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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 também 
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 V deste documento, as principais 
atividades desenvolvidas pela Controladoria-Geral do Estado no decorrer do exercício de 2013, 
com o objetivo de dar transparências às ações governamentais e cumprindo o princípio 
republicano de prestações de contas. 
 
 

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 
da 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 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. 
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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 orgãos 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. 
 

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 – AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 

 

O planejamento é ferramenta de alta relevância para o desenvolvimento 
organizacional na medida em que possibilita a priorização de esforços e recursos para a 
consecução dos objetivos almejados. Assim, a Superintendência de Controle Interno define 
anualmente, no início de cada exercício, uma estimativa das metas que pretende atingir de 
acordo com as áreas de atuação. 

Todavia, alguns desdobramentos previstos para acontecer neste exercício de 2013 
não se consolidaram em razão de demandas urgentes de trabalho que impactaram o 
planejamento anual. Este relatório, portanto, contém as realizações e justificativas para as 
eventuais divergências entre o planejamento e as execuções de 2013. Para fins de sistematizar a 
apresentação das atividades, as descrições obedecerão a estrutura prevista no Regimento 
Interno desta CGE. 

 
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 
Apreciação dos Editais de Licitação e seus 
anexos, bem assim os 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 601 

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 unid 18 

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 unid 14 

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 380 

Auditoria de Conformidade realizada por 
meio de Ordens de serviços 

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

Ordem de Serviço unid 24 

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 
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Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta 
Física 

Realizada 
Auditoria operacional em ações previstas 
nos Programas sob a gestão das 
órgãos/entidades  

Aferir as ações governamentais quanto aos 
aspectos da eficiência, economicidade e 
eficácia 

Relatório de 
Auditoria unid 1 

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

Relatório de 
Auditoria Especial unid 5 

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 12 

Auditorias de conformidade dos contratos 
de gestão realizados com a Administração 
pública estadual 

Verificar a conformidade dos contratos de 
Gestão firmados com o Estado de Goiás Relatório unid 4 

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 

Inspeções Concomitantes de conformidade 
de ações específicas de contrato de gestão 
realizado com Administração pública 
estadual 

Verificar a conformidade de ações específica 
e temporal constante no Plano de Trabalho 
do Contrato de Gestão SEGPLAN/OVG   

Inspeções Realizadas unid 3 

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 166 

Monitoramento sistêmico da utilização das 
ferramentas do controle e avaliação do 
desempenho do Contrato de Gestão 
01/2011 - SEGPLAN/OVG 

Verificar se os atores responsáveis pelo 
controle e avaliação dos indicadores de 
desempenho pactuados estão cumprindo tais 
obrigações (Gestor do Contrato, Comissão 
de Acompanhamento e Avaliação, 
SEGPLAN, AGDR, OVG...) 

Monitoramento 
realizado percen 100 

 

                 1.1 Informações gerais sobre as auditorias 

 

                 Convênios/Contrato de Gestão com Prefeituras/Entidades sem fins lucrativos: 

Valor ressarcido R$ 255.670,00, referentes a valor não aplicado, aplicação financeira em 

desacordo com normativo, devolução de tarifas, contrapartida aplicado a menor. Na maioria 

dos demais casos ocorreram erros formas, em regra geral recomendou-se a estruturação de 

equipes nos órgãos concedentes para acompanhar e fiscalizar a execução dos convênios; 

analisar as prestações de contas. Foi sugerida e acatada a rescisão de 01 (um) convênio e por 

vícios na origem 01 (um) convênio foi anulado por não cumprimento de cláusula 

condicionante. 

 

                  1.2 Informações sobre as principais auditorias realizadas pela Gerência de 

Auditoria da Área Econômica 
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                 Auditoria do Convênio 04/2011 - SIC com o Município de Nerópolis 

                 Escopo: Auditoria no Convênio 04/2011, cujo objeto é a transferência de recursos 

financeiros pela CONCEDENTE, no montante de R$ 1.280.814,00 (hum milhão, duzentos e 

oitenta mil, oitocentos e quatorze reais), parte remanescente do recurso de R$ 2.281.814,00 

(dois milhões, duzentos e oitenta e um mil, oitocentos e quatorze reais), não repassado 

oportunamente, decorrente do Convênio nº 002/10, para a aquisição de uma área rural no total 

de 135.29.74 ha, firmado pelo Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Industria e 

Comércio e o Município de Nerópolis.  

                 Achados: Definição do objeto de forma imprecisa; metas descritas de forma 

insuficiente; fiscalização/acompanhamento inexistente; realização de despesas não permitidas; 

aplicação financeira do recurso do convênio em desacordo com a legislação.  

                 Resultados/Recomendações: Este grupo de achados, além das recomendações de 

melhorias nos procedimentos de formalização, acompanhamento e fiscalização da execução e 

análise das prestações de contas, suscitou a devolução de R$ 250.162,19, ao erário. Culminou 

ainda no comprometimento da SIC quanto às melhorias das rotinas de transferências 

voluntárias de recursos, que se materializou em manual normativo de prestação de contas. 

 

                 Auditorias dos convênios nº 10/2011 – SIC com o Município de Anápolis e 

06/2011 – SIC e 09/2011 - SIC com Associação Industrial e Comercial de Anápolis – 

ACIA 

                 Escopo: Auditar o Convênio nº 10/2011 – SIC cujo objeto é a Campanha Natal de Luz 

da Cidade de Anápolis, no ano de 2011, visando propiciar ao Estado ampla divulgação dos seus 

programas de Governo; Convênio 06/2011 – SIC, cujo objeto é a Realização do 4° Seminário de 

Desenvolvimento Econômico de Goiás e Convênio 09/2011 – SIC, cujo objeto é o Lançamento 

da 4º edição do Sarau Cultural de Anápo1is.  

                 Achados: Aspectos formais permearam a maioria dos achados; contudo, foram 

evidenciados achados como: contrapartida financeira não executada conforme regulamentado, 

contrapartida executada e não depositada na conta específica, aprovação de prestação de contas 

sem a documentação mínima exigida, realização de despesa em data anterior à vigência do 

instrumento de convênio.  
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                 Resultados/Recomendações: este grupo de achados, além das recomendações de 

melhorias nos procedimentos de formalização, acompanhamento e fiscalização da execução e 

análise cautelosa das prestações de contas culminando com compromisso da SIC nas melhorias 

das rotinas de transferências voluntárias de recursos, materializada em manual normativo de 

prestação de contas; suscitou a devolução do valor da contrapartida pactuada e não aplicada no 

objeto, correspondente ao valor de R$ 5.508,18, ao erário. 

 

                 Auditorias dos convênios PRGE nº 1072/2011 – CELG/IFG e 

/GOIÁSTURISMO/ GOV. GO/Nº 700800/2008. 

                 Escopo: promover auditoria com a finalidade de apurar suposto superfaturamento na 

recuperação dos medidores eletromecânicos e direcionamento da parceria no Convênio PRGE 

nº 1072/2011 e realizar auditoria nos processos, contratos (inclusive formalização, execução, 

fiscalização, medição e pagamento) e nos procedimentos de liquidação e pagamento das 

despesas financiadas com recursos do Convênio Mtur/AGETUR/GOV. GO/N° 700800/2008, 

firmado entre o Ministério do Turismo e a Agência Goiana de Turismo - AGETUR, os 

trabalhos da auditoria balizaram-se na denúncia de preterição de pagamentos alegada pela 

empresa Aurus Comercial e Distribuidora LTDA.  

                 Achados: aspectos formais permearam a maioria dos achados; contudo, foram 

constatados achados – celebração de convênio sem documentos que deveriam respaldar técnica 

e juridicamente a celebração do convênio; sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao 

mercado; inexecução do objeto pactuado; modalidade de licitação em desacordo com o 

recomendado no Termo do Convênio; objeto da licitação especificado de modo a direcionar a 

licitação ou restringir o caráter competitivo do certame; ausência de pagamentos por serviço 

e/ou aquisições realizadas por não ter havido o repasse dos recursos financeiros da Concedente 

para a realização da meta pactuada;  

                 Resultados/Recomendações: estes grupos de achados concorreram para anulação 

do Convênio Mtur/AGETUR/GOV.GO/N° 700800/2008 com correspondente assunção de 

serviços já prestados no valor de R$ 1.415.501,61 com a contrapartida e denúncia do Convênio  

PRGE nº 1072/2011 por parte da CELG. 
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                   2. GERÊNCIA DE AUDITORIA DA ÁREA SOCIAL - GEAS 
 
 
Tabela 02 -Atividades Executadas pela Gerência de Auditoria da Área Social. 
 

Atividade Objetivo Produto Unidade Meta Física 
Realizada 

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 21 

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

Relatório de 
Auditoria unid 9 

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 24 

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 269 

Manifestação em processos com problemas na 
contratação provenientes de licitações, dispensas e 
inexigibilidades, bem como adesões às Atas de 
Registro de Preços, e que não tiveram apreciação 
prévia do sistema de controle interno. 

Manifestação posterior. Processo 
analisado unid 20 

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 unid 6 

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 154 

Análise Processual. 

Análise processual dos atos de  
gestão orçamentária e financeira 
que envolvam despesas acima de 
R$ 500.000,00; prestação de contas de 
adiantamentos e fundos rotativos. 

Processos 
Analisados unid 190 

Auditoria de conformidade dos contratos de gestão 
realizados com a Administração pública estadual. 

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

Relatório unid 2 

 
                   2.1 Informações gerais sobre as auditorias 

 

                 Auditoria na AGECOM 

                 Escopo: Apurar possíveis fraudes realizadas com os jornais da Associação 

Esportiva. 

                 Achados: Ausência de critérios objetivos para a escolha dos veículos, tornando o 

procedimento suscetível a falhas e/ou irregularidades, a exemplo de insuficiência de tiragem do 

veículo escolhido. 
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                 Resultados/Recomendações: Instituição de mecanismos de controle de despesas a 

serem realizadas por agências de publicidade e, em virtude dos critérios das escolhas dos 

veículos e suas respectivas tabelas de preços, estabelecimento de critérios objetivos para a 

escolha do veículo de comunicação, e que o mesmo seja submetido à certificação independente. 

Além disso, recomendou-se que divulgue informações pertinentes aos fornecedores de serviços 

especializados e dos veículos prestadores dos serviços, inclusive subcontratadas, conforme 

determinação do art. 16 da Lei Federal nº 12.232/2010. 

 

                 Auditoria na AGECOM 

                 Escopo: Verificar a vantagem em adquirir ao invés de locação de máquinas ilha de 

edição não linear, bem como averiguar a regularidade de locação de câmeras com a empresa 

Makro, referentes aos exercícios de 2009 a 2011. 

                Achados: No decorrer da execução contratual, o objeto do contrato de locação foi 

substancialmente modificado, isto é, houve a substituição das ilhas de edição não linear por 

máquinas i-Mac, resultando em uma locação onerosa destas máquinas, quando comparado com 

os preços de mercado visando uma possível aquisição, e a ocorrência de falhas na execução 

contratual. 

                 Resultados/Recomendações: Que o gestor do contrato seja atuante na fiscalização e 

acompanhamento da execução contratual; quando da elaboração de novo edital de locação, 

demonstre a vantagem econômica da locação de bens em detrimento da aquisição; quando da 

alteração de cláusulas regulamentares ou de serviço, formalize essas alterações; quando da 

entrega dos equipamentos adquiridos, mediante Pregão Eletrônico nº 13/2012, formalize a 

devida supressão dos serviços de locação desses bens no contrato; que se realize estudo 

comparando os valores pagos na locação das máquinas i-Mac com o praticado no mercado e, se 

for o caso, apure o prejuízo ao Erário; adote medidas administrativas para verificação de 

responsabilidades e promoção do devido ressarcimento ao Erário; que em futuras contratações 

seja prevista em cláusula contratual a obrigação da contratada apresentar relatório que contenha 

o detalhamento do serviço anexo às notas fiscais; e que exija da contratada a correta descrição 

nas notas fiscais dos serviços prestados. 

 

 



    

 15 
 

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
 
 

                 AGECOM 

                  Escopo: Verificar a legalidade e licitude das despesas realizadas nas contratações de 

empresas jornalísticas nos anos de 2010 e 2011. 

                 Achados: realização de pagamentos sem observância da ordem cronológica e sem 

comprovação prévia da realização dos serviços; ausência de justificativas de preços em 

processos de veiculação de outdoors e de planejamento básico para justificar a contratação dos 

veículos de comunicação; comprovação de vantajosidade mediante apresentação de orçamentos 

de empresas com mesmo endereço comercial e despesa sem prévio empenho. 

                 Resultados/Recomendações: promover o controle e tratamento isonômico quanto 

aos prazos de pagamento aos veículos/empresas utilizados em campanhas publicitárias; 

comprovar a prestação dos serviços previamente ao pagamento da despesa; anexar aos 

processos de veiculação de outdoors a respectiva justificativa de preços, ainda que seja a tabela 

do Sindicato das Empresas de Painéis, Outdoors, Mídia Exterior e Comunicação Visual no 

Estado de Goiás; demonstrar a justificativa técnica e/ou critérios utilizados para escolha dos 

veículos de mídia; despender maior atenção aos orçamentos utilizados na comprovação da 

vantajosidade nos processos de subcontratação de serviços; e planejar de forma a respeitar as 

normas de execução orçamentária e financeira. 

 

                 Auditoria no IPASGO 

                 Escopo: Apuração de suposta existência de fraude no(s) procedimento(s) 

licitatório(s) realizado(s) no âmbito do IPASGO, no período compreendido entre 20 de agosto 

de 2007 a 1º de maio de 2008, que resultaram na contratação da empresa EVOLUTI 

TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.. 

                 Achados: Restrição ao caráter competitivo do certame, mediante exigência de 

qualificação econômico-financeira para o total da proposta, quando deveria ser por lote; 

restrição ao caráter competitivo do certame, mediante exigência de realização de vistoria 

técnica em prazo anterior à apresentação das propostas; participação na licitação de empresas 

pertencentes a pessoas com grau de parentesco comum; direcionamento de contratação direta 

realizada pelo IPASGO, sem a devida justificativa da escolha do fornecedor, para a contratação 

da empresa EVOLUTI (contrato nº 0011/2008 – UNAC) e o desaparecimento dos processos nº 
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951228/2008, nº 965056/2008, nº 983928/2008, nº 897568/2007, nº 937632/2008, nº 

911392/2007 e nº 924752/2007, no âmbito do IPASGO. 

                 Resultados/Recomendações: 

a) que nas próximas licitações a serem realizadas, bem como naquelas que já se encontram em 

andamento: 

 cujo objeto for divido em lotes/itens, limite a comprovação de capital social mínimo por 

lote/item, em consonância ao entendimento do Tribunal de Contas da União acerca do tema. 

Atente-se que as exigências de qualificação constantes em seus editais de licitação configurem-

se apenas como exigência de que a futura contratada tenha a capacidade de execução 

contratual, evitando-se restrições ao caráter competitivo do certame; 

 em que houver a necessidade obrigatória de visita técnica das licitantes, faça coincidir o 

prazo final para a vistoria com o prazo final para o recebimento das propostas; 

 atente-se ao fato de que empresas cujos sócios possuem relação de parentesco, sócios 

comuns, endereços idênticos, aliado em conjunto com outros fatores, poderá indicar a 

ocorrência de fraudes contra o certame, adotando as medidas cabíveis em cada caso; 

 instrua os autos de forma demonstrar claramente as razões da escolha do fornecedor, em 

atendimento ao disposto no art. 26, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

b) que proceda a abertura de sindicância para a apuração de responsabilidades quanto ao 

desaparecimento dos referidos autos e comunique à Superintendência da Corregedoria-Geral da 

Controladoria-Geral do Estado a abertura do respectivo processo de apuração de 

responsabilidade, conforme a atribuição estabelecida pelo art. 7º, § 1º, II, da Lei Estadual Nº 

17.257, de 25 de janeiro de 2011. 

                 Auditoria no SEDUC 

                 Escopo: Aapurar supostas irregularidades ocorridas durante o Pregão Presencial 

SRP nº 002/2012-SEDUC/GO e verificar o cumprimento das recomendações proferidas pela 

Superintendência Central de Controle Interno (SCI) da Controladoria-Geral do Estado, por 

meio da Nota Técnica 11604/2012 – GEAS/SCI. 

                 Achados: Atendimento parcial das recomendações emanadas pela Superintendência 

de Controle Interno. Não foi possível determinar a inidoneidade da empresa CAPRICÓRNIO 

S/A e não há indícios de sobrepreço nos kits de uniforme. 
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                 Resultados/Recomendações: Promoção das devidas mudanças recomendadas pela 

SCI, alterando, acrescentando ou suprimindo itens do instrumento editalício e 

acompanhamento da efetiva entrega dos kits de uniforme aos alunos da rede estadual de 

educação. 

 

                 Auditoria SES 

                 Escopo: Verificar possíveis irregularidades nos autos do processo administrativo nº 

200400010014306, referente à contratação e pagamento de serviços de limpeza, conservação, 

desinfecção hospitalar, copa, lavanderia e jardinagem nas unidades da SES. 

                Achados: Ausência de designação de servidor responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização do contrato; necessidade de glosa apontada no monitoramento n.º 69; prestação de 

serviços no Condomínio Solidariedade sem amparo legal que a colocasse sob a 

responsabilidade da Secretaria e atraso no recolhimento ao INSS referente aos serviços 

prestados, gerando prejuízo ao Erário. 

                 Resultados/Recomendações: Designação de servidor responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização de contrato; instauração de procedimento para verificação do 

valor a ser ressarcido, correspondente ao quantitativo de pessoal / serviços não prestados no 

período anterior a 01/08/2010; e instauração de procedimento administrativo a fim de apurar 

responsabilidade dos agentes que deram causa às irregularidades referentes à prestação de 

serviços no Condomínio Solidariedade sem amparo legal e ao atraso no recolhimento do valor 

devido ao INSS. 

 

                 Auditoria na UEG 

                 Escopo: Verificar a legalidade dos contratos de locação de veículos, de 

fornecimento de combustíveis e de manutenção de veículos celebrados entre a Universidade 

Estadual de Goiás (UEG) e as respectivas empresas Goiasserv Serviços e Transportes Ltda., 

Trivale Administração Ltda. e Wanderson Alves da Silva (Dinamic). 

                 Achados: Ausência de designação formal de representante da Administração para 

acompanhamento da execução e fiscalização de contrato, ausência de procedimentos de 

fiscalização de contratos, sobrepreço no valor da gasolina, ilegalidade no procedimento de 

escolha da proposta vencedora do Pregão Presencial nº 002/2009, realização de despesas não 
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amparadas em contratos, aplicação irregular de recursos públicos, pagamento indevido de 

despesas, ausência de controles de abastecimentos, utilização de servidores da UEG para 

dirigirem carros locados e ausência de minuta e parecer jurídico referente à formalização de 

termo aditivo. Dos trabalhos de auditoria verificaram-se prejuízo ao Erário na ordem de R$ 

164.171,75 (cento e sessenta e quatro mil, cento e setenta e um reais e setenta e cinco 

centavos). 

                 Resultados/Recomendações: Que em contratos já celebrados ou que venha a 

celebrar, formalize a designação de representante da Administração responsável pela 

fiscalização e acompanhamento do contrato, inclusive determinando fiscais em nível regional 

ou por unidade; efetive o controle e fiscalização dos contratos; oriente os servidores da 

Comissão Permanente de Licitação, em especial o Pregoeiro, a fim de que seja cumprida a 

legislação pertinente aos certames licitatórios; proceda à devida orientação dos servidores que 

atuam nas Gerências de Contratos e Convênios e, ainda, na sua Assessoria Jurídica, a fim de 

que seja cumprida a legislação pertinente nas alterações contratuais; e sejam tomadas 

providências administrativas para ressarcimento ao Erário dos valores indicados no Relatório 

de Auditoria e, esgotadas tais providências, a instauração de Tomada de Contas Especial. 

 

                 Auditoria na AGEL 

                 Escopo: Apurar denúncia contra as empresas vencedoras do Pregão Eletrônico nº 

056/2012 – AGEL, quanto a possível irregularidade no enquadramento apresentado pelas 

mesmas para participarem do processo licitatório. 

                 Resultados/Recomendações: Não foram constatados achados. 

 

                 Auditoria nas Contas dos Titulares dos Órgãos e Entidades 

                 Escopo: Avaliar 24 contas anuais de administradores e responsáveis dos órgãos e 

das entidades do Poder Executivo. 

                 Achados: Decorreram dos resultados dos exames nos processos anuais de contas e 

das constatações decorrentes da atuação do Controle Interno por meio de inspeções, auditorias 

e/ou outros atos fiscalizatórios. 

                 Resultados/Recomendações: Elaboração de 22 relatórios de auditoria da gestão e 

emissão de 21 certificados. Das 21 contas certificadas, 02 foram consideradas regulares, 01 
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irregular e 17 regulares com ressalva. Cumpre mencionar que a unidade orçamentária Fundo 

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) apresentou no exercício de 2012, 

dois ordenadores de despesa, sendo as contas de um ordenador considerada regular e de outro 

regular com ressalva. Os respectivos processos foram submetidos ao Tribunal de Contas do 

Estado de Goiás a quem compete o julgamento. 

 

                 Auditoria SEDUC 

                 Escopo: verificar a regularidade da seleção de artistas locais para o XIV Festival 

Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), bem como a legalidade de transferências 

de recursos públicos à Associação Brasileira de Documentaristas para realização da 10ª Mostra 

ABD Cine Goiás. 

                 Achados: destinação irregular de recursos públicos para premiação da X Mostra 

ABD – Goiás e falhas na definição, divulgação e aferição dos critérios de seleção de artistas 

locais para apresentação no XIV FICA. 

                 Resultados/Recomendações: quando da alteração do edital de seleção, realize a 

publicação das modificações realizadas; abstenha-se de realizar seleções utilizando critérios 

não previstos em edital; exija da curadoria o registro dos procedimentos de seleção de artistas 

goianos de modo a permitir a aferição dos critérios de seleção e promover a transparência do 

processo. Além disso, recomendou-se que quando houver necessidade de deslocamento de 

recurso público para finalidade diversa da estabelecida em termo de parceria, realize o devido 

aditamento ou celebre novo instrumento e em atendimento ao disposto no item 9 do Despacho 

“AG” n° 000876/2013, após manifestação da Advocacia Setorial da SECULT, adote as 

medidas sugeridas no item 13 do Parecer n° 000511/2013, conforme transcrito a seguir: 

“13. Isto posto, considerando que não foram adotados nenhum dos caminhos 

indicados acima, opina-se pela adoção das seguintes medidas: a) tomada de 

contas especial; b) abertura de sindicância para apurar a responsabilidade pela 

não adoção das medidas adequadas; e como conseqüência lógica, abertura do 

devido processo disciplinar.” 
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                  Auditorias de Convênio 

                 

                 Auditoria no Contrato de Gestão nº 001/2010 firmado entre o Estado de Goiás, 

por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), e a Fundação de Assistência Social de 

Anápolis (FASA), para administrar o Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo 

(HUHS). 

                 Escopo: verificar o cumprimento e dimensionamento das metas, o atendimento dos 

principais objetivos, a utilização dos bens móveis cedidos, bem como a fiscalização e a 

avaliação realizadas pela SES. 

                 Achados: intempestividade na constituição, por parte da contratada, das Comissões 

previstas no Contrato de Gestão; inatividade das Comissões, sob responsabilidade da 

contratada, previstas no Contrato de Gestão; descumprimento do Regimento Interno do Serviço 

de Manutenção do Hospital; falhas nos procedimentos de controle dos serviços terceirizados de 

manutenção de equipamentos; ausência de controle das manifestações dos usuários no setor de 

ouvidoria; ausência de fiscalização por parte da Secretaria de Estado da Saúde; atuação 

insuficiente da Comissão de Avaliação; planejamento inadequado para estipulação de meta; 

cumprimento parcial das metas estipuladas; informações prestadas pela Organização Social 

incompatíveis com o efetivamente executado; taxa de ocupação acima da média desejável; 

incoerências na estipulação das metas pactuadas; não encaminhamento do relatório conclusivo 

elaborado pela Comissão de Avaliação à autoridade supervisora e à Assembléia Legislativa. 

                 Resultados/Recomendações: sugeriu-se que: a) fossem instituídas, 

tempestivamente, as comissões com a função específica de fiscalizar a execução dos contratos 

de gestão, indicando os responsáveis e as atribuições, e que efetivamente se procedesse a 

fiscalização; b) a comissão de avaliação fosse mais atuante, com análises periódicas e 

abrangentes, e que fosse estabelecido um cronograma de reuniões de trabalho para o 

cumprimento de tarefas vinculadas aos contratos de gestão; c) os relatórios de avaliação 

contivessem o demonstrativo de análise das metas e que fossem encaminhados à autoridade 

supervisora, bem como à Assembleia Legislativa; d) fossem apresentados os resultados dos 

estudos referentes à retificação do Plano de Metas de Produção – Quantitativos e Metas 

Mensais, revisando as metas inicialmente pactuadas no Contrato de Gestão nº 001/2010, uma 

vez que o prazo estabelecido pela Portaria nº 077/2013-GAB/SES (fls. 2081-volume X) para a 
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realização desse estudo expirou em 30/03/2013; e) com base no estudo realizado, que se 

promovesse a devida repactuação das metas estabelecidas no Contrato de Gestão nº 001/2010, 

bem como a revisão dos valores pactuados que, possivelmente, estivessem superestimados; f) 

considerando a ausência de autorização, por parte da SES, para a alteração de UTI Pediátrica 

para UTI Adulto e a obrigatoriedade de vinculação ao instrumento pactuado, instaurasse 

procedimento administrativo a fim de apurar a responsabilidade pelo uso indevido do valor  

destinado à meta pactuada e não executada, procedesse a devolução aos cofres públicos e a 

deliberação acerca da continuidade da meta relativa ao serviço de UTI/PEDIÁTRICA. 

Ressaltou-se ainda, que em caso de deliberação pela suspensão, fosse efetuado aditivo ao 

presente Termo, com a supressão em pauta; g) que fosse cumprido o Contrato de Gestão nº 

001/2010 na sua íntegra, em especial, o subitem 3.1.8, da Cláusula Terceira do Contrato, 

relativo à manutenção da estrutura física adequada às atividades de assistência e de extensão de 

serviços à comunidade assistida; h) que fosse observada a média desejável da Taxa de 

Ocupação estabelecida pela Portaria nº 1.101-GM de 12/06/02. i) fosse verificado se as 

comissões, de responsabilidade da Contratada, previstas nos contratos de gestão estão sendo 

instituídas tempestivamente e se mantém ativas; j) fosse verificado se a contratação dos 

empregados está em consonância com a ocupação que esses realmente exercem; k) 

acompanhasse a transformação do Setor de Ouvidoria do HUHS para o Nível I, bem como 

verifique o adequado tratamento das demandas, de forma a garantir o acompanhamento e o 

retorno da manifestação ao usuário; l) além disso, se adotasse providências necessárias para 

que a FASA: i. apresentasse as informações e/ou documentos de forma completa e tempestiva; 

ii.mantivesse na unidade hospitalar os registros de manutenção dos equipamentos; iii. exigisse 

das empresas contratadas as fichas individuais de equipamentos, as quais devem conter 

informações relativas às manutenções preventivas e corretivas realizadas. 

  

                 Auditoria para apurar denúncia sobre a administração exercida pela 

Organização Social no Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) 

                 Escopo: verificar a existência de enfermarias improvisadas nos corredores do 

Hospital. 

                 Achados: enfermarias improvisadas nos corredores e superlotação da Unidade 

Hospitalar; pactuação inadequada das metas a serem cumpridas pela organização Social e falha 
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na composição da Comissão Unificada de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão 

(COMACG) para o HUGO. 

                 Resultados/Recomendações: recomendou-se que fosse estipulado um cronograma 

para conclusão das medidas de ampliação dos leitos de internação e reforma e ampliação do 

Hospital, com vistas ao atendimento de qualidade; fossem efetivamente cumpridas as 

determinações constantes da Portaria nº 077/2013-GAB/SES/GO, prorrogada pela Portaria nº 

102/2013-GAB/SES/GO; fosse revista a Cláusula Oitava do Contrato de Gestão nº 64/2012-

SES-GO, bem como a Portaria nº 089/2012-GAB/SES-GO, em relação à inclusão de 

representantes da contratada na composição da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

              

                 Análise do Relatório de Fiscalização nº 002/2013-GECR – AGR, realizado no         

Contrato de Gestão nº 091/2012 – SES/GO – SES / ISG, firmado entre a SES e o Instituto 

Sócrates Guanaes para gestão do Hospital de Doenças Tropicais – HDT 

                 Escopo: analisar a prestação de contas do Contrato de Gestão nº 091/2012 – 

SES/GO – SES / ISG, firmado entre a SES e o Instituto Sócrates Guanaes para gestão do 

Hospital de Doenças Tropicais – HDT, referente ao período de 28/06/2012 a 28/06/2013, 

utilizando como subsídio o Relatório de Fiscalização nº 002/2013-GECR – AGR. 

                 Resultados/Recomendações: ao Instituto Sócrates Guanaes – ISG recomendou-se: 

obediência aos princípios gerais de licitação para normas de aquisições e contratações; fossem 

efetuados os registros pertinentes ao patrimônio, na contabilidade. Não fossem aceitas 

reincidências; fosse observado o princípio contábil da competência, ou seja, lançamentos de 

aquisições devem ser registrados contabilmente no mês em que foram adquiridos; procedesse a 

devolução correspondente dos recursos R$ 892.516,81 (oitocentos e noventa e dois mil, quinhentos 

e dezesseis reais e oitenta e um centavos), devidamente corrigidos, e que houvesse a apuração de 

responsabilidade a quem deu causa; fosse suspensa a prestação de serviços deste fornecedor, 

fosse procedida a apuração de responsabilidade a quem deu causa ao feito e que as sequentes 

contratações sejam efetuadas seguindo os princípios legais para aquisição e contratação; todos 

os documentos fiscais sejam identificados ao seu respectivo instrumento contratual; fosse 

contabilizado o valor bruto dos repasses mensais, incluindo as tarifas bancárias; para futuras 

contratações similares, seja composto, previamente à realização da obra, o correspondente 

cronograma de execução; fossem rescindidos os correspondentes contratos e 
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devolvidos/glosados os valores pagos, devidamente corrigidos; fosse retida, recolhido o 

correspondente valor, bem como devolvido/glosado o valor referente às multas, juros e 

correções ora gerados; a OS promovesse a retenção na fonte, e o recolhimento direto dos 

tributos; fossem devolvidos/glosados os valores referentes às multas, juros e correções ora 

gerados; fosse demonstrada a diferença lançada em conflito no balancete; fosse 

devolvido/glosado o valor referente às multas, juros e correções ora gerados, devidamente 

corrigidos; fossem devolvidos/glosados, aos cofres públicos, os valores indevidamente 

utilizados, devidamente corrigidos. 

À Secretaria de Estado da Saúde: recomendou-se que fosse realizado o levantamento e registro 

formal do patrimônio constante nas unidades a serem repassadas às OS. Qualquer dano ou 

comprometimento em patrimônio do Estado não registrado na transferência da gestão, fosse 

atribuída à SES; quando da devolução de servidores, por parte da OS, fosse proferida a devida 

lotação em tempo hábil, no intuito de evitar que seja onerado indevidamente o contrato de 

gestão; fossem determinadas/promovidas as correspondentes devoluções/glosas previstas, 

ressaltando que os valores sejam devidamente corrigidos. 

À AGR: recomendou-se que fosse imputada penalidade cabível em razão das irregularidades 

verificadas; fosse verificada a necessidade de implementação de regulamentação específica 

para vinculação da despesa ao correspondente contrato de gestão. 

 

                  3. GERÊNCIA DE AUDITORIA DE INFRAESTRUTURA – GEIN 

 
Tabela 03- Atividades Executadas pela Gerência de Auditoria de Infraestrutura. 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta 
Física 

Realizada 

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 100% (421) 

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 10 

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 4 (100%) 
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Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta 
Física 

Realizada 

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 2 

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 338 

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 48 

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 unid 2 

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 8 

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 5 

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. 

Despacho percen 132 

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 2 

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 0,75 

Análise Processual 

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

Processos 
Analisados unid 42 

 

                  Informações gerais sobre as auditorias 

 

                 Principais Resultados Alcançados: correção dos defeitos detectados nas obras 

auditadas e uma melhoria na instrução dos processos de contratatação, medição e aditivação 

relativo a serviços de engenharia. Além do que, percebe-se uma maior conscientização, 

principalmente da AGETOP, devido à atuação da CGE, quanto à necessidade da melhoria da 

qualidade dos projetos elaborados para contratação de obras por aquela autarquia. 
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                 Informações sobre as principais auditorias realizadas pela Gerência de 

Auditoria de Infraestrutura – GEIN 

                 SANEAGO 

                 Escopo: auditar obras de implantação de dispositivos para proteção do reservatório 

João Leite contra acidentes com cargas perigosas nas travessias com a BR-060, trecho 

Goiânia/Anápolis. 

                 Achados: divergência exorbitante entre os quantitativos orçados e os 

medidos/pagos; habilitação indevidade da licitante vencedora; a obra não funciona ou não 

funcionará conforme concebido no projeto; execução de serviços com qualidade insatisfatória. 

                 Resultados/Recomendações: recomendou-se maior integração entre os setores de 

projeto e de execução de obras da SANEGO com o objetivo de melhorar a qualidade dos 

projetos; responsabilização dos servidores que deram causa a habilitação indevida da licitante 

vencedora; apresentação de um plano de ação para implantar alterações para que a obra 

funcione conforme concebida;   exercer uma fiscalização mais rigorosa na execução dessa 

obras; monitorar a obra em questão durante o período de garantia.  

 

                 Auditoria nos serviços de conservação da GO-215, entre Edéia e Edealina. 

                 Escopo: apurar denúncia a respeito da realização de tapa-buracos com areia na GO-

215, entre Edéia e Edealina. 

                 Achados: apesar da aplicação reiterada de multas na empresa contrtada os serviços 

de tapa-buracos não foi prestado de forma a garantir a trafegabilidadde da rodovia. 

                 Resultados/Recomendações: recomendou-se à AGETOP que tome providências no 

sentido de garantir a execução dos serviços contratados e não apenas multe reiteradamente a 

empresa contratada. 

 

                 Auditoria GO-154: Pilar/Santa Terezinha  

                 Escopo: auditoria nas obras de reconstrução da GO-154: Pilar/Santa Terezinha. 

                 Achados: presença de defeitos na pista de rolamento em seguimentos executados 

recentemente. 

                 Resultados/Recomendações: os defeitos detectados foram corrigidos pela 

AGETOP, que acionou a empresa resposável pela execução da obra. 
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                  Auditoria nas Obras de Reconstrução da GO-330, entre Ipameri e Catalão 

                  Escopo: apurar denúncia relativa as obras de reconstrução da GO-330, entre Pires 

do Rio e a BR-050 (Catalão). 

                 Achados: presença de defeitos na pista recém reconstruída. 

                 Resultados/Recomendações: foi recomendado que a Agetop tomasse providências 

no sentido de corrigir os defeitos detectados. 

                 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 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. 

 

                 Auditoria do Convênio 103/2011 – Agetop/Prefeitura Municipal e Rio Verde 

                 Achados: evidências de vício insanável no procedimento licitatório da Concorrência 

nº 003/2012-CPL realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Verde de Goiás para execução do 

objeto do Convênio nº 103/2011. 

                 Recomendações: recomendou-se que a Agência Goiana de Transportes e Obras 

Públicas se resguarde de efetivar repasses para consecução do Convênio. 

 

                 Auditoria do Convênio 143/2005 – Segplan/Prefeitura Municipal de Itaberaí 

                 Achados: pagamento indevido de serviços em vista de sua inexecução, cabendo 

ressarcimento ao Estado do valor referente às metas não executadas, que totalizam 

R$163.420,70 . 

                 Recomendações: recomendou-se que a SEGPLAN tome todas as providências 

necessárias à garantia do ressarcimento pretendido não excluindo a possibilidade de abertura da 

Tomada de Contas Especial. 

 

                 Auditoria do Convênio 005/2012 – Secretaria de Estado da Casa Civil - 

SECC/Prefeitura Municipal de Mineiros: 

                  Achados: o licenciamento ambiental apresentado pelo Município para execução das 

obras objeto do Convênio 05/2012, não contempla toda a obra; existência de vícios em vários 



    

 27 
 

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
 
 

trechos de pavimento recém construído que comprometem a fruição do benefício pela 

população beneficiária. 

                 Recomendações: à Secretaria de Estado da Casa Civil: previamente à firmatura de 

convênios certifique-se da existência de licença ambiental das obras objeto do pacto, caso este 

envolva obras, instalações ou serviços que exijam estudos ambientais, na forma disciplinada 

pelo CONAMA; mediante as graves ocorrências verificadas nas obras objeto do Convênio 

005/2012, faça avaliação das especificações de projeto padrão utilizadas em convênios cujo 

objeto seja pavimentação urbana de municípios, certificando-se de que atendem com boa 

margem de segurança, padrão de qualidade que justifique a descentralização da ação 

governamental, providenciando, caso necessário, alteração das especificações com ganhos 

qualitativos para pactos futuros; insira 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. 5º, Inciso II, letra f da Portaria Interministerial 

MPOG/MF/CGU Nº 507/2011; mediante a “falta de profissionais e condições para 

fiscalização” apresentada pela Agetop, avalie a conveniência de mantê-la como interveniente 

em convênios cujo objeto seja obra ou serviço de engenharia; cumpra as condições de 

acompanhamento necessárias nos Convênios cujo objeto seja obra ou serviço de engenharia, 

garantindo a conformidade dos produtos gerados. 

À Prefeitura Municipal de Mineiros: providencie o licenciamento da totalidade da obra objeto 

do Convênio 005/2012; previamente à implantação de empreendimentos que envolva obras, 

instalações ou serviços que exijam estudos ambientais, na forma disciplinada pelo CONAMA, 

realize avaliação de impacto ambiental, formada por um conjunto de procedimentos capazes de 

assegurar, um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta; tome todas as 

providências necessárias ao restabelecimento das condições de funcionalidade da obra, visando 

a imediata correção dos defeitos apontados no "RELATÓRIO DE INSPEÇÃO FÍSICA" e de 

outros, caso tenham ocorrido em razão de agravamento da situação estabelecida à época, sob 

condição de ressarcimento ao erário Estadual de R$ 1.272.800,00. 

À Agetop: no exercício das obrigações de interveniente do Convênio, cumpra efetivamente as 

obrigações assumidas quando da assinatura do pacto; mediante a alegada “falta de profissionais 

e condições para fiscalização”, resguarde-se de assumir obrigação como interveniente 

responsável pela fiscalização de obras em Convênios firmados pelos diversos órgãos estaduais 
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e os municípios goianos. 

 

                 Auditoria do Convênio 253/2009 – SEPLAN/Prefeitura Municipal de Anápolis: 

                 Achados: celebração de convênio com mais de uma instituição para cumprimento 

do mesmo objeto; alteração de metas estabelecidas no Plano de Trabalho sem respectiva 

formalização; documentos fiscais sem identificação adequada do Convênio; movimentação 

irregular da conta específica do convênio; ausência de servidor formalmente designado para 

acompanhamento e execução do Convênio pela Concedente; execução de serviços sem 

cobertura contratual; contrapartida financeira não executada conforme regulamentado ou 

pactuado; medição sem identificação do período de execução dos serviços; indícios de 

duplicidade de pagamento de parte da 3º medição  do Convênio 253/2009, com recursos do 

Ministério do Turismo; medição e pagamento por meio do Convênio 253/2009 de serviços em 

bairros contemplados por Convênios Federais. 

                 Recomendações: à Segplan: recomendou-se que implemente rotinas de análise de 

prestação de contas, que exijam identificação no documento fiscal, com  vinculação à origem 

do recurso, sob condição de rejeitar a despesa comprovada em desacordo; institua e mantenha 

regras de designação formal de gestores para cada instrumento pactuado, bem como de 

definição das atribuições e das formas de acompanhamento; institua e mantenha atualizado o 

planejamento das fiscalizações atentando para a conformidade dos produtos gerados; na 

impossibilidade de cumprir as condições de acompanhamento necessárias nos Convênios, cujo 

objeto seja obra ou serviço de engenharia, estabeleça parceria com instituição ou agente 

público, que possa atuar como mandatário do Estado e responda pela fiscalização junto ao 

Convenente; exerça a função gerencial fiscalizadora a cargo da Concedente, dentro do prazo 

regular de execução/prestação de contas do Convênio; estabeleça adequado planejamento das 

ações descentralizadas do Governo, visando a execução total do objeto pactuado assegurando o 

interesse público, alargando o foco das implicações estritamente econômicas da ação estatal 

para uma visão que envolva a dimensão social e política da gestão pública. 

Á Prefeitura de Anápolis: quando da celebração de Convênios com o Estado de Goiás, que 

providencie a devida formalização das alterações que se fizerem necessárias à obra, 

promovendo registro tempestivo que expressem de forma fidedigna as metas estabelecidas no 

Plano de Trabalho; implemente planejamento das ações executadas pelo Município atentando 
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para a conformidade dos produtos gerados; faça constar dos documentos comprobatórios de 

execução das despesas de convênios firmados com o Estado de Goiás, a identificação com 

número e ano do Convênio respectivo; não mais efetue movimentações de débitos e créditos 

em contas de convênios firmados com o Estado de Goiás sem que estas estejam vinculadas às 

despesas específicas do Convênio, utilizando-se sempre de movimentação bancária mediante 

crédito feito diretamente na conta fornecedor devidamente identificado, de forma a possibilitar 

o acompanhamento financeiro do ajuste; implemente mecanismos de controle com vistas a 

garantir a correta execução de despesa em relação aos recursos alocados; instaure sindicância 

visando responsabilizar o(s) agente(s) que deu(ram) causa à execução de serviços sem 

cobertura contratual; implantar mecanismos de controle com vistas a garantir a correta 

execução da despesa em relação a recursos contratados; justifique e comprove com respaldo 

documental que a execução dos serviços referentes às notas fiscais nº 64 e 90 ocorreu em 

período de vigência do Convênio; Justifique, demonstrando documentalmente, que não houve 

pagamento da nota fiscal também com recursos federais; justifique e comprove 

documentalmente a exclusividade do pagamento das Notas Fiscais nº 116, 117 e 120 por meio 

de recursos advindos do Convênio 253/2009. 

À Segplan e à Prefeitura de Anápolis: quando da celebração, verifiquem a pré-existência de 

Convênios 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; implemente 

mecanismos de controle com vistas a garantir a correta execução e apropriação de despesa em 

relação aos recursos alocados; Implementar mecanismos de controle com vistas a garantir a 

correta execução e apropriação de despesa em relação aos recursos alocados. 

 

                 Auditoria do Convênio 197/2009 – SEPLAN/Agetop/Prefeitura de Itumbiara: 

                 Achados: obra licitada sem licença ambiental, quando exigido pelos órgãos 

competentes; Realização de despesas não permitidas ou fora da vigência do 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 e execução do 

Convênio; atraso na apresentação da Prestação de Contas ao Concedente; ausência de análise 
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e/ou aprovação de prestação de contas apresentadas ao Concedente; descumprimento de 

cláusulas conveniadas; contrapartida financeira não executada conforme regulamentado ou 

pactuado; ocorrência de saques sem comprovação de despesa; Ausência de autuação e/ou 

numeração sequencial dos processos de contratação e pagamento da obra.  

                 Recomendações: à Segplan: para futuras celebrações previamente à firmatura de 

convênios certifique-se da existência de licença ambiental das obras objeto do pacto, caso este 

envolva obras, instalações ou serviços que exijam estudos ambientais, na forma disciplinada 

pelo CONAMA; quando da execução e análise da prestação de contas de convênios, observar a 

aplicação do recurso em conformidade com o pactuado; implementar adequada estrutura 

administrativa que garanta o acompanhamento, fiscalização e tempestiva análise de prestação 

de contas de convênios; juntar ato de aprovação da Prestação de Contas do Convênio 197/2009 

ao respectivo processo; exercer tempestivamente sua função gerencial fiscalizadora; Atue com 

zelo no acompanhamento, fiscalização e controle de convênios sob sua responsabilidade; 

quando da execução e análise da prestação de contas de convênios, observar a aplicação do 

recurso em conformidade com o estabelecido pelo pacto; zelar pela tempestiva e criteriosa 

análise financeira do Convênio. 

Á Prefeitura de Itumbiara: providenciar licenciamento; realizar avaliação de impacto ambiental 

previamente à implantação da obra, formada por um conjunto de procedimentos capazes de 

assegurar exame sistemático dos impactos ambientais da uma ação proposta; atentar para o fiel 

cumprimento das cláusulas pactuadas, cuidando para que a documentação apresentada como 

prova de aplicação dos recursos seja suficiente para demonstração inequívoca da execução do 

objeto; instaurar sindicância visando identificar e responsabilizar quem autorizou e efetivou as 

transações indevidas de saídas dos recursos da conta específica do convênio nº 197/2009; não 

mais efetuar movimentações de débitos e créditos em contas de Convênios firmados com o 

Estado de Goiás sem que estas estejam vinculadas às despesas específicas do Convênio, 

realizando-se 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; implantar mecanismos de controle com vistas a 

garantir a correta execução de despesa em relação aos recursos alocados; doravante, proceder à 

devida aplicação dos recursos que não estejam sendo empregados na sua finalidade, nos termos 

estabelecidos pela legislação; fortalecer mecanismos de controle com vistas ao cumprimento 
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dos prazos regulares de prestação de contas em convênios firmados com o Estado; observar e 

cumprir adequadamente todas as cláusulas pactuadas em convênios; instruir os processos de 

prestação de contas em consonância com a legislação vigente; atentar para o fiel cumprimento 

das cláusulas pactuadas, cuidando para que a documentação apresentada como prova de 

aplicação dos recursos seja suficiente para demonstração do cumprimento da contrapartida; 

justificar os saques (transferências) efetivados na conta específica do Convênio nº 197/2009 

relatados na situação encontrada, comprovando a aplicação dos recursos em despesas do 

referido convênio, sob condição de providenciar o ressarcimento ao erário Estadual no valor de 

(R$) 14.000,00 corrigidos à época do pagamento; implementar mecanismos de controle com 

vistas a garantir a correta execução de despesa em relação a recursos alocados por convênios 

estaduais; implementar rotinas de boas práticas existentes quanto à instauração e instrução 

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

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

cronologicamente as ocorrências formais de execução do pacto; além disso, visando garantir o 

direito fundamental de acesso à informação previsto na Lei 12.527/2011, implementar 

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 na administração pública municipal e desenvolvimento do controle 

social da administração pública. 

Á Segplan/Prefeitura de Itumbiara: doravante, providenciar a devida formalização das 

alterações que se fizerem necessárias ao convênio, expressando de forma fidedigna as metas 

estabelecidas no Plano de Trabalho e as obrigações estabelecidas a cada partícipe; implementar  

regras de designação formal de gestores para cada instrumento pactuado, bem como definir 

atribuições e formas de acompanhamento garantindo  exercício regular da função gerencial 

fiscalizadora a cargo da Concedente. 

 

                 Fiscalização da Qualidade do Asfalto das Rodovias Goianas 

                 Escopo: avaliar composições de serviços, custo de obras, adequação de projetos e 

especificação às normas técnicas de qualidade dos serviços prestados ao Estado de Goiás na 

área de infraestrutura, por meio de estudos e pesquisas realizados pela Faculdade de 
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Engenharia da Universidade Federal de Goiás, através de mútua cooperação técnica e científica 

entre os partícipes. 

                 Achados: análise de 06 composições de custos de obras rodoviárias, avaliação de 

projetos e orçamentos de 04 obras rodoviárias , bem como controle tecnológico de materiais e 

serviços de 05 rodovias.  

                 Resultados/Recomendações: determinou-se a correção dos trechos com problemas; 

a melhoria na elaboração de novos projetos com a utilização de contagem de tráfego; 

intensificação e avanços na fiscalização primária por parte da AGETOP e de forma 

consequente a regular aplicação dos recursos em prol do cidadão. 

 

                   4. GERÊNCIA DE AUDITORIA DE PESSOAL E TOMADA DE CONTAS 

ESPECIAL – GEPT 

Tabela 04 - Atividades executadas pela Gerência de Auditoria de Pessoal e Tomada de Contas 
Especial. 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta 
Física 

Realizada 
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 22 

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 33 

Monitorar mensalmente os aumentos 
relevantes da folha de pagamento de pessoal 
do Estado 

Acompanhar, analisar e manter registro 
textual e gráfico das alterações mensais 
ocorridas na folha de pagamento de 
pessoal, principalmente com relação às 
suas evoluções, como base de 
informações gerenciais e de auditoria. 

Relatório unid 10 

Validar ELETRONICAMENTE as 
informações dos juridicionados 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 0 

Elaborar Norma Técnica para estabelecer a 
sistemática de envio informatizado de dados, 
relativos à admissão de Pessoal. 

Garantir o envio detalhado das 
informações de admissão de pessoal, 
viabilizando a análise e consistência dos 
dados registrados pelos órgãos, antes do 
envio a esta controladoria. Posteriormente 
a CGE emitirá e enviará Parecer Técnico 
da CGE ao TCE. 

Norma Técnica 
expedida unid 1 

Analisar MANUALMENTE dos processos de 
registro de admissão de pessoal, relativos ao 
período de 02/2011 a 07/03/2013, de acordo 
com Lei Orgãnica do TCE 

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. 

Despacho unid 1 
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Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta 
Física 

Realizada 
Análisar os atos de desligamento dos 
servidores públicos estaduais, conforme Lei nº 
17.260/2011 - TCE. 

Apreciar para fins de registro a legalidade 
dos atos de desligamento de servidores, a 
qualquer título, a partir de 02/2012. 

Parecer Técnico Unid 3 

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 do Estado referentes à 
área de pessoal e benefícios 

Acompanhamento e 
registro percen 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 ofícios, 
com intuito de dar consistência e robustez 
aos sistemas, que geram as bases de dados 
das informações para auditorias. 

Recomendações nos 
relatórios de 

auditorias e/ou 
ofícios 

unid 6 

Verificar as informações da base de dados do 
sistema de Folha de Pagamento e RH-Net, 
existentes no Datawarehouse acessado pela 
ferramenta Business Object – BO e 
Microstrategy, de forma a subsidiar 
seguramente o desenvolvimento das atividades 
inerentes às atribuições da GEPT-SCI. 

Confrontar as informações das bases de 
dados dos sistemas com as do 
Datawarehouse para verificar a 
conformidade do conteúdo dos mesmos.  

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 
dar sustentação e subsidiar as auditarias 
de pessoal. 

Relatório unid 46 

Extrair e tratar dados dos sistemas   
corporativos estaduais, sobretudo nos sistemas 
RH-Net e SiofiNet, bem como em    outras 
bases de dados de instituições públicas e/ou 
privadas para atender as diversas demandas de 
interesse da CGE. 

Elaborar, quando solicitado, relatórios 
utilizando dados dos diversos sistemas  
disponíveis. 

Demanda atendida percen 100% 

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  100% 

Montar o Datawarehouse da administração 
indireta  EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO, 
com informações suficientes para diagnosticar 
acumulação de cargos 

Obter informações dos órgãos da 
administração indireta do Poder Executivo 
que não fazem folha de pagamento com o 
sistema corporativo estadual, das 
organizações sociais com contrato de 
gestão com o Estado e do Tribunal de 
Contas dos Municípios-GO e DF, com o 
objetivo de verificar acumulação de 
cargos  

Datawarehouse 
alimentado com as 

referidas 
informações 

percen 100% 

Montar o Datawarehouse das Organizações 
Sociais-via OS, que mantem contrato de 
Gestão com o Estado de Goiás, fornecidas pela 
própria OS. Essas informações deveram ser 
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 das Organizações 
Sociais-via INSS, que mantém contrato de 
Gestão com o Estado de Goiás, fornecidas pela 
Previdência Social.Essas informações deveram 
ser suficientes para diagnosticar acumulação 
de cargos. 

Obter informações suficientes para 
diagnosticar acumulação de cargos. 

Datawarehouse 
alimentado com as 

referidas 
informações 

percen 100% 

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 30 

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 30 
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Informações gerais sobre as auditorias 

 

Principais Resultados Alcançados 

Economia na Folha de Pessoal: R$ 1.000.307,98 

Tomada de Contas Especial: valor a ser ressarcido R$ 2.297.068,26 

 

Informações sobre as principais auditorias realizadas pela Gerência de Auditoria da Área 

de Pessoal – GEPT 

                 Processo nº 201311867000068 - Secretaria de Estado da Educação:  

Auditoria na folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Estado da Ciência e 

Tecnologia – SECT sob o regime de contratação temporária. 

                 Irregularidades constatadas: há contratos temporários com prazo de vigência 

acima do permitido na lei e recontratação de pessoal, sem observância do limite temporal 

fixado. 

                 Recomendação: recomendou-se que a SECTEC adotasse providências no sentido de 

impedir que os contratos temporários ultrapassem o limite de vigência permitido legalmente, 

bem como continuasse cobrando das autoridades competentes a criação do quadro próprio de 

servidores da SECTEC e, por conseguinte, a realização de concursos públicos para a 

substituição dos atuais servidores contratados temporariamente. 

                 Economia: R$ 608.221,24  

                 Beneficio qualitativos: mitigação de contratos temporários que ultrapassem o limite 

de vigência permitido legalmente, bem como a criação do quadro próprio de servidores da 

SECTEC e, por conseguinte, a realização de concursos públicos para a substituição dos atuais 

servidores contratados temporariamente. 

 

                 Processo nº 201311867000084 - Secretaria de Estado da Educação: auditoria de 

Conformidade para apurar denúncia acerca de mau uso de carros e combustíveis na 

subsecretaria de Educação de Itaberaí, em atendimento à solicitação da Superintendência de 

Ouvidoria desta Controladoria-Geral do Estado. 
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                 Irregularidades constatadas: impropriedades formais no controle de requisição e 

fornecimento de combustível e no preenchimento das Ordens de Tráfego. 

                 Recomendação: recomendou-se que a Subsecretaria de Estado de Itaberaí – SEE 

atue no sentido de analisar, monitorar e corrigir todas as Impropriedades formais no controle de 

requisição, fornecimento de combustível e no preenchimento das Ordens de Tráfego. 

                 Economia: Não houve prejuízo material. 

                 Beneficio qualitativos: organização, normatização e eficácia no controle das 

requisições de Tráfego e fornecimento de combustível. 

 

                 Processo nº 201311867000064 - Secretaria de Estado da Educação: auditoria de 

Conformidade para apurar a concessão da Rubrica Substituição (Código 1125), referente ao 

mês de abril/2012, no Colégio Lyceu de Goiânia, da Secretaria de Estado da Educação, 

realizada por recomendação da Supervisão de Auditoria de Conformidade da Gerência de 

Auditoria de Pessoal e Tomada de Contas Especial, em decorrência do monitoramento mensal 

da folha de pagamento do Estado. 

                 Irregularidades constatadas: 

1. Pagamento da Rubrica 1125 (Substituição) sem a ocorrência de pessoal de licença, ausência 

ou falta de servidor; 

2. Pagamento da Rubrica 1125 (Substituição) em valores superiores ao devido. 

                 Recomendações: a Comissão de Auditoria entendeu que deveria ser criada uma 

rubrica específica para os casos de complementação de carga horária, tendo em vista que não 

ficou claro a forma como é lançada a rubrica para o servidor que estiver substituindo, ou seja, 

se é pelo motivo de licença e qualquer outro afastamento legal ou se é pelo motivo de falta de 

professor para lecionar as aulas que são demandadas. O pagamento de substituição por motivo 

de ausência deve ser feito separadamente do pagamento de complementação de carga horária e 

adoção de parâmetros e tabelas que mostrem de forma clara a quantidade efetiva de horas/aulas 

usadas para o cálculo da substituição. 

                 Economia: R$ 4.610,24 
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                      Beneficio qualitativos: pagamento da rubrica substituição em valores 

compatíveis com a necessidade efetiva das unidades escolares. 

 

                 Processo nº 201311867000207 - Universidade Estadual de Goiás: auditoria de 

Conformidade para apurar disposição de servidores do Quadro Permanente da Secretaria de 

Estado da Educação à Universidade Estadual de Goiás – UEG, realizada por recomendação da 

Supervisão de Auditoria de Conformidade da Gerência de Auditoria de Pessoal e Tomada de 

Contas Especial, em decorrência do monitoramento mensal da folha de pagamento do Estado. 

                 Irregularidades constatadas: ficou constatada a existência de Professores em 

acúmulo legal de cargo com docente, porém laborando somente por este último cargo. Além de 

haver professores trabalhando na UEG sem ato de disposição. 

                 Recomendações: recomendou-se a devolução dos professores que não estiverem 

prestando serviços efetivamente ao órgão de origem (SEDUC) ou realocá-los em áreas que 

estejam em déficit de pessoal para que comecem a laborar pelos dois cargos de professor. 

Devolução dos servidores disponibilizados informalmente ou solicitação ao Órgão cedente do 

ato de disposição de todos os servidores cedidos à UEG, bem assim a juntada dos documentos 

aos respectivos dossiês com o objetivo de registrar formalmente a cessão de servidores 

públicos entre os órgãos da administração pública estadual. 

                 Beneficio qualitativos: formalização dos atos de disposição dos servidores em 

situação irregular e devolução ao órgão dos servidores que não tiverem as atividades 

comprovadas. 

 

                 Processo nº 201311867000174 - Secretaria de Estado da Saúde: auditoria de 

Conformidade para apuração de denúncia, visando verificar possíveis irregularidades no 

pagamento do vale transporte aos servidores da Secretaria de Estado da Saúde, em atendimento 

á solicitação da 57ª Promotoria de Justiça de Goiânia, do Ministério Público do Estado de 

Goiás.  

                 Irregularidades constatadas: vale transporte concedido em atraso; fornecimento do 

vale transporte em dias não trabalhados; valores sem reajustes concedidos aos servidores, em 

virtude do aumento da tarifa do vale transporte.  
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                 Recomendação: recomendou-se o encaminhamento do relatório à Secretaria de 

Estado da Saúde (SES) para justificativas e/ou informações entendidas pertinentes em relação 

às irregularidades constatadas. 

                  Economia: R$ 31.492,00 (baseada numa perspectiva anual com base no mês de 
fevereiro de 2013). 
 

                 Processo nº 201311867000286 - Secretaria de Estado da Saúde: auditoria de 

Conformidade para apurar acumulação de cargos do servidor  Watherson Roriz de Oliveira, nos 

Cargos de Médico AS-4 (100 h/mensais) e Auditor do Sistema de Saúde AS-5 (150 h/mensais) 

da SES, com o cargo de Secretário Municipal de Saúde de Luziânia-Go, em atendimento à 

solicitação da Superintendência de Ouvidoria desta Controladoria- Geral do Estado. 

                 Irregularidades constatadas: inexistência de ato de disposição do servidor para a 

Prefeitura Municipal de Luziânia-GO, para o período de 02 de janeiro a 31 de maio/2013. 

Pagamento indevido de verbas remuneratórias no período de fevereiro a maio/2013. 

                 Recomendação: recomendou-se a apuração de responsabilidade pela morosidade no 

processo de concessão da disposição e pela liberação do servidor, bem como a restituição das 

verbas salariais recebidas indevidamente. 

                 Economia: R$ 32.924,52 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e 

cinqüenta e dois centavos). 

                 Benefícios Qualitativos: Formalização do ato de disposição, com ônus para a 

Prefeitura de Luziânia-GO.  

 

                 Processo nº 201311867000297 - GOIASINDUSTRIAL: auditoria de 

conformidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na administração de pessoal, 

na Companhia de Distritos Industriais de Goiás - GOIASINDUSTRIAL, em cumprimento à 

requisição do Ministério Público Estadual, por meio do Ofício Requisição nº 185/2013 de 30 de 

Abril de 2013. 

                 Irregularidades constatadas: contratação de pessoal sem concurso público. 

Irregularidades e impropriedades no cumprimento da carga horária e assiduidade dos 
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servidores lotados na GOIASINSDUSTRIAL, em Goiânia. Discrepância salarial de servidores 

que exercem a mesma função. Servidores sem idoneidade civil.            

                 Recomendação: recomendou-se que: a rescisão dos contratos temporários com o 

prazo superior ao permitido na legislação pertinente; a imediata realização de concurso público 

por parte da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento – SEGPLAN, fossem cientificados 

os servidores citados no relatório para apresentarem justificativas das ausências, em respeito ao 

contraditório e ampla defesa, fossem adotadas 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, demonstrar a 

Controladoria as medidas adotadas para o regular andamento das ações ora desenvolvidas por 

esta Secretaria; fosse instalado imediatamente o ponto eletrônico, caso não o fosse, se 

orientasse os servidores a preencherem as folhas de ponto, de forma que fossem assinadas 

corretamente as entradas e saídas no momento em que ocorrerem efetivamente; fosse registrada 

a necessidade de saída e deixada à vista os documentos que comprovem a ausência se houver 

realização de trabalho externo ou qualquer outro tipo de ausência; readequação dos salários de 

servidores que exercem a mesma função. 

                 Economia: Não houve prejuízo material.  

                 Benefícios qualitativos: A realização de concurso público para contratação de 

pessoal, bem como, a rescisão dos contratos temporários vigentes. 

 
                 Processo nº 201211867000723 - Órgão(s) Auditado(s): Secretaria de Estado da 

Saúde (SES)/Organização Social - Instituto de Gestão em Saúde - IGES (GERIR) / 

Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO): auditoria de conformidade, com o objetivo de 

apurar possíveis irregularidades na  Gestão de recursos humanos exercida pela Organização 

Social - Instituto de Gestão em Saúde - IGES (GERIR) no Hospital de Urgências de Goiânia 

(HUGO), especificamente quanto ao quadro mínimo de servidores mantidos, os critérios 

adotados para a manutenção e/ou devolução de servidores e contratação de empregados naquela 

Unidade de Saúde. Competências auditadas: maio/2012 a abril/2013, em atendimento á 

solicitação da Superintendência de Controle Interno desta Controladoria-Geral do Estado. 

                 Irregularidades constatadas: os critérios para a remoção dos servidores não foram 

transparentes e uniformes; ausência de divulgação e objetividade da seleção realizada pela 
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Organização Social para contratação dos empregados que estão prestando serviço no HUGO; o 

processo seletivo de contratação de empregados pela OS não é precedido de uma análise da 

disponibilidade de servidores com a mesma função dentro da Secretaria de Estado de Saúde. 

                 Recomendações: recomendou-se que: a Organização Social esclarecesse os motivos 

da disponibilização (devolução) dos servidores e que recomendasse à SES a instauração de 

processo administrativo disciplinar, quando a justificativa decorresse de uma prática de 

transgressão disciplinar, tendo em vista que o Contrato de Gestão nº 064/2012-SES/GO não 

permite a remoção injustificada de servidores; a OS (IGES/GERIR) utilizasse como critério 

para a disponibilização de servidores a avaliação do Prêmio de Incentivo instituída pela Lei n° 

14.600/2003 e Portaria n° 294/2011, uma vez que esta lei aborda critérios de produtividade e 

assiduidade; a OS (IGES/GERIR) fizesse um processo seletivo nos moldes do seu próprio 

Regulamento de Contratação de Pessoal, complementado por elementos constantes no Edital – 

DRH nº 29/2010 da Pontifícia Universidade Católica de Goiás- PUC-GO (Anexo Único), às 

fls. 168 a 174, nos seguintes aspectos: divulgação do Edital de Processo Seletivo no site da OS 

- HUGO, e em outros meios de comunicação contendo: nº de vagas e nome do cargo a ser 

preenchido; definição das etapas que terão caráter eliminatório e/ou classificatório; definição 

do peso de cada etapa; estabelecimento de uma tabela de critérios para análise de currículos; 

classificação final da seleção feita pela média ponderada das etapas, considerando os pesos; os 

empregados já contratados pela OS (IGES/GERIR) fossem submetidos a essa nova forma de 

avaliação a fim de legitimar a sua contratação; antes de iniciar um processo seletivo para 

contratação de empregados, a Organização Social deve encaminhar as necessidades de pessoal 

do HUGO para a Gerência Especial de Desenvolvimento de Pessoas/SES, a fim de que essa 

última possa identificar a disponibilidade de servidores com a função requerida, e com essa 

medida, haja uma redução global com gastos com pessoal e encargos; a observância do 

Acórdão do TCU nº AC-1679-24/13-P priorizando seu item “9.4.1” que determina a adoção de 

critérios objetivos de seleção de pessoal, assegurando a isonomia entre os interessados, a 

impessoalidade, a transparência e publicidade dos procedimentos, abstendo-se de adotar 

critérios subjetivos, tal como avaliação psicológica; fosse apresentado um plano de ação, 

estabelecendo prazos e metas, para conclusão dos trabalhos a fim de implementar as 

recomendações. 

                 Economia anual: Não houve prejuízo material.  
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                 Beneficio qualitativos: recomendou-se que a SES, juntamente com a Organização 

Social/Instituto de Gestão em Saúde – (IGES), adotasse critérios transparentes e uniformes para 

a disponibilização de servidores que excedem o quantitativo necessário e suficiente para as 

ações previstas no Contrato nº 064/12-SES-GO ou que não se enquadram no perfil definido, 

bem assim, que essas disponibilizações (devoluções) fossem embasadas em justificativas que 

não afrontem os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e impessoalidade. 

 

                 Processo nº 201211867000615 - Secretaria de Estado da Saúde: auditoria de 

conformidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades quanto aos servidores à 

disposição do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde de Goiás – NEMS/GO, em atendimento 

á solicitação Tribunal de Contas da União, via Ofício nº 323/2012-TCU/SECEX-GO, fls.04/31. 

O escopo foi a folha de pagamento, frequência e escalas de 09 e 10/2012; 01 e 02/2013. 

                 Irregularidades constatadas: acumulação ilegal de cargos e proventos; servidores 

ausentes e para os quais não foi lançado falta; descumprimento da jornada de trabalho. 

                 Recomendação: recomendou-se a suspensão os pagamentos indevidos e nos casos 

de acumulação ilegal comunicar o fato à Secretaria Estadual de Gestão e Planejamento, para 

que, nos termos do art. 7º, inciso I, alínea “h”, da Lei nº 17.257/11, apure e conduza o processo 

e respectivas decisões relacionadas com acumulação de cargos, empregos e funções públicas; a 

notificação dos servidores citados neste relatório para que os mesmos apresentassem as 

justificativas das ausências, como por exemplo, os documentos que comprovassem o trabalho 

do servidor fora da unidade, em respeito ao contraditório e ampla defesa; recomendou-se aos 

servidores que cumprissem os seus horários de trabalho e que preenchessem suas respectivas 

folhas de frequência, respeitando a carga horária definida pelo Ministério da Saúde bem como 

pela Secretaria de Estado da Saúde; recomendou-se que fossem 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; 

recomendou-se à Secretaria de Estado da Saúde a adoção, como medida preventiva a 

verificação da carga horária de todos servidores, a disposição proveniente do Ministério da 
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Saúde, uma vez que esse levantamento foi realizado por amostragem, evitando assim 

transtornos futuros ao dirigente da Pasta. 

                 Economia: R$ 117.090,72 (considerando a perspectiva anual baseada no mês de 

fevereiro/2013). 

                 Beneficio qualitativos: o benefício estimado nesta auditoria é de uma economia de 

R$ 7.210,00 (sete mil duzentos e dez reais) mensais e regularização dos casos de acumulação 

ilegal de cargos, aumento da produtividade e ressarcimento ao erário dos valores pagos 

indevidamente. Além do aumento da produtividade e ressarcimento ao erário dos valores pagos 

indevidamente. 

 

                 Processo nº 201311867000017 - Secretaria de Estado de Saúde – SES: auditoria 

de Conformidade com o objetivo de apurar a legalidade da acumulação de cargo de Auditor do 

Sistema de Saúde do Estado, com o cargo de Secretario de Saúde Substituto de Aparecida de 

Goiânia, e cargo de Auditor de Regulação da Secretaria de Saúde de Goiânia, do médico 

Alessandro Leonardo Álvares, em atendimento à solicitação da Superintendência de Ouvidoria 

desta Controladoria-Geral do Estado, haja vista, notícia veiculada na coluna “Fio Direto” do 

Diário da Manhã do dia 16 de janeiro de 2013.  

                 Irregularidades constatadas: falta de ato que regularize e legitime a atual situação 

funcional do servidor. 

                 Recomendação: recomendou-se que: a Secretaria de Estado da Saúde 

providenciasse ato legal de legalização de disposição/cessão do servidor, para a Prefeitura 

Municipal de Aparecida de Goiânia com a devida portaria ou decreto e publicação no Diário 

Oficial e adoção de ato legal, e/ou oficialização como norma/padrão para futuras cessões de 

outros servidores cumprindo assim com a legislação estadual; os valores das verbas 

remuneratórias pagas ao servidor auditado no período de dezembro/2012 a abril/2013, sem o 

devido ato de regularização de sua disposição, fossem restituídos ao erário estadual pelo ente 

municipal em epígrafe, em virtude do mesmo ter prestado seus serviços à prefeitura sem um ato 

legal e continuou percebendo seus vencimentos pelo Estado, a matéria ora questionada quanto 

aos valores a serem restituídos, foi submetida a advocacia setorial desta pasta para verificar a 

legalidade da devolução de quem seria o responsável pela restituição. 

                 Economia: R$ 33.338,85 
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                 Beneficio qualitativos: formalização do ato de disposição em 08 de maio de 2013 

para vigência no período de 01 de maio a 31 de dezembro de 2013, com ônus para a Prefeitura 

de Aparecida de Goiânia-GO. 

 

                 Processo nº 201311867000201 - Secretaria de Estado de Cidadania e Trabalho: 

denúncia de acumulação de cargos e incompatibilidade de horário de Dyego Aparecido 

Mattioli da Silva, CPF nº 015.300.961-62, em atendimento à solicitação da Superintendência 

de Ouvidoria desta Controladoria-Geral do Estado. 

                 Achados/Irregularidades constatadas: fraudes praticadas no registro de 

freqüência; declaração falsa de acumulação de cargo; troca indevida de plantões. 

                 Resultados/Recomendação: acerca das fraudes praticadas no registro de 

freqüência: sugeriu-se a apuração de responsabilidades pelas irregularidades cometidas tanto do 

servidor auditado quanto do seu chefe imediato no âmbito do Centro de Atendimento Sócio 

Educativo (CASE) de Formosa-GO, nos períodos 20/04/2012 a 23/04/2013 (períodos que o 

servidor ocupava o cargo de Assessor Técnico DFA-08 no Governo do Distrito Federal – GDF, 

às fls. 39, concomitantemente, com o cargo de Agente de Segurança Educacional na SECT); se 

procedesse ao desconto das faltas pelo não comparecimento aos plantões, mesmo que com a 

freqüência assinada; que a SECT submetesse os seus servidores, especialmente os do CASE, ao 

registro de ponto diário, a fim de se verificar a entrada e a saída do funcionário, e não 

assinando a freqüência somente no final do mês, conforme folha de freqüência do servidor 

auditado referente ao mês de junho/2013, colhida durante a visita in loco no dia 19/06/2013 e 

acostada aos autos, fl. 26. 

Sobre a declaração falsa de acumulação de cargo: sugeriu-se a apuração de responsabilidades, 

por meio de abertura de processo administrativo disciplinar e envio do relatório, bem como da 

cópia do processo ao Ministério Público estadual para as providências cabíveis; 

Sobre a troca indevida de plantões: recomendou-se que a Direção do Centro de Atendimento 

Sócio Educativo - CASE/SECT, suspendesse as trocas de plantões quando superiores a 02 

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

2011. 

                 Economia anual: R$ 30.801,00 
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                 Benefícios qualitativos: 

1. Estabelecimento de rotinas periódicas de verificação do ponto, com objetivo de impedir 

novas ocorrências; 

2. Controle da Gestão de Pessoal da Unidade(CASE/SECT) para que não ocorra déficit de 

funcionários para a prestação de serviço definida previamente nas escalas de plantão; 

3. Apuração de responsabilidades. 
 

                 Processo nº 201311867000070 - Departamento Estadual de Trânsito de Goiás 

(DETRAN/GO): auditoria de conformidade no pagamento referente à Gratificação de Serviço 

Extra – Código 100031, com base na competência do mês de julho de 2012, realizada por 

recomendação da Supervisão de Auditoria de Conformidade da Gerência de Auditoria de 

Pessoal e Tomada de Contas Especial, em decorrência do monitoramento mensal da folha de 

pagamento do Estado. 

                 Achados/Irregularidades constatadas: a Comissão de Auditoria concluiu que há 

indícios de pagamentos indevidos de Gratificação de Serviço Extra – Código 100031, em 

virtude de registro de frequências em dias não trabalhados, o que caracteriza fraude com dano 

ao erário. 

      Resultado/Recomendação: a Comissão emitiu relatório conclusivo de auditoria 

com base no art. 327 da Lei Estadual nº 10.460/88, através do qual recomendou ao Presidente 

do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, Sr. José Taveira Rocha, que sejam tomadas as 

seguintes providências: abertura de processo administrativo disciplinar em face dos servidores 

lotados no RENAEST, relacionados no anexo II deste relatório, bem como dos seus superiores 

que atestaram a frequência, a fim de se aplicar a pena de suspensão prevista no art. 188 da Lei 

nº 10.460/88; promoção o desconto dos valores pagos indevidamente, de uma só vez, nos 

contracheques dos servidores relacionados no anexo II, conforme preceitua os parágrafos 1º e 

2º, do art. 187, da Lei Estadual nº 10.460/88.  

                 Economia: restituição ao erário da importância de R$ 12.747,21 (doze mil, 

setecentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos). 

                 Benefícios qualitativos: melhoria nos controles de assiduidade e de produtividade. 
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                 Gerência de auditoria de Pessoal e Tomada de Contas Especial, em decorrência 

de trilha de auditoria 

                 Achados/Irregularidades constatadas: servidores com mais de 70 anos ativos na 

folha de pagamento e, em alguns casos, como na Secretaria de Estado da Saúde, recebendo 

gratificação de insalubridade mesmo estando afastados. 

                 Resultado/Recomendação: recomendou-se o corte de gratificações concedidas 

irregularmente; o afastamento imediato dos servidores sujeitos à aposentadoria compulsória e 

em situação irregular; e orientou-se aos órgãos quanto à adoção de medidas mais efetivas para 

dar maior celeridade ao processo de aposentadoria compulsória. 

                 Economia: corte de gratificações concedidas irregularmente representando uma 

economia anual de R$ 129.082,20 aos cofres públicos. 

                 Benefícios qualitativos: redução do tempo médio gasto para conceder o benefício de 

aposentadoria, de modo a sanar a morosidade apresentada, atualmente, nos processo de 

aposentadoria compulsória.  

                 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. 

Havendo indícios de tipificação penal, os relatórios são submetidos ao Ministério Público 

estadual ou federal. 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. 

Tabela 05 – Quantitativo de Trabalhos Realizados 

Quantitativo de Trabalhos Realizados 

Modalidade Quantidade 

Auditorias de Conformidade 105 

Auditorias de Gestão 83 

Auditorias Especiais 51 

Total 239 
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A) RESUMO E APRESENTAÇÃO DOS DADOS DAS AUDITORIAS 

 

 

B) RESUMO E APRESENTAÇÃO DOS DADOS DAS AUDITORIAS (Até o 

momento não temos esses dados, todavia o Sistema de Controle Interno já passa por 

adaptações para que possa gerar os dados referentes ao exercício de 2014.) 

Classificação das Recomendações 

             As recomendações das auditorias são classificadas nos seguintes tipos: 

FORMAL/LEGAL 
São recomendações que se enquadram na obrigação de 
fazer, ou seja, estão previstas em leis, estatutos, cláusulas 
de acordos pactuados, normas de procedimentos, etc. 

OPERACIONAL São recomendações relacionadas à operação da organização 
e que estão na governabilidade dos dirigentes. 

GERENCIAL 

São recomendações relacionadas com as inovações dos 
processos de trabalho, com a continuidade das operações da 
organização, que pode estar na governabilidade do dirigente 
ou não, mas que devem ser apresentadas aos órgãos 
setoriais de gestão da área para análise. 
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C) RESUMO E APRESENTAÇÃO DOS DADOS DAS AUDITORIAS (Até o 

momento não temos esses dados, todavia o Sistema de Controle Interno já passa por 

adaptações para que possa gerar os dados referentes ao exercício de 2014.) 

 

Quadro Comparativo das Recomendações em 
Relação ao Exercício Anterior 

Classificação das Recomendações 201x-1 201x 

Formal/Legal 50% 37% 

Operacional 40% 60% 

Gerencial 10% 3% 

 

                 Demais atividades desenvolvidas pela Superintendência Central de Controle 

Interno 

                 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 2013: 

Atividades Executadas pela Assessoria de Planejamento e Acompanhamento 
Atividade Objetivo Produto Unidade Meta Física 

Realizada 

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% 

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 

Comunicações 
realizadas unid 100% 



    

 47 
 

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
 
 

Atividade Objetivo Produto Unidade Meta Física 
Realizada 

máximo de 10 dias. 

Acompanhamento do período 
de inadimplência dos órgãos 
no CAUC. 

Acompanhar o período em que os órgãos/entidades 
ficam inscritos no CAUC durante o exercício. 

Período de 
inadimplência dia 107  

Definição de negócio para 
elaboração do sistema de 
acompanhamento do CAUC. 

Definir metodologia para desenvolvimento do 
sistema de acompanhamento do CAUC. Projeto elaborado % 30 

Consolidação do 
planejamento 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 1 

Proposição de treinamentos e 
elaboração de programas de 
cursos na área de controle 
interno. 

Propor à SCI e à SGPF a realização dos treinamentos 
pertinentes à área de controle interno e o conteúdo 
programático do curso de formação para ingresso na 
carreira de Gestor Governamental. 

Programa elaborado unid 1 

 

                   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: 

 

Atividades Executadas pela Assessoria de Contas Governamentais 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 
Realizada 
20/11/2013 

Elaboração da “Consolidação das Ações e 
Programas dos Órgãos e Entidades” referente 
ao exercício de 2012, 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, por 
unidade orçamentária, 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 81 

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 2012, 
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 2012. 

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 2012/2013. 

Relatório 
elaborado Unidade 52 

Auditar e certificar o Relatório Resumido da Atender o art. 51, VI do Decreto n° 7.539/2012 Relatório Unidade 6 
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Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 
Realizada 
20/11/2013 

Execução Orçamentária - RREO, elaborado 
pela Superintendência do Tesouro da 
Secretaria da Fazenda. 

Auditado 

Auditar 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 
Auditado 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 

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 

 
 
                 Assessoria de Normas, Manuais e Procedimentos 

 
                   A Assessoria de Normas, Manuais e Procedimentos executou no exercício de 2013, 

as seguintes atividades que estavam previstas no Plano de Ação: 

 

Atividades Executadas pela Assessoria de Normas, Manuais e Procedimentos 
Atividade Objetivo Produto Unidade Meta Física 

Realizada 
Elaboração de Manuais (Auditoria, 
Convênios, Manual SCI, 
Adiantamento) 

Editar manuais objetivando a padronização de 
procedimentos administrativos no âmbito 
estadual. 

Manual de Orientação 
Técnico unid 2 

Atualização de Manuais (TCE, 
Fundo Rotativo) 

Atualizar manuais existentes adequando-os às 
alterações ocorridas em legislações e sistemas 
existentes. 

Manual de Orientação 
Técnico atualizado unid 2 

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 do 
sistemas de controle interno 

Implantar o Sistema de Controle Interno para 
execução, registro, acompanhamento e 
avaliação dos trabalhos realizados na 
Superintendência Central de Controle Interno 

Sistema de Controle 
Interno 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 4 
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                  Assessoria de Registros de Aposentadorias, Pensões e Reformas 
 
Atividades Executadas pela Assessoria de Registros de Aposentadorias, Pensões e Reformas 

Atividade Objetivo Produto Unidade Meta Física 
Realizada 

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 percen 57,6 
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VI – ATIVIDADES DE CORREIÇÃO 
 

  

      1.  RESUMO E APRESENTAÇÃO DOS DADOS RELATIVOS ÀS 

ATIVIDADES DE CORREGEDORIA 

                 RESUMO E APRESENTAÇÃO DOS DADOS DAS CORREGEDORIAS 

GEAP 

 
 
PROCEDIMENTOS INSTAURADOS: PAD E SINDICÂNCIAS – ANO DE 2013 – 773 
 
  
PROCEDIMENTOS FINALIZADOS – PAD E SINDICÂNCIAS – ANO DE 2013 - 559 
 
 
PERCENTUAL DE FLUXO DE PROCESSOS POR UNIDADE DO ÓRGÃO 

A) RESUMO E APRESENTAÇÃO DOS DADOS DAS CORREGEDORIAS 

 Dados Gerais – JAN/DEZ/2013    

 INDICADOR QUANTIDADE 

1 Sindicâncias 

 Sindicâncias Instauradas  491 

 Sindicâncias que originaram em PAD 55 

 Sindicâncias Arquivadas 47 

2 Processo Administrativo Disciplinar 

 Instaurados 282 

 Julgados 426 

2.1 Penalidades Aplicadas  

 Demissão 62 

 Suspensão 92 

 Repreensão 42 

 Prescrição 27 

 Absolvição 203 

 Arquivado 31 
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                 RESUMO E APRESENTAÇÃO DOS DADOS DAS CORREGEDORIAS 

Diligências – Janeiro a Dezembro de 2013 - GERC 

             Órgão/Entidade Data da 
Visita 

Técnica 

Síntese da recomendação apresentada no 
Relatório de Visita Técnica 

AGRODEFESA  

 

20/02/13 

 

- inclusão e atualização de todos os processos de 
Sindicância e PAD no Sistema de Controle de 
Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias 
da CGE, em obediência ao Decreto nº 7.902/2013;  

- realização de cursos de atualização para os membros 
das Comissões.  

SECRETARIA DE                      
CIDADANIA E TRABALHO 

 

27/02/13 

 

- realização de cursos e atualização para os membros 
das Comissões Permanentes de Sindicância; 

- o resultado final dos procedimentos disciplinares, 
Despacho Decisório no caso da Sindicância e 
Julgamento em relação ao PAD, ambos de competência 
do Secretário, sejam informados as respectivas 
comissões; 

- para cada processo instaurado de Sindicância do órgão 
seja baixada portaria específica; 

- inclusão e atualização de todos os processos de 
Sindicância da pasta no Sistema de Controle de 
Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias 
da CGE, em obediência ao Decreto nº 7.902/2013.  

EMATER  

 

06/03/13  

 

- proceda estudo para elaboração do regulamento de 
pessoal do órgão em função de haver indícios de 
prejuízos administrativos disciplinares, e consequente 
prejuízos ao Estado; 

- após o Despacho Decisório do Presidente da 
EMATER nos processos de Sindicância Administrativa, 
o resultado seja informando as comissões de 
sindicâncias; 

- que o órgão proceda consulta junto à Assessoria 
Jurídica da pasta em relação à aplicabilidade de 
penalidades previstas na Lei nº 10.460/88, aos 
servidores celetistas da pasta que optaram pelo plano de 
cargos e remuneração, instituído pela Lei nº 16.679, de 
02 de junho de 2006. 
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VICE-GOVERNADORIA  13/03/13 Não houve recomendação. 

GABINETE MILITAR 19/03/13 

 

- necessidade de adequação do espaço físico 
disponibilizado para os sindicantes desenvolverem seus 
trabalhos com maior discrição;  

- apuração das ilicitudes funcionais do servidor 
estatutário sob a égide da Lei nº 10.460/88, com o 
mesmo rigor que são apurados as faltas disciplinares 
dos militares.  

GOIASINDUSTRIAL 

 

25/03/13  

 

- necessidade de apuração dos fatos noticiados através 
de instauração de procedimento administrativo 
disciplinar quando houver indícios cometimento de 
transgressão disciplinar, conforme prescreve o artigo 
303, XLIII, da Lei 10.460/88. 

SEMARH 
 

27/03/13 

 

- as comissões de sindicância devem observar o rito 
próprio para sindicância, não devendo abrir prazo para 
defesa prévia e alegações finais para os servidores 
citados durante a sindicância; 

- observação na elaboração das portarias dos 
procedimentos administrativos disciplinares para evitar 
nulidade de todo o procedimento; 

- necessidade que seja ministrado cursos sobre 
elaboração de portarias de instauração procedimentos 
disciplinares pra os servidores do órgão responsáveis 
pela elaboração das mesmas;  

- adoção da pratica de inserir todos os procedimentos 
disciplinares da pasta no Sistema de Controle de 
Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias 
da CGE, em face do Decreto nº 7.902/2013, inclusive 
os que foram julgados; 

- o resultado final dos procedimentos disciplinares, 
Despacho Decisório no caso da Sindicância e 
Julgamento em relação ao PAD, ambos de competência 
do Secretário, sejam informados as respectivas 
comissões; 

- necessidade de desmembramento das comissões de 
sindicância e PAD, já que os membros da comissão de 
PAD não podem atuar nos processos da sindicância que 
fizeram parte.  

DGPC 01/04/13  - mudança e atualização da Lei nº 10.460/88, no que 
tange as questões disciplinares, destacando a 
notificação do indiciado que atualmente tem de ser 
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pessoal; 

- necessário que, quando o servidor estiver afastado 
pela justiça, que ele fique à disposição da Gerência de 
Correições e Disciplina da Polícia Civil, assinando 
regularmente seu ponto. Com esse procedimento, 
impediria que o servidor acusado furtasse de receber as 
citações; 

- necessário que o estado providencie a realização de 
exame de sanidade mental, que é competência da 
Gerência de Saúde da SEGPLAN, uma vez que o único 
profissional que o realizava foi aposentado pela perícia 
forense;  

- realização de concurso público para contratação de 
médico psiquiatra; 

- necessidade que se forme dentro da polícia civil, a 
figura do policial corregedor.  

SECRETARIA DAS CIDADES 09/04/13 Não houve recomendação. 

GOIASFOMENTO  16/04/13 Não houve recomendação. 

GOIASPREV  
 

 

23/04/13 
 

- é necessário que os servidores da Comissão 
permanente de Sindicância e Processo Administrativo 
Disciplinar do órgão, constantemente possam ser 
submetidos a cursos e atualizações sobre elaboração 
desses procedimentos;  

- necessidade que os servidores do órgão que elaboram 
as portarias de instauração dos procedimentos 
administrativos disciplinares e os membros das 
Comissões de sindicância e PAD, possam fazer curso 
de elaboração de portarias específicas desses 
procedimentos; 

- todos os processos disciplinares do órgão sejam 
incluídos no Sistema de Controle de Processos 
Administrativos Disciplinares e Sindicâncias da CGE, 
de acordo as determinações do Decreto nº 7.902/12;  

- o resultado final dos procedimentos disciplinares, 
Despacho Decisório no caso da Sindicância e 
Julgamento em relação ao PAD, ambos de competência 
do Secretário, sejam informados as respectivas 
comissões; 
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IPASGO 

 

 

30/04/13 - é necessário que os servidores da Comissão 
permanente de Sindicância e Processo Administrativo 
Disciplinar do órgão, constantemente possam ser 
submetidos a cursos e atualizações sobre elaboração 
desses procedimentos;  

- necessidade que os servidores do órgão que elaboram 
as portarias de instauração dos procedimentos 
administrativos disciplinares e os membros das 
Comissões de sindicância e PAD, possam fazer curso 
de elaboração de portarias específicas desses 
procedimentos; 

- todos os processos disciplinares do órgão sejam 
incluídos no Sistema de Controle de Processos 
Administrativos Disciplinares e Sindicâncias da CGE, 
de acordo as determinações do Decreto nº 7.902/12;  

- o resultado final dos procedimentos disciplinares, 
Despacho Decisório no caso da Sindicância e 
Julgamento em relação ao PAD, ambos de competência 
do Presidente, sejam informados as respectivas 
comissões; 

IQUEGO 08/05/13  Não houve recomendação. 

JUCEG  15/05/13  
 

- inserção de todos os processos instaurados ou que 
venham a ser instaurados de Sindicância e os Processos 
Administrativos Disciplinares – PAD do órgão, no 
sistema de controle de processos administrativos 
disciplinares e sindicâncias da CGE, de acordo as 
determinações do Decreto nº 7.902/12. 

METROBUS  22/05/13 Não houve recomendação. 

OVG 27/05/13  Não houve recomendação. 

Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Irrigação. 

 

04/06/13 
 

- o resultado final dos procedimentos disciplinares, 
Despacho Decisório no caso da Sindicância e 
Julgamento em relação ao PAD, ambos de competência 
do Secretário, sejam informados as respectivas 
comissões; 

- a possibilidade de denúncia que indique que servidor 
do órgão cometeu ilícito funcional é dever da 
autoridade quando tomar conhecimento do fato, 
instaurar o competente procedimento administrativo 
disciplinar conforme disposições da Lei nº 10.460/88.  
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Secretaria de Articulação 
Institucional 

11/06/13 Não houve recomendação. 

Secretaria da Casa Civil 25/06/13  - o resultado final dos procedimentos disciplinares, 
Despacho Decisório no caso da Sindicância e 
Julgamento em relação ao PAD, ambos de competência 
do Secretário, sejam informados as respectivas 
comissões; 

GOIASGÁS  05/08/13 Não houve recomendação. 

CELG TELECOM  08/08/13  

 

Não houve recomendação. 

CELG DISTRIBUIÇÃO  12/08/13 Não houve recomendação. 

SAPEJUS 13/08/13  
 

- alteração da dilação do prazo para realização do 
processo administrativo disciplinar movido contra 
servidor temporário, nesse caso, com a alteração da Lei 
nº 17.796/12;  

- realização de concurso público para preenchimento 
gradativo das vagas ocupadas pelos servidores 
temporários que trabalham nas unidades prisionais;  

- implantação de mais 08 (oito) Comissões de 
Sindicância com 03 (três) servidores cada no intuito de 
atender as 08 (oito) regionais da pasta; 

- necessidade de ficar atento à saúde mental do servidor 
da área de segurança da pasta, para fins de se evitar o 
cometimento de transgressão disciplinar pelos mesmos; 

- necessidade de fazer uma gestão junto a SEGPLAN 
no sentido de conter o excesso de empréstimo 
consignado além da margem dos 30% (trinta) por cento, 
no caso dos servidores da pasta que passam a ocupar 
cargo direção dentro do órgão, e quando perdem esse 
benefício, ficam suscetíveis a cometerem transgressão 
disciplinar, recebendo propinas; e 

- inserção de todos os processos administrativos 
disciplinares e sindicâncias da pasta no Sistema de 
Controle de Processos Administrativos Disciplinares e 
Sindicâncias da CGE, em conformidade ao previsto no 
Decreto nº 7.902/13.  
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Defensoria Pública do Estado de 
Goiás  

15/08/13 

 

- inserção de todos os processos instaurados ou que 
venham a ser instaurados de Sindicância e os Processos 
Administrativos Disciplinares – PAD do órgão, no 
sistema de controle de processos administrativos 
disciplinares e sindicâncias da CGE, de acordo as 
determinações do Decreto nº 7.902/12.  

Corpo de Bombeiros Militar-
CBM 
 

20/08/13 Não houve recomendação. 

FAPEG 27/08/13 Não houve recomendação. 

CEASA 03/09/13 Não houve recomendação. 

GOIASPARCERIAS 10/09/13 Não houve recomendação. 

SANEAGO 17/09/13 - todos os servidores da administração direta sob a 
égide da Lei nº 10.460/88 (Estatuto do Servidor Público 
do Estado de Goiás), à disposição da SANEAGO, que 
vier a cometer ilicitude funcional, tal ato indisciplinar 
não deixe de ser apurado, e que essa apuração seja feita 
de acordo com as regras previstas no Estatuto do 
Servidor Público;  

SEDRMG 24/09/13 Não houve recomendação. 

SECTEC 30/09/13 - todos os procedimentos administrativos disciplinares 
instaurados na Secretaria de Estado de Cidadania e 
Trabalho - SECTEC a partir da edição do Decreto nº 
7.902, de 11 de junho de 2013, sejam incluídos no 
sistema de controle de processos administrativos 
disciplinares e sindicância da Controladoria-Geral do 
Estado; 

- após finalização dos procedimentos disciplinares e 
encaminhamento para o Secretário da Pasta para 
emissão do despacho decisório, no caso de sindicância e 
julgamento dos processos administrativos disciplinares, 
que o resultado proferido seja informado para as 
comissões sindicantes e processantes, para fins de 
controle estatístico e inclusão no sistema de controle de 
processos administrativos disciplinares e sindicância da 
Controladoria; 

- nos processos administrativos disciplinares 
instaurados em desfavor de servidor do órgão 
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temporário, que seja observado os preceitos da Lei nº 
10.460/88 combinado com as orientações da Lei nº 
17.796, de 19 de setembro de 2012;  

- que os membros da Comissão Permanente de Processo 
Administrativo Disciplinar e Sindicância da Pasta, 
possam participar de curso de elaboração de 
procedimentos disciplinares ministrado pela 
Superintendência de Corregedoria-Geral desta 
Controladoria-Geral do Estado;  

SEDUC 07/10/13 - a Comissão Permanente de PAD e Sindicância a partir 
do momento da instauração dos procedimentos 
disciplinares, faça a imediata inclusão das informações 
referentes aos procedimentos no sistema de controle de 
processos administrativos disciplinares e sindicâncias 
da Controladoria-Geral do Estado, instituído pelo 
Decreto nº 7.902, de 11 de junho de 2013; 

- a Comissão permanente de processo administrativo 
disciplinar e sindicância da Secretaria de Estado da 
Educação, passe a ter conhecimento do resultado do 
julgamento emitido pelo Secretário em relação aos 
processos administrativos disciplinares, e do despacho 
decisório, em relação às sindicâncias, para que essas 
decisões possam ser devidamente inseridas no sistema 
de controle de processos administrativos disciplinares e 
sindicâncias, desta Superintendência de Corregedoria 
instituída pelo Decreto nº 7.902, de 11 de junho de 
2013, para fins de controle estatístico e inclusão das 
informações no portal da transparência Goiás; 

- seja implementada uma corregedoria na Secretaria de 
Educação, tendo em vista o volume de processos no 
órgão; 

SEFAZ 14/10/13 Não houve recomendação. 

SEGPLAN 21/10/13 - falta disponibilidade de veículos para promover 
diligências, entregar intimações, realizar oitivas tanto na 
capital quanto no interior. Asseveraram que esse é um 
quesito que vem impactando diretamente nos trabalhos 
das comissões;  

- a sala e a estrutura disponibilizada para as comissões 
de PAD e sindicância são precárias, configurando em 
fator que atrapalha a execução dos trabalhos; 

- em atenção ao disposto no art. 9º do Decreto nº 7.902, 
de 11 de junho de 2013, que seja instituída Comissão 
Permanente de Sindicância no âmbito da Secretaria de 
Gestão e Planejamento, para apurar por meio do 
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procedimento de sindicância, as possíveis faltas 
disciplinares que venham a ser cometidas por servidores 
da pasta; 

SEINFRA 29/10/13 - a partir da instauração do procedimento administrativo 
disciplinar no âmbito da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura, bem como todas suas fases, devem ser 
inseridas no sistema de controle de processos 
administrativos disciplinares e sindicância da 
Controladoria-Geral do Estado instituído pelo Decreto 
nº 7.902, de 11 de junho de 2013. 

SEMIRA 04/11/13 - a Portaria nº 041/2013-GABS, de 12 de setembro de 
2013, seja alterada com a inclusão de mais servidores 
para comporem a Comissão Permanente designada, pelo 
fato de estar em conflito com a legislação vigor; 

- todos os processos administrativos disciplinares e 
sindicâncias, instaurados na pasta a partir da edição do 
Decreto nº 7.902/2013, sejam incluídos no sistema de 
controle de processos administrativos disciplinares e 
sindicância da Controladoria-Geral do Estado e 
administrado pela Superintendência de Corregedoria-
Geral, para fins de controle estatístico e inclusão de 
informações no Portal da Transparência Goiás.  

SES 13/11/13 - as Comissões Permanentes de Processo 
Administrativo Disciplinar e de Sindicância, estão 
estabelecidas no 6º e 3º andar respectivamente, em 
prédio alugado cujo elevador não funciona, o que 
dificulta o acesso dos membros da comissão, a 
realização de oitivas de servidores com deficiência 
física, gestastes e idosos;  

- há um grande volume de processos de sindicância 
instauradas, cerca de 1.348 (mil trezentos e quarenta e 
oito), que estão na Comissão Permanente de 
Sindicância, somado a isso, há problemas de ordem 
estrutural e pessoal para elaboração tempestiva desses 
processos o que pode ocasionar prescrição; 

- há dificuldades de interação entre a alta direção e as 
unidades internas da pasta, com as Comissões 
Permanentes de Processo Administrativo Disciplinar e 
de Sindicância, o que está interferindo na elaboração 
dos procedimentos administrativos disciplinares;  

- a Segunda Comissão Permanente de Processo 
Administrativo Disciplinar–2ª CPPAD, não está 
inserindo os processos sob sua responsabilidade no 
sistema de controle de processos administrativos 
disciplinares e sindicância da Controladoria-Geral do 
Estado;  
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- em virtude da grandiosidade do órgão e a quantidade 
de procedimentos administrativos disciplinares 
instaurados somando aos problemas estruturais e 
logísticos externados pelas comissões processantes e 
sindicantes da pasta e constatados pela equipe de 
inspeção que estão expostas neste relatório, é necessário 
que seja criada Corregedoria no âmbito da Secretaria de 
Estado da Saúde, devidamente estruturada para atender 
a demanda correcional que a pasta exige; 

- todas as informações dos procedimentos 
administrativos disciplinares instaurados na Secretaria 
de Estado da Saúde, bem como todas suas fases, devem 
ser inseridas no sistema de controle de processos 
administrativos disciplinares e sindicância da 
Controladoria-Geral do Estado conforme determina o 
Decreto nº 7.902, de 11 de junho de 2013. 

SIC 18/11/13 - curso de capacitação para promover a eficácia e 
valorização, melhorando conhecimentos no âmbito 
administrativo disciplinar. Asseveraram que esse é um 
quesito que vem impactando diretamente nos trabalhos 
das comissões; 

- incentivo financeiro, pois o procedimento disciplinar é 
bastante delicado e exige muita dedicação e equilíbrio, 
é um processo de intensa investigação. 

SSPJ 13/11/13 - seja criado sistema próprio e online de processos com 
o objetivo de agilizar o fluxo de processos da 
Superintendência da Corregedoria-Geral; 

- melhoria da estrutura física e de pessoal da 
Corregedoria, com o objetivo que os trabalhos sejam 
desenvolvidos com maior agilidade e rapidez; 

- busca de pessoal dentro da estrutura do estado que 
possa atuar como defensor dativo, para que supra a 
grande carência que a pasta possui, e que culmina em 
dificuldade na execução dos trabalhos; - faça a revisão 
da legislação, com a implantação do Termo de Ajuste 
de Conduta. 

POLÍCIA MILITAR 28/11/13 - alteração e atualização urgente da legislação em vigor, 
principalmente o Regulamento Disciplinar que 
necessita ser modificado para contrapor ao judiciário;  

- digitalizar todos os processos administrativos 
disciplinares antigos que estão arquivados na 
Corregedoria, com a contratação de empresa 
especializada.  
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UEG 02/12/13 - criação pela administração pública, no caso, 
Superintendência Escola de Governo da Secretaria de 
Estado de Gestão e Planejamento, de 02 (dois) cursos 
sobre sindicância um básico e outro avançado no intuito 
de suprir essa evidente carência;  

- para fins de independência e fruição dos trabalhos 
sugere separar as Comissões de sindicância e PAD para 
que ocupem salas individuais; 

- necessidade de realização de concurso público, para 
suprir a carência de servidor efetivo da Pasta, uma vez, 
que a grande maioria dos servidores do quadro de 
pessoal da UEG é composta por servidores temporários; 

- que pelo menos um membro da Comissão de PAD, se 
possível, o ocupante da função de secretário, possa ter 
dedicação exclusiva às atividades da Comissão. 

- seja constituída no âmbito da Universidade Estadual 
de Goiás, Comissão Permanente de Sindicância, de 
acordo com o que determina o artigo 9º do Decreto nº 
7.902/2013; 

TOTAL DE VISITAS TÉCNICAS NO ANO DE 2013 41 
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VII – ATIVIDADES DE OUVIDORIA 
 
 

                 1. RESUMO E APRESENTAÇÃO DOS DADOS RELATIVOS ÀS 

ATIVIDADES DE OUVIDORIA 

                  As manifestações dos cidadãos às ouvidorias serão classificadas em seis tipos, 
conforme tabela a seguir: 

RECLAMAÇÃO Expressão de uma insatisfação ou opinião desfavorável. 

SUGESTÃO Expressão com propostas de melhorias ou mudanças ao serviço,. 

ELOGIO Expressão de opinião de satisfação 

DENÚNCIA Manifestação por meio da qual informa ocorrências fraudadoras ou 
contrárias à lei, à ordem pública ou a algum regulamento. 

SOLICITAÇÃO DE 
INFORMAÇÃO Solicitação de informação; ou orientação. 

EXPRESSÕES 
LIVRES 

Manifestação que não contém nenhum elemento que permita sua 
classificação em um dos itens anteriores.  

 
    Nos termos dos incisos do art.10 do Decreto 7.396/11 e do art. 7º, do Decreto 

7.903/13, a Superintendência da Ouvidoria-Geral do Estado apresenta este relatório com base 

nas informações obtidas a partir das manifestações registradas no Sistema de Gestão de 

Ouvidoria – SGOe – no ano de 2013. 

    O cidadão pode registrar sua manifestação no SGOe por meio dos canais: telefone 

162 (0800-621513), carta, e-mail, internet ou presencialmente nas sedes dos órgãos e entidades 

do Poder Executivo estadual, nas 43 Unidades Fixas do Vapt-Vupt, na Unidade Móvel do 

Vapt-Vupt ou nas edições do Governo Junto de Você – Governo Itinerante. 

    Cada órgão ou entidade da Administração Pública Estadual conta com pelo menos 

dois interlocutores – servidores designados por ato formal do dirigente – para o desempenho 

das atividades relativas ao tratamento das manifestações a eles encaminhadas via SGOe. Eles 
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são encarregados de acatar e acompanhar o tratamento das manifestações, que podem ser 

elogio, denúncia, informação, pedido de acesso à informação, reclamação ou sugestão. 

    O cidadão, ao registrar sua manifestação, obtém o número do protocolo que lhe 

permite acessar o SGOe e acompanhar a tramitação, bem como obter a resposta ao seu pleito. 

Já o interlocutor, ao acessar o Sistema com seu login e senha, imprime a manifestação e a 

encaminha à unidade administrativa responsável, efetuando o devido acompanhamento para 

que, se não for possível a pronta resposta, tome as providências para oferecê-la no prazo 

máximo de 30 dias. 

    A atividade de ouvidoria está, portanto, estabelecida na Administração Pública 

estadual por meio desses procedimentos, objetivando contribuir para a aproximação entre 

Governo e sociedade, no processo de construção e consolidação dos instrumentos voltados para 

o melhor funcionamento do Estado. Por meio desse serviço, as diretrizes e práticas da boa 

governança são promovidas e os desvios corrigidos e/ou minimizados, além de favorecer a 

transparência dos atos de governo. 

       
        2. ABORDAGEM QUANTITATIVA 
 

                 No ano de 2013 foram registrados 45.281 atendimentos no SGOe, dos quais 43.920 

(97%) já se encontram finalizados e 1.361 (3%) ainda estão em andamento. A média mensal de 

atendimentos fechou em 3.773, alcançando um número quase seis vezes maior que a média do 

ano anterior (671 atendimentos por mês). A distribuição mensal dos atendimentos em 2013 

ocorreu da seguinte forma: 
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    Os atendimentos ocorreram basicamente em dois tipos, a saber, os prontamente 

respondidos, efetuados por meio do canal telefônico gratuito (0800), realizado pelo CallCenter 

da Ouvidoria-Geral do Estado, e aqueles que geram manifestações protocolizadas no SGOe, 

por meio desse próprio CallCenter, pelas ouvidorias ou interlocutores dos órgãos e entidades 

do Poder Executivo do Estado, pelas unidades do Vapt-Vupt, pela Ouvidoria-Geral nas edições 

do Governo Junto de Você (Governo Itinerante) ou pelo próprio cidadão, que acessa o Sistema 

via internet. 

    Dessa forma, do total de atendimentos, 33.776 (75%) foram prontamente atendidos 

pelo CallCenter da Ouvidoria-Geral do Estado, dos quais 28.996 referem-se à informações 

quanto à comunicação com a SANEAGO, tendo como providência por parte desse CallCenter 

o fornecimento dos meios de contato com a Ouvidoria Setorial da Empresa ou de suas 

Unidades Regionais. O restante dos atendimentos do CallCenter, 4.780 registros de 

atendimento, foram para os demais órgãos e entidades do Estado. 

    Ao se deduzir dos 45.281 atendimentos totais, aqueles atendimentos do CallCenter 

anteriormente referidos (33.776),  restam 11.505 (25%) que são os atendimentos que geraram 

manifestações no SGOe, cujo número de protocolo fora fornecido ao cidadão para 

acompanhamento e obtenção de resposta. Do registro dessas manifestações nesse Sistema 

informatizado, 10.221 (74%) foram feitas pelo próprio cidadão, por meio da internet, e 3.575 

(26%) por intermédio dos órgãos/entidades, que protocolizaram 1.511 manifestações a partir do 

CallCenter da Ouvidoria-Geral do Estado, 780 manifestações a partir de e-mails, e 1.284 

manifestações pelo cidadão que se dirige aos órgãos/entidades do Estado, fazendo 

presencialmente o registro do seu pedido, apresentando a seguinte distribuição: 
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    No registro dessas manifestações, 5.377 (47%) foram anônimas e 6.128 (53%) os 

manifestantes se identificaram. Destas, 2.775 (45%) solicitaram sigilo da identificação dos 

manifestantes e 3.353 (55%) não solicitaram segredo de seus dados. 

 

As unidades VaptVupt passaram a atender presencialmente a partir de setembro de 

2013, visto que o Decreto 7.903, de 11 de junho de 2013, estabeleceu o serviço de atendimento 

e registro de manifestações no SGOe também por meio delas e em agosto efetuou-se o 

treinamento dos atendentes pela Ouvidoria-Geral. Desse modo, de setembro a dezembro foram 

registradas 988 manifestações no Sistema, apresentando a seguinte distribuição nas Unidades 

do VaptVupt: 

Unidade VaptVupt Manifestações 
Registradas 

VV Buena Vista                  153  
VV Praça da Bíblia                  151  
VV Banana Shopping                  112  
VV Cidade Jardim                  110  
VV Araguaia Shopping                    85  
VV Anápolis                    54  
VV Padrão GESPRE                    47  
VV Caldas Novas                    44  
VV Àguas Lindas                    35  
VV Shopping Mangalô                    28  
VV Jaraguá                    23  
VV Goianésia                    21  
VV Porangatu                    19  
VV Mineiros                    17  
VV Novo Gama                    15  
VV Padrão Detran                    14  
VV Trindade                    11  
VV Padrão SEMARH                    11  
VV Valparaíso 6 
VV Luziânia 6 
VV Jataí 4 
VV Central do Empresario 3 
VV Itumbiara 3 
VV Morrinhos 2 
VV Garavelo 2 
VV Quirinópolis 2 
VV Rio Verde 2 
VV Central do Servidor 2 
VV Padrão Defensoria Pública 2 
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VV Padrão PROCON Goiás 2 
VV Itaberaí 1 
VV Padrão Delegacia Fiscal 1 
Total                  988  

 
   

 

    Quanto aos tipos de manifestações possíveis de serem registradas no Sistema, a 

Reclamação foi a mais protocolizada. Há de se esclarecer que, com a obrigatoriedade de 

utilização do SGOe 60 (sessenta) dias após a publicação do Decreto 7.903, de 11 de junho de 

2013, por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, o número de registros 

alcançou um significativo aumento nesse último trimestre do ano. A distribuição mensal dos 

tipos de manifestação registrados foi: 

 
 

   

    No último semestre de 2013, observou-se a seguinte distribuição, dentre os tipos de 

manifestação: 
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    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 5.944 reclamações, 5.141 já se encontram 

finalizadas e 803 ainda estão em andamento, sendo que o prazo médio deste tipo de 

manifestação está em 18 dias. A situação dos tipos de manifestação é apresentada abaixo: 
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    Houve 906 Pedidos de Acesso à Informação baseados na Lei 18.025/2013 – Lei de 

Acesso à Informação do Estado de Goiás, que apresentaram a seguinte distribuição mensal: 

 

 
    

    Dentre esses Pedidos de Acesso à Informação, os órgãos/entidades mais 

demandados nesse ano de 2013 foram: 
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    Quanto aos assuntos mais solicitados nos Pedidos de Acesso à Informação, tem-se: 

 
 

         3. ABORDAGEM POR ÓRGÃO/ENTIDADE 

    Analisando os vários órgãos e entidades do Poder Executivo estadual, obtêm-se os 

seguintes resultados: 
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                 4. ABORDAGEM QUALITATIVA 

    PESQUISA DE SATISFAÇÃO: 

 



    

71 
 

 
SUPERINTENDÊNCIA DA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

  

    5. ASSUNTOS CONTIDOS NAS RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS 

    Para se obter uma análise qualitativa das Reclamações e as Denúncias registradas, 

no SGOe, as manifestações foram classificadas em assunto e subassunto, senão vejamos: 
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    Desse modo e na ordem decrescente, conforme acima apresentado, têm-se os 

seguintes sub assuntos abstraídos dos assuntos: 

 

Serviços para o servidor público 
 Empréstimo consignado 58% 

Plano de saúde - IPASGO 20% 
Questões salariais 9% 
Concursos/Meritocracia 5% 
Outros 4% 
Gestão de pessoas 2% 
Previdência 1% 
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Bem Público/Serviço Público  
Processo/Procedimento demorado 35% 
Falta de Servidores 16% 
Má utilização de veículos 14% 
Falta de estrutura física 12% 
Problema com serviço via internet 6% 
Outros 6% 
Dificuldade de acesso 4% 
Má conservação 2% 
Má utilização de imóveis 1% 
Cobrança de taxa indevida 1% 
Vandalismo 1% 

 
Conduta do servidor público 

Despreparo do servidor 35% 
Falta de educação 11% 
Descumprimento de carga horária 11% 
Abuso de Poder 9% 
Omissão/Negligência 9% 
Corrupção 6% 
Outros 5% 
Elogio 4% 
Desvio de função 3% 
Acúmulo indevido de cargo 3% 

 
 

Saneamento Básico/Água 
Falta de água 40% 
Outros 34% 
Vazamento/Acidente na canalização 6% 
Pedido de instalação de relógio de água 6% 
Qualidade da água 4% 
Cobrança indevida 3% 
Ligação de água clandestina 3% 
Esgoto 2% 
Erro na leitura do medidor de água 1% 

 
Governo   

Arrecadação 79% 
Gestão 15% 
Gastos/Despesas Públicas 6% 
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Segurança Pública   

Outros 32% 
Falta de policiamento 21% 
Homicídio/Tentativa 9% 
Tráfico/Uso de drogas 5% 
Abuso de autoridade - Agressão física 4% 
Abuso de autoridade - Constrangimento ilegal 2% 
Extorsão 2% 
Corrupção Passiva 1% 
Tortura 1% 
Comercialização ilegal de armas 1% 
Disparo indevido de arma 1% 
 

Fornecedor de Bens e Serviços   
Produto/Serviço ruim 49% 
Outros 11% 
Contrato/Licitação 10% 
Corrupção 7% 
Omissão/Negligência 7% 
Pagamento 6% 
Produto/Serviço em quantidade insuficiente 5% 
Despreparo do fornecedor 3% 
Falta de educação 1% 

 
Trânsito   

Habilitação de motorista 29% 
Multas 22% 
Outros 22% 
Licenciamento de veículos 19% 
Transferência de veículo 7% 

 
Saúde   

Assistência à saúde (SUS e não IPASGO) 51% 
Outros 31% 
Assistência odontológica (SUS e não IPASGO) 7% 
Orientações em saúde (informação) 3% 
Assuntos não pertinentes 2% 
Comunicação 1% 
Estrat. Saúde Família/Progr. Ag. Comunit. Saúde 1% 
Ouvidoria do SUS 1% 
Progr. Farmácia popular 1% 
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Educação   
Outros 51% 
Qualificação dos professores 13% 
Avaliação de alunos 8% 
Perseguição de professores 7% 
Merenda escolar 5% 
Falta de professor 3% 
Vaga/Matrícula 3% 
Bolsas escolares 2% 
Reprovação/Repetência 2% 
Sistema de cotas 2% 
Evasão de alunos 0% 
Falta de professores para alunos com necessidades especiais 0% 
Material didático 0% 
Segurança na escola 0% 
Transporte escolar 0% 
 

Meio Ambiente   

Degradação Ambiental 28% 
Licenciamento/Autorização 28% 
Poluição 13% 
Averbação indevida da reserva legal 7% 
Outros 7% 
Uso indevido de recursos hídricos 7% 
Cativeiro irregular de animais 2% 

 
 

    Há de se ressaltar que não foi considerada a procedência da reclamação ou 

denúncia, ou seja, a classificação destas manifestações ocorreu antes de se considerar se eram 

verdadeiras ou não, devendo-se, portanto ponderar tal condição. 

    A atuação da CGE perante o “GOVERNO JUNTO DE VOCÊ”, por meio do 

atendimento ao público pela Ouvidoria-Geral do Estado, repercutiu nas edições os resultados 

contidos abaixo. 
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VIII – ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E 
COMBATE À CORRUPÇÃO 

                 Relatório sucinto das realizações em 2013 
 
                 1. Controle Interno 
 

 Realização de mais de 200 auditorias (preventivas, operacionais e de monitoramento) 

que permearam todas as unidades administrativas do governo, com análise de mais de 20 mil 

documentos. Trabalho inclui fiscalização permanente dos processos licitatórios e contratos com 

valores superiores a R$ 500 mil. 

 

 Realização de auditorias de forma permanente na folha de pessoal do Poder Executivo, 

com o objetivo de detectar situações anômalas e promover as devidas adequações. 

 

 Realização de atividades do CGE Orienta para capacitação de técnicos da CGE por 

meio de cursos, encontros, simpósios, congressos e outros eventos. 

 

 CGE e UFG atuaram em parceria na avaliação da qualidade das obras rodoviárias 

realizadas pelo Estado. 

 

 Orientação para realização do inventário dos bens patrimoniais do Estado para 

adequação à nova contabilidade aplicada ao setor público, conforme estipulado no Decreto 

7.906 de 14 de junho de 2013. 

 

 Edição de Instruções Normativas, manuais e outros documentos que regulam e 

padronizam a atuação do controle interno na tarefa de acompanhar, fiscalizar e analisar as 

despesas realizadas pelas unidades do governo estadual.  

 
                 2. Controle Interno/Ouvidoria 
 

 
 Registro de aproximadamente 45 mil atendimentos à população no Sistema de 

Ouvidoria Geral do Estado de Goiás em 2013. No mesmo ano foram registrados, encaminhados 
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e respondidos cerca de 900 requerimentos de informações com base na Lei de Acesso à 

Informação. 

 Implementação do atendimento presencial da Ouvidoria Geral em todas as unidades do 
Vapt Vupt 

 Atendimento presencial em 17 edições do Governo Junto de Você nas diversas regiões 
do Estado. 

 Criação do Sistema de Gestão da Ouvidoria Geral, regulado pelo decreto nº 7.903/2013 
e criação da figura do Ouvidor Voluntário, conforme decreto nº 7.907 de 2013. A 
implementação desta última medida está em andamento, devendo se consolidar em 2014. 

 Denúncias recebidas - 2.792  
 Finalizadas (com respostas aos denunciantes) 2.456 
 Em apuração – 336 denúncias 
 Enviadas à Superintendência de Controle Interno - 55 
 Denúncias feitas à CGE pelo Ministério Público – 97 
 Concluídas – 77 
 Em apuração – 20 
 Das 55 denúncias encaminhadas à SCI 
 Nepotismo – 10 denúncias (6 improcedentes, 3 procedentes e 1 em apuração) 
 47 se transformaram em processos (1 na Advocacia Setorial, 8 arquivados, 2 

encaminhados à Corregedoria Geral e 36 em apuração pela SCI. Dessas 36, sete já estão com 
relatórios preliminares e outras 29 em andamento).  
 

                 3. Prevenção da corrupção e transparência pública 
 

 Inserção de novos conteúdos no Portal da Transparência do governo de Goiás (dados 

sobre obras e sobre o sistema de educação estadual), além de inserção de cartilha eletrônica 

sobre Controle Social. 

 

 Modificação na apresentação gráfica do Portal com vistas a torná-lo mais amigável ao 

cidadão. 

 

 Inserção de relatórios multi-formatos diversos possibilitando ao cidadão a escolha do 

tipo que melhor atende sua necessidade. 

 Desenvolvimento da cartilha de transparência pública e controle social da administração 

pública. 
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 Desenvolvimento da cartilha de ética na administração pública. 

 

 Desenvolvimento da cartilha eletrônica sobre transparência e controle social na 

administração pública. 

 Desenvolvimento do Projeto do quadro de servidores da CGE. 

 Desenvolvimento em conjunto com o Gabinete da CGE do Projeto de Participação em 

Resultados da CGE.  

 
 Adequação do relatório de divulgação da folha de pessoal do Estado. 

 
 Criação do Manual eletrônico de utilização do serviço de informação ao cidadão. 

 
 Publicação da Lei Estadual de Acesso à Informação (nº 18.025/2013) que entrou em 

vigor em 14 de junho de 2013. Também foi publicado o Decreto nº 7.904/2013, que 

regulamentou a referida lei.  

 

 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. 

 

 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). 

 

 Implementação de trilhas pontuais direcionadas as auditorias internas realizadas por 

meio de demandas processuais na Superintendência Central de Controle Interno. 
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 Implementação de trilhas ordinárias criadas por meio do Grupo Técnico Permanente 

com o intuito de auxiliar o Controle Interno na identificação de indícios pertinentes, desníveis 

nos procedimentos utilizados para utilização do processo licitatório e de Empenho. 

 

 Realização de seis reuniões ordinárias e uma extraordinária do Conselho de 

Transparência Pública e Combate à Corrupção, onde foram debatidos temas relevantes de 

ampliação e melhoria nas transparências dos atos e realizações do Poder Público Estadual. 

 

                 4. Corregedoria Geral 
 

 Implementação do Sistema de Controle de Processos Administrativos Disciplinares, 

regulado pelo decreto nº 7.902/2013, que permitiu aglutinar no âmbito da CGE as informações 

geradas pelos diversos órgãos.  

 

 Capacitação pelo CGE Qualifica de 160 servidores que atuam nas áreas de Processos 

Administrativos Disciplinares, melhorando a forma de atuação na área correicional no âmbito 

da gestão pública. 

 

 Realização de visitas técnicas aos diversos órgãos com mapeamento de pontos fracos e 

pontos fortes de cada unidade, o que possibilitou a melhoria das ações e facilitou o 

planejamento para 2014 na área disciplinar do Estado. 

 

 Elaboração de Manual Prático de Sindicância com inserção de modelos e orientações 

práticas. 

 

 Elaboração do Compêndio de Legislação Disciplinar e um Manual de utilização do 

sistema. 

 

 Criação de Comissões Permanentes de Sindicâncias e Processos Administrativos 

Disciplinares nos órgãos que ainda não contavam com esse instrumento. 
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                 5. Outras ações 
 

 Participação da CGE no Encontro Nacional de Controle Interno em Belém, na qual foi 

discutida a PEC 45, que normatiza as funções macro das áreas de controle interno no País. 

 

 Participação da CGE nas reuniões técnicas do Conaci em Vitória, Maceió Belém e 

Porto Alegre. 

 

 Participação de Técnicos da CGE em congressos e simpósios nacionais e regionais para 

capacitar e aperfeiçoar a atuação dos técnicos da CGE  

 

 Edição da Instrução Normativa que regula a classificação de documentos e outra que 

regula a certificação digital de documentos. 

 

                 6. Metas para 2014 
 

 Ampliação da capacidade de realização de fiscalização através de trilhas eletrônicas de 

despesas com valores até R$ 500 mil. 

 

 Transparência – Novas ferramentas para melhorar o relacionamento/atendimento com a 

população (transparência ativa) com inserção de conteúdos interativos. 

 

 Mapeamento de riscos de corrupção – Desenvolvido Sistema de Apoio à 

Implementação – realização de treinamentos para servidores dos diversos órgãos. 

 

 Ouvidor Voluntário – Providências para implementação da medida, 

 

 Controle Interno - Manutenção da fiscalização e das auditorias preventivas, 

operacionais e de monitoramento em todas as unidades da administração estadual e na folha de 

pessoal do Estado. 
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IX - ATIVIDADES DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
 

                      1. RELATÓRIO DE REALIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS 2013 
1034 - PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO 
ÓRGÃO GESTOR: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DESCRIÇÃO 
 
                 O Programa de Controle da Qualidade do Gasto Público, abriga ações de 
modernização tecnológica, qualificação e valorização de pessoal especializado na atuação das 
áreas de ouvidoria, corregedoria, combate à corrupção e controle interno, bem como o 
estabelecimento de parcerias com o intuito de ampliar e efetivar a atuação da Corregedoria-
Geral do Estado. 
OBJETIVO 
                 Melhorar a percepção do cidadão em relação à qualidade dos gastos e controle do 
patrimônio público. 
 
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO NO PROGRAMA: R$ 365.039,44 
            
PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA 
                

                 O controle interno do governo se evidencia no contexto das democracias modernas 

como um imperativo de ordem pública, ao tempo em que o cidadão deixa de ser mero 

espectador para se tornar co-participante da gestão pública na medida em que acompanha, 

fiscaliza e cobra resultados que satisfaçam aos seus anseios e necessidades. Em Goiás, o 

esforço governamental para criar e consolidar as estruturas de controle tem sido hercúleo, 

buscando transparência da administração, ao mesmo tempo em que age para prevenir e 

combater quaisquer atos que ensejem erros, desvios ou corrupção no uso dos recursos públicos. 

                 Várias medidas foram adotadas no ano de 2013 para fortalecer a Controladoria Geral 

do Estado, órgão responsável pelas ações de controle interno. Recentemente foram dados 

passos importantes quanto à regulamentação de questões fundamentais da gestão pública, 

dentre elas a publicação da Lei Estadual de Acesso à Informação e do Decreto de sua 

regulamentação, ferramentas que oferecem aos cidadãos plenas condições de obterem dados 

referentes às ações governamentais fazendo deles uso legítimo nas suas áreas de interesse. 

                 O Programa de Controle da Qualidade do Gasto Público, mediante as auditorias 

preventivas e posteriori, deverá permear todos os atos governamentais no que tange à execução 
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orçamentária e financeira. Foi implantado um sistema de trilhas para cruzamento de bases de 

dados, pelas quais se torna possível detectar e corrigir falhas, evitando ou barrando gastos 

desnecessários. Destaque também para a fiscalização permanente de todos os processos de 

licitações e contratos cujos valores ultrapassem R$ 500 mil e para a auditoria na folha de 

pessoal do Executivo, que visa detectar situações anômalas para as devidas adequações. 

                 Desse modo, o controle interno na realização de fiscalizações, auditorias 

(preventivas, operacionais e de monitoramento) contribui fortemente para aperfeiçoar os 

processos administrativos, em especial na melhoria da qualidade dos gastos públicos. Em 

pouco mais de dois anos de efetivo funcionamento, a CGE contabiliza um conjunto de ações 

positivas que, além de prevenir erros e barrar prejuízos ao erário no presente, servirão para 

evitar processos administrativos e/ou judiciais no futuro para os ordenadores de despesas. 

 
                 2. AÇÕES DO PROGRAMA 
 
1003 - CGE ORIENTA 
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA 
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
OBJETIVO 
                 Qualificar agentes públicos para o melhor desempenho de suas atividades. 
 
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO NA AÇÃO: R$ 0,00 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO    

                 A ação CGE Orienta tem por objetivo qualificar agentes públicos para o melhor 

desempenho de suas atividades. 

                 A Superintendência Central de Controle Interno capacitou 259 servidores públicos 

em 03 (três) treinamentos: Controle Interno como uma Ferramenta Fundamental, ocorreu em 

maio e teve como público alvo a Polícia Militar (168 servidores); em outubro, promoveu-se o 

treinamento Noções de Responsabilização, tendo capacitado 46 servidores. Em dezembro foi 

realizado, para 45 servidores, o curso sobre Tomada de Contas Especial. 

                 A atuação da Superintendência da Corregedoria Geral é implementada a partir das 

informações extraídas das visitas técnicas feitas nos órgãos do executivo estadual, da análise 

das informações inseridas no Sistema de Controle de PAD e Sindicâncias e do contato diário 
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com os membros de Comissões de PAD e Sindicâncias, visando qualificar os servidores 

públicos da área correicional de todos os órgãos da administração estadual com apresentação 

de cursos, palestras, visitas técnicas e formulação de manuais para consulta e padronização dos 

procedimentos disciplinares (200 capacitações). 

                 A Superintendência de Ouvidoria-Geral do Estado realizou 03 (três) reuniões com 

servidores dos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual com um total de 300 servidores. 

Vale destacar a realização de uma reunião com 16 Ouvidores dos órgão/entidades do Estado 

em abril de 2013.            
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA                FÍSICO VALOR LIQUIDADO(R$) 

PREVISTO REALIZADO 
Servidor público capacitado 
em procedimento relativo ao 
gasto público 

               NÚMERO       200         259                                           0,00 

Servidor público capacitado 
em procedimentos 
administrativos disciplinares 
PAD e sindicância 

               NÚMERO       200         200                                           0,00 

 
 
 
1008 - CGE QUALIFICA 
 
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA 
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
 
OBJETIVO 
                 Proporcionar educação continuada da CGE por meio de cursos e treinamentos com 
foco no desenvolvimento das habilidades, atitudes e conhecimentos dos servidores. 
 
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO NA AÇÃO: R$ 102.452,20 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO 
                  
No 1º trimestre, foram capacitados 45 servidores por meio de curso e treinamentos, a saber: 

 22 servidores: Curso Estatuto do Servidor Público = Módulo I e II - Lei nº 

10.460/88; 

 14 servidores: Redação Oficial; 

 9 servidores: Curso LibreOffice (BrOffice). 
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                 Já no 2º trimestre, foram capacitados 30 servidores, a saber: 

 2 servidores: Saneamento Básico e Consórcios Públicos; 

 28 servidores: Curso CGU com o seguinte tema: "Gestão e Fiscalização de Contratos e 

Terceirizações". 

                 Enquanto no 3º trimestre, foram capacitados 134 servidores por meio de curso e 

treinamentos, a saber: 

 2 servidores: Curso de Saneamento Básico e Consórcios Públicos; 

 16 servidores: Curso Organizações Sociais e as Parcerias na área de saúde: 

aprofundando o debate; 

 75 servidores: Curso de Auditoria - Módulo I; 

 5 servidores: Simpósio: XV SINAOP e III Oficina Internacional de Auditoria de Obras 

com o seguinte tema: "Obra Pública: compatibilizando qualidade, prazo e preço"; 

 2 servidores: Curso Regime Jurídico dos Servidores Públicos; 

 1 servidor: Curso depreciação e reavaliação do patrimônio público; 

 1 servidor: Curso de Direito Administrativo; 

 6 servidores: Processo administrativo - Lei nº 13.800/2011; 

 1 servidor: Curso de libras; 

 4 servidores: IX Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras 

Governamentais - 20 anos da Lei nº 8.666/93 e o Controle Público; 

 1 servidor: Curso Planejamento Orçamentário e Financeiro: Leis Orçamentárias e 

Responsabilidade Fiscal; 

 6 servidores: SeminárioTomada de Contas Especial abordagem contemplando a nova 

Instrução Normativa TCU nº 71/2012; 

 1 servidor: Seminário de Estudos Especiais de Direito Disciplinar; 

 2 servidores: Estatuto do servidor público módulo I e II - Lei nº 10.460/88 e módulo II - 

dos direitos dos servidores; 

 8 servidores: 1º seminário estadual de desburocratização; 

 2 servidores: Lei de responsabilidade fiscal; 

 1 servidor: gerenciamento de projetos. 
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                 Finalmente no 4º trimestre, foram capacitados 91 servidores, a saber: 

 2 servidores: Formação de Pregoeiro; 

 3 servidores: Elaboração de Editais de Licitação; 

 13 servidores: Processos Organizacionais - Módulo I; 

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

 1 servidor: Português Avançado; 

 3 servidores: Indicadores de Desempenho Organizacional; 

 2 servidores: Elaboração de Termo de Referência; 

 1 servidor: Atualização Previdenciária - Regime Próprio dos Servidores Públicos do 

Estado de Goiás; 

 23 servidores: Congresso Goiano de Direito Administrativo; 

 2 servidores: A Retenção de Tributos e Contribuições pelos Órgãos públicos sobre o 

Fornecimento de Mercadorias e Serviços; 

 15 servidores: 3° Encontro Geral dos Gerentes: boas práticas e ética na gestão pública; 

16 servidores: Regime Diferenciado de Contratação – RDC 

 
        PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA             FÍSICO VALOR LIQUIDADO (R$) 
 
Servidor Público da CGE  
capacitado 

       
            NÚMERO 

PREVISTO REALIZADO  
             102.452,20     40      300 

 
 
 
2079- PROMOVER AUDITORIAS E FISCALIZAÇÕES NOS PROJETOS E 
ATIVIDADES DO ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 
  
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA 
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
 
OBJETIVO 
 
VERIFICAR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO GASTO PÚBLICO. 
 
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO NA AÇÃO: R$ 0,00 
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PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO 
 

                 A ação Promover Auditorias e Fiscalizações nos Projetos e Atividades dos Órgãos 

Governamentais visa a fiscalização dos gastos públicos, bem como a melhoria da percepção do 

cidadão em relação à qualidade dos gastos e controle do patrimônio público por meio da 

divulgação dos resultados apurados. 

                 A Superintendência Central de Controle Interno realizou 274 relatórios de auditoria 

concluídos durante o exercício de 2013. 

                 Enquanto a Superintendência de Corregedoria Geral realizou diversas visitas 

técnicas, diligências e atividades de correição durante o exercício. 

 
         PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA              FÍSICO VALOR REALIZADO (R$) 

 
Relatório de auditoria  
elaborado pela CGE 

        
          NÚMERO 

PREVISTO REALIZADO  
                                      0,00       100       274 

 
 
 
1047 – SISTEMAS CORPORATIVOS INTEGRADOS 
 
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA 
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
 
OBJETIVO 
                 Desenvolver e implantar sistemas corporativos específicos da CGE utilizando 

plataforma WEB. 

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO NA AÇÃO: R$ 262.587,24 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO 

                 Durante o exercício de 2013, a CGE desenvolveu e implantou 3 (três) sistemas 

corporativos sendo todos desenvolvidos internamente pela equipe de Tecnologia da 

Informação. 

                 Estes sistemas foram desenvolvidos para prover áreas estratégicas da CGE como: 

Controle Interno, Ouvidoria, Corregedoria e Transparência e também para atender demandas 
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administrativas. Atualmente todas as áreas estratégicas da CGE possuem um Sistema de Apoio 

a Decisão ancorado em uma plataforma web, permitindo aos gestores destas áreas acesso a 

informações sempre atualizadas. Abaixo relacionamos os sistemas desenvolvidos e 

implantados pela CGE: 

1) Levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, testes e manutenção do 

Sistema de Ponto Eletrônico da CGE em PHP e banco de dados MY-SQL; 

2) Levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, testes e manutenção do 

Sistema de Help-Desk da CGE em PHP e banco de dados MY-SQL; 

3) Levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, testes e manutenção do 

Sistema de Mapeamento de Risco de Corrupção em PHP e banco de dados MY-SQL. 
           PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA                  FÍSICO VALOR LIQUIDADO (R$) 

PREVISTO REALIZADO 

Sistema Corporativo Integrado  
da CGE implantado 

           NÚMERO         2           3                             262.587,24 

 
 
 
 
 
1031 – PROGRAMA GESTÃO TRANSPARENTE 
 
ÓRGÃO GESTOR: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
SETOR: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DESCRIÇÃO 
                 O Programa Gestão Transparente visa desenvolver ações que promovam a 

transparência da gestão pública e desenvolvam a consciência ética por parte da sociedade, que 

deve ter participação ativa na exigência da fidedignidade do gasto público e do serviço de 

qualidade. 

OBJETIVO 

                 Angariar a participação social no controle dos serviços e patrimônio públicos, bem 

como disseminar a atitude ética no serviço público estadual e conferir a transparência dos atos 

governamentais em todos os níveis da administração. 

 
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO NO PROGRAMA: R$ 238.290,17 
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PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA 

                 Vários avanços foram implementados ao longo do exercício de 2013, mas ainda 

temos muito a avançar para alcançarmos o nível de outros estados da federação e até mesmo da 

união. Nosso desafio maior, no momento é vencer as resistências que ainda existem na 

administração pública para a implementação de uma transparência pública efetiva. 

                 O programa Gestão Transparente alinha o governo de Goiás com as mais modernas 

práticas e discussões da Administração Pública em âmbito mundial. A gestão pública 

transparente vem se firmando, na opinião de especialistas e de governantes ao redor do mundo, 

como uma das condições essenciais às democracias contemporâneas. 

                 Entretanto, como qualquer política pública, sua implantação enfrenta resistências em 

vários níveis. Em primeiro lugar, o compromisso do Governador com o programa, não implica 

em uma disposição automática de todo o primeiro escalão do Governo com a implementação 

do mesmo. 

                  Diante do redemoinho de atividades em que os órgãos estão envolvidos diariamente, 

a transparência de seus atos, embora importante, apresenta-se menos urgente aos olhos de 

alguns agentes públicos, razão pela qual grande parte das orientações exaradas pela CGE não 

se materializa nos órgãos. 

                 Por outro lado, existe um receio, não declarado, de que a ampla divulgação das 

informações possa prejudicar de alguma forma, o próprio governo, fato que denota uma postura 

contraditória por parte do agente público, uma vez que a transparência das contas públicas é um 

dos melhores antídotos contra a corrupção. 

                 O grande desafio que o programa enfrenta é a dificuldade de alguns membros do alto 

escalão do Governo em perceber a importância da transparência pública com estratégia de 

Governo. Ao mesmo tempo é necessário um trabalho de sensibilização com algumas 

corporações acostumadas a não terem seus atos questionados em qualquer instância. 

                 E, a partir do momento em que vislumbraram a possibilidade de terem toda sua 

atuação como agente público desnuda ante a sociedade, reagem contra toda forma de 

transparência da administração pública. 

                 Desta forma, a mais importante ação para o Programa, em seu atual estágio de 

implementação, é um forte trabalho de sensibilização dos servidores e dos agentes públicos 

para que se sintam engajados e comprometidos com essa missão. 
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1020-BALCÃO DE OPORTUNIDADES 
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA 
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
 
OBJETIVO 
                 Estabelecer parcerias com entidades públicas e/ou privadas para troca de 
informações e cooperação técnica. 
 
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO NA AÇÃO: R$ 226.367,17 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO 
                  

                 O projeto Balcão de Oportunidades tem por objetivo estabelecer parcerias com 

entidades públicas e/ou privadas para troca de informações e cooperação técnica. Em 2011, foi 

firmado o Termo de Cooperação Técnico-Científica nº 001/2011. Trata-se de Termo de 

Cooperação Técnico-Científica, celebrado aos 26 dias do mês de setembro de 2011, entre o 

Estado de Goiás, através da Controladoria-Geral do Estado de Goiás e a Fundação de Apoio à 

Pesquisa (FUNAPE), com a interveniência da Universidade Federal de Goiás (UFG). O 

convênio tem como objeto a avaliação das composições de serviços, custo de obras, adequação 

de projetos e especificação às normas técnicas de qualidade dos serviços prestados ao Estado 

de Goiás na área de infraestrutura, por meio de estudos e pesquisas realizados pela Faculdade 

de Engenharia da Universidade Federal de Goiás, através de mútua cooperação técnica e 

científica entre os partícipes. 

                 No exercício de 2013, não foi firmada nenhuma nova parceria com entidades 

público-privadas, foi prorrogado a vigência do referido convênio para 27/10/2014. 

                 Quanto aos trabalhos desenvolvidos nesse acordo destacam-se: análise de 06 

composições de custos de obras rodoviárias, avaliação de projetos e orçamentos de 04 obras 

rodoviárias contratadas pelo Poder Executivo Estadual, bem como controle tecnológico de 

materiais e serviços de 04 rodovias financiadas com recursos públicos. Informa-se que ainda 

estão em desenvolvimento: a análise de 05 composições de custos de obras rodoviárias, 

avaliação de projetos e orçamentos de 02 obras rodoviárias contratadas pelo Poder Executivo 
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Estadual, bem como controle tecnológico de materiais e serviços de 06 rodovias financiadas 

com recursos públicos. 

 
    PRODUTO  UNIDADE DE  

 MEDIDA 
                     FÍSICO VALOR LIQUIDADO (R$)  
PREVISTO  REALIZADO 

Parceria firmada  
Entre a CGE e  
entidades 
Públicas/Privadas 

      NÚMERO           3             0             226.367,17  

 
 
1013 - CGE INFRAESTRUTURA 
 
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA 
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
OBJETIVO 
                 Dotar a CGE de instalações físicas adequadas. 
 
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO NA AÇÃO: R$ 11.923,00 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO 
                 No exercício de 2013, a Controladoria-Geral do Estado adquiriu diversos móveis, 

visando melhor adequar a sua nova estrutura, abrigando diversos servidores lotados em 

Unidades de Controle Interno UCI´S na sede da CGE o que demandou a referida aquisição, 

bem como remanejamento de divisórias das salas, em virtude do aumento da demanda de 

trabalho alçados a cargo da Pasta.                 

 
               PRODUTO  UNIDADE DE 

    MEDIDA 
                FÍSICO VALOR LIQUIDADO(R$) 
PREVISTO REALIZADO 

Estrutura da CGE modernizada     Percentual      30,0      30,0                              11.923,00 

Infraestrutura da CGE expandida     Percentual       20,0        30,0                                        0,00 

 
 
1005 - FALE CIDADÃO 
 
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
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UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA 
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
OBJETIVO 
                 Realizar atendimentos por meio dos vapt-vupts e unidades eletrônicas nas prefeituras 
de todos os municípios do estado. 
 
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO NA AÇÃO: R$ 0,00 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO 
                 A meta estabelecida para o Produto 1 - Atendimento ao cidadão registrado pela 

Ouvidoria do Estado/Número -, no ano corrente, foi alcançada já no 1º semestre, quando se 

obteve o resultado de 17.509 atendimentos. Somado aos resultados obtidos no 2º semestre, até 

o dia 30 de dezembro, alcançou-se o número de 45.122 atendimentos. Isso foi devido à 

obrigatoriedade de uso do sistema informatizado de gestão de ouvidoria pelos demais órgãos e 

entidades do Poder Executivo estadual, estabelecida pelos decretos supra mencionados e pela 

divulgação do número de telefone 0800 da Ouvidoria-Geral do Estado. 

                 Quanto à meta para o Produto 2 - Canal de contato com a CGE disponibilizado ao 

cidadão/Número - também foi superada principalmente em virtude da expansão dos 

atendimentos ao cidadão por meio das Unidades do Vapt Vupt, estabelecida igualmente pelos 

decretos anteriormente citados. 

                 Desta Forma, o Governo do Estado conseguiu se aproximar de uma maior parcela da 

sociedade, divulgando os serviços públicos ofertados e tornando-os mais acessíveis, bem como 

conhecendo melhor os anseios da população, que, por meio de suas manifestações, 

expressaram suas necessidades e ajudaram a fazer o controle dos atos de governo. 
        PRODUTO UNIDADE DE 

MEDIDA 
            FÍSICO VALOR LIQUIDADO(R$) 
PREVISTO REALIZADO 

Atendimento ao cidadão 
registrado pela Ouvidoria 
do Estado 

        NÚMERO     8.400      45.122                   0,00 

Canal de contato com a 
CGE disponibilizado ao 
cidadão 

        NÚMERO        94         101                   0,00 

 
 
1012 - FONTES E RECURSOS 
 
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
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UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA 
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
 
OBJETIVO 
                 Prospectar e captar recursos direcionados à área de atuação da CGE junto a 

instituições nacionais e internacionais apoiadoras de projetos.  

 

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO NA AÇÃO: R$ 0,00 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO 
                  
                 No exercício de 2013, não houve captação de recursos por esta pasta. 

           PRODUTO   UNIDADE DE MEDIDA                  FÍSICO VALOR LIQUIDADO(R$) 

PREVISTO REALIZADO 

Recurso captado para CGE                 REAL  380.000,00        0,00                                    0,00 

 
 
1015 - GESTÃO TRANSPARENTE 
 
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA 
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
 
OBJETIVO  
                 Ampliar os canais de divulgação das contas e ações governamentais, priorizando a 

interatividade com a comunidade. 

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO NA AÇÃO: R$ 0,00 
 

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO 

                 Em todos os casos, a quantidade de ações realizadas suplantaram o previsto para 

ocorrer ao longo do ano. 

 Meta 01 - Estavam previstos, no ano de 2013, o mapeamento de 8 processos. No 

entanto foram mapeados 51 processos nos órgãos públicos. 

 Meta 02 - Havíamos previsto a confecção e disponibilização de 16 relatórios, 

atualizados mensalmente ao longo do exercício 2013 no sítio da transparência. 

Confeccionamos um relatório além do previsto. Entretanto o número total de relatórios 

disponibilizados ocorreu conforme planejamento inicial. 
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 Meta 03 - Havíamos previsto a realização de seis eventos ao longo do ano. No primeiro 

TRIMESTRE já cumprimos a meta integralmente. Nos trimestres seguintes também 

cumprimos a meta . Foram respectivamente, 12, 9 e 11 reuniões nos trimestres seguintes 

totalizando 37 reuniões. 

 
       PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA                  FÍSICO        VALOR       

LIQUIDADO(R$) PREVISTO REALIZADO 

Ações de aproximação 
entre governo e 
sociedade promovidas 

         NÚMERO         6         36                                 0,00 

Contas e ações 
governamentais 
divulgadas 

         NÚMERO        16         16                                 0,00 

Pontos de 
vulnerabilidade à 
corrupção detectado e 
sanado 

         NÚMERO         8         51                                 0,00 
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X – ATIVIDADES DA ADVOCACIA SETORIAL 
 

 A Advocacia Setorial da Controladoria-Geral do Estado elaborou no exercício de 
suas funções, no ano de 2013, os seguintes expedientes: 

 
                 1. Pareceres jurídicos sobre as seguintes matérias: 

 
a) Análises de Editais- 03 (três); 
b) Consultas - 31 (trinta e um); 
c) Contratos - 04 (quatro); 
d) Convênios - 02 (dois); 
e) Dispensa de Licitação - 01 (um);  
f) Recurso Administrativo - 01 (um). 
Total = 42 

   
 
 
 
 

2. Despachos sobre as seguintes matérias: 
 

a) Análises de Editais - 05 (cinco); 

b) Consultas- 49 (quarenta e nove); 

c) Contratos - 40 (quarenta);  

      d) Convênios - 03 (três); 

      e) Dispensas de Licitações - 153 (cento e cinqüenta e três); 

  f) Inexigibilidades de Licitações - 22 (vinte e dois);  

                            g) Despachos de encaminhamento - 51 (cinqüenta e um). 

  Total = 323 

 
                 3. E por fim com a emissão de: 
 

a) Memorandos - 18 (dezoito);  
     b) Ofícios - 04 (quatro).  

Total geral =  387 
 
 
 


