, do cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete C, que ocupava junto à SES, conforme Decreto de 30 de abril de 2014, publicado no 

Diário Oficial nº 21.822, de 30/04/2014. Foi instaurado procedimento de sindicância para apurar 

a responsabilidade de quem deu causa à prescrição da pretensão punitiva do Estado em face à 

situação irregular desse servidor. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho - Autos: 201311867000538 (RelCon 005/2014) - 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 

Escopo: Verificar a ocorrência de acumulação indevida de cargos e o cumprimento da jornada 

de trabalho do servidor XXX CPF nº XXX, relativo aos cargos de Assessor Especial “B” na 



                                                                     

 

 

 

44 

ESTADO DE GOIÁS 
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 

Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO e de Cirurgião dentista na Prefeitura Municipal de 

Anápolis/GO. 

Achados: Fraudes praticadas no registro de freqüência; Chefia leniente com o descumprimento 

da carga horária ou da assiduidade do pessoal a ele imediatamente subordinado. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Somente houve a devolução dos valores pagos indevidamente ao servidor, entretanto, não foi 

instaurado processo administrativo para apuração da responsabilidade de seus superiores à 

época. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração da regularidade no pagamento de pensão 

especial - Autos 201311867000069 (RelCon 014/2014) - SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAÚDE 

 

Escopo: Pensionistas especiais decorrentes do acidente radioativo césio -137, ativos na folha de 

pagamento da Secretaria de Estado da Saúde do mês de janeiro/13. 

Achados: Ausência de um recadastramento para atualizar endereços, contatos, bem como 

comprovar que o pensionista está vivo. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Realização de um recadastramento de todos os pensionistas nos moldes da Lei Complementar nº 

77/2010, resultando no bloqueio de 44 (quarenta e quatro) que não realizaram o censo de 2013, 

situação essa que permanece desde novembro de 2013 até a competência janeiro de 2014. A 

partir de 2014, os supracitados servidores realização o recadastramento junto aos VAPT-VUPT, 

no mês de seus aniversários. 
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Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

compatibilidade de horários de trabalho – Autos: 201311867000524(RelCon 019/2014) - 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 

Escopo: Acumulação de cargos e compatibilidade de horários da servidora XXX, CPF nº XXX, 

do cargo de Assistente Técnico de Saúde AS3 (150 h/mensais) da Secretaria de Estado da Saúde, 

com o cargo de Auxiliar Administrativo (220 h/mensais) da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Rio Verde–GO. 

Achados: Acumulação ilegal de cargos públicos; descumprimento de jornada de trabalho 

prevista para os cargos; deficiência no controle de frequência mensal junto a SES; falsidade da 

declaração de acumulação. 

Recomendações: 

Formal/ Legal 

A Prefeitura Municipal de Rio Verde-GO, notificou a servidora auditada para optar por um dos 

cargos, sob pena de instauração de processo administrativo para aplicação de pena de demissão. 

No entanto, não foi cumprida a recomendação de abertura de processo disciplinar para apurar a 

responsabilidade da servidora XXX e da Gerente da Regional de Saúde Sudoeste XXX e da 

Coordenadora Geral CAPS AD XXX, que atestava as Frequência da servidora auditada. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho - 201311867000527 (RelCon 020/2014) - Órgão: 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 

Escopo: Acumulação de cargos e compatibilidade de carga horária dos servidores XXX – CPF: 

XXX, XXX – CPF: XXX, XXX-CPF: XXX, XXX – CPF:XXX e XXX – CPF:XXX. 

Achados: Acumulação ilegal de cargos públicos; descumprimento de jornada de trabalho 

prevista para os cargos; deficiência no controle de frequência mensal junto a SES. 
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Recomendação: 

Formal/Legal 

Abertura de processo para apuração da responsabilidade a quem deu causa à incompatibilidade 

de carga horária decorrente do exercício de outro vínculo na Prefeitura de Anápolis-GO. A 

prefeitura de Anápolis não se manifestou quanto a este item, já a Secretaria de Estado da Saúde 

informou que a responsável pelo atesto e controle das frequências dos servidores auditados é a 

Gerente da Regional de Saúde Pirineus/Anápolis, XXX, CPF nº XXX. Informou também que 

abriu um processo para apuração da responsabilidade a quem deu causa. Recomenda que a 

Secretaria de Estado da Saúde desenvolva mecanismos eficientes para o controle das frequências 

em especial dos servidores lotados nos Municípios. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de descumprimento da jornada de 

trabalho - 201311867000643(RelCon 028/2014) - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 

Escopo: O cumprimento da carga horária e a assiduidade dos servidores da Secretaria de Estado 

da Saúde lotados na Gerência Regional de Saúde – Entorno Sul. 

Achados: Descumprimento de carga horária, escalas de trabalho ou plantões dos servidores da 

referida Gerência Regional de Saúde; erros formais, como folhas de ponto em branco, não 

assinadas pelos respectivos servidores e servidores trabalhando em horário ou período de 

trabalho (matutino ou vespertino) diferente do informado na folha de ponto e sem o ato de 

autorização da troca do período. 

Recomendação: 

Formal/Legal 

Recomendou-se a instalação imediata do ponto eletrônico e expedição de ato normativo do 

Secretário de Estado de Saúde estabelecendo o período de trabalho de cada servidor lotado na 

Regional de Saúde do Entorno Sul e delimitando as possíveis flexibilizações de horário 
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requeridas individualmente. Além disso, recomenda-se o corte do ponto de determinados 

servidores que não assinaram a entrada e saída. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho - 201311867000525(RelCon 051/2014) - 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 

Escopo: Verificar possíveis indícios de descumprimento da carga horária e o acúmulo de cargos, 

pelo servidor XXX, pertencente ao quadro da Secretaria de Estado da Saúde e no Programa 

Saúde da Família, da Prefeitura Municipal de Senador Canedo-GO. 

Achados: Descumprimento da jornada de trabalho prevista para o cargo 

Recomendação: 

Formal/Legal 

Nada foi constatado de irregular contra o auditado, porém em decorrência de um achado não 

decorrente da auditoria, foi recomendado o Lançamento de falta correspondente ao dia 11/09/13, 

à XXX. E a aplicação do disposto no art. 4º do Decreto Estadual n.º 7.204/11, a fim de destituir o 

chefe imediato das servidoras citadas neste relatório, Srª XXX – CPF: XXX – Diretor Técnico de 

Unidade de Saúde de Porte 3, com a perda do cargo em comissão ou destituição da função 

comissionada, bem como apurar a transgressão disciplinar prevista no § 8º do art. 56 da Lei nº 

10.460/88. No caso de saída antecipada de servidores para realização de trabalhos externos, 

deixe previamente autorizada a saída através de uma Ordem de Serviço ou documento 

equivalente, explicando os motivos de sua ausência e constando a assinatura do chefe imediato. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho - 201311867000528 (RelCon 055/2014) - 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
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Escopo: Descumprimento da carga horária e o acúmulo de cargos, pelo servidor XXX, 

pertencente ao quadro da Secretaria de Estado da Saúde e na Secretaria Municipal de Saúde, da 

Prefeitura de Goiânia. 

Achados: Acumulação ilegal de cargos; descumprimento da jornada de trabalho prevista para os 

cargos; incompatibilidade de carga horária. 

Recomendação: 

Formal/Legal 

As recomendações da Comissão de Auditoria foram atendidas parcialmente, já que o servidor em 

questão continua acumulando cargos ilegalmente e com descumprimento da sua carga horária, 

sem que houvesse apuração de responsabilidade. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho - 201311867000172(RelCon 057/2014) - 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 

Escopo: Acumulação de cargos pela servidora XXX pertencente ao quadro da Secretaria de 

Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Educação e Prefeitura Municipal de Goiânia 

Achados: Acumulação ilegal pela natureza dos cargos e pela incompatibilidade de carga horária. 

Recomendações: A servidora XXX solicitou sua exoneração do cargo de Assistente Técnico de 

Saúde a partir de 01/01/2014. 

 

Auditoria e Conformidade para Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos, uso 

indevido de veículo oficial e percepção indevida de diárias - 201311867000711 (RelCon 

139/2014) - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 

Escopo: Descumprimento de carga horária, uso indevido de veículo oficial e percepção indevida 

de diárias pelo servidor XXX, CPF nº XXX. 
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Achados: Fraude no registro de frequência; ausência de licença para frequentar curso de 

mestrado 

Recomendação: 

Formal/Legal 

Reitera-se a recomendação de juntada de documento assinado pelo Secretário da SEGPLAN, que 

autoriza o auditado freqüentar o curso de mestrado da UFG, em Goiânia-GO, conforme 

determina a legislação vigente. Caso contrário, promover o retorno do servidor à suas atividades 

normais de trabalho de segunda à sexta-feira. Quanto a fraude no registro de frequência, uma 

Comissão de Sindicância considerou que não houve transgressão disciplinar. 

 

Auditoria de Conformidade para verificar a regularidade na contratação de médicos 

residentes pela SES - 201311867000205 (RelCon 189/2014) - SECRETARIA DE ESTADO 

DA SAÚDE 

 

Escopo: Contratação de médico residente (BOLSA RESIDENTE – vínculo 39), nos seguintes 

aspectos: processo seletivo, cumprimento de 60 (sessenta) horas semanais em regime especial de 

treinamento em serviço, valores das bolsas, contrato padrão de matrícula e percepção cumulativa 

com vencimento, embasada na competência dos meses de abril de 2012 a agosto de 2013. 

Achados: Vício formal na divulgação do resultado do processo seletivo para preenchimento de 

vagas para médicos residentes no Hospital de Doenças Tropicais/ HCT; Médicos com percepção 

de vencimento dos cargos de MÉDICO AS4 (Lei 15.337/2005), cumulativamente, com o 

benefício da bolsa de médico residente 

Recomendações: 

Formal/ Legal 

Quanto ao resultado do processo seletivo, a SES atendeu a recomendação desta Controladoria, 

no sentido de conter: a classificação, o número da inscrição, o nome e a nota do candidato no 

resultado do processo seletivo para ingresso na residência médica no Hospital de Doenças 
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Tropicais/HDT. O Despacho “AG” nº 002163/2014, datado de 30 de abril de 2014 concluiu pela 

inexistência de vedação à percepção de bolsa de estudos relativa à residência médica, em 

concomitância à percepção de vencimento pelo cargo efetivo de Médico AS4. Contudo, deve-se 

atentar para o devido cumprimento da carga horária atribuída à residência médica 60 (sessenta) 

horas/semanais e 20 (vinte) horas/semanais para o cargo de Médico AS-4 da Secretaria de 

Estado da Saúde/SES. Por fim, recomendou-se à Secretaria de Estado da Saúde que siga a 

orientação do “item 42” do Parecer nº 014/2014-ASCGE. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho - 201311867000529 -(RelPre 021/2014 – RelCon 

177/2014) - Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 

Escopo: Acumulação de cargos e compatibilidade de horário do servidor XXX, CPF nº XXX. 

Achados: Acumulação ilegal de cargos públicos; descumprimento de jornada de trabalho 

prevista para os cargos; deficiência no controle de frequência mensal junto a SES; falsidade da 

declaração de acumulação. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

O benefício estimado nesta auditoria é a regularização da situação funcional do servidor 

auditado. E também a legalização e transparência da publicidade dos atos públicos da Secretaria 

de Estado da Saúde. 

 

Auditoria de Conformidade de Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho -201411867000213 (RelPre 0176/2014) - 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
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Escopo: Apurar indícios de suposto descumprimento da grade de trabalho do servidor XXX – 

CPF: XXX. 

Achados: Descumprimento da jornada de trabalho por incompatibilidade de carga horária. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Promova o cancelamento da Transferência do servidor XXX, que foi concedida por meio da 

Portaria nº 122/2007-SES, fl. 13, em virtude do conflito de interesse entre a prestação de serviços 

médicos do Estado e da Prefeitura Municipal de Montividiu – GO, ou ainda demonstre a 

interrupção do contrato com o Ente Municipal. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho - 201411867000050 (RelPre 0092/2014) - 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 

Escopo: Comprovar os indícios e apurar responsáveis pela ocorrência de acumulação de cargos 

na Secretaria de Estado da Saúde (SES) e na Agência da Guarda Civil Metropolitana de 

Goiânia/GO (AGCMG), pelo servidor XXX – CPF/MF Nº XXX. 

Achados: Acumulação ilegal de cargos públicos; falsa declaração de não acumulação de cargo 

públicos. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Com base no art. 327 da Lei Estadual nº 10.460/88 e diante da falsidade de informação declarada 

pelo servidor, sugere-se que dirigentes da SES representem ao Ministério Público Estadual por 

infração ao art. 299 do Código Penal e também a abertura de procedimento disciplinar em face 

do servidor XXX, CPF/MF nº XXX, a fim de se apurar a transgressão disciplinar. 
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Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho - 201411867000362 (RelPre 0166/2014) - Órgão: 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 

Escopo: Auditoria de conformidade para apuração de denúncia, visando verificar possíveis 

indícios de acúmulo de cargos e a compatibilidade de carga horária de trabalho pela servidora 

XXX, pertencente ao quadro da Secretaria de Estado da Saúde(SES), Secretaria Municipal de 

Saúde de Aragoiânia e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 

Achados: Acumulação ilegal de cargos; Incompatibilidade de carga horária. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Que a Secretaria de Estado da Saúde (SES): 

a) Considerando o período em que a servidora supracitada esteve acumulando cargos, promover 

a abertura de procedimento disciplinar em face da servidora mencionada nesse relatório, 

oficiando a esta Controladoria-Geral do Estado sobre as providências tomadas no prazo de 10 

(dez) dias após o recebimento deste; 

b) Que sejam tomadas as providências cabíveis junto ao setor competente quanto a assinatura do 

registro de ponto no Hospital de Urgências de Goiânia, onde o auditado assina sua saída às 07:00 

(sete) horas e registra sua entrada também neste mesmo horário no Hospital Regional de Santa 

Maria, subordinado a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Posteriormente, sejam 

demonstradas a esta Controladoria as medidas adotadas para o regular andamento das ações ora 

desenvolvidas por esta Secretaria para acompanhamento e emissão do Relatório Conclusivo. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho - 201311867000875(Relcon 183/2014) - 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS. 
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Escopo: Auditoria de conformidade para apuração de denúncia, visando verificar possíveis 

indícios de que XXX – CPF: XXX, seja “servidora fantasma”, pertencente ao quadro da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. 

Achados: Descumprimento de jornada de trabalho prevista para o cargo; Deficiência no controle 

da frequência mensal junto à SEMARH. 

Recomendações: 

Legal/Formal 

Exoneração da servidora auditada e o recolhimento dos pagamentos de fevereiro e março/2014 

que estavam bloqueados, devido ao fato de a frequência estar sem assinatura e atestada pelo 

chefe imediato. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho - 201411867000119 (RelPre 104/2014 - RelCon 

186/2014) - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

HÍDRICOS. 

 

Escopo: Acumulação de cargos com incompatibilidade de carga horária pelo servidor XXX – 

CPF/MF nº. XXX. 

Achados: Descumprimento da jornada de trabalho junto à SEMARH. 

Recomendações: Formalização de que o servidor se ausentaria para ministrar aulas na UEG e 

com quais atividades compensaria esse horário 

 

Auditoria de Conformidade de Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho 201311867000201 (RelCon 003/2014) - 

SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO 
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Escopo: Denúncia apresentada junto a Superintendência da Ouvidoria-Geral do Estado desta 

Controladoria-Geral do Estado de possível acumulação ilegal e incompatibilidade de horário dos 

cargos de Agente de Segurança Educacional da Secretaria de Cidadania e Trabalho - SECT com 

o cargo de Assessor Técnico DFA-08 do Governo do Distrito Federal – GDF pelo servidor 

XXX, CPF nº XXX, o qual exerceu cargo no GDF no período de 20/09/2011 a 23/04/2013 e na 

SECT começou a exercer o cargo em 20/04/2012 

Achados: Fraudes praticadas no registro de frequência; declaração falsa de acumulação de 

cargo; troca indevida de plantões. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Instaurado Processo Administrativo Disciplinar, via processo nº 201300014002054, para apurar 

a pratica de fraude na frequência, declaração falsa de não acumulação de cargos. Também 

comunicou a ocorrência de crime de falsidade ideológica ao Ministério Público Estadual. Não 

houve manifestação sobre a recomendação de suspender as trocas de plantões quando superiores 

a 02 (dois), em cumprimento ao Memorando Circular nº 357/2011 – SUPCA de 30 de agosto de 

2011. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho - 201311867000666(RelCon 031/2014) - 

SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO 

 

Escopo: acumulação de cargos e incompatibilidade de carga horária do servidor XXX - CPF: 

XXX – Agente de Segurança Educacional na Secretaria de Estado de Cidadania e Trabalho 

Achados: Acumulação ilegal de cargos públicos; declaração falsa de não acumulação de cargo. 

Recomendações: 

Formal/Legal 
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O servidor XXX, CPF nº XXX, acumulou cargos ilegalmente, apesar de haver compatibilidade 

de carga horária, utilizando-se de declaração falsa de não acumulação. E que essa transgressão 

disciplinar esta sendo apurada em Processo Administrativo Disciplinar de nº 

2014000144000012. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho - 201311867000815(RelCon 142/2014) - 

SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO 

 

Escopo: Indícios de descumprimento de carga horária de trabalho, pelo servidor XXX, CPF/MF: 

XXX, cargo Assistente de Gabinete F4, função: Odontólogo, lotado junto à Unidade 

Interinstitucional, no consultório odontológico localizado na Delegacia de Polícia de Apuração 

de Atos Infracionais. 

Achados: Descumprimento de jornada de trabalho prevista para o cargo; Deficiência no controle 

da frequência mensal junto à SECT; Fraude no registro de ponto; Função e carga horária 

atribuídas são incompatíveis para cargo em comissão; Percepção de vencimentos salariais, sem a 

devida contraprestação de serviços. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Foi instaurado processo administrativo em desfavor dos servidores: XXX, CPF/MF nº XXX e 

XXX, CPF/MF nº XXX, para verificar quem deu causa às irregularidade de descumprimento de 

jornada de trabalho e de falta do exercício das atividades funcionais. E ficou pendente a 

restituição ao erário do montante de R$ 24.997,03 (vinte e quatro mil novecentos e noventa e 

sete reais e três centavos) relativo ao pagamento indevido de vencimentos salariais no período de 

outubro/2012 a maio/2014. 
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Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho - 201411867000383 (RelPre 161/2014 (RelCon 

207/2014) - SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO 

 

Escopo: Auditoria de conformidade para apuração de denúncia, visando verificar a ocorrência de 

acumulação indevida de cargos públicos e o cumprimento das jornadas de trabalho do servidor 

XXX, CPF: XXX, ocupante de cargo Assessor Especial B, na Secretaria de Estado de Cidadania 

e cargo de Secretário de Obras e Serviços, na Prefeitura Municipal de Aragoiânia/GO. 

Achados: Acumulação ilegal de cargos e fraude na frequência 

Recomendações: 

Formal/Legal 

a) Processo disciplinar com fulcro no art. 327 da Lei nº 10.460/88, em face dos servidores 

relacionados, para apurar as transgressões disciplinares de fraude no registro de freqüência; 

b) Processo comum com fulcro na Lei n° 13.800/2001 a fim de que o XXX no caso de 

reconhecimento da ilegalidade da acumulação, faça a opção formal por um dos cargos 

acumulados, Assessor Especial B, na Secretaria de Estado de Cidadania e Trabalho ou o cargo 

Secretário de Obras e Serviços, na Prefeitura Municipal de Aragoiânia. E após, notificar essa 

Controladoria quanto aos resultados alcançados na primeira fase desse processo; 

c) Processo comum com fulcro na Lei n° 13.800/2001 a fim de que o servidor XXX promova o 

ressarcimento aos cofres públicos da sua remuneração integral (deduzida do imposto de renda 

retido na fonte), perfazendo o montante de R$ 11.526,67 (onze mil e quinhentos e vinte e seis 

reais e sessenta e sete centavos), valores informados na Ficha Financeira Anual, do Servidor. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho – 201411867000517 (RelPre 0192/2014) - 

SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO 
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 Escopo: Auditoria de conformidade para apuração de denúncia, visando verificar a ocorrência 

de acumulação indevida de cargos públicos e o cumprimento das jornadas de trabalho do 

servidor XXX, CPF nº: XXX, ocupante de cargo de Educador Social (40 horas/semanais) com 

emprego efetivo (30 horas-semanais) junto à Caixa Econômica Federal – CEF. 

Achados: Acumulação Ilegal de cargos. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

O Benefício estimado nesta Auditoria perfaz o ressarcimento de R$ 14.545,93 (quatorze mil e 

quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos) referente a sua remuneração desde 

10/06/2013 até 31/05/2014. E também, a apuração de responsabilidades. 

 

Auditoria de Conformidade de Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho - 201311867000905 (RelPre 0193/2014) - 

SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO 

 

Escopo: Acumulação de cargos e incompatibilidade de carga horária da servidora XXX, CPF: 

XXX, ocupante do cargo efetivo de Analista de Políticas de Assistência Social, na Secretaria de 

Estado da Cidadania e Trabalho, com o cargo comissionado de Diretora do Departamento de 

Carreira e Benefícios, da Prefeitura Municipal de Goiânia. 

Achados: Acumulação ilegal de cargos públicos; Declaração falsa, quanto à acumulação de 

cargos; descumprimento da jornada de trabalho prevista para os cargos; deficiência no controle 

de frequência mensal junto a SES 

Recomendações: 

Formal/Legal 

a) Apuração de responsabilidades, por meio de abertura de processo disciplinar, com o 

objetivo de verificar a situação irregular de acumulação ilegal de cargos públicos da servidora 

XXX. 
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b) Apuração de responsabilidades, por meio de abertura de processo disciplinar em face da 

servidora XXX, por cometimento de falsidade ideológica em não declarar que ocupava qualquer 

outro cargo função ou emprego público. 

c) Abertura de processo disciplinar em face da servidora auditada, que assinava sua 

freqüência sem prestar o serviço de forma integral. 

Apuração de responsabilidades, por meio de abertura de processo disciplinar, em face dos 

servidores responsáveis (5.3.1.6), quanto à validação das folhas ponto/freqüência da servidora 

auditada. 

 

Auditoria de Conformidade para apurar denúncia acerca de indícios de irregularidades na 

administração de pessoal e na utilização de veículo oficial à disposição da Chefia de 

Gabinete – Autos: 201211867000724 (RelCon 004/2014) - AGÊNCIA DE FOMENTO DE 

GOIÁS S.A – GOIASFOMENTO 

 

Escopo: Apurar denúncia encaminhada ao Gabinete do Excelentíssimo Governador do Estado, 

acerca de possíveis irregularidades na Administração de Pessoal e na utilização de veículo à 

disposição da Chefia de Gabinete da Agência de Fomento de Goiás S/A. 

Achados: Impropriedades formais no controle e registro da utilização de veículos à disposição 

da Chefia de Gabinete; Pagamento indevido de Complemento de Piso Nacional. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Adequação do formulário de controle de ordem de tráfego de modo a permitir o registro de todos 

dados necessários para o controle eficiente na utilização de veículos que compõem a frota de 

transporte daquela Agência. A Comissão de Auditoria, reitera a recomendação de que seja 

excluída a rubrica 164 - Compl. Piso Nacional, da ficha financeira dos servidores, no total 

mensal de R$ 1.398,34. 
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Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho - 201311867000551 (RelCon 016/2014) - 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ 

 

Escopo: denúncia apresentada na Ouvidoria-Geral do Estado, relatando, em síntese, que a 

servidora XXX, CPF nº XXX, acumula cargos em comissão na Secretaria de Estado da Fazenda 

– SEFAZ e na Prefeitura Municipal de Inhumas. 

Achados: Acumulação ilegal por incompatibilidade de horários e pela natureza dos cargos. 

Recomendação: 

Formal/Legal 

A servidora XXX foi exonerada a partir de 30 de dezembro de 2013, publicado no Diário Oficial 

do Estado nº 21.753, de 16/01/2014, entende-se que a situação funcional da servidora na 

administração pública estadual encontra-se regular. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Improbidade Administrativa – 

201311867000845(RelPre 018/2014 - RelCon 149/2014) - AGÊNCIA GOIANA DE 

COMUNICAÇÃO 

 

Escopo: Apuração de Denúncia apresentada junto Ministério Público Estadual de suposto 

indício de improbidade administrativa por parte do ex-presidente da Agência Goiana de 

Comunicação (AGECOM), Sr. XXX. 

Achados: Servidora colocada a disposição sem ato legal. 

Recomendação: 

Formal/Legal 

Foi efetivada a disposição da servidora XXX, CPF/MF: XXX, para a vigência no período de 01 

de janeiro a 31 de dezembro de 2014, por meio da Portaria nº 054/2014-SCRH. 
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Auditoria de Conformidade de Apuração de Indícios de Improbidade Administrativa do 

ex-presidente da Agecom – 201311867000834 (RelPre 030/2014) - AGÊNCIA GOIANA DE 

COMUNICAÇÃO 

 

Escopo: Apurar denúncia de indícios de improbidade administrativa do ex Presidente XXX, o 

qual nomeou para o cargo em comissão sua empregada doméstica XXX, de forma a não utilizar 

recursos financeiros próprios para o pagamento 

Achados: O ex-presidente nomeou servidora, que não exercia suas funções junto à AGECOM; 

descumprimento da jornada de trabalho; a ex-servidora auferiu vencimentos salariais, sem a 

devida contraprestação de serviços. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Foi recomendado a apuração de responsabilidades, por meio de abertura de processo disciplinar, 

com o objetivo de verificar quem deu causa a nomeação da ex-servidora em tela, sem exigir da 

mesma o devido cumprimento da jornada de trabalho e exercício das funções inerentes ao cargo. 

Também, a apuração de responsabilidades, por meio de abertura de processo disciplinar para 

apuração de responsabilidades, quanto à validação das folhas ponto/freqüência da ex-servidora 

objeto desta auditoria, bem a restituição ao erário dos vencimentos pagos sem a contra-prestação 

de serviços, pela Sra. Maria Dulce Lopes Gonçalves. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios Descumprimento de jornada de 

trabalho - 201311867000895 (RelPre 052/2014 - RelCon 198/2014) - SECRETARIA DE 

ESTADO DA CASA CIVIL – CASA CIVIL 

 

Escopo: Indícios de Descumprimento da carga horária de servidores que prestam serviço na 

Assessoria de Mídias Sociais, bem como irregularidades na lotação de servidores que foram 

remanejados em desconformidade com a Lei, a exemplo da denunciada XXX – CPF: XXX – 
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Analista de Gestão Administrativa, lotada na Agência Goiana de Comunicação, desempenhando 

atividades naquela Assessoria, subordinada ao Gabinete de Gestão de Imprensa do Governador, 

integrante da estrutura básica da Secretaria de Estado da Casa Civil. 

Achados: Deficiência no controle da frequência mensal junto à SECC; Inexistência de ato de 

remoção (disposição/cessão) dos servidores. 

Recomendações 

Formal/Legal 

Foi formalizada a disposição da servidora XXX à Secretaria de Estado da Casa Civil. 

Recomendou-se que no caso de saída antecipada de servidores para realização de trabalhos 

externos, deixe-a previamente autorizada por meio de uma Ordem de Serviço ou documento 

equivalente, explicando os motivos de sua ausência e constando a assinatura do chefe imediato. 

Ao retornar, apresentar relatório das atividades desenvolvidas, a fim de certificar a 

compatibilidade de ações realizadas. 

 

Auditoria de Conformidade para verificar a assiduidade dos servidores 

411867000657(RelPre 208/2014) - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL – CASA 

CIVIL 

 

Escopo: Auditoria de Assiduidade dos servidores lotados na Secretaria de Estado da Casa Civil- 

3º andar Palácio Pedro Ludovico Teixeira, conforme Portaria nº 284/2014-CGE/GAB. 

Achados: Irregularidades e Impropriedades formais nas folhas de freqüência, no cumprimento da 

carga horária e assiduidade de servidores 

Recomendações: 

Formal/Legal 

• Cientificar os servidores citados neste relatório para que os mesmos apresentem as 

justificativas das ausências, como por exemplo, os documentos que comprovem o trabalho do 

servidor fora da unidade, em respeito ao contraditório e a ampla defesa; 
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• Recomendar aos servidores o preenchimento das respectivas folhas de frequência, respeitando 

os horários de entrada e saída condizentes com a carga horária definida na Lei 10.460/88 ou nos 

horários definidos em requerimento de flexibilização; 

• Recomendar que sejam tomadas as providências cabíveis junto ao setor competente quanto ao 

lançamento de faltas dos servidores ausentes no sistema de folha de pagamento, se não forem 

devidamente justificadas e, posteriormente, sejam demonstradas a esta Controladoria as medidas 

adotadas para o regular andamento das ações ora desenvolvidas por esta Secretaria para 

acompanhamento e emissão do Relatório Conclusivo. 

• No caso de saída antecipada de servidores para realização de trabalhos externos, deixe 

previamente autorizada a saída através de uma Ordem de Serviço ou documento equivalente, 

explicando os motivos de sua ausência e constando a assinatura do chefe imediato. 

 

Auditoria de Conformidade de Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho - 201311867000776 (RelPre 001/2014 - RelCon 

134/2014) - AGÊNCIA GOIANIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

 

Escopo: Acumulação de cargos e compatibilidade de carga horária dos servidores: XXX – 

CPF/MF nº XXX; XXX – CPF/MF nº XXX e XXX – CPF/MF nº XXX, ocupantes do cargo de 

Fiscal Estadual Agropecuário. 

Achados: Descumprimento de jornada de trabalho prevista para o cargo; Deficiência no controle 

de frequência mensal junto à Agrodefesa; Fraude no registro de ponto individual. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Adequar o horário de trabalho dos servidores ocupantes do cargo de Fiscal Estadual 

Agropecuário que atuam junto aos frigoríficos, de modo a flexibilizar a jornada de trabalho em 

conformidade com a previsão no parágrafo 5º, do artigo 2º, da Lei Estadual nº 15.691/2006 e art. 

57 da Lei nº 10.460/88; concluir os trabalhos do PAD relativo ao processo nº 201400066002231, 
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para exame da matéria de descumprimento de jornada de trabalho pelo servidor XXX. Aprimorar 

rotinas de trabalho, a fim de realizar de forma efetiva procedimentos de fiscalização periódica 

para monitorar o cumprimento da jornada de trabalho pelos Fiscais Estaduais Agropecuários, 

incluindo visitas in loco aos frigoríficos. 

 

Auditoria de Conformidade verificar a regularidade nas concessões de adicional de 

insalubridade - . 201211867000713 (RelPre 072/2014) - AGÊNCIA GOIANIA DE DEFESA 

AGROPECUÁRIA 

 

Escopo: Auditoria na folha de pagamento da Agência Goiana de Defesa Agropecuária 

(Agrodefesa) e inspeções “in loco” em frigoríficos de abate de bovinos, suínos e aves, com o 

objetivo de verificar a conformidade nas concessões de Adicional de Insalubridade, com base no 

período de novembro de 2012 a junho de 2013. 

Achados: Deficiências operacionais. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Recomenda-se que seja providenciada a adequação de uma sala no Labvet, destinada à recepção 

e triagem de amostras de animais que vierem a óbito por causas diversas, e que essas atividades 

sejam efetuadas doravante por servidores técnicos especializados e não mais por pessoal da área 

administrativa; b) recomenda-se que, no prazo de 30 (trinta) dias, seja apresentado um plano de 

ação, com a fixação de prazos, metas e atividades necessárias à implementação das 

recomendações desta Comissão de Auditoria. Em seguida, que seja encaminhada uma cópia do 

plano de ação a esta Controladoria para fins de acompanhamento. 

 

Auditoria de Conformidade para apuração de descumprimento de jornada de trabalho - 

201411867000586 (RelPre 203/2014 – RelCon 210/2014) - AGÊNCIA GOIANIA DE 

DEFESA AGROPECUÁRIA 
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Escopo: Apurar denúncia apresentada junto à Superintendência da Ouvidoria-Geral de indícios 

de suposto descumprimento de carga horária pela servidora XXX - CPF n.º XXX, lotada 

Diretoria de Fiscalização/Gerência de Fiscalização Animal/AGRODEFESA 

Achados: Descumprimento da jornada de trabalho junto à AGRODEFESA. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Recomendou-se que a servidora XXX, cumpra a sua carga horária de forma corrida, e, se for o 

caso, peça adequação de horário. E paralelamente foi instaurado de processo de Sindicância 

Disciplinar, instaurado sob o número 201400066009706. 

 

Auditoria de Conformidade para apuração de indícios de que servidores da AGEL estão 

prestando serviços em empresas contratadas pela própria AGEL - 201311867000796 

(RelPre 009/2014) - Órgão: AGÊNCIA GOIANIA DE ESPORTE E LAZER – AGEL 

 

Escopo: Auditoria de conformidade para apuração de denúncia, visando verificar indícios de que 

servidores da Agência Goiana de Esporte e Lazer estão prestando serviços em empresa 

contratada pela própria Agel, em desconformidade com o artigo 9°, inciso III, da Lei 8.666/93. 

Achados: Prestação ilegal de serviço por parte de servidores da AGEL a empresa terceirizada. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Apuração de responsabilidades e retirada dos servidores da AGEL do quadro de colaboradores 

da Empresa TRIP. 

 

Auditoria de Conformidade para apuração de denúncia de servidor fantasma – 

201311867000897 (RelPre 0175/2014) - Órgão: AGÊNCIA GOIANIA DE ESPORTE E 

LAZER – AGEL 
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Escopo: Denúncia de que o servidor XXX, vem percebendo vencimentos de cargo público 

comissionado sem prestação dos serviços designados, na Agência Goiana de Esporte e Lazer. 

Achados: Descumprimento da carga horária; Ineficiência e ineficácia no controle da freqüência. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Que a Agência Goiana de Esporte e Lazer: 

a) Considerando a hipótese de que o período em que registrou sua frequência sem prestar de fato 

as atividades relacionadas ao cargo, instaure Sindicância, se necessário, e Processo 

Administrativo Disciplinar, a fim de apurar as transgressões disciplinares praticadas pelo 

servidor e seus superiores que atestaram sua freqüência, não somente de janeiro de 2014, mas de 

01/04/2013 até 31/05/2014, período em que o servidor foi designado para assumir a Diretoria de 

Suporte Técnico Operacional, com exercício no Ginásio de Esportes de Faina; 

b) Se comprovado a irregularidade aplicar o disposto no art. 4º do Decreto Estadual nº 7.204, de 

07 de janeiro de 2011. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de irregularidades funcionais - 

201311867000493 (RelPre 0144/2014) - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E 

PLANEJAMENTO 

 

Escopo: Auditoria instaurada para verificar indícios de irregularidades funcionais em face da 

servidora XXX, portadora do RG. nº XXX – 2ª via – DGPC/GO, expedida em XXX, inscrita no 

CPF/MF nº XXX e no COREN/DF nº XXX, ocupante do cargo de Gerente Especial de Saúde da 

Gerência de Saúde e Prevenção (GESPRE) da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento 

(SEGPLAN), quanto à omissão de acumulação de cargos públicos com prestação de declaração 

falsa, descumprimento de carga horária e não sujeição ao registro de ponto diário. 
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Achados: Acumulação ilegal de cargos públicos por incompatibilidade de horários; Inexistência 

de controle de frequências; Falsa declaração de não acumulação de cargos públicos. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

• Abertura de processo disciplinar em face da servidora XXX, inscrita no CPF/MF nº 

XXX, a fim de se apurar transgressão disciplinar cometida pela servidora auditada; 

• Determine a abertura de processo disciplinar a fim de apurar as responsabilidades dos 

servidores que atestaram a frequência da servidora auditada, ou que foram lenientes diante da 

situação relatada, a fim de se aplicar as penalidades administrativas cabíveis; 

• Determine a abertura de procedimento administrativo com vistas à restituição ao erário 

dos valores pagos indevidamente, no período de 29 de dezembro de 2011 a 30 de setembro de 

2013, no montante de R$ 77.968,65 (setenta e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e 

sessenta e cinco centavos), correspondente a 60% (sessenta por cento) da remuneração auferida 

no período auditado, líquida de impostos e contribuições, conforme memorial de cálculo – 

Apêndice Único; 

• Promova a implantação de sistema de registro de ponto eletrônico na GESPRE, para um 

controle eficiente da assiduidade e pontualidade dos servidores, em cumprimento ao disposto no 

Decreto nº 4.671/1996, bem como no Ofício Circular nº 006/2011 da própria SEGPLAN. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de irregularidades funcionais – 

Autos: 201311867000493 (RelPre 0173/2014) - Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE 

GESTÃO E PLANEJAMENTO 

 

Escopo: Apurar denúncias de indícios de irregularidades funcionais em face do servidor XXX, 

portador do CPF/MF nº XXX, ocupante do cargo de Analista de Gestão Administrativa, lotado 

na Gerência de Saúde e Prevenção da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento 

(SEGPLAN), por descumprimento de carga horária, participação como sócio-administrador de 
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empresa privada e por desídia no desempenho de suas funções de Engenheiro do Trabalho junto 

ao SESMT da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA). 

Achados: O servidor auditado é sócio-administrador de empresa particular; Descumprimento de 

horário de trabalho pelo servidor auditado; Morosidade do servidor auditado na 

análise/manifestação dos processos de requerimento da gratificação de insalubridade; Leniência 

do coordenador e da Gerente imediata do servidor auditado. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Em síntese, recomendou-se a abertura de processo administrativo disciplinar para apurar as 

responsabilidades do servidor auditado e de seus superiores imediatos. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Acumulação de Cargos e 

Descumprimento de jornada de trabalho – Autos: 201411867000577 (RelPre 0185/2014) - 

SECRETARIA DE ESTADO  DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA – 

SAPEJUS 

 

Escopo: Indícios de acumulação de cargos com incompatibilidade de carga horária pela 

servidora: XXX– CPF/MF nº XXX. 

Achados: Acumulação indevida de cargos por incompatibilidade de horários levando ao 

descumprimento da jornada de trabalho junto à XXX. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Ajustar o cumprimento da carga horária para 06 horas diárias; Apuração de responsabilidades 

quanto ao atesto de freqüências sem o devido cumprimento da carga horária; Ressarcir o valor de 

R$ 3.508,27. 
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Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de suposta fraude em processo 

seletivo para contratação de professores e de cargos administrativos junto à SECTEC – 

Autos: 201311867000902 (RelPre 0179/2014) - Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTEC 

 

Escopo: Apurar denúncia postada junto ao Ministério Público Estadual, quanto à indícios de 

suposta fraude em processo seletivo para contratação de professores e de cargos administrativo, 

em decorrência de adulteração de notas dos candidatos aprovados; apadrinhamento na concessão 

de gratificações e no provimento dos cargos em comissão, e utilização em benefício próprio dos 

valores provenientes da contribuição pedagógica do Centro de Educação Profissional Sebastião 

Siqueira, pelo coordenador dessa unidade. 

Achados: Falta de transparência na realização de processo seletivo simplificado para seleção de 

pessoal para provimento nos cargos de Professor Substituto e cargos Administrativos; 

Descumprimento do prazo de guarda da documentação relativa a seleção de pessoal, no PSS da 

SECTEC. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Recomendou-se: Incluir avaliação objetiva dos candidatos participantes, com aplicação de prova 

de conhecimentos específicos; Incluir avaliação psicológica dos candidatos participantes; Manter 

a guarda dos documentos relativos à avaliação dos candidatos participantes do Processo Seletivo 

Simplificado (Recrutamento e Seleção de empregados públicos), dentro dos prazos estabelecidos 

pela legislação pertinente à guarda de documentos públicos. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Descumprimento de jornada de 

trabalho – Autos: 201311867000553 (RelPre 0182/2014) - SECRETARIA DE ESTADO DE 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTEC 
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Escopo: Descumprimento de carga horária de trabalho, pelo servidor XXX, CPF/MF: XXX, 

ocupante do cargo em comissão de Assessor Especial C. 

Achados: Descumprimento de jornada de trabalho prevista para o cargo. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Espera-se que esta auditoria possa contribuir para sanar a situação funcional irregular do servidor 

auditado, em decorrência de abandono de cargo público. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Descumprimento de jornada de 

trabalho – Autos: 201411867000517 (RelPre 0167/2014) - SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO – SEDUC 

 

Escopo: Auditoria de conformidade para apuração de denúncia, visando verificar possíveis 

indícios de descumprimento da carga horária e o acúmulo de cargos, pela servidora XXX- 

CPF/MF n°XXX, pertencente aos quadros da Secretaria de Estado da Educação, da Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia e na Prefeitura Municipal de Senador Canedo. 

Achados: Acumulação ilegal de cargos. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Notifique a servidora em questão para que a mesma faça a opção formal por um dos cargos 

acumulados; Considerando o período em que a servidora supracitada esteve acumulando cargos, 

promover a abertura de processo administrativo em face da servidora mencionada nesse 

relatório, bem como do(s) seu(s) superior(es), oficiando a esta Controladoria Geral do Estado 

sobre as providências tomadas no prazo de 10 (dez) dias após o recebimento deste. 
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Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios de Descumprimento de jornada de 

trabalho – Autos: 201411867000362 (RelPre 0196/2014) - POLICIA MILITAR DO 

ESTADO DE GOIÁS - PMGO 

Escopo: Auditoria de conformidade para apuração indícios de suposto acúmulo de cargos pelo 

servidor XXX, ocupante do cargo efetivo de Cabo na Policia Civil do Estado de Goiás e cargo de 

Professor III na Prefeitura Municipal de Uruaçu. 

Achados: Acumulação ilegal de cargos 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Regularização da situação funcional do servidor auditado. 

 

Auditoria de Conformidade para Apuração de Indícios ilegalidade no pagamento da 

rubrica 200048 – SER. EXTRAORDINÁRIO– Autos: 201411867000472 (RelPre 

0188/2014) - GABINETE MILITAR 

201411867000472 – Gabinete Militar (RelPre 0188/2014) 

 

Escopo: Auditoria de conformidade instaurada para apurar indícios de ilegalidade no pagamento 

da rubrica 200048 – SER. EXTRAORDINÁRIO no exercício de 2013 aos servidores do 

Gabinete Militar. 

Achados: Impropriedades formais no controle da concessão, registro e apresentação do serviço 

extraordinário - AC4 e ordinário. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

Padronização das rotinas de trabalho, no intuito de viabilizar os parâmetros de Auditoria. 

 

Encaminhamentos: 
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Os relatórios de auditoria, em regra, são encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado, em 

cumprimento ao art. 29, §1° da Constituição do Estado. Além disso, quando a Auditoria decorre 

de denúncia, encaminha-se ao Ministério Público Estadual ou à Superintendência da Ouvidoria-

Geral do Estado e aos órgãos auditados. Sendo que nos casos em que são devidos o 

acompanhamento de Sindicância e Processo Disciplinar, os autos são encaminhados  à 

Superintendência de Corregedoria-Geral desta Controladoria-Geral. 

 

A.4 Gerência de Auditoria da Área Social - GEAS 

 

A Gerência de Auditoria da Área Social, ligada à Superintendência Central de 

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

2014, as seguintes atividades que estavam previstas no Plano de Ação:  

A tabela a seguir ilustra o exposto, demonstrando a execução física de cada uma 

dessas atividades: 

 

Tabela 04 – Atividades Executadas pela Gerência de Auditoria da Área Social. 

Atividade 
Objetivo Produto Unidade 

Meta Física Realizada 
2014 

Avaliação dos Processos 
de Tomada e Prestação de 
Contas 

Avaliar e certificar os 
processos de contas dos 
órgãos e entidades do 
Poder Executivo Estadual 
para julgamento do TCE. 

Relatório e Certificado de 
Auditoria 

unid 31 

Auditorias de 
Conformidade 

Atender demandas interna 
e externa quanto a 
averiguação de 
procedência dos fatos, 
inclusive denúncia. 

Relatório de Auditoria unid 7 

Auditoria de conformidade 
realizada por meio de 
Ordens de Serviço 

Verificar o cumprimento 
adequado de contratos 
assinados, bem como o 
atendimento das 
recomendações emitidas 

Ordem de serviço unid 21 
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Atividade 
Objetivo Produto Unidade 

Meta Física Realizada 
2014 

pela SCI/CGE e outras 
demandas 

Apreciação dos Editais de 
Licitação e seus anexos, 
bem assim dos atos de 
dispensa e inexigibilidade 
(Acima de R$ 500.000,00) 

Comprovação da 
compatibilidade e 
legalidade perante a 
legislação vigente, 
evitando, 
consequentemente, o 
direcionamento de 
licitações  

Editais e processos unid 569 

Apreciação de Editais com 
valor entre R$ 150.000,00 
e R$ 500.000,00 

Comprovação da 
compatibilidade e 
adequação perante a 
legislação vigente, quanto 
aos aspectos da legalidade, 
legitimidade e 
economicidade. 

Editais unid 136 

Fiscalização nas prestações 
de contas dos contratos de 
gestão celebrados pela 
Administração pública 
estadual, utilizando como 
subsídio as prestações de 
contas apresentadas pelas 
Organizações Sociais. 

Verificar a conformidade 
dos contratos de Gestão 
firmados com o Estado de 
Goiás 

Nota Técnica unid 7 

 

 1.4.1 Informações gerais sobre as auditorias 
 

Auditorias Finalizadas em 2014: foram concluídas 06 (seis) auditorias de conformidade e 31 
(trinta e uma) auditorias de gestão, perfazendo um total de 37 ( trinta e sete) auditorias. 

 

1.4.2 Principais Resultados 2014 da área de auditoria: 
 

Recomendou-se, em auditorias realizadas na Secretaria de Estado da Saúde e na 
Agência Goiana de Esporte e Lazer, a adoção de medidas administrativas visando ao 
ressarcimento ao Erário dos valores expostos a seguir e, esgotadas tais medidas, não havendo o 
ressarcimento ao Erário, recomendou-se a instauração de Tomada de Contas Especial: 

- R$ 269.848,34 (Secretaria de Estado da Saúde); 
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- R$ 168.250,00 (Agência Goiana de Esporte e Lazer). 

 

1.4.3 Auditorias Concluídas 
 

Auditoria na Secretaria de Estado da Saúde (SES) 

 

Escopo: verificar a ocorrência de supostas irregularidades nas aquisições de medicamentos da 

empresa BIOGEN Distribuidora de Medicamentos Ltda., via indenização ou dispensa de 

licitação, realizadas pela SES nos meses de novembro e dezembro de 2011. 

Achados: “notas fiscais” em duplicidade; ausência de comprovação de recebimento de 

medicamentos; falhas no registro da liquidação da despesa no SIOFINET e sobrepreço na 

aquisição de medicamentos, identificando-se prejuízo ao Erário na ordem de R$ 92.547,91. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

• Orientar os servidores que os atestos de notas fiscais devem ser devidamente identificados 

com nome completo, cargo/função e matrícula;  

• Ao liquidar a nota fiscal no SIOFINET, cadastrar no campo “data do documento” a data de 

emissão da nota fiscal;  

• Preencher corretamente o registro no SIGMATE das entradas de medicamentos e demais 

produtos; 

• Ao proceder à análise da justificativa de preço, confronte os preços apresentados por meio de 

notas fiscais emitidas para outros órgãos/entidades da administração pública com outras 

fontes (exemplos: atas de registro de preço ou banco de preços). 

Operacional: 
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• Estabelecer controles internos eficientes que permitam a identificação das aquisições 

realizadas, a data de aquisição, o valor e o fornecedor, auxiliando na análise das justificativas 

de preços; 

• Antes de proceder ao atesto de documentos fiscais, certifique-se de que os medicamentos 

foram entregues. 

Gerencial: 

• Proceder ao adequado planejamento de suas contratações para todo o exercício, de forma a 

permitir a realização atempada das licitações; 

• Adotar, no prazo de 60 dias, medidas administrativas visando ao ressarcimento ao Erário no 

valor de R$ 92.547,91 e, esgotadas tais medidas, não havendo o ressarcimento ao Erário, 

instaure a Tomada de Contas Especial. 

 

Auditoria na Secretaria de Estado da Saúde (SES) 

 

Escopo: verificar a ocorrência de favorecimento ilícito de prestador de serviço e de burla ao 

procedimento licitatório nos processos de indenização (regularização de despesa) relativos às 

contratações de serviços de manutenção de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital de 

Urgências de Goiânia (HUGO), nos exercícios de 2009 e 2010, com a participação do servidor 

XXX nessas irregularidades. 

Achados: indícios de favorecimento ilícito de prestador de serviço; fracionamento de despesas, 

fugindo à obrigação de licitar; ausência de comprovação da realização de serviços e ausência de 

comprovação da compatibilidade do preço cobrado com o de mercado, identificando-se prejuízo 

ao Erário na ordem de R$ 177.300,43. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

• Obter orçamentos diretamente de empresas, de forma assegurar que o preço proposto é 

verídico;  



                                                                     

 

 

 

75 

ESTADO DE GOIÁS 
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 

• Antes de efetuar pagamentos, verificar se consta nos autos todos os documentos 

comprobatórios da realização da despesa;  

• Em processos de indenização, faça constar a devida justificativa de preços, por meio de cópias 

de notas fiscais, contratos, notas de empenho, atas de registro de preço vigentes, 

demonstrando que os valores cobrados encontram-se em consonância aos praticados no 

mercado. 

Operacional 

• Manter registro atualizado de sócios e diretores de empresas, de forma a evitar a obtenção de 

orçamentos de empresas que possuam vínculo entre si; 

• Conferir a autenticidade dos orçamentos; 

• Anexar aos autos de pagamento os documentos comprobatórios da realização dos serviços;  

• Antes de proceder ao atesto de documentos fiscais, certificar-se de que os serviços foram 

devidamente prestados;  

• Em relação aos autos n.ºs 200300010006013, 200900010015100, 200900010022269 e 

201000010003699, proceder ao levantamento do prejuízo causado ao Erário.  

Gerencial 

• Proceder ao adequado planejamento de suas contratações para todo o exercício, de forma a 

permitir a realização atempada das licitações;  

• Adotar, no prazo de 60 dias, medidas administrativas visando ao ressarcimento ao Erário de 

R$ 177.300,43 e do valor apurado em relação aos processos nºs 200300010006013, 

200900010015100, 200900010022269 e 201000010003699 e, esgotadas tais medidas, não 

havendo o ressarcimento, instaurar a Tomada de Contas Especial. 

 

Auditoria na Secretaria de Estado da Educação (SEE) 
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Escopo: verificar a ocorrência de supostas irregularidades referentes à Adesão à Ata de Registro 

de Preços do Pregão Eletrônico nº 50/2012/FNDE/MEC – aquisição de veículos de transporte 

escolar da Educação Básica das redes públicas de ensino – Programa “Caminho da Escola”. 

Achados: No relatório preliminar constatou-se: ausência de registro de patrimônio dos veículos 

adquiridos, ausência do Termo de Recebimento Definitivo e da Ficha de Inspeção e Aceitação do 

Veículo e ausência de justificativa para alteração dos locais de destinação dos veículos.  

Cumpre ressaltar que, após análise da manifestação do órgão e de um dos responsáveis elencados 

no relatório, as referidas constatações foram elididas. 

Recomendações: 

Formal/Legal 

• Ao se definir a destinação de bens, que se apresente a motivação para a escolha dos 

Municípios que serão beneficiados; 

• Ao modificar os locais de destinação de bens adquiridos, que se faça constar nos autos a 

devida justificativa, para garantir a transparência dos atos praticados.  

Operacional 

• Aprimorar os procedimentos de controle patrimonial, no sentido de permitir o registro dos 

bens quando de seu recebimento; 

• Antes de proceder ao pagamento de notas fiscais, verificar o fiel cumprimento das cláusulas 

estabelecidas em contrato e se essas se encontram devidamente atestadas. 

 

Auditoria na Agência Goiana de Esporte e Lazer (AGEL) 

 

Escopo: apurar supostas irregularidades cometidas na execução dos Programas PROESPORTE e 

Pró-Atleta nos exercícios de 2010 a 2012. 

Achados: ilicitude na concessão de bolsas Pró-Atleta com a participação da Sra. XXX; o 

Sr.Rogério XXX é atleta desistente em 2011 e recebeu Bolsa Pró-Atleta, identificando-se 

prejuízo ao Erário no valor de R$ 5.250,00; ausência de prestação de contas dos recursos 
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repassados por meio do Programa PROESPORTE, identificando-se um possível prejuízo ao 

Erário na ordem de R$ 127.000,00, devido à ausência de prestação de contas (processos nºs 

201100046000832, 201100046000834, 201100046000835 e 201100046000841) e prejuízo ao 

Erário de R$ 160.000,00, devido à concessão ilegal do incentivo (processo nº 

201200046001251); incoerência na concessão de incentivo do Programa PROESPORTE, 

identificando-se um possível prejuízo ao Erário na ordem de R$ 8.000,00; concessão do 

benefício do Pró-Atleta por período superior ao estabelecido na legislação, identificando-se 

prejuízo ao Erário no valor de R$ 3.000,00 (relativo ao valor recebido no exercício de 2012); 

divergência entre a informação apresentada pela Federação Goiana de Ginástica e a constante no 

sítio da Confederação Brasileira de Ginástica e instrução processual em desacordo com a 

legislação do Pró-Atleta. 

Recomendações: 

Operacional 

• Proceder a averiguação da autenticidade das informações apresentadas pelos atletas e terceiros 

nos demais processos de concessão de bolsa Pró-Atleta;  

• Efetivar metodologia que permita a verificação da autenticidade das informações apresentadas 

por atletas e terceiros no ato da inscrição; 

• Criar metodologia para acompanhar a participação dos atletas nas competições indicadas nos 

projetos apresentados no ato da inscrição, com objetivo de garantir a continuidade no 

Programa apenas a atletas que cumpriram o estabelecido no projeto; 

• Instituir mecanismos de controle que possibilite o bloqueio de entidades ou pessoas físicas 

inadimplentes; 

• Adotar providências no sentido de proceder à averiguação dos demais processos relativos aos 

atletas e entidades beneficiados pelo Programa PROESPORTE, com a finalidade de conferir 

se houve a prestação de contas e a correta aplicação dos recursos repassados, com o objetivo 

de apurar eventuais prejuízos ao erário, no período de 2010 a 2012; 
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• Criar metodologia de verificação da regularidade da documentação processual anteriormente 

à concessão do incentivo do Programa PROESPORTE; 

• Adotar providências no sentido de proceder à averiguação dos demais processos relativos aos 

atletas e entidades beneficiados pelo Programa PROESPORTE, não contemplados nesta 

auditoria com a finalidade de conferir se a documentação processual está apta ou inapta e 

apurar eventuais prejuízos ao erário no caso de concessão indevida do benefício, no período 

de 2010 a 2012; 

• Instituir mecanismos que permitam impedir a concessão do benefício por período superior ao 

estabelecido na legislação; 

• Adotar providências no sentido de proceder à averiguação dos demais processos não 

contemplados nesta auditoria, relativos aos atletas beneficiados pelo Programa Pró-Atleta, 

com a finalidade de conferir se a instrução processual está de acordo com a legislação 

pertinente e apurar eventuais prejuízos ao erário no caso de concessão indevida do benefício, 

no período de 2010 a 2012. 

Gerencial 

• Adotar, no prazo de 60 dias, medidas administrativas visando ao ressarcimento ao Erário de 

R$ 5.250,00 e, esgotadas tais medidas, não havendo o ressarcimento, instaurar a Tomada de 

Contas Especial. Expirado esse prazo, as providências tomadas pela entidade deverão ser 

comunicadas imediatamente a esta CGE. 

• Exigir do Conselho Gestor do Programa o cumprimento das competências a ele atribuídas no 

art. 4º da Lei nº 14.546/2003, especialmente quanto à aprovação de seu Regimento Interno; 

• Apresentar, no prazo de 15 dias, as medidas administrativas adotadas visando à prestação de 

contas relativas aos autos nºs 201100046000832, 201100046000834, 201100046000835 e 

201100046000841. Ressalta-se que, esgotadas tais medidas, não havendo a prestação de 

contas comprovando a correta aplicação dos recursos repassados, deve-se instaurar a Tomada 

de Contas Especial; 
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Apresentar, no prazo de 15 dias, as medidas administrativas adotadas visando ao ressarcimento 

ao Erário do valor de R$ 160.000,00 (processo nº 201200046001251). 

• Ressalta-se que, esgotadas tais medidas, não havendo o ressarcimento ao Erário, deve-se 

instaurar a Tomada de Contas Especial; 

• Exigir da Comissão de Profissionais do Programa o cumprimento das competências a ela 

atribuídas no art. 12 do Decreto nº 5.759/2003; 

• Criar o Regimento Interno do Pró-Atleta para definir as atribuições dos membros da 

Comissão de Profissionais; 

• Cobrar da Comissão a efetiva análise e verificação dos documentos comprobatórios dos 

requisitos legais exigidos para o deferimento do benefício, com o objetivo de assegurar a sua 

correta concessão; 

• Adotar, no prazo de 60 dias, medidas administrativas visando ao ressarcimento ao Erário de 

R$ 3.000,00 e, esgotadas tais medidas, não havendo o ressarcimento, instaurar a Tomada de 

Contas Especial. Expirado esse prazo, as providências tomadas pela entidade deverão ser 

comunicadas imediatamente a esta CGE. 

 

Auditoria na Agência Goiana de Comunicação (AGECOM) 

 

Escopo: verificar a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos contratos firmados 

entre a AGECOM e a Cooperativa União Brasil Ltda/Classe A, nos exercícios de 2010 a 2013. 

Achados: não designação formal de representante da Administração para acompanhamento da 

execução e fiscalização dos contratos; inconsistências e incoerências no faturamento de horas 

extras; inconsistências e incoerências nos documentos comprobatórios de realização de viagens; 

ausência de comprovação de habilitação, registro em ATA, ficha de cooperado e experiência 

funcional de motoristas; pagamento de quilometragem em desacordo com os Relatórios Diários 

de Movimentação de Veículos. 
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Recomendações: 

Formal/Legal 

• Nos contratos a serem celebrados, que haja designação atempada de servidor responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da execução contratual; 

• Orientar os motoristas quanto ao correto preenchimento das ordens de tráfego e dos Relatórios 

Diários de Movimentação de Veículos, de forma que a viagem esteja amparada por 

documentação que indique a quilometragem percorrida, a identificação dos passageiros e/ou 

cargas e o destino, sempre considerando o trajeto AGECOM – DESTINO – A GECOM. 

• Não realizar pagamentos de diárias aos motoristas sem a devida apresentação de ordem de 

tráfego corretamente preenchida; 

• Exigir da Contratada a comprovação de toda a documentação referente aos motoristas 

estabelecida em cláusulas contratuais. 

Operacional 

• Proceder à apuração das horas extras pagas por meio dos contratos n.ºs 026/2010, 06/2011 e 

nas demais notas fiscais dos contratos 022/2011 e 043/2012, no sentido de identificar o 

quantitativo de horas extras trabalhadas e a ocorrência de prejuízo ao erário; 

• Antes de proceder ao atesto de notas fiscais, que se certifique de que as informações relativas 

às horas extras estão de acordo com os dados constantes nos relatórios diários de 

movimentação de veículos e ordens de tráfego; 

• Implementar controles internos que garantam a segurança das informações; 

• Proceder à apuração das diárias pagas por meio dos contratos n.ºs 026/2010, 06/2011 e nas 

demais notas fiscais dos contratos 022/2011 e 043/2012, no sentido de identificar se houve 

pagamento de diárias sem a devida comprovação por meio de ordem de tráfego corretamente 

preenchida; 
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• Proceder à apuração da quilometragem paga relativa aos contratos n.ºs 026/2010, 06/2011, 

022/2011 e 043/2012, no sentido de identificar a quilometragem percorrida e a ocorrência de 

prejuízo ao erário. 

 

Auditoria na Secretaria de Estado de Cidadania e Trabalho (SECT) 

 

Escopo: apurar possível exploração política do Programa Renda Cidadã na gestão da ex- 

Secretária – Deputada Flávia Morais a frente da Secretaria de Estado de Cidadania e Trabalho 

(período auditado: 2007 a 2010). 

Achados: indício de concessão de benefícios em desconformidade com o critério de renda; 

indício de concessão de benefícios a membro do grupo familiar participante de outro(s) 

programa(s); existência de pessoas falecidas e ativas no Programa; ausência de documentação 

comprobatória do atendimento aos critérios estabelecidos para concessão dos benefícios; 

incompatibilidade entre nome e CPF de beneficiários no cadastro do Programa Renda Cidadã. 

Ressalta-se que não foi possível afirmar a ocorrência de exploração política do Programa Renda 

Cidadã. 

Recomendações: 

Operacional 

• Notificar os beneficiários identificados nesta auditoria, para que esses se manifestem em 

relação ao não enquadramento no critério renda estabelecido pela legislação e, confirmada a 

irregularidade, realizar levantamento, por beneficiário, dos valores percebidos indevidamente 

e apurar a responsabilidade de quem deu causa à irregularidade; 

• Notificar os beneficiários identificados nesta auditoria, para que esses se manifestem em 

relação à sobreposição de benefícios e, confirmada a irregularidade, realizar levantamento, 

por beneficiário, dos valores percebidos indevidamente e apurar a responsabilidade de quem 

deu causa à irregularidade; 

• Proceder à averiguação do enquadramento dos demais beneficiários do Programa aos critérios 
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estabelecidos pela legislação; 

• Realizar de forma efetiva procedimentos de fiscalização periódica para verificar a 

regularidade da concessão e manutenção dos benefícios; 

• Divulgar, no Portal da Transparência do Governo de Goiás e no sítio da própria Pasta, 

informações inerentes aos beneficiários do programa Renda Cidadã, contendo no mínimo os 

seguintes dados: CPF/NIS, nome, município, data de ingresso no programa, fonte pagadora, 

mês de referência, valor e situação (exemplos: sacado, não sacado, cancelado); 

• Averiguar se os demais beneficiários do Programa encontram-se em alguma das hipóteses 

estabelecidas na legislação para descredenciamento; 

• Estabelecer parceria com cartórios de registro civil, para que esses informem periodicamente 

os óbitos ocorridos, a fim de permitir que a Secretaria exclua do Programa de forma 

tempestiva os beneficiários falecidos;  

• Averiguar as incompatibilidades de registros dos beneficiários elencados no Relatório de 

Auditoria e promover a regularização ou exclusão desses, bem como verificar a regularidade 

dos demais cadastros. 

Encaminhamentos 

Os relatórios conclusivos de auditoria, em regra, são encaminhados ao Tribunal de Contas do 

Estado, em cumprimento ao art. 29, §1° da Constituição do Estado. Além disso, há o 

encaminhamento aos órgãos ou entidades auditados, aos ordenadores de despesa responsáveis à 

epoca e à autoridade e/ou órgão requisitante dos trabalhos. 

 

1.4.2 Informações gerais sobre auditorias de convênios e contratos de gestão 
 

Auditorias em Contratos de Gestão Finalizadas em 2014: Em 2014, foram concluídas 02 

(duas) auditorias de conformidade, sendo a auditoria do Contrato de Gestão com a AGIR 

instaurada no exercício de 2012. 
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Fiscalizações nas prestações de contas dos Contratos de Gestão finalizadas em 2014: Em 

2014, foram concluídas 07 (sete) notas técnicas de fiscalizações das prestações de contas dos 

Contratos de Gestão. 

Análise das prestações de contas de convênios finalizadas em 2014: Em 2014, foram 

concluídas 02 (duas) análises de prestações de contas de convênios. 

 

Auditoria no Contrato de Gestão do Hospital Geral de Goiânia  - HGG  

Escopo: apurar indícios de sub dimensionamento na pactuação dos serviços ou o não 

cumprimento das Metas previstas no Contrato de Gestão da Organização Social no Hospital 

Geral de Goiânia – HGG. 

Achados:  

• Não cumprimento das metas estipuladas para o período auditado. 

• Metas subdimensionadas à capacidade instalada do hospital. 

• Insuficiência de acompanhamento e avaliação do grau de atendimento das metas. 

• Critérios inadequados para a fixação das metas. 

• Indícios de ociosidade da equipe médica e/ou irregularidade no registro da assiduidade dos 

profissionais de saúde em atendimento no HGG. 

Recomendações: 
• Foram feitas as seguintes recomendações à SES, ao IDTECH e à própria CGE: 

Formal/Legal: 
• Que seja estabelecida e cumprida uma periodicidade mínima de reuniões de trabalho da 

comissão de avaliação, registradas em ata, para o cumprimento de tarefas vinculadas aos 

contratos de gestão. 

Operacional: 
• adoção de providências com vistas à revisão do cenário atual das metas, pela área técnica 

responsável, de forma a adequar, caso necessário, a capacidade de atendimento à demanda; 

• a realização de glosas dos valores não cumpridos nas metas, conforme previsto em contrato; 
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• Recomenda-se ao IDTECH um planejamento adequado em relação ao agendamento de 

pacientes, de acordo com a escala dos profissionais de saúde, a fim de se evitar que os mesmos 

fiquem ociosos no hospital; 

Gerencial: 
• a apuração de responsabilidades, por parte da SES, em desfavor dos servidores que deram 

causa a não realização do desconto previsto nos repasses pelo não cumprimento de metas; 

• a instauração de auditoria pela Gerência de Auditoria de Pessoal e Tomada de Contas Especial 

para verificar a regularidade na assiduidade dos profissionais de saúde em atendimento no HGG; 

• a apuração de responsabilidade pela SES em desfavor dos que deram causa às falhas apontadas 

relativas ao acompanhamento e avaliação das metas; 

 
Auditoria no Contrato de Gestão do CRER  
 
Escopo: verificar o cumprimento e dimensionamento das metas, o atendimento dos principais 

objetivos, a utilização dos bens móveis cedidos, bem como a avaliação e a fiscalização realizadas 

pela SES e AGR, respectivamente. 

Achados:  

• Descumprimento das normas previstas para a execução dos serviços não pactuados. 

• Ausência de fixação de prazo para atendimento das demandas do Setor de Ouvidoria. 

• Ausência de designação de servidores para a fiscalização do contrato de gestão. 

• Ausência de fiscalização por parte da SES, enquanto Contratante. 

• Atuação insuficiente da AGR nas atividades de fiscalização. 

• Composição da Comissão de Avaliação em desacordo à legislação. 

• Atuação insuficiente da Comissão de Avaliação. 

• Não encaminhamento do relatório conclusivo elaborado pela Comissão de Avaliação à SES 

e/ou à Assembleia Legislativa. 

• Não cumprimento das metas estipuladas. 
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• Critérios inadequados para a fixação das metas. 

• Violação ao princípio da hierarquia na Administração Pública. 

• Regulamento para os procedimentos de contratação de obras, serviços, compras e alienações, 

da AGIR, em desacordo com a Legislação vigente. 

• Ausência de fiscalização, por parte da SES, quanto à gestão dos bens patrimoniais utilizados 

no CRER. 

Recomendações:  
Recomendou-se à SES, à AGR e à AGIR: 
Formal/Legal 
• fixação de prazo para atendimento das demandas, do setor de ouvidoria, e retorno aos usuários, 

a fim de garantir a efetividade do serviço e o cumprimento das normas para implantação de 

ouvidoria do SUS; 

• Recomenda-se à SES o acompanhamento das ações fiscalizadas pela AGR, sobretudo pelo que 

dispõe o § 5º do Art. 2º da Instrução Normativa nº 18/2014-CGE/GAB; 

• Que a AGR adote providencias de forma a alcançar o disposto no Art. 2º, da Lei 17.268/2011 e 

no contrato de gestão, de forma realizar a efetiva fiscalização da execução contratual;  

• o cumprimento à Portaria nº 276/2013-GAB/SES/GO, que retificou o Artigo 3º, da Portaria nº 

089/2012-GAB/SES, determinando que as COMACGs sejam compostas por: um membro da 

AGPOS/SES, que a coordenará, um representante da SCATS/SES, e um servidor da SES 

indicado pela SUNAS/SES; 

• Que seja estabelecida e cumprida uma periodicidade mínima de reuniões de trabalho da 

comissão de avaliação, registradas em ata, para o cumprimento de tarefas vinculadas aos 

contratos de gestão, em atendimento à Instrução Normativa CGE nº 012/2012; 

• Que a SES tenha cautela para indicação de servidores para AGPOS e COMACG que realmente 

encaixem no perfil necessário, bem como ofereça condições para que esse servidor atue 

satisfatoriamente. 

• Violação ao princípio da hierarquia na Administração Pública. 
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• Regulamento para os procedimentos de contratação de obras, serviços, compras e alienações, 

da AGIR, em desacordo com a Legislação vigente. 

• Ausência de fiscalização, por parte da SES, quanto à gestão dos bens patrimoniais utilizados 

no CRER. 

Recomendações:  
Recomendou-se à SES, à AGR e à AGIR: 
Formal/Legal 
• fixação de prazo para atendimento das demandas, do setor de ouvidoria, e retorno aos usuários, 

a fim de garantir a efetividade do serviço e o cumprimento das normas para implantação de 

ouvidoria do SUS; 

• Recomenda-se à SES o acompanhamento das ações fiscalizadas pela AGR, sobretudo pelo que 

dispõe o § 5º do Art. 2º da Instrução Normativa nº 18/2014-CGE/GAB; 

• Que a AGR adote providencias de forma a alcançar o disposto no Art. 2º, da Lei 17.268/2011 e 

no contrato de gestão, de forma realizar a efetiva fiscalização da execução contratual;  

• o cumprimento à Portaria nº 276/2013-GAB/SES/GO, que retificou o Artigo 3º, da Portaria nº 

089/2012-GAB/SES, determinando que as COMACGs sejam compostas por: um membro da 

AGPOS/SES, que a coordenará, um representante da SCATS/SES, e um servidor da SES 

indicado pela SUNAS/SES; 

• Que seja estabelecida e cumprida uma periodicidade mínima de reuniões de trabalho da 

comissão de avaliação, registradas em ata, para o cumprimento de tarefas vinculadas aos 

contratos de gestão, em atendimento à Instrução Normativa CGE nº 012/2012; 

• Que a SES tenha cautela para indicação de servidores para AGPOS e COMACG que realmente 

encaixem no perfil necessário, bem como ofereça condições para que esse servidor atue 

satisfatoriamente. 

• Que os servidores da SES, quando nomeados em Portarias, para exercerem qualquer tarefa, 

sejam informados e que a SES colha o ciente do servidor em documento formal; 
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• o cumprimento das disposições contidas na Lei Estadual nº 15.503/2005, na Resolução 

Normativa nº 007/2011-TCE, no sentido de possibilitar o conhecimento por parte do Poder 

Legislativo e a transparência das informações; 

• Em cumprimento às competências cabíveis aos Secretários de Estado, para garantir a prática de 

todos os atos necessários ao exercício da administração na área de sua competência, bem como a 

coordenação e supervisão das atividades a cargo das unidades administrativas integrantes do 

órgão sob sua gestão, recomenda-se que os documentos oficiais formalizados a outras entidades, 

em atos indelegáveis, sejam assinados pelo titular da pasta; 

• Em casos de roubo de bens, que a AGIR cumpra as previsões contratuais, e que a SES fiscalize 

a efetividade desse cumprimento; 

Operacional 

• a SES deverá reavaliar os processos a serem pagos, para ressonância e tomografia (extra meta 

pactuada), considerando constatação, na solicitação, de valores já quitados e despesa alheia ao 

objeto em questão; 

• recomenda-se a revisão para repactuação, pela área técnica responsável da SES; 

• que seja observado o percentual de cumprimento das metas pactuadas, para a realização de 

glosa dos valores não cumpridos; 

• Recomenda-se à SES, enquanto Contratante, e à AGR, enquanto Interveniente responsável 

pela análise da prestação de contas da OS, que procedam à revisão em todos os regulamentos 

próprios das Organizações Sociais responsáveis pela gestão dos hospitais públicos do Estado, 

com vistas às adequações necessárias para o cumprimento da legislação aplicada à utilização de 

recursos públicos; 

• Considerando que os bens adquiridos após a assinatura do Contrato de Gestão, desde que 

sejam utilizados recursos provenientes do dinheiro público, como os repasses da Contratante, 

aplicações, economias, etc., são considerados bens cedidos pelo Estado para a utilização, por 

parte da OS, na gestão do serviço público, recomenda-se à SES maior efetividade nas 



                                                                     

 

 

 

88 

ESTADO DE GOIÁS 
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 

fiscalizações dos bens patrimoniais, com emissão de relatórios, de forma a demonstrar o efetivo 

acompanhamento desses bens; 

Gerencial 
• solicitação de aditivo contratual para revisão do subitem 3.1.16, Cláusula Terceira, do Contrato 

de Gestão nº 123/2011-SES/GO, quanto à necessidade de autorização prévia para realização dos 

exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada (extra meta pactuada); 

• Que a SES institua, tempestivamente, as comissões com a função específica de fiscalizar a 

execução dos contratos de gestão indicando os responsáveis e as atribuições e que efetivamente 

proceda a fiscalização, com reuniões registradas em atas. 

• Que a AGR institua, previamente, as comissões de fiscalização, no intuito de garantir a efetiva 

atuação da Agência; 

• que a SES fiscalize as doações recebidas pela O.S. para aferir se foram registradas como bens 

públicos quando assim pretender o doador. Para tanto deverá ser realizado aditivo contratual 

determinando a necessidade de fiscalização às doações com verificação junto aos doadores, no 

intuito de assegurar o cumprimento do art. 2º, Inciso II, alínea “i”, da Lei nº 15.503/2005; 

 

• Fiscalizações em Contratos de Gestão:  

 
Fiscalização na prestação de contas do Contrato de Gestão entre o Instituto Sócrates 
Guanaes (ISG) e Hospital de Doenças Tropicais (HDT) 
 
Escopo: verificar os seguintes pontos:  

• O Contrato de Gestão nº 91/2012-SES/GO e eventuais Termos Aditivos; 

• O Regulamento Próprio contendo os procedimentos adotados para a contratação de obras e 

serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do poder público; 

• O Relatório das metas de produção; 

• Os repasses efetuados à Organização Social; 

• Locação de imóvel no setor Jardim Goiás, para hospedagem de servidores do ISG; 
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• Cópia do comprovante de depósito, de ressarcimento ao Erário, com as devidas correções, 

referente ao pagamento efetuado à empresa Janice da Cruz Costa; 

• Contratos com duas empresas para Assessorias Jurídicas; 

• Ações Judiciais em curso, conforme informações colhidas pela AGR com a Assessoria Jurídica 

do Instituto; 

• A regularidade fiscal e previdenciária da entidade, inclusive a adimplência de obrigações 

assessórias (GFIP). 

Achados: Na Nota Técnica Conclusiva nº 158/14-GEAS/SCI, destacou-se: 

• a necessidade de alteração de Cláusula Contratual, com intuito de desburocratizar os trâmites 

administrativos na unidade hospitalar; 

•  necessidade de alterações e complementações no Regulamento de Compras da OS; 

• descompasso entre as metas pactuadas e as realizadas, decorrente, possivelmente, de critérios 

inadequados adotados, pela Secretaria de Estado da Saúde, para estipulação dos valores que 

resultaram no sub dimensionamento e super dimensionamento das metas; 

• Locação de imóvel no setor Jardim Goiás, para hospedagem de servidores do ISG, com a 

empresa Vieira Magalhães Empreendimentos Imobiliários Ltda, no valor de R$ 900,00 

(novecentos reais), mensais, mais condomínio, às custas do recurso público; 

• Sobreposição de contratos com duas empresas para Assessorias Jurídicas, sendo a empresa 

Ricardo Ribeiro e Advogados Associados S/C para trabalhos advocatícios em nível nacional, 

não limitando o contrato à operacionalização do HDT; 

Recomendações: 

Foram feitas as seguintes recomendações à SES, AGR e ISG: 
Formal/Legal 
• alteração de cláusula contratual; 

• alterações no Regulamento de Compras da OS; 

• Que a aplicação dos recursos públicos repassados à Organização Social, para a execução do 

Contrato de Gestão, por se tratarem de recursos públicos, observe aos princípios legais 
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pertinentes à aquisição, contratação e controle orçamentário na Administração Pública, bem 

como observe ao que preconiza os artigos 62 e 62 da Lei nº 4.320/1964; 

• Que verifique se a Organização Social está observando a regular liquidação das despesas, antes 

de efetuar o pagamento, e se a regularidade fiscal das empresas contratadas pela entidade está 

sendo observada; 

• que a OS mantenha adimplentes suas responsabilidades fiscais e trabalhistas; 

que a SES e AGR acompanhem e fiscalizem o cumprimento das obrigações trabalhistas 

(salariais e rescisórias) por parte da contratada, garantindo a integridade dos recursos do 

contrato celebrado, de forma que os mesmos não sejam bloqueados pela Justiça do Trabalho 

em virtude do inadimplemento da entidade em ações judiciais; 

• Que a SES e AGR acompanhem a regularidade fiscal da Organização Social para que seja 

mantida durante toda a execução do Contrato a compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Chamamento 

Público; 

Operacional 
• Que seja realizado um planejamento mais condizente com a realidade da Unidade e uma 

avaliação da atual necessidade de repactuação das metas do Contrato, já que a análise realizada 

no período fiscalizado demonstrou o não cumprimento de metas em vários procedimentos e 

outros em que ultrapassaram o pactuado; 

• Acompanhar e cobrar o ressarcimento aos cofres públicos no valor de R$ 12.600,00 (doze mil 

e seiscentos reais), relativos à locação de imóvel, com as devidas correções, tendo em vista a 

ausência de amparo legal para a realização da referida despesa. Essa devolução não poderá ser 

por meio de glosa dos recursos do Contrato de Gestão. Esgotadas as medidas internas para 

recomposição do Erário sem o devido ressarcimento, instaurar Tomada de Contas Especial; 

• Que sejam aplicados os valores correspondentes à parcela variável dos repasses ao ISG quando 

do não cumprimento de metas pactuadas, e se for o caso, apurar responsabilidade pela ausência 

de acompanhamento e avaliação dos servidores da SES designados para este fim; 
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• Acompanhar e cobrar a devolução dos valores pagos (R$ 204.000,00), em razão da 

sobreposição de contratos jurídicos para os mesmos objetivos, no período de outubro de 2012 a 

fevereiro de 2014. Ressalta-se, porém, que tais devoluções não poderão ser glosadas dos 

recursos destinados à execução do Contrato de Gestão. 

 
Fiscalização na prestação de contas do Contrato de Gestão da Pró-Saúde Associação 
Beneficente de Assistência Social e Hospitalar para gerenciar o Hospital de Urgências da 
Região Sudoeste de Goiás 
 
Escopo: verificar os seguintes pontos: 

• Detalhamento (Relatório) das despesas administrativas e operacionais da administração 

central, em São Paulo, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) mensais, 

realizadas no período de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2012, contendo objeto, finalidade, 

data de realização da despesa, número da nota fiscal ou documento comprovante similar, valor 

pago e data do pagamento; 

• Documentos que esclareçam o que motivou as despesas relacionadas abaixo, contendo no 

mínimo as seguintes informações: fretes para onde e para qual finalidade, viagens e ajuda de 

custo para quem, para onde e quais os valores individuais dos gastos, pagamentos de juros e 

multas de quê, e se houve atraso no repasse no mesmo período;  

a) Fretes e Carretos R$ 123.448,27 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e 

quarenta e oito reais e vinte sete centavos); 

b) Viagens e ajuda de custo no valor de R$ 413.507,92 (quatrocentos e treze mil, 

quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos); 

c) Juros passivos (despesas de juros) no valor de R$ 123.361,05 (cento e vinte e 

três mil, trezentos e sessenta e um reais e cinco centavos); 

d) Multas no valor de R$ 110.746,21 (cento e dez mil setecentos e quarenta e 

seis reais e vinte e um centavos); 
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• Em relação às despesas com horas extras apresentadas na Nota Técnica nº 002/2014-GECR-

AGR, que passaram de R$ 27.984,00 (vinte e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais) no 

ano de 2011 para R$ 131.505,00 (cento e trinta e um mil quinhentos e cinco reais) em 2012. A 

CGE solicita as seguintes informações: para quem foram pagas essas horas extras, o valor 

individual dos pagamentos, demonstração na folha de pagamento e justificativa para cada 

pagamento no exercício de 2012; 

• Cópia do Regulamento próprio contendo os procedimentos adotados para a contratação de 

obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder 

Público, se houver; 

• Relatório das metas de produção, por mês, para cada procedimento pactuado, no período de 01 

de outubro a 31 de dezembro de 2012, contendo a meta prevista, a meta realizada e a 

representação percentual do resultado alcançado;  

• Cópia do Contrato de Gestão nº 120/2010-SES/GO e respectivos Termos Aditivos, caso haja. 

Achados: Na Nota Técnica Conclusiva nº 163/14-GEAS/SCI, destacou-se: 

• Parcela mensal no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), utilizados no 

custeio das despesas administrativas e operacionais da administração central da OS, sediada em 

São Paulo, sem informações detalhadas das despesas executadas; 

• Pagamento de fretes sem especificação do quê foi transportado e tampouco para onde e sem 

apresentação do documento fiscal, bem como demonstra dois fretes, totalizando R$ 9.380,00, 

pagos para realização de mudanças de colaboradoras, despesa essa sem previsão legal; 

• Despesas de viagens de ajuda de custo sem as comprovações devidas, pagamento de lanches e 

refeições a pacientes transportados, e outras despesas alheias ao contrato sem as devidas 

justificativas e/ou comprovantes; 

• Pagamento de juros e multas em faturas de aquisições e contratações; 

• Necessidade de alterações no Regulamento de Compras e Contratações; 

• Planejamento inadequado para pactuação de metas e necessidade de repactuação das mesmas; 
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Recomendações 

Foram feitas as seguintes recomendações à SES, AGR e Pró- Sáude: 
Formal/Legal 
• Que os gastos administrativos obedeçam às condicionantes impostas pelo Contrato de Gestão 

nº 120/10; 

• Nos gastos realizados, com fretes e carretos, deve-se, sempre, solicitar a especificação do 

material transportado e apresentação do documento fiscal do serviço, e observar que não há 

previsão legal para transporte, por motivos particulares, de bens pertencentes a qualquer 

servidor. 

• Para as viagens e ajuda de custo, considerando a obrigatoriedade da transparência no gasto do 

recurso público, é imprescindível a apresentação de todos os documentos fiscais e/ou outros 

para comprovação dos gastos realizados; 

• alterações no Regulamento de Compras da OS; 

Operacional 

• Considerando a publicação da Lei nº 17.268, de 04/02/2011, a AGR deve realizar auditorias 

documentais para averiguar o cumprimento dos objetivos e metas pactuados no Contrato de 

Gestão. Portanto, recomenda-se que a AGR fiscalize os gastos administrativos quanto ao 

cumprimento do objeto contratual, não permitindo a apresentação de gastos alheios a este; 

• Recomenda-se que a SES acompanhe e faça cumprir o objeto do Contrato de Gestão do 

HURSO, no que tange ao gasto do dinheiro público com as despesas administrativas da sede da 

OS, previsto em contrato, desde que atenda às condicionantes contratuais de valor e atendimento 

apenas ao que diz respeito à gestão e administração daquela Unidade; 

• Que o montante de R$ 9.380,00, destinados ao pagamento de fretes para transportar as 2 

mudanças de colaboradoras do HURSO, respectivamente, de Ouro Branco/MG para Santa 

Helena de Goiás e de Santa Helena de Goiás para Bauru/SP,  os quais não encontram respaldo 

legal , deve ser devolvido ao erário público, com as devidas correções. Não podendo ser esta 
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devolução por meio de glosa em contrato, e adote providências para a instauração de tomada de 

contas especial em caso de não atendimento; 

• Quanto às despesas com juros e multas, não obstante a necessidade de regularização dos 

repasses por parte da SES, para futuras fiscalizações, advertimos que em faturas com pagamento 

de multas e/ou juros, e desde que não haja atraso por parte da Secretaria da Saúde na mesma 

proporção, serão solicitados os ressarcimentos aos cofres públicos com as devidas correções; 

• Que a SES, monitore e avalie o cumprimento das recomendações realizadas, pela CGE à Pró-

Saúde, para a readequação do Regulamento financeiro, de compras, contratação de obras e 

serviços, conforme a legislação pertinente; 

• Que a SES realize um planejamento mais condizente com a realidade da Unidade, e proceda a 

uma avaliação da atual necessidade de repactuação das metas do Contrato nº 120/10, já que a 

análise realizada demonstrou nos meses de outubro e dezembro/12 o não cumprimento de metas 

em vários procedimentos e outros em que ultrapassaram excessivamente o valor pactuado; 

• Que a SES, diante do não cumprimento das metas pactuadas, proceda as glosas devidas nos 

pagamentos a realizar; 

 
Fiscalização na prestação de contas do Contrato de Gestão da Fundação de Assistência 
Social de Anápolis (FASA) para gerenciar o Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo – 
HUHS/HUANA 
 
Escopo: verificar, em especial, os seguintes itens: 

• Se a devolução do valor debitado a maior pelo Banco Santander na conta do Contrato de 

Gestão, desde 2011, foi efetuada; 

• Cópia dos documentos que comprovem a liquidação dos adiantamentos de salários realizados 

aos colaboradores XXX e XXX; 

• Esclarecimentos e fundamentação utilizada para a celebração de Termo de Cooperação, 

Integração e Prestação de Serviços entre a FASA – Santa Casa de Misericórdia de Anápolis e o 

Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo - HUHS, com o objeto de integrar a Santa Casa ao 
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sistema de atendimento dos pacientes pós-alta do Hospital de Urgência, para a prestação de 

serviços a esses pacientes, com um atendimento qualitativo e resolutivo, com recursos do 

Contrato de Gestão. Ressalta-se que o Contrato não prevê gastos com atendimento pós-alta; 

• Cópia do regulamento de compras utilizado pela OS, para fins de verificação quanto ao 

cumprimento aos princípios básicos da Lei nº 8.666/93, por tratar-se de gasto do dinheiro 

público; 

• Quadro demonstrativo das metas de produção, por mês, para cada procedimento pactuado, no 

período de 01/07 a 31/12/12, contendo a meta prevista, a meta realizada e a representação 

percentual do resultado alcançado;   

• Cópia do Contrato de Gestão nº 001/2010-SES/FASA, e os correspondentes termos aditivos e 

todos os seus Anexos, inclusive o Anexo III que, segundo a AGR, não fora disponibilizado. 

Achados: Na Nota Técnica Conclusiva nº 204/14-GEAS/SCI, destacou-se: 

• Movimentação dos recursos do contrato de gestão fora de conta exclusiva do contrato, ou seja, 

em outras contas da OS;  

• Pagamento de adiantamento de salário para colaboradores da FASA, com recursos do contrato 

de gestão; 

• Celebração de Termo de Cooperação, Integração e Prestação de Serviços entre a FASA – 

Santa Casa de Misericórdia de Anápolis e o Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo - 

HUHS, com o objeto de integrar a Santa Casa ao sistema de atendimento dos pacientes pós-alta 

do Hospital de Urgências, com valor mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 

• Necessidade de alterações no Regulamento de Compras e Contratações; 

Recomendações: 

Foram feitas as seguintes recomendações à SES, AGR e FASA: 
Formal/Legal 
• Que a FASA providencie uma conta bancária exclusiva para as movimentações financeiras do 

Contrato de Gestão com o Estado de Goiás, para o gerenciamento do HUHS, facilitando a 

constatação da integridade da gestão do dinheiro público; 
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• Que a SES exija que a movimentação financeira seja realizada em conta bancária exclusiva do 

Contrato de Gestão com o Estado de Goiás, para o gerenciamento do HUHS, facilitando a 

constatação da integridade da gestão do dinheiro público. E que esta obrigatoriedade seja 

prevista em um próximo Termo Aditivo; 

• Em casos de adiantamento de salário, a servidores da FASA no HUHS, que seja devidamente 

contabilizado, e, que o desconto, do mesmo valor, seja realizado no vencimento subseqüente, 

sem parcelamentos. 

• Alterações no Regulamento de Compras da OS. 

 
Fiscalização na prestação de contas do Contrato de Gestão do Instituto de Gestão em 
Saúde – IGES/GERIR para gerenciar o Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro 
da Cruz – HUGO 
 
Escopo: verificar, em especial: 

• Quanto aos pagamentos realizados à empresa SANOLLI, para quitação de dívida da SES, 

anterior ao Contrato de Gestão; 

• Extrato Bancário e Razão Contábil dos meses de maio a julho/12, bem como os comprovantes 

das despesas realizadas, pela OS, nesse período; 

• Quanto à devolução dos valores pagos com locação de imóvel, nos valores de R$ 7.000,00 

(sete mil reais) mensais, para instalação da sede do GERIR, utilizando recursos do Contrato de 

Gestão;  

• Comprovação de devolução do valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), utilizados para 

garantia de aluguel do escritório da Contratada; 

• Comprovação dos gastos no valor de R$ 15.391.225,94 (quinze milhões, trezentos e noventa e 

um mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), com “serviços de terceiros – 

pessoa jurídica”, apontado pela Nota Técnica nº 004/2013-GECR-AGR; 

• Demonstrar se o Superintendente Executivo e Técnico já foram registrados no regime da CLT, 

conforme exigido no chamamento público; 
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• Comprovantes dos pagamentos efetuados por meio de RPA, no período de maio a 

dezembro/12, de todos os profissionais que prestaram serviços autônomos neste período, bem 

como juntar a respectiva Guia de Recolhimento do INSS; 

• Ciência e deliberação, por parte dos coordenadores do HUGO, para os pagamentos realizados 

por meio dos RPAs; 

• Para quais valores, destinação e períodos foram detectados, por parte da AGR, ausência de 

provisão relativa aos repasses do Contrato de Gestão; 

• Comprovação dos pagamentos e faturas emitidas pela empresa “5 Estrelas Sistemas de 

Segurança LTDA”, no período de maio a dezembro/12; 

• Cópia dos depósitos de R$ 326.000,00 e R$ 950.000,00, verificados pela AGR nos 

documentos contábeis, citados como provisão com a rubrica de pessoal, e apresentar também, 

comprovação da origem dos recursos utilizados para as garantias emitidas pelo Banco nos 

Chamamentos Públicos nº 001/12 e 004/12. 

Achados: Na Nota Técnica Conclusiva nº 209/14-GEAS/SCI, destacou-se: 

• a SES efetuou glosas indevidas no Contrato de Gestão do HUGO; 

• valores apresentados no Razão do período de 01/06 a 30/06/12 não conferem com os valores 

apresentados no extrato bancário para o mesmo período; 

• despesas fracionadas, não realizando a economia de escala; 

• apresentação de nota fiscal que não consta no razão contábil; 

• pagamentos de serviço de limpeza da sede do IGES/GERIR, sem previsão legal; 

• locação de imóveis, nos valores de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, para instalação da 

sede do GERIR, utilizando recursos do Contrato de Gestão; 

• pagamento de garantia de aluguel do escritório da contratada, para a Imobiliária URBS, no 

valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com recursos do contrato de gestão; 

• Gasto de R$ 15.391.225,94 (quinze milhões trezentos e noventa e um mil duzentos e vinte e 

cinco reais e noventa e quatro centavos) em “Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica”, sem 
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comprovações e/ou esclarecimentos que demonstrem a transparência no gasto do recurso 

público; 

• Pagamentos com RPA, para profissionais que prestam serviços no HUGO, sem os 

comprovantes do plantão extra, assinado pelos mesmos e sem todos os dados preenchidos; 

• Pagamentos por meio de RPA, dos profissionais médicos, sem a deliberação da Diretoria 

Administrativa do HUGO; 

• Pagamento da empresa 5 Estrelas Sistema de Segurança LTDA, sem apresentação da nota 

fiscal; 

• Vigência do Contrato de Gestão se iniciou em 09/05/2012, sendo que o depósito da garantia 

para participar do Chamamento Público do HUGO nº 001/2012, somente foi pago em 

19/06/2012, após o primeiro repasse, com indícios de utilização do recurso do próprio contrato; 

• Há indícios de que houve a utilização do dinheiro do Contrato de Gestão do HUGO, dinheiro 

público, para o pagamento de garantia do Chamamento Público nº 004/2012 (HUAPA); 

Recomendações: 

Foram feitas as seguintes recomendações à SES, AGR e ao IGES/GERIR: 
Formal/Legal 
• Que as notas fiscais, resultantes das despesas do Contrato de Gestão, sejam identificadas com 

dados do Contrato. 

Operacional 
• Que a SES realize um maior controle dos contratos, a serem transferidos para as OSs, evitando 

glosas indevidas e/ou pagamentos em duplicidade; 

• Recomenda-se que, para utilização do recurso público, faz-se necessária observância aos 

princípios gerais de licitação, conforme art. 3º da Lei nº 8.666/93 e em atendimento a alínea “a”, 

Inciso II, Art. 5º - Resolução Normativa nº 007/2011 do TCE, tais como: isonomia, seleção da 

proposta mais vantajosa, e os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

igualdade, publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos; 
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• Que sejam cumpridas as regras de escrituração contábil previstas na Lei nº 10.406 de 10/01/02; 

• Recomenda-se que faça o levantamento dos valores já pagos à Graziely Rodrigues de Freitas, 

para os serviços de limpeza da sede do IGES/GERIR, para que a OS proceda a devolução dos 

mesmos com as devidas correções, ressaltando que esta devolução não poderá ser por meio de 

glosa nos repasses do Contrato; 

• Que seja realizada a devolução do valor utilizado, indevidamente, com aluguel da sede do 

GERIR, em aproximadamente R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), com as devidas 

correções; 

• Que o contrato de locação da sede do Gerir seja custeado com recursos da OS, o que é distinto 

dos recursos do Contrato de Gestão; 

• Que a SES e a AGR acompanhe e cobre a devolução do valor utilizado, indevidamente, com 

aluguel da sede do GERIR, em aproximadamente R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), 

com as devidas correções. Esgotadas as medidas cabíveis no âmbito administrativo interno, 

providencie a instauração da Tomada de Contas Especial. Informamos que os valores a serem 

devolvidos não poderão ser por meio de glosa no Contrato; 

• Que seja realizada a devolução com as devidas correções, aos cofres públicos, do recurso 

utilizado no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), que foram utilizados para garantia de 

aluguel do escritório da contratada, para com a Imobiliária URBS Ltda. 

• Acompanhe e cobre a devolução com as devidas correções, aos cofres públicos, do recurso 

utilizado no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), que foram utilizados para garantia de 

aluguel do escritório da contratada, para com a Imobiliária URBS Ltda. Esgotadas as medidas 

cabíveis no âmbito administrativo interno, providencie a instauração da Tomada de Contas 

Especial. Informamos que os valores a serem devolvidos não poderão ser por meio de glosa 

no Contrato; 
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• Recomenda-se a apuração sobre a existência de alguma premiação da capitalização, no período 

utilizado, e, em caso positivo, se a mesma foi contabilizada nas contas do Contrato de Gestão, já 

que houve a utilização do recurso público; 

• Recomenda-se ainda, que seja feito uma avaliação minuciosa sobre as despesas realizadas, 

principalmente as que não configurem gastos para gestão hospitalar, pois nesses casos fazem-se 

necessários maiores esclarecimentos do gasto do recurso público atentando para o cumprimento 

aos princípios Constitucionais da Administração Pública; 

• Que todos os profissionais que prestem serviços no HUGO, para pagamentos com RPA, 

apresentem os comprovantes do plantão extra, assinado pelos mesmos e com todos os dados 

preenchidos; 

• Que os pagamentos de INSS, para os profissionais pagos por RPA, sejam demonstrados 

claramente para as fiscalizações futuras; 

• Que todos os pagamentos realizados por RPA, tenham a deliberação da Diretoria 

Administrativa do HUGO; 

• Que os registros contábeis dos repasses mensais, realizados pela SES, sejam em seus valores 

brutos; 

• Recomenda-se a fiscalização da emissão da devida nota fiscal para as prestações de serviço da 

empresa 5 Estrelas Sistema de Segurança LTDA, e que a mesma esteja atestada pelo setor 

responsável. 

Gerencial 

• Que seja previsto nos Contratos de Gestão a obrigatoriedade de identificação, do mesmo, em 

todas as notas fiscais resultantes de despesas dos hospitais; 

• Desenvolver a política de gestão de pessoas atendendo às Normas de Consolidação das Leis 

Trabalhistas – CLT, conforme o Chamamento Público do qual participou e foi selecionado; 

• em virtude dessa Comissão não poder tomar outras providências de ordem bancária para ter 

acesso às contas do IGES/GERIR, podendo apenas se ater às contas do Contrato de Gestão nº 

064/2012, e não tendo a OS se disposto a maiores esclarecimentos quanto aos recursos 
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utilizados para pagamento das garantias para os Chamamentos Públicos nº 001/2012 (HUGO) e 

004/2012 (HUAPA), esta Nota Técnica deverá ser encaminhada, também, ao Ministério 

Público, para os atos que julgar necessários. 

 
Fiscalização na prestação de contas do Contrato de Gestão do Instituto Sócrates Guanaes 
(ISG) para gerenciar o Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) 
 
Escopo: verificar, em especial: 

• O Contrato de Gestão nº 0091/2012-SES/GO e respectivos Termos Aditivos, caso haja; 

•  O Regulamento próprio contendo os procedimentos adotados para a contratação de obras e 

serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público; 

• O Relatório das metas de produção; 

• Documentos que comprovem o cumprimento das ações determinadas pelo Auto de Infração nº 

0033/2014, da AGR; 

• O Contrato de Prestação de Serviços de Gestão Administrativa nº 036/2012, e respectivos 

Termos Aditivos, celebrado entre o ISG e a empresa Reges Gestão e Serviços Ltda, bem como 

cópia de todos os documentos comprobatórios dos pagamentos realizados; 

• O Regulamento de Seleção e Contratação de pessoal; 

• Data de ingresso e/ou desligamento, com cópia do ato de nomeação e ficha de registro de 

empregado de Renato Gomes do Espírito Santo para o exercício do cargo de Superintendente 

Regional no Estado de Goiás e Diretor Administrativo do HDT; 

• Os processos de despesas, contendo a requisição, a cotação de preços, a documentação de 

regularidade fiscal da empresa vencedora, a nota fiscal e o comprovante de pagamento dos 

fornecedores apresentados no item 6 do Relatório de Fiscalização nº 0003/2014-GECR da AGR;  

• Os documentos relativos à regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista do Instituto Sócrates 

Guanaes (ISG), inclusive a adimplência de obrigações assessórias (GFIP). 

Achados: Na Nota Técnica Conclusiva nº 261/14-GEAS/SCI, destacou-se: 



                                                                     

 

 

 

102 

ESTADO DE GOIÁS 
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 

• Não cumprimento quanto aos valores correspondentes da parcela variável do repasse ao ISG, 

onde deveriam ser realizados os devidos descontos relativos ao não cumprimento das metas 

pactuadas; 

• Necessidade de alteração e complementação no Regulamento de Compras e Contratações; 

• Necessidade de repactuação do Plano de Metas de Produção; 

• Pagamentos feitos à empresa Reges Gestão e Serviços Ltda creditados em conta corrente 

pessoa física do Sócio Renato Gomes do Espírito Santo e não em conta corrente pessoa jurídica 

da própria empresa; 

• contratação do ISG com a empresa REGES, da qual o Sr. Renato é sócio enquanto exercia o 

cargo de Superintendente Regional do ISG, descumpriu o preceito da Resolução do Tribunal de 

Contas. 

 

Recomendações: 

Foram feitas as seguintes recomendações à SES, AGR e ao ISG: 
Operacional: 

• Que sejam reavaliados os valores correspondentes à parcela variável do repasse já realizado ao 

ISG e, se for o caso, calculados os devidos descontos relativos ao não cumprimento das metas 

pactuadas, a fim de que esses sejam devolvidos pela Organização Social. Essa devolução não 

poderá ser mediante glosa do Contrato de Gestão; 

• Que sejam realizadas as alterações e complementações ao Regulamento de Compras, 

Contratação de Obras e Serviços; 

• Que sejam revistas as metas pactuadas no contrato de gestão, tendo em vista o não 

cumprimento de várias atividades durante o período fiscalizado; 

• Apresentar esclarecimentos quanto à redução no quantitativo mensal das metas, acordado 

mediante Primeiro Termo Aditivo ao contrato celebrado, em contraposição com os acréscimos 

de leitos e valores, bem como quanto à forma e/ou lógica de mensuração das metas que estão 

previstas de forma genérica; 
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• Elaborar quadro de monitoramento da produção de acordo com os parâmetros apresentados 

nos Anexos do Contrato de Gestão nº 091/2012-SES-GO e Termos Aditivos. 

• Que após a deliberação em última instância, sobre o Auto de Infração nº 0033/2014, da AGR, 

que seja cumprido o entendimento legal determinado; 

• Devolução aos cofres públicos dos valores repassados à empresa Reges Gestão e Serviços 

LTDA, com as devidas correções, visto que o ISG não poderia, por meio do Contrato de Gestão, 

contratar empresa de seu próprio Superintendente; 

• Que, antes da celebração do contrato ou da emissão da autorização de fornecimento, seja 

verificada a regularidade fiscal das empresas, mediante emissão atualizada de certidões 

negativas de débitos municipais, estaduais e federais; 

• Que a SES acompanhe a regularidade fiscal da Organização Social para que seja mantida 

durante toda a execução do Contrato a compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Chamamento Público. 

 
Fiscalização na prestação de contas do Contrato de Gestão do Instituto de Gestão em 
Saúde (IGES/GERIR) para gerenciar o Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro 
da Cruz (HUGO) 
 
Escopo: verificar, em especial: 

• O Contrato de Gestão nº 64/2012-SES/GO e eventuais Termos Aditivos; 

• O Regulamento Próprio contendo os procedimentos adotados para a contratação de obras e 

serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do poder público; 

• O Relatório das metas de produção; 

• Os repasses efetuados à Organização Social; 

Documentos que comprovem o cumprimento das ações determinadas pelo Auto de Infração nº 

0028/2014, da AGR, em relação à devolução dos valores pagos anteriormente à data do registro, 

à empresa Assim Assistência Médica Ltda EPP; 
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• Informações relativas às Ações Judiciais em curso; 

• Documentos que esclareçam o que motivou as despesas com juros e multas no período em 

análise e se houve atraso no repasse no mesmo período; 

• Documentos/informações relativos aos pagamentos realizados contendo no mínimo: o objeto e 

a finalidade da despesa, a nota fiscal, o comprovante de pagamento e a documentação de 

regularidade fiscal; 

• Notas Fiscais que comprovem o recolhimento dos tributos de ISSQN, referidos no item 8 do 

Relatório de Fiscalização nº 002/2014-GECR, emitido pela AGR; 

• A regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista do Instituto de Gestão em Saúde, inclusive a 

adimplência de obrigações assessórias (GFIP). 

Achados: Na Nota Técnica Conclusiva nº 277/14-GEAS/SCI, destacou-se: 

• Necessidade de alterações e complementações, ao Regulamento de Compras, Contratação de 

Obras e Serviços; 

• Redução no quantitativo mensal das metas, acordado mediante Terceiro Termo Aditivo ao 

contrato celebrado, em contraposição com os acréscimos de leitos e valores, bem como quanto à 

forma e/ou lógica de mensuração das metas previstas de forma genérica; 

• Necessidade de revisão das metas pactuadas no contrato de gestão, tendo em vista o não 

cumprimento de várias atividades durante o período fiscalizado; 

• Conforme quadro de Produção Mensal apresentado, várias metas não foram cumpridas em um 

percentual considerável e mesmo assim, os Repasses Financeiros referentes ao ano de 2013 

demonstra a transferência integral dos mesmos, sem a realização da glosa por metas não 

cumpridas; 

• Contratação de empresa sem inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da 

respectiva sede; 

Recomendações: 

Foram feitas as seguintes recomendações à SES, AGR e ao IGES/GERIR: 
Operacional: 
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• Que sejam realizadas as alterações e complementações, ao Regulamento de Compras, 

Contratação de Obras e Serviços, recomendados pela CGE, por meio da Nota Técnica nº 

0277/2014 – GEAS/SCI; 

• Que sejam revistas as metas pactuadas no contrato de gestão, tendo em vista o não 

cumprimento de várias atividades durante o período fiscalizado; 

• Que sejam reavaliados os valores correspondentes à parcela variável do repasse ao 

IGES/GERIR e, se for o caso, calculados os devidos descontos relativos ao não cumprimento 

das metas pactuadas, a fim de que esses sejam devolvidos pela Organização Social. Essa 

devolução não poderá ser mediante glosa do Contrato de Gestão; 

• Que a OS, sempre que possível, adote procedimentos que justifiquem a escolha de seus 

fornecedores e dos preços praticados, limitando-se a ausência de tal procedimento apenas 

àquelas hipóteses em que a sua adoção afete a continuidade dos serviços ofertados no HUGO ou 

que tecnicamente seja inviável de realizá-lo; 

• ressarcimento das quantias pagas, à empresa Assim Assistência Médica Ltda, por serviços 

prestados antes da referida constituição. 

 
Fiscalização na prestação de contas do Contrato de Gestão do Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano – IDTECH para gerenciar o Hospital Geral de Goiânia – HGG 
 
Escopo: verificar, em especial: 

• Contrato de Gestão nº 024/2012-SES-GO e respectivos Termos Aditivos e Anexos; 

•  Regulamento próprio contendo os procedimentos adotados para a contratação de obras e 

serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público; 

• Relatório das metas de produção, por mês, para cada procedimento pactuado, no período de 

janeiro a dezembro de 2013, contendo a meta prevista, a meta realizada e a representação 

percentual do resultado alcançado; 

• O atendimento do item 8 do Relatório de Fiscalização nº 004/2014-GECR/AGR quanto ao não 

recolhimento do imposto incidente (ISSQN) sobre diversas notas fiscais de serviços, bem como 
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em relação ao item 9, referente ao não recolhimento do imposto incidente sobre diversas notas 

fiscais de serviços, referente  PIS/COFINS/CSSL. 

• Esclarecimentos e documentação que comprove a devolução da importância relativa ao não 

recolhimento do INSS (juros e multas) referente aos serviços prestados pela Cooperativa dos 

Médicos Anestesistas do Estado de Goiás, conforme apresentado no item 10 do Relatório de 

Fiscalização nº 004/2014-GECR/AGR. 

• Aquisição de Piano cauda Fritz Dobbert, 2 pedais, contendo a justificativa para aquisição, 

requisição da despesa, a cotação de preços, a documentação de regularidade fiscal da empresa 

vencedora, a nota fiscal e o comprovante de pagamento. 

• Esclarecimentos e justificativas relativas à aquisição de obra de arte (escultura) do artista M. 

Cavalcanti, de propriedade da extinta Fundação de Apoio às Ações de Saúde no Estado de Goiás 

– FUNSAUDE, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

• Amostragem de processos de despesa, contendo a requisição, a cotação de preços, contrato (se 

houver), a documentação de regularidade fiscal da empresa vencedora, a nota fiscal e o 

comprovante de pagamento. 

• Regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista do IDTECH, inclusive a adimplência de 

obrigações assessórias (GFIP). 

Achados: Na Nota Técnica Conclusiva nº 251/14-GEAS/SCI, destacou-se: 

• Necessidade de alterações e complementações, ao Regulamento de Compras, Contratação de 

Obras e Serviços; 

• Necessidade de revisão das metas pactuadas no contrato de gestão, tendo em vista o não 

cumprimento de várias atividades durante o período fiscalizado; 

• Os valores correspondentes à parcela variável do repasse ao IDTECH sem os devidos 

descontos relativos ao não cumprimento das metas pactuadas; 

• Realização de Projeto não inserido no objetivo precípuo do Contrato de Gestão celebrado. 

Recomendações 
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Foram feitas as seguintes recomendações à SES, AGR e ao IDTECH: 
Operacional: 
• Que sejam realizadas as alterações e complementações, ao Regulamento de Compras, 

Contratação de Obras e Serviços, recomendados pela CGE; 

• Que sejam revistas as metas pactuadas no contrato de gestão, tendo em vista o não 

cumprimento de várias atividades durante o período fiscalizado; 

• Que sejam reavaliados os valores correspondentes à parcela variável do repasse ao IDTECH e, 

se for o caso, calculados os devidos descontos relativos ao não cumprimento das metas 

pactuadas, a fim de que esses sejam devolvidos pela Organização Social. Essa devolução não 

poderá ser mediante glosa do Contrato de Gestão; 

• Observar a inclusão no Contrato de Gestão, dos Projetos especiais idealizados de comum 

acordo entre a SES e a Organização Social, principalmente quando há dispêndio de recursos do 

contrato de gestão celebrado; 

• Que a Secretaria da Saúde acompanhe o resultado do processo realizado pelo IDTECH junto 

ao Ministério Público do Estado de Goiás/Curadoria de Fundações, fls. 2.878, vol VIII, para 

comprovação de que a despesa da aquisição da obra de arte, não foi paga anteriormente, pela 

extinta FUNSAÚDE, e necessita efetuar o pagamento às custas do Contrato de Gestão. 

 
Encaminhamentos 

 

Os relatórios conclusivos de auditoria, foram encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado, 

em cumprimento ao art. 29, §1° da Constituição do Estado, à Superintendência da Corregedoria-

Geral do Estado desta Controladoria, para avaliar a necessidade de apuração de 

responsabilidades, à Superintendência da Ouvidoria Geral do Estado, para conhecimento. Além 

disso, há o encaminhamento aos órgãos ou entidades auditados, aos ordenadores de despesa 

responsáveis à epoca e à autoridade e/ou órgão requisitante dos trabalhos. 
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As notas técnicas conclusivas, resultantes das fiscalizações realizadas nas prestações de contas 

das Organizações Sociais, foram encaminhadas ao ao Tribunal de Contas do Estado, em 

cumprimento ao art. 29, §1° da Constituição do Estado, em alguns casos, ao Ministério Público, 

para avaliar a necessidade de medidas a seu cargo, à Gerência de Auditoria de Pessoal e Tomada 

de Contas Especial desta Controladoria, para acompanhar a adoção das medidas administrativas 

cabíveis a serem adotadas pela SES, bem como à SES, AGR e respectivas Organizações Sociais 

em cada Contrato de Gestão. 

 
 

A.5 Demais atividades desenvolvidas pelo Controle Interno 
 
 

1.5.1 Assessoria de Planejamento e Acompanhamento 
 
 
A Assessoria 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 as seguintes 

realizações no exercício de 2014: 

 

Tabela 05 – Atividades Executadas pela Assessoria de Planejamento e Acompanhamento 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 
Realizada 2014 

Acompanhamento 
sistemático do CAUC 

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 

Monitoramento 
realizado/espelhos 

unid 100% 
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Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 
Realizada 2014 

Comunicação das 
pendências ou restrições 
no CAUC 

Comunicar ao titular ou 
dirigente do órgão ou 
entidade pendência ou 
restrição no CAUC para que 
seja providenciada a devida 
regularização no prazo 
máximo de 10 dias 

Comunicações 
realizadas 

percen 100% 

Monitoramento dos 
Produtos do PPA 
Conforme Periodicidade 

Solicitar das respectivas 
áreas da SCI as realizações 
efetuadas no período, 
consolidar em relatório e 
encaminhar à SGPF 

Relatório elaborado unid 4 

Mapeamento dos riscos 
de corrupção em dois 
processos da SCI 

Realizar o mapeamento de 
risco em dois processos da 
SCI 

Mapeamento realizado unid 2 

Consolidação do 
planejamento das ações 
da SCI referentes ao 
primeiro mês da 
Avaliação de 
Desempenho. 

Elaborar planejamento das 
ações de controle interno 

Documento Elaborado unid 1 

Consolidação do 
planejamento anual das 
ações decorrentes das 
atribuições da SCI 

Elaborar planejamento das 
ações de controle interno 
tomando por base 
metodologia de planejamento 
que integre as áreas para 
atender os objetivos da 
superintendência e possibilite 
aferir a médio e longo prazo 
os principais aspectos de 
gestão  

Documento Elaborado unid 1 

Elaboração e 
consolidação de relatório 
de atividades da SCI 

Elaborar e organizar dados e 
informações no que se refere 
às atividades planejadas pela 
Superintendência de Controle 
Interno 

Relatório de atividades unid 2 

Formatação de demandas 
de cursos na área de 
controle interno 
(Treinamentos específicos 
UCI´s responsáveis por 
auditorias e licitações, 
RH-Net) 

Propor à SCI e à SGPF a 
realização dos treinamentos 
pertinentes à área de controle 
interno e acompanhar  

Treinamento formatado unid 100% 

Atividades de 
assessoramento à SCI 
relativas a demandas 
esporádicas. 

Atender demandas 
esporádicas referentes ao 
planejamento das atividades 
SCI 

Demanda atendida Percentual 100% 
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1.5.2 Assessoria de Contas Governamentais 
 

A Assessoria de Contas Governamentais, ligada diretamente à Superintendência Central de 

Controle Interno da Controladoria-Geral do Estado, executou suas atividades previstas no Plano 

de Ação conforme apresentado no quadro a seguir: 

 

Tabela 06 – Atividades Executadas pela Assessoria de Contas Governamentais 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 
Realizada 
2014 

Elaboração da “Consolidação das 
Ações e Programas dos Órgãos e 
Entidades” referente ao exercício de 
2013, relatório do Órgão Central do 
Sistema de Controle Interno que 
acompanha a Prestação de Contas do 
Governador do Estado.  

Consolidar as informações prestadas 
pelos órgãos e entidades acerca do 
desempenho dos programas e ações 
governamentais,  atendendo o artigo 
174 do Regimento Interno do TCE. 

Relatório 
elaborado 

Unidade 
1 

Elaboração de relatório de avaliação 
das metas dos programas 
governamentais e de execução 
orçamentária e financeira para 
compor a Tomada e Prestação de 
Contas. 

Elaborar documento que integrará o 
Relatório Anual de Tomada e 
Prestação de Contas no que compete 
à Supervisão de Contas 
Governamentais 

Relatório 
elaborado 

Unidade 
91 

Informar aos Órgãos sobre as 
recomendações e determinações 
expedidas pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás em seu Parecer 
Prévio sobre as Contas Anuais do 
Governador, referente ao exercício de 
2013, visando seu atendimento.  

Acompanhar o atendimento das 
Recomendações/ Determinações 
expedidas pelo TCE, por ocasião da 
elaboração do Relatório que 
acompanha as Contas Anuais do 
Governador referente ao exercício de 
2013. 

Ação 
Acompanhada 

Percentual 
100 

Elaboração do Relatório de Análise 
Crítica da Gestão e do Desempenho 
Governamental (Feedback), 
organizando, em conjunto com as 
Supervisões de Auditoria, as 
recomendações da CGE na forma de 
Plano Anual de Providências, a ser 
ajustado entre a CGE e o órgão/ 
entidade auditado. 

Enviar aos gestores as observações e 
recomendações da CGE relativas a 
sua gestão no exercício de 2014 

Relatório 
elaborado 

Unidade 
50 

Analisar e certificar o Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária 
- RREO, elaborado pela 
Superintendência do Tesouro da 
Secretaria da Fazenda. 

Atender o art. 51, VI do Decreto n° 
7.539/2012 

Relatório 
Analisado 

Unidade 
6 
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Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 
Realizada 
2014 

Analisar e certificar o Relatório de 
Gestão Fiscal – RGF, elaborado pela 
Superintendência do Tesouro da 
Secretaria da Fazenda. 

Atender o art. 51, VI do Decreto n° 
7.539/2012 

Relatório 
Analisado 

Unidade 
3 

Acompanhamento da homologação 
no SISTN do RREO, RGF, COC  
(Cadastro de Operações de Crédito) e 
do Balanço Anual  dos dados 
provenientes da Contabilidade e da 
Dívida Pública da SEFAZ. 

Dar publicidade ao Balanço Anual e 
atender art. 32 da LRF, bem como 
prover a STN das informações 
necessárias ao cumprimento de suas 
obrigações, especialmente aquelas 
relativas à implementação dos 
controles estabelecidos pela LRF, 
Resoluções editadas pelo Senado 
Federal e demais legislações 
aplicáveis. 

Relatório 
Publicado 

Unidade 
11 

Publicação do relatório RREO no site 
Goiás Transparente. 

Atender os arts. 52, 53, 54 e 55 da 
LRF 

Relatório 
Publicado 

Unidade 
6 

Publicação do relatório RGF no site 
Goiás Transparente. 

Atender os arts. 52, 53, 54 e 55 da 
LRF 

Relatório 
Publicado 

Unidade 
3 

Extrair e tratar dados dos sistemas 
corporativos disponíveis para atender 
as diversas demandas de interesse da 
CGE 

Elaborar, quando solicitado, 
relatórios utilizando dados dos 
sistemas corporativos disponíveis. 

Demanda 
atendida 

Percentual 
100% 

Acompanhamento e fornecimento de 
declaração aos municípios goianos do 
envio e homologação do Balanço 
Anual via SISTN.  

Fornecer, quando solicitado, 
declaração aos municípios sobre o 
envio e homologação do Balanço 
Anual via SISTN 

Demanda 
atendida 

Percentual 
100% 

Atividades de assessoramento à SCI 
relativas a demandas esporádicas 

Atender demandas solicitadas pela 
SCI, tais como: emitir expedientes, 
auxiliar e ou participar de auditorias e 
outras 

Demanda 
atendida 

Percentual 
100% 

 

 
1.5.3 Assessoria de Normas, Manuais e Procedimentos 

 

A Assessoria de Normas, Manuais e Procedimentos executou, no exercício de 2014, as seguintes 

atividades que estavam previstas no Plano de Ação: 

Tabela 07 – Atividades Executadas pela Assessoria de Normas, Manuais e Procedimentos 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 
Realizada 
2014 
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Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 
Realizada 
2014 

Elaboração de Manual (Convênios 
e Adiantamento) 

Editar manual objetivando a 
padronização de procedimentos 
administrativos no âmbito 
estadual 

Manual de Orientação 
Técnico 

unid 1 

Atualização de Manuais 
(Auditoria, SCI) 

Atualizar manuais existentes 
adequando-os às alterações 
ocorridas em legislações e 
sistemas existentes 

Manual de Orientação 
Técnico atualizado 

unid 1 

Curso de treinamento - CGE  
ORIENTA  

Realização de cursos e 
treinamentos aos órgãos e 
entidades da Administração 
Pública Estadual 

Curso e treinamento unid 3 

Definição de regras e 
acompanhamento do 
desenvolvimento e implantação 
dos procedimentos auditados. 

Implantar os demais 
procedimentos auditados do 
Sistema de Controle Interno para 
execução, registro, 
acompanhamento e avaliação dos 
trabalhos realizados na 
Superintendência Central de 
Controle Interno. 

Sistema de Controle 
Interno Atualizado 

unid 1 

Proposição de normas técnicas e 
procedimentos relativos às ações 
de controle 

Assegurar o cumprimento da 
legalidade e padronizar 
procedimentos, além de 
atualização das existentes. 

Norma Técnica 
Expedida/Atualizada 

unid 7 

Mapeamento dos riscos de 
corrupção em dois processos da 
SCI 

Realizar o mapeamento de risco 
em dois processos da SCI 

Mapeamento 
realizado 

unid 2 

 

 

 

1.5.4. Assessoria de Registros de Aposentadorias, Pensões e Reformas 
 

Tabela 08 – Atividades Executadas pela Assessoria de Registros de Aposentadorias, Pensões e Reformas 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 
Realizada 
2014 
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Emissão de parecer sobre a legalidade 
dos atos concessivos de aposentadoria, 
transferência para reserva, reforma e 
pensão. 

Analisar todos os atos que compõem os 
processos de aposentadoria, pensão e 
transferência para reserva e reforma, 
emitir Despacho em que se conclui 
pela legalidade ou ilegalidade dos atos 
que originaram a concessão do 
benefício e diligenciar os casos em que 
for verificada a insuficiência de 
informações ou dados referentes ao 
benefício. 

Processo analisado parecer 4458 
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B) CORREIÇÃO 

 A Superintendência da Corregedoria-Geral do Estado é composta pelas 

seguintes Gerências: Gerência de Correições, Gerência de Acompanhamento de Processos e a 

recém criada, Gerência de Processo de Responsabilização. 

A Corregedoria-Geral desenvolveu em 2014 projetos voltados à sua área de 

atuação, notadamente destinados a contribuir com a elevação técnica e operacional das 

Comissões de Processos Administrativos Disciplinares, das Comissões Sindicantes, dos 

servidores que assessoram as autoridades instauradoras e julgadoras, bem como dos que, ainda 

que eventualmente, atuem na seara disciplinar. 

No ano de 2013, por meio da Gerência de Correições, foram realizadas visitas 

técnicas, in loco, em todos os órgãos e entidades do Poder executivo do Estado de Goiás, com o 

objetivo precípuo de aferir o nível técnico, a estrutura física e forma de condução dos Processos 

Administrativos Disciplinares - PAD e Sindicâncias Preliminares. A partir destas visitas 

técnicas foi possível mapear a atuação correcional de cada órgão e entidade, identificando erros 

e acertos. 

 Assim, na esteira deste mapeamento, a GERC exarou “relatórios de visita 

técnica” (um para cada órgão ou entidade correicionado), descrevendo seus achados e 

propondo melhorias. 

Portanto, no ano de 2014, a Superintendência dentre outras atividades, ocupou-

se em acompanhar a implementação das providências requisitadas pela Controladoria-Geral do 

Estado – CGE aos órgãos e entidades do Executivo estadual, visando a correção das falhas 

verificadas nas visitas técnicas realizadas em 2013. 

Além de acompanhar a adoção de tais providências, foi fornecido aos órgãos e 

entidades apoio técnico-científico, visando à melhoria das correições ordinária e extraordinária, 

preventivas e repressivas desenvolvidas em cada Pasta.  
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Assim, de forma cada vez mais frequente as comissões processantes e 

sindicantes recorrem à Superintendência, a fim de sanar dúvidas materiais e processuais que 

sujem nos PADs e sindicâncias em trâmite nas diversas pastas do Estado.  

Outro importante projeto desenvolvido em 2014 consistiu em prestar 

orientações, através de despachos em autos processuais, no bojo de auditorias realizadas pela 

CGE.  

Dessa forma, as repercussões disciplinares dos achados das auditorias de 

conformidade, foram submetidos à apreciação especializada da Superintendência da 

Corregedoria-Geral através da GERC.   

Para a realização destes Projetos (acompanhamento e apoio das atividades 

correicionais no Estado) foram desenvolvidas as seguintes atuações: 

a) Acompanhamento sistemático, especialmente nos órgãos em que foram 

verificadas falhas procedimentais, da tramitação dos PADs e das 

sindicâncias. E, assim que identificada a permanência das falhas verificadas 

nas visitas técnicas realizadas em 2013, a GERC entra em contato com a 

comissão (processante ou sindicante) apontando novamente a falha e 

indicando a forma para sua resolução. Tal providência ocorre, conforme a 

complexidade do caso, via telefone ou, nos casos mais complexos, por meio 

de visita ao órgão.  

b) Treinamento sistemático dos membros das comissões processantes e 

sindicantes, bem como dos servidores que atuam no assessoramento das 

autoridades julgadoras e instauradoras, visando ao desenvolvimento técnico 

desses servidores. Este treinamento ocorre de três formas: 

b1) Curso de Direito Administrativo Disciplinar, ministrado na 

Escola de Governo da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento. 

Trata-se de um curso de vinte horas, destinado à formação dos membros 

de comissões processantes e sindicantes do Estado, bem como dos 
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servidores que assessoram as autoridades julgadoras e instauradoras. A 

disponibilização do referido curso ocorreu a partir de uma solicitação da 

GERC junto à Escola de Governo. A nomenclatura do curso, seu 

conteúdo e material didático (apostila e slides) foram elaborados pelo 

atual Gerente de Correições da GERC, Sr. Leonardo de Castro Silva, o 

qual também foi convidado para ministrá-lo. Apenas no segundo 

semestre de 2014, aproximadamente 80 (oitenta) servidores que atuam 

na seara disciplinar foram capacitados no aludido curso, alcançando 

aproximadamente 90% dos órgãos e entidades do Executivo estadual.  

b2) treinamento de um dia realizado em cada órgão ou entidade, 

com participação dos servidores da respectiva pasta, que atue na área 

disciplinar. Neste treinamento, de cunho prático, aborda-se os aspectos 

mais relevantes da persecução disciplinar (sindicância e PAD). É 

ministrado pela Superintendente da Corregedoria-Geral do Estado, Sra. 

Samira Jorge, e pelo Gerente Especial de Correições, Sr. Leonardo de 

Castro Silva. 

b3) participação, na condição de palestrante, em seminários e eventos 

semelhantes, organizados pelos órgãos e entidades do Estado.  

 

c) Acompanhamento dos procedimentos disciplinares instaurados nos órgão por 

requisição do Secretário-Chefe da CGE. Tal acompanhamento consiste em 

verificar a observância dos ritos processuais e dos prazos processuais e 

prescricionais. 

d) Manifestação em autos de sindicância, de PAD e de auditoria de 

conformidade. Esta manifestação tem o desiderato de orientar os diversos 

órgãos e a própria CGE em questões atinentes à matéria disciplinar. No ano 

de 2014, até a presente data, a GERC prestou orientação técnica em mais de 
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70 (setenta) processos administrativos, entre sindicâncias, processos 

administrativos disciplinares, auditorias de conformidade e consultas 

diversas. 

Com a realização dos projetos descritos no item anterior, os resultados obtidos, 

em síntese, foram os seguintes: 

a) Identificação precoce das falhas procedimentais ocorridas nas sindicâncias e 

nos Processos Disciplinares que tramitam nos órgãos e entidades do Poder 

Executivo estadual. 

b) Correção tempestiva das falhas procedimentais, o que possibilita chamar os 

processos à ordem ainda em tempo de se prolatar uma decisão administrativa 

de mérito, vale dizer, antes do implemento do prazo prescricional. 

c) Condução padronizada e processualmente hígida dos processos disciplinares 

e sindicâncias nas diversas pastas do Executivo estadual. 

d) Redução do número de decisões judiciais que anulam os processos 

disciplinares que contêm vícios formais. 

e) Redução do número de processos disciplinares prejudicados em razão da 

prescrição da pretensão punitiva. 

f) Imposição de uma percepção de risco no seio do funcionalismo público 

estadual, pois, ao perceberem que os processos disciplinares no Estado de 

Goiás são conduzidos de forma legal e eficiente, os servidores passam a 

melhor refletir sobre suas condutas e, assim, buscam melhorar sua atuação 

junto à administração pública (função preventiva da atividade correicional); 

 

O Beneficiário direto da implementação dos projetos e da obtenção dos 

resultados acima descritos é a sociedade, o cidadão, o contribuinte.  

As notícias diárias relacionadas com a ineficiência estatal, com as práticas 

ilícitas no âmbito da Administração Pública e com a malversação de valores pertencentes à 
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Fazenda Pública nas diversas esferas e poderes, fazem com que o cidadão lance um olhar 

crítico sobre o comportamento dos agentes públicos no exercício de suas atribuições, exigindo 

destes uma atuação eficiente e honesta e, ainda, que eventuais desvios sejam adequadamente 

apurados e seus autores devidamente punidos pela administração pública. 

O atendimento de tal exigência social passa, inexoravelmente, por uma 

atuação correicional bem desenvolvida, o que só ocorre mediante constante treinamento dos 

servidores que atuam na condução das sindicâncias e dos Processos Administrativos 

Disciplinares. 

A CGE desenvolveu e implantou um sistema de Controle de PAD e 

Sindicância, tal sistema, via web, permite uma visão de todos os processos instaurados no 

âmbito do executivo estadual e seus andamentos.  

Em 2013, por meio do Decreto n°7.902/2013, tornou-se obrigatória a 

utilização do sistema de controle no âmbito de todos órgãos e entidades.  

Para o fiel cumprimento do referido decreto, a Gerência de 

Acompanhamento de Processos, ministrou treinamento nos órgãos e propaga diariamente a 

importância do uso do sistema para os fins de produção de dados estatísticos, valorização da 

transparência pública e controle da atuação disciplinar. 

A Corregedoria-Geral atua exatamente nesta seara, contribuindo de forma 

decisiva para que os procedimentos disciplinares realizados no âmbito do Poder Executivo do 

Estado de Goiás mostrem-se: céleres, sem máculas processuais e, sobretudo, justos, de forma 

que os inocentes sejam, ao cabo dos processos, absolvidos e os culpados adequadamente 

punidos. Atendendo, assim, aos anseios da sociedade por uma administração pública eficiente, 

legalista e proba.    
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PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLIANRES 

PENALIDADES 2012 2013 2014 

Absolvição 105 151 169 

Demissão 12 55 48 

Suspensão 58 78 123 

Repreensão 6 32 16 

Arquivado 72 38 9 

Prescrição 0 23 48 

PAD Inst. 255 85 445 

Sindicâncias 767 773 464 
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C) OUVIDORIA 

 

     A Superintendência da Ouvidoria-Geral do Estado – SOG apresenta este relatório 

com base nas atividades por ela realizadas, bem como pelas informações obtidas a partir das 

manifestações registradas no Sistema de Gestão de Ouvidoria – SGOe, durante o ano de 2014, 

por meio dos canais: telefone 162 (0800-621513), carta, e-mail, internet ou presencialmente nas 

sedes dos órgãos e entidades, nas 43 Unidades Fixas do Vapt-Vupt, na Unidade Móvel do Vapt-

Vupt ou nas edições do Governo Junto de Você – Governo Itinerante. 

No corrente ano foram registrados 62.344 (100%) atendimentos no SGOe, dos quais 

61.526 (99%) já se encontram finalizados e 818 (1%) ainda estão em andamento.  

As manifestações finalizadas referem-se àquelas cuja tramitação interna já se findou e a 

resposta registrada já foi repassada ao cidadão. Ao contrário das em andamento, das quais se 

encontra pendente a resposta do órgão ou entidade responsável. 

A média mensal de atendimentos fechou em 5.195, alcançando um número 38% maior 

que a média do ano anterior (3.773 atendimentos/mês). A distribuição mensal dos atendimentos 

nos últimos doze meses ocorreu da seguinte forma: 

 

5.603 6.348 6.152 
7.071 7.220 

5.205 
6.034 

5.749 

4.005 3.703 

2.530 2.724 

jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14

Atendimentos Mensais Realizados em 2.014

2.014 Média de 2013

3.773
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Do total de atendimentos 39.386 (63%) foram prontamente atendidos pelos CallCenters 

do Estado, quanto àqueles atendimentos que exigem mais tempo para que se oferte resposta ao 

cidadão, 22.958 (37%) são os atendimentos que geraram manifestações no SGOe e cujo número 

de protocolo fora fornecido ao cidadão para acompanhamento e obtenção de resposta. 

Quanto à fase em que se encontram os diferentes tipos de manifestações – finalizadas ou 

em andamento (abertas), bem como aos seus respectivos prazos médios de oferta de resposta, 

observou-se, por exemplo, que das 10.271 reclamações, 9.988 já se encontram finalizadas e 283 

ainda estão em andamento, sendo que o prazo médio deste tipo de manifestação está em 16 dias. 

A situação dos demais tipos de manifestação é apresentada abaixo: 

 

 

Quanto aos assuntos e sub assuntos mais solicitados, bem como a ordem em que se 

encontram, tem-se: 

 

 

Reclamação Denúncia Sugestões Informação L.A.I. Elogio

Abertas 283 305 22 32 32 144 

Finalizadas 9.988 3.985 672 2.178 1.826 3.491 

Prazo Médio (dias) 16 19 15 10 17 3 
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392

659

2.157

2.882

Concursos/Meritocracia

Questões salariais

Plano de saúde - IPASGO

Empréstimo consignado

1º Assunto (31%)-Serviços para o 
Servidor Público.

Principais Subassuntos:

252

293

467

2.904

Descumprimento de …

Falta de educação

Despreparo do servidor

Elogio

2º Assunto (21%)-Conduta do 
Servidor Público.

Principais Subassuntos:

290

568

806

914

Falta de Servidores

Falta de estrutura física

Processo/Procediment…

Outros

3º Assunto (14%)-Bem 
Público/Serviço Público.

Principais Subassuntos:

143 

193 

408 

781 

Transferência de veículo

Multas

Outros

Habilitação de motorista

4º Assunto (7%)-Trânsito.
Principais Subassuntos:
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D) DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO E 
INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS: 

 

D.1) TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 
 

No campo da transparência pública adotou-se, ao longo do ano de 2014, medidas de 

aperfeiçoamento tecnológico e informacional. Tais medidas objetivaram, sobretudo, maior 

interação com o usuário/cidadão. Foram criadas e disponibilizadas ferramentas de consulta 

interativa, permitindo a realização de cruzamento e de desagregação de informações de acordo 

com o interesse do usuário. Com esse novo formato é possível o cidadão obter informações 

sobre: 

 

1. Gastos Governamentais, realizando filtros por Exercício (ano); Grupos de Despesa; 

Natureza de Despesa, Dotação Orçamentária; Função Orçamentária; Fontes de 

Recursos; Órgão; CPF ou CNPJ do beneficiário; 

2. Empenhos e Pagamentos, realizando filtros por Órgão, CPF/CNPJ, Período ou, ainda, 

uma consulta aberta que contenha qualquer parte do nome de um beneficiário de 

empenho ou pagamento; 

3. Licitações, escolhendo o nível de desagregação por Tipo de Relatório (Visão Geral, 

Licitações em andamento, Licitações concluídas, Participantes de Licitação e por 

fornecedores/parceiros), podendo filtrar por órgão e exercício (ano) e, também, obter 

resultados de pesquisa incluindo apenas qualquer parte do nome de 

fornecedor/parceiro; 

4. Beneficiário (s) de pagamento (s), realizando filtros por nome e/ou CPF/CNPJ e 

exercício (ano); 
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5. Orçamento do Estado, realizando filtro por exercício (ano) e órgão, definindo o 

relatório de interesse, desde a visão geral até níveis de desagregação por natureza de 

despesa, funcional-programática, programa/ação e os restos a pagar. 

 

Além das consultas acima citadas, outras tecnologias também foram incrementadas ao 

Portal, dentre elas: 

- Painéis estratégicos com dados georreferenciados sobre obras, licitações, educação e 

saúde.  

- Downloads de base de dados para atendimento do usuário avançado e de pesquisadores, 

seguindo a tendência do uso e compartilhamento de dados governamentais abertos.  

 No ano de 2014, 78.690 pessoas acessaram o sítio, contabilizando 130.251 visitas, com 

um percentual de 58,88% de novos visitantes em comparação a outros períodos. Destes 

visitantes, 98,83% residiam no Brasil. 

 O serviço mais procurado no Portal Goiás Transparente é o que traz as informações sobre 

o pessoal que compõe a administração pública. Os dados permitem que o usuário acesse a 

relação nominal de servidores e suas respectivas remunerações. Os acessos à página que traz 

esses dados corresponderam a 26,5 % do total de visitas ao portal. 

 Ainda no que tange à transparência pública foi realizado periodicamente o 

monitoramento dos sítios dos Órgãos do Poder Executivo para certificação do atendimento aos 

requisitos da Lei de Acesso a Informação, totalizando 150 análises realizadas ao longo do 

exercício nos quais foram verificados aproximadamente 1650 itens. 

 O Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção reuniu-se em seis 

oportunidades ordinariamente e em uma em caráter excepcional para escolha de novo ocupante 

de assento.  
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 No tocante às atividades de promoção da Ética Pública foram realizados, entre os meses 

de agosto e novembro, 30 eventos sobre o tema para servidores de unidades de Vapt-Vupt 

(Serviço de Atendimento ao Cidadão do Governo de Goiás), destes 26 foram realizados em 

municípios do interior do estado, alcançando aproximadamente 2500 servidores públicos. 

 As atividades de Controle Social foram realizadas em parceria com a equipe de Educação 

Fiscal da Secretaria da Fazenda, concentrando-se em orientações e capacitações realizadas em 

escolas das redes pública e privada, bem como na interação com a academia através das 

universidades locais. Nessas atividades foram distribuídas mais de 2 mil cartilhas que versam 

exclusivamente sobre o tema. 

 

D.2) PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO 

O combate à corrupção é essencial para o fortalecimento das instituições, a promoção das 

relações entre os cidadãos e a Administração Pública, o desenvolvimento e crescimento 

econômico e o normal funcionamento dos países. Adotar ações preventivas como meio de 

combate, tem constituído o objetivo central em muitos países, pois a existência de boas práticas 

de gestão contribui para prevenir situações de risco à corrupção.  

Para atender esta demanda, durante o exercício de 2014 foram executadas as seguintes 

atividades: 

- Elaboração do Manual para Implantação e Gerenciamento do Mapeamento de Riscos de 

Corrupção. 

- Elaboração do projeto, monitoramento e atualização do Sistema de Mapeamento de 

Riscos de Corrupção. 

- Implementação do Mapeamento de Risco de Corrupção nos Processos Organizacionais 

e de Serviços no âmbito do Poder Executivo Estadual, conforme previsto no Decreto 7.905/2013. 
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- Capacitação de servidores estaduais para a implantação do Mapeamento de Riscos de 

Corrupção em suas respectivas instituições. 

- Capacitação de representantes do CONACI – Conselho Nacional de Controle Interno 

sobre a Metodologia de Mapeamento de Riscos de Corrupção adotada pelo Estado de Goiás. 

- Identificação de processos organizacionais e avaliação dos critérios para seleção do 

mapeamento de riscos de corrupção. 

- Elaboração do Relatório do Mapeamento de Riscos de Corrupção (ciclo 2014), 

conforme Artigo 4º, § 1º do Decreto nº 7.905, de 11 de junho de 2013.  

 

D.3) INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS 

A gestão de informações estratégicas tem a finalidade de subsidiar as atividades de 

controle exercidas pela Controladoria-Geral, através da construção e produção de sistemas e 

conhecimentos que contribuam para o avanço na coleta e tratamento das informações relativas 

aos gastos públicos, o que em última análise, cria as condições estratégicas para que a 

administração possa atuar efetivamente na prevenção da corrupção e na construção de cenários 

prospectivos acerca das despesas públicas.  

Para atender esta demanda, durante o exercício de 2014 foram executadas as seguintes 

atividades: 

- Implementação do sistema de trilhas para cruzamento de bases de dados, por meio do 

qual se torna possível detectar e corrigir falhas, evitando ou barrando despesas desnecessárias. 

 

- Incorporação de bases de dados nos processos de implementação do sistema de trilhas 

para cruzamento de bases de dados, tais como: SEPNET, RAIS, Bolsa Universitária, Renda 

Cidadã, Banco do Povo, SCI e TCM (Folha de Pagamento). 
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- Implementação de trilhas direcionadas as auditorias internas realizadas por meio de 

demandas processuais na Superintendência Central de Controle Interno. 

 

- Implementação de trilhas ordinárias, com o intuito de auxiliar a Superintendência 

Central de Controle Interno, na identificação de indícios de desníveis nos procedimentos 

utilizados no processo licitatório e de Empenho.  
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VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Avalia-se como positiva a gestão do exercício de 2014 que somado às ações 

desenvolvidas nos exercícios de 2011 a 2013, contribuíram para a consolidação da 

Controladoria-Geral do Estado como órgão de Estado reconhecido pela sociedade e pelos pares 

como instituição perene que atua na defesa do patrimônio público, na qualificação do gasto 

público, promovendo a transparência e controle social. 

 Registra-se que a consolidação, por meio da Lei n° 18.441/2014, do quadro permanente 

da CGE, com a fixação de 150 (cento e cinqüenta) gestores de finanças e controle foi 

fundamental para a consolidação institucional da Controladoria-Geral do Estado. 

 Planeja-se desenvolver para o quadriênio de 2015-2018, planejamento estratégico no 

âmbito desta Controladoria-Geral com ênfase na transparência e controle social. Serão 

priorizados nesse planejamento o avanço das atividades de inteligência na fiscalização, com 

aprimoramento das trilhas eletrônicas com formalização de novas parcerias com entidades 

públicas e privadas; o aprimoramento do site da transparência do Poder Executivo 

disponibilizando ao cidadão acesso aos atos e ações governamentais, bem assim a priorização da 

fiscalização prévia e concomitante, com vistas a orientar o gestor público na condução da 

despesa pública. 
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IX-GLOSSÁRIO - ANEXO ÚNICO 

 Seguem os termos mais comumentente adotados pela Controladoria-Geral do Estado: 

Comparabilidade: Os Relatórios devem ser emitidos em maior consonância possível 

com o Padrão CONACI, no intuito de viabilizar a comparabilidade e avaliação por parte dos seus 

usuários. 

Publicidade: Os Relatórios deverão ser publicados no portal do CONACI na 

internet, nos portais dos respectivos órgãos de controle interno e em outros meios disponíveis, no 

sentido de lhes garantir amplo e irrestrito acesso.  

Relatório de Auditoria: documento destinado ao relato de fatos e ocorrências 

apurados no desenvolvimento dos trabalhos, que pode ser do tipo de exercício, de 

acompanhamento, operacional ou outro, de acordo com o objeto auditado. 

Auditoria de Exercício: consiste na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial dos Órgãos e Entidades quanto à legalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, e se constitui em peça que subsidiará o 

julgamento da gestão dos administradores públicos.  

Auditoria de Acompanhamento OU Inspeção Física:  compreende a fiscalização de 

atos da gestão dos administradores quanto ao cumprimento dos princípios da Administração 

Pública Estadual, de metas e de programas podendo, inclusive, subsidiar o trabalho de Auditoria 

de Exercício.  

Inspeção Física OU Auditoria de Acompanhamento:  compreende a fiscalização de 

atos da gestão dos administradores quanto ao cumprimento dos princípios da Administração 

Pública Estadual, de metas e de programas podendo, inclusive, subsidiar o trabalho de Auditoria 

de Exercício.  
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Auditoria Especial: abrange a fiscalização de fatos ou situações relevantes ou 

extraordinárias, sendo realizada por solicitação do Chefe do Poder Executivo, de Secretário de 

Estado ou de outros agentes políticos com idênticas prerrogativas; e  

Tomada de Contas Especial: visa à apuração de responsabilidade por ocorrência de 

dano à Administração Pública e à obtenção do respectivo ressarcimento.  

Parecer: é o documento destinado à emissão de opinião fundamentada.  

Notificação: é o documento destinado a dar ciência ao administrador sobre 

ilegalidades, irregularidades ou deficiências que exijam a adoção de providências imediatas.  

Comunicado: é o documento destinado a relatar e/ou orientar os administradores 

sobre os atos de gestão, apresentando recomendação, quando couber, para regularização ou 

melhoria 

Informação: é o documento destinado a relatar atos e fatos constatados na análise de 

processos administrativos, de modo a evidenciar a opinião. 

Instrução Normativa: é o documento destinado a instituir normas procedimentais 

aplicáveis à Administração Pública, na área de sua competência.  

Circular: é o documento destinado a estabelecer critérios uniformes específicos a 

serem adotados pela Administração Pública Estadual.  

Demonstrativo Financeiro: é o documento previsto em lei ou requisitado por 

autoridade competente, destinado a apresentar informações específicas acerca da situação e/ou 

movimentação patrimonial, financeira e orçamentária de um Órgão, Entidade ou Fundo.  
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Demonstrações Contábeis: compreendem os documentos estabelecidos em lei 

destinados a evidenciar, de forma estruturada, a situação patrimonial e financeira da 

Administração Direta e consolidada do setor governamental, bem como as suas variações, que 

estão submetidas, quanto à sua elaboração e divulgação, às Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público.  

Prestação de Contas Governamental: também denominada Balanço Geral, 

compreende o conjunto ordenado das Demonstrações Contábeis das Entidades integrantes da 

Administração Pública, das demonstrações consolidadas do setor governamental, de 

demonstrativos extraídos do Sistema Finanças Públicas e de outras fontes, bem como do 

relatório de análise e interpretação dos resultados da gestão governamental.  

Certificado: é o documento destinado a comprovar a regularidade de pessoas físicas 

ou jurídicas para com a Administração Pública.  

 

 

 


