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APRESENTAÇÃO 

 

 A gestão governamental segue a lógica de um ciclo no qual as ações se desenvolvem de 

forma concatenada, com o propósito de alcançar os resultados planejados. O ciclo da gestão, 

conforme proposto neste trabalho, é composto por fases complementares e integradas, quais 

sejam: planejamento, execução, avaliação e feedback. Essa última etapa, objeto deste relatório, 

apresenta uma análise crítica dos aspectos examinados por meio da atuação da Controladoria-

Geral do Estado – CGE – sobre os órgãos e entidades estaduais. 

 Nesse contexto, as Superintendências da CGE procederam a análises relativas a 

importantes aspectos inerentes à gestão e ao desempenho de cada unidade orçamentária no 

exercício de 2011, que foram consolidadas neste documento. 

 Portanto, o presente relatório contempla as observações e recomendações desta 

Controladoria, visando subsidiar a adoção de ações preventivas e corretivas que contribuam 

para o aperfeiçoamento da gestão.  

 Destaca-se, ainda, que as recomendações constantes neste documento serão 

monitoradas por ocasião da auditoria de gestão nas contas anuais dessa Pasta, podendo ensejar, 

em caso de descumprimento injustificado, ressalvas ou mesmo irregularidades na avaliação do 

Controle Interno. 
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1.0 – IDENTIFICAÇÃO DA(S) UNIDADE(S) ANALISADA(S) 
 
            Superintendência Central de Controle Interno 

Superintendência da Corregedoria-Geral do Estado 

Superintendência de Ouvidoria-Geral do Estado 

Superintendência Central de Transparência Pública 

Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças 

Advocacia Setorial da Controladoria-Geral do Estado 

1. Relatório do Planejamento da Superintendência Central de Controle 
Interno - SCI 

O planejamento é ferramenta de alta relevância para o desenvolvimento 
organizacional na medida em que proporciona o alcance dos objetivos almejados e a 
priorização de esforços e recursos. Assim, a Superintendência de Controle Interno 
definiu, no início do exercício de 2011, uma estimativa das atividades que pretendia 
desenvolver em cada uma de suas áreas levando em consideração o cenário promissor 
com o advento da Controladoria Geral do Estado, que sinalizava para o aumento de 
verba orçamentária, bem assim a ampliação do quadro de servidores e da estrutura física 
que sedia o órgão. 

Todavia, alguns desdobramentos previstos para acontecer durante o 
exercício não se consolidaram em razão de demandas urgentes de trabalho que 
impactaram o planejamento anual. O relatório, portanto, apresenta, por área, as 
realizações e justificativas para as eventuais divergências entre o planejamento e as 
execuções de 2011. Para fins de sistematizar a apresentação das atividades, as 
descrições obedecerão a estrutura prevista no Regimento Interno da CGE: 

1. Supervisões de Assessoramento 
1.1 Supervisão de Planejamento e Acompanhamento 
1.2 Supervisão das Contas Governamentais 
1.3 Supervisão de Elaboração de Manuais e Orientações 

2. Gerências de Auditoria 
2.1 Gerência de Auditoria da Área Econômica  
2.2 Gerência de Auditoria da Área Social 
2.3 Gerência de Auditoria de Infraestrutura 
2.4 Gerência de Auditoria da Folha de Pagamento 

Ressalta-se ainda que, conforme relatórios extraídos do Sistema de Controle 
Interno e Sistema de Registro de Resultados, ao longo do exercício de 2011 a 
Superintendência de Controle Interno elaborou 186 Relatórios, 740 Notas Técnicas e 



 

 

46.711 Despachos no intuito de orientar e fiscalizar os órgãos e entidades do Poder 
Executivo estadual. 
 

Além disso, foram realizadas, neste exercício, um total de 144 auditorias e 
1.483 análises de editais, representando um valor de R$ 4.011.207.378,08, nas quais 
foram impugnadas despesas no montante de R$ 47.303.181,16 e apurados prejuízos de 
R$28.048.823,73. 

                   2. Supervisões de Assessoramento 

                       2.1 Supervisão de Planejamento e Acompanhamento 

A Supervisão de Planejamento e Acompanhamento, cuja atribuição precípua 
é fiscalizar o acompanhamento da regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e 
administrativa dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual por meio da aferição 
periódica da regularidade do CAUC e registro do histórico das ocorrências, teve como 
realizações no exercício de 2011: 

1. 100% dessa atividade de acompanhamento e fiscalização; 
2. As comunicações das respectivas pendências inscritas no sistema aos 

órgãos e entidades do Poder Executivo com o intuito de que fossem tomadas 
providências acerca das irregularidades, bem assim ao Superintendente de Controle 
Interno e ao Secretário da Controladoria também foram todas devidamente endereçadas. 
Ressalta-se que, apesar do acompanhamento sistemático das inscrições no sistema, os 
CNPJs do convenente necessário permanecem obstando as transferências voluntárias 
em razão das delongas na tramitação dos processos.  

3. As atividades de planejamento e gestão, bem como o acompanhamento 
sistemático das ações de controle interno, de forma a atender os objetivos da 
superintendência e possibilitar a aferição a médio e longo prazos dos principais aspectos 
de controle interno, ficaram na dependência da definição e implementação de um 
sistema que permitisse gerenciar as informações produzidas pelas áreas. 

4. Embora tenha sido realizado o mapeamento dos processos internos da 
SCI, a revisão e proposição de melhorias nos processos também aguardam a definição 
do sistema. O software em desenvolvimento contemplará cronogramas, metodologias de 
trabalho e sistema de medição das atividades da superintendência que terão 
acompanhamento regular quando da implementação. 

5. Quanto à proposição de treinamentos e elaboração de programas de 
cursos na área de controle interno foi elaborado Plano Instrucional do Curso de 
Auditoria Governamental abrangendo demandas de todas as áreas da superintendência e 
prevendo a realização dos treinamentos técnicos pertinentes à área de controle interno. 

6. Avaliação de relatórios: avaliar a qualidade de aspectos formais e de 
comunicação dos relatórios de auditoria e fiscalização para propor a adequação técnica e 
procedimental. 

7. Em razão de outras demandas atribuídas à supervisão, como a elaboração 
do Edital de Chamamento para ampliação do quadro de servidores da Controladoria, a 
participação na elaboração do Planejamento Estratégico, bem assim dos programas e 



 

 

ações da Controladoria que passarão a integrar o PPA 2012-2016, não houve definição 
de negócio para elaboração do sistema de cadastro único de convenentes do Estado de 
Goiás - CAUC estadual. 

 
Tabela 01 – Atividades Executadas pela Supervisão de Planejamento e 
Acompanhamento 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta 
Física 

Prevista 

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 

% 100% 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 máximo 
de 10 dias 

Comunicações 
realizadas 

% 100% 100% 

Comunicação da falta 
de providências em 
relação às pendências 
do CAUC 

Cientificar o Superintendente de 
Controle Interno recomendando 
providências quando o prazo de 10 dias 
for extrapolado 

Comunicações 
realizadas 

% 100% 100% 

Proposição de projeto 
que contemple 
metodologia para 
elaboração 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 

Projeto elaborado unid 1 1 

Implementação do 
planejamento das ações 
na SCI 

Coordenar e avaliar o processo de 
implementação do planejamento das 
atividades desenvolvidas pelas unidades 
de controle interno por meio de sistema 
de planejamento 

Planejamento 
implementado 

% 100% 01 

Elaboração e 
consolidação de 
relatório de atividades 
da SCI 

Elaborar e organizar dados e informações 
a serem enviados à SGPF para subsidiar 
a elaboração da proposta de Plano 
Plurianual e do Orçamento Anual da 
CGE no que se refere às atividades de 
controle interno 

Relatório de 
atividades por área 

unid 1 1 

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 1 

Elaboração e 
atualização dos 
manuais de 
planejamento 

Auxiliar a elaboração e atualização dos 
manuais pertinentes à área de 
planejamento e avaliação das ações de 
controle 

Manual 
elaborado/revisado 

unid 1 02 

Acompanhamento das 
ações de controle 

Manter à disposição, para os níveis 
gerenciais autorizados na CGE, os 
registros atualizados das ações de 
controle e das providências adotadas 
pelos gestores a fim de subsidiar a 
tomada de decisão e o acompanhamento 
de resultados institucionais 

Relatórios 
emitidos 

% 100% 03 

Definição de negócio 
para elab. sistema de 
cadastro único de 
convenentes do Estado 
de Goiás 

Definir metodologia para 
desenvolvimento do cadastro único de 
convenentes do Estado de Goiás 

Projeto elaborado % 100% 04 



 

 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta 
Física 

Prevista 

Meta 
Física 

Realizada 

Mapeamento e revisão 
dos processos internos 
da SCI 

Melhorar os processos de trabalho da 
SCI 

Processo 
mapeado/revisado 

% 100% 80% 

Elaboração de Edital de 
Chamamento da CGE 

Elaborar edital de chamamento com a 
finalidade de recrutar servidores 
estaduais para exercer suas atividades na 
CGE 

Edital elaborado 
  

1 

Elaboração de Termo 
de Referência para 
Curso de Auditoria 

Elaborar Termo de Referência para 
Programa de Capacitação da SCI 

Documento 
elaborado   

1 

Participação na 
elaboração da fase 
estratégica do 
planejamento 
estratégico da CGE 

Elaborar a estratégia de atuação da 
Controladoria de forma a constituir um 
planejamento analítico que permita a 
quantificação do desempenho do órgão e 
a conseqüente melhoria dos processos 

Estratégia 
elaborada   

100% 

Participação na 
elaboração e cadastro 
das Ações e Programas 
da CGE no PPA 

Elaborar programas e ações que 
contemplem as prioridades da CGE para 
os próximos quatro anos inseridos no 
planejamento de médio prazo das 
políticas estaduais 

Programas e 
Ações cadastrados   

100% 

Nota: 

(1) O sistema de controle em desenvolvimento, não foi implementado em 2011. 
(2) e (4)Atividades supervenientes como a elaboração do edital de chamamento, a fase conceitual do 
planejamento da CGE, bem assim os programas e ações do PPA referentes a este órgão. 
(3) Sistema de controle e medição que gere relatórios de acompanhamento sistemático em fase de 
implementação. 
 

                       2.2 Supervisão de Contas Governamentais 

A Supervisão de Contas Governamentais, ligada diretamente à 
Superintendência Central de Controle Interno da Controladoria-Geral do Estado, 
executou, até o momento no exercício de 2011, 100% de suas atividades previstas no 
Plano de Ação. A seguir, uma breve descrição dessas atividades:  

1. Elaboração da “Consolidação das Ações e Programas dos Órgãos e 
Entidades” referente ao exercício de 2010, relatório do Órgão Central do Sistema de 
Controle Interno que acompanha a Prestação de Contas do Governador do Estado; 

2. Elaboração de relatório de avaliação das metas dos programas 
governamentais e de execução orçamentária e financeira, para cada uma das 74 (setenta 
e quatro) unidades orçamentárias de 2010, além de 05 empresas em liquidação, para 
compor a Tomada e Prestação de Contas; 

3. Elaboração dos Relatórios de Análise Crítica da Gestão e do 
Desempenho Governamental (Feedbacks) por meio da análise realizada por todas as 
gerências da SCI sobre as 74 unidades orçamentárias de 2010 e seu encaminhamento 
para todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual; 

4. Realização de 03 (três) Audiências Públicas com o objetivo de 
demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais em cada quadrimestre, em 
cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal; 

5. Avaliação, formatação e publicação de 06 (seis) Relatórios Resumidos de 
Execução Orçamentária - RREO no D.O. e SISTN, verificando a consistência das 



 

 

informações provenientes da Superintendência do Tesouro Estadual da Secretaria da 
Fazenda; 

6. Avaliação, formatação e publicação de 03 (três) Relatórios da Gestão 
Fiscal - RGF - no D.O. e SISTN, verificando a consistência das informações 
provenientes da Superintendência do Tesouro Estadual da Secretaria da Fazenda;  

7. Lançamento e Publicação no SISTN do Balanço Anual e do COC 
(Cadastro de Operações de Crédito) dos dados provenientes da Contabilidade e da 
Dívida Pública da SEFAZ; 

8. Acompanhamento da homologação de 12 (doze) relatórios, tais como: 
RREO, RGF, COC, BP e BA no SISTN e nos sítios da CGE e da TransparênciaGoiás; 

9. Atendimento de diversas demandas solicitadas pelas áreas da CGE, pela 
Assembleia Legislativa, pela Segplan e pela Sefaz, no que se refere à elaboração de 
relatórios de execução orçamentária e financeira a partir do tratamento de dados 
extraídos dos sistemas corporativos disponíveis. 

Além dessas realizações, foram executados os seguintes trabalhos que não 
estavam previstos no Plano de Ação: 

1. Elaboração do Relatório de Avaliação das Contas do Governador 
referente ao exercício de 2010, solicitado pelo Ministério Público do Estado de Goiás; 

2. Consolidação do Relatório de Auditoria da Gestão da Universidade 
Estadual de Goiás encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás; 

3. Elaboração de Respostas a diversos questionamentos do Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás, no que se refere aos relatórios da Lei de Responsabilidade 
Fiscal; 

4. Realização de Auditoria Preliminar no SiofiNet, solicitada pelo 
Ministério Público do Estado de Goiás; 

5. Elaboração de Relatório Analítico das despesas do Estado de Goiás, 
referente ao exercício fiscal de 2010, com apontamento das despesas com indícios de 
irregularidades, com a finalidade de subsidiar os trabalhos da Assembléia Legislativa do 
Estado de Goiás na “CPI do Rombo”. 

Elaboração de Relatório da situação financeira encontrada pelo atual 
governo no início de sua gestão. 

Tabela 02 – Atividades Executadas pela Supervisão de Contas Governamentais 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta 
Física 

Prevista 

Meta Física 
Realizada 

Elaboração da “Consolidação das 
Ações e Programas dos Órgãos e 
Entidades” referente ao exercício de 
2010, relatório do Órgão Central do 
Sistema de Controle Interno que 
acompanha a Prestação de Contas 
do Governador do Estado.  

Avaliar o Desempenho da 
Gestão Governamental 
referente ao exercício de 
2010, segundo os critérios 
de eficácia e eficiência 

Relatório 
elaborado 

Unidade 1 1 



 

 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta 
Física 

Prevista 

Meta Física 
Realizada 

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 74 

79  
(74 unidades 
orçamentárias 
e 05 empresas 

em 
liquidação) 

Elaboração do Relatório de Análise 
Crítica da Gestão e do Desempenho 
Governamental (Feedback) 

Enviar aos gestores as 
observações e 
recomendações da CGE 
relativas a sua gestão no 
exercício de 2010 

Unidade 
orçamentária 
analisada 

Unidade 74 74 

Realização de Audiências Públicas 

Demonstrar e avaliar o 
cumprimento das metas 
fiscais em cada 
quadrimestre, em 
cumprimento à LRF. 

Audiência 
Pública 

Realizada 
Unidade 3 3 

Avaliação, Formatação e publicação 
do Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária - RREO no D. O. e 
SISTN, verificando a consistência 
das informações provenientes da 
Superintendência do Tesouro 
Estadual da Secretaria da Fazenda.  

Atender os arts. 52 e 53 da 
LRF 

Relatório 
Publicado 

Unidade 6 6 

Avaliação, Formatação e publicação 
do Relatório da Gestão Fiscal - RGF 
- no D. O. e SISTN, verificando a 
consistência das informações 
provenientes da Superintendência do 
Tesouro Estadual da Secretaria da 
Fazenda.  

Atender os arts. 54 e 55 da 
LRF 

Relatório 
Publicado 

Unidade 3 3 

Lançamento e Publicação no SISTN 
do Balanço Anual e do COC 
(Cadastro de Operações de Crédito) 
dos dados provenientes da 
Contabilidade e da Dívida Pública 
da SEFAZ 

Dar publicidade ao 
Balanço Anual e atender 
art. 32 da LRF 

Relatório 
Publicado 

Unidade 1 1 

Acompanhar a homologação dos 
diversos relatórios, tais como: 
RREO, RGF, COC, BP e BA no 
SISTN e na página da CGE 

Validar os dados contábeis 
do Estado de Goiás de 
modo a 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 
Enviado 

Unidade 12 12 

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 100 100 

Acompanhamento e fornecimento 
de declaração aos municípios 
goianos do envio e homologação do 
Balanço Anual via SISTN. (1) 

Fornecer, quando 
solicitado, declaração aos 
municípios sobre o envio e 
homologação do Balanço 
Anual via SISTN 

Demanda 
atendida 

Percentual 100 
Não houve 
demanda (1) 

Elaboração do Relatório de 
Avaliação das Contas do 
Governador referente ao exercício 
de 2010, solicitado pelo Ministério 
Público do Estado de Goiás.  

Atender solicitação do 
Ministério Público do 
Estado de Goiás 

Relatório 
elaborado 

Unidade 
 

1(2) 



 

 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta 
Física 

Prevista 

Meta Física 
Realizada 

Consolidação do Relatório de 
Auditoria da Gestão da 
Universidade Estadual de Goiás 
encaminhado ao Tribunal de Contas 
do Estado de Goiás. (2) 

Consolidar em um único 
documento as conclusões 
das auditorias realizadas na 
UEG 

Relatório 
elaborado 

Unidade 
 

1 

Elaboração de Respostas a diversos 
questionamentos do Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás, no que 
se refere aos relatórios da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. (2) 

Atendimento a solicitações 
do TCE 

Demanda 
atendida 

Percentual 
 

100 

Realização de Auditoria Preliminar 
no SiofiNet, solicitada pelo 
Ministério Público do Estado de 
Goiás. (2) 

Atender solicitação do 
Ministério Público do 
Estado de Goiás 

Relatório 
elaborado 

Unidade 
 

1 

Elaboração de Relatório Analítico 
das despesas do Estado de Goiás, 
referente ao exercício fiscal de 2010, 
com apontamento das despesas com 
indícios de irregularidades, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos 
da Assembleia Legislativa do Estado 
de Goiás na “CPI do Rombo”. (2) 

Atender solicitação da 
Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás 

Relatório 
elaborado 

Unidade 
 

1 

Elaboração de Relatório da situação 
financeira encontrada pelo atual 
governo no início de sua gestão. (2) 

Atender solicitação do 
Governador 

Relatório 
elaborado 

Unidade 
 

1 

Notas:  
(1) Embora a atividade “Acompanhamento e fornecimento de declaração aos municípios goianos 

do envio e homologação do Balanço Anual via SISTN” estivesse prevista no plano de ação, 
não houve demanda para ela, ou seja, não houve solicitação por parte dos municípios; 

(2) Atividades que não estavam previstas no plano de ação, mas que foram demandadas durante 
o exercício. Em virtude disso, o campo correspondente à meta física prevista para essas 
atividades não se encontra preenchido. 
 

                       2.3 Supervisão de Normas, Manuais e Procedimentos 

A Supervisão de Normas, Manuais e Procedimentos executou, até o 
momento, no exercício de 2011, as seguintes atividades que estavam previstas no Plano 
de Ação: 

1. Elaboração do Manual de Despesa Pública; 
2. Realização de dois Curso de treinamento – CGE ORIENTA; 
3. Elaboração de Normas: proposição de normas (Instruções Normativas, 

Leis, Decretos e etc) visando disciplinar procedimentos; 
4. Criação e atualização do Sistema de Registro de Resultados; 
5. 19 Orientações, despachos relativos a procedimentos administrativos, 

orçamentários e financeiros. 

Tabela 03 – Atividades Executadas pela Supervisão de Normas, Manuais e 
Procedimentos 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta 
Física 

Prevista 

Meta 
Física 

Realizada 



 

 

Elaboração de Manuais 

Editar manuais objetivando a 
padronização de 
procedimentos 
adminsitrativos no âmbito 
estadual 

Manual de 
Orientação 
Técnico 

Und 7 2 

Curso de treinamento - CGE  
ORIENTA 

Realização de cursos e 
treinamentos aos órgãos e 
entidades da Administração 
Pública Estadual 

Curso e 
treinamento 

und 5 2 

Elaboração de Normas 

Propostas de normas 
(Instruções Normativas, Leis, 
Decretos e etc) visando 
disciplinar procedimentos. 

Minutas de 
normas 

und 12 6 

Atualização nos sistemas de 
Banco de dados/Informações 

da CGE 

Manter atualizado banco de 
dados/informações (sistema 
de recomendações da CGE, 
sistema detalhamento de 
naturezas de despesas, dentre 
outros) 

Atualização de 
banco de 
dados/infornações 

und 10 0 

Proposta de elaboração de 
sistemas corporativos 

Proposta de elaboração de 
sistemas corporativos, tais 
como: sistema unificado de 
diárias, sistema de auditorias 

 Sistemas 
corporativos 

und 4 1 

Orientações relativas a 
procedimentos 
administrativos, 

orçamentários e financeiros 

Orientar a Administração 
Públcia Estadual quanto as 
procedimentos 
administrativos, 
orçamentários e financeiros. 

Despachos, 
memorandos, 
Notas Técnicas e 
outros 

porcentagem 100% 90% 

 
                   3. Gerências de Auditoria   

                   

                    3.1 Gerência de Auditoria da Área Econômica - GEAE 

                       3.1.1 Atividades Desenvolvidas pela Supervisão de Monitoramentos da 
GEAE/SCI 

A Supervisão de Monitoramento da Gerência de Auditoria da Área 
Econômica/GEAE, executou, até o momento no exercício de 2011, as seguintes 
atividades que estavam previstas no Plano de Ação:  

1. Reestruturação das Unidades de Controle Interno - Criação de 01 (uma) 
Unidade de Controle Interno junto ao Gabinete Militar e à Casa Civil, no 9º andar do 
Palácio Pedro Ludovico Teixeira e Criação de 01 (uma) Unidade de Controle Interno 
junto à esta Controladoria Geral do Estado; 

2. Aumento do quantitativo de auditores postados nas UCI’s - Acréscimo de 
03 (três) servidores para compor a equipe de auditores lotados nas Unidades de Controle 
Interno, conforme planilha abaixo: 

Auditores Lotação 

Ednadarc Martins Diniz UCI junto à SEGPLAN e outras 

João Batista de Souza Arantes UCI junto ao Gabinete Militar e Casa Civil 

Leila Maria da Trindade UCI junto à JUCEG 

           

3. Monitoramentos de Conformidade – a seguir, tabela com a quantidade de 
processos “distintos” analisados pelas Unidades de Controle Interno desta Gerência de 
Auditoria da Área Econômica por Órgão/Entidade até o momento (25/11/2011). 



 

 

Ressalta-se que os números abaixo apresentados representam a quantidade de processos 
“distintos” analisados, sendo que um mesmo processo pode retornar à UCI várias vezes, 
considerando que podem conter vários Empenhos/Ordens de Pagamento a serem 
validados em momentos distintos. 

4. Monitoramentos de Conformidade – a seguir, tabela com a quantidade de 
processos “distintos” analisados pelas Unidades de Controle Interno desta Gerência de 
Auditoria da Área Econômica por Órgão/Entidade até o momento (25/11/2011). 
Ressalta-se que os números abaixo apresentados representam a quantidade de processos 
“distintos” analisados, sendo que um mesmo processo pode retornar à UCI várias vezes, 
considerando que podem conter vários Empenhos/Ordens de Pagamento a serem 
validados em momentos distintos. 

Tabela 05 – Quantidade de processos distintos por Órgão/Unidade – Jan a 25/Nov/11 

Órgão/Entidade 
Total de processos distintos 

analisados 
Processos 
Regulares 

Irregular
es 

Casa Civil 676 572 104 

Gabinete Militar 186 168 18 

Vice-

Governadoria 88 81 7 

CGE 77 74 3 

SEARTI 112 95 17 

SEGPLAN 372 295 77 

PGE 289 248 41 

Goiás Turismo 299 293 6 

AGR 804 588 216 

AGRODEFESA 1502 1433 69 

SEAGRO 386 327 59 

EMATER 82 78 4 

JUCEG 212 184 28 

SEFAZ 948 749 199 

DETRAN 930 880 50 

TOTAL 6963 6065 898 

Fonte: SCInet em 25/11/11   

    

                   5. Ordens de Serviços – Foram realizadas até o momento (25/11/2011) as 
seguintes Ordens de Serviço: 

 



 

 

Tabela 06 – Ordens de Serviços realizadas – Jan a 25/Nov/2011 
    

Qtt. Ordem 
de 

Ordem de Serviço 
(Nº) 

Órgão/Entidade Objetivo 

1 131/11 VICE 

Apuração do valor limite máximo de 50% da média 

mensal efetivamente realizada (período de jan à 

jun/2011) de gastos com telefonia fixa, conforme 

determinação do art. 14 do Decreto Estadual nº 

7.398/11. 

2 131/11 SEARTI 

3 131/11 SIC 

4 131/11 SEGPLAN 

5 134/11 AGR 

6 138/11 SEFAZ 

7 136/11 SEAGRO 

8 137/11 JUCEG 

9 138/11 CGE 

10 128/11 GAB.MILITAR 

11 127/11 CASA CIVIL 

12 135/11 AGRODEFESA 

13 139/11 DETRAN 

14 132/11 PGE 

15 093/11 SEAGRO 

Verificação se os contratos/pagamentos dos processos 

201000008000764; 201000008000765; 

201000008000993 foram suspensos e quais as medidas 

adotadas para ressarcimento dos valores; 

16 177/11 JUCEG 

Verificação da adequada aquisição de 250 

microcomputadores adquiridos através da Adesão à Ata 

de Registro de Preços nº 005/2010 – Pregão Eletrônico 

nº 020/2010-SEFAZ, referentes ao item I, lote 01. 

17 153/11 SEFAZ 
Solicitação do processo 201100004001126 visando 

verificar informações referentes a precatórios. 

18 172/11 DETRAN 

Verificação se os serviços de reforma e ampliação do 

bloco 03 e bloco 05 do DETRAN/GO, referentes ao 1º 

Termo Aditivo do Contrato nº 019/2011 já haviam sido 

executados antes mesmo da formalização do referido 

aditivo. 

19 142/11 DETRAN 
Avaliação se a contratação-estagiários seguiu as 

determinações do Dec.7.213/11 

20 349/11 DETRAN 

Verificação do cumprimento adequado do contrato para 

impressão de 1.858.407 cartilhas educativas de trânsito, 

no formato 13,5x20,5cm, páginas de miolo no papel 

jornal 49g. 

 

Além dessas realizações, foram executados os seguintes trabalhos que não 
estavam previstos no Plano de Ação: 

1. Análise dos Recursos de Revisão interpostos pelos Órgãos/Entidades, na 
forma da IN 02/2011-CGE dos processos diligenciados pelas Unidades de Controle 
Interno por conterem irregularidades. Assim, foram exarados por esta Supervisão de 



 

 

Monitoramentos: 275 Despachos, 25 Notas Técnicas e 56 Ofícios em resposta a 
Recursos de Revisão. Pontuamos que esta atividade, apesar de não ter sido contemplada 
no Planejamento - por ser uma inovação trazida pela IN 02/2011-CGE e por não haver 
como mensurar a quantidade de processos que teriam alguma irregularidade cadastrada 
ao longo do exercício - é a que mais demanda tempo e esforços, pois, além do trabalho 
de análise dos processos, validação dos empenhos/ordens de pagamento, engloba 
consultas feitas pelos órgãos/entidades e também pelos auditores postados nas UCI’s. 

2. Análise, por esta Supervisão de Monitoramentos de todos os processos de 
despesa desta Controladoria-Geral do Estado, sendo que até o momento foram 
analisados 77 processos distintos; 

3. Realização por esta Supervisão de Monitoramentos,  juntamente com o 
auditor Leonardo Marques Garcia, da Auditoria de Conformidade (OS nº 349/11) 
referente à regularidade do Contrato entre o DETRAN/GO, a AGECOM e a empresa 
Casa Brasil Comunicação Estratégica Ltda, para impressão de 1.858.407 cartilhas 
educativas de trânsito, no formato 13,5x20,5cm, páginas de miolo no papel jornal 49g, 
capa de papel couchê 90g, 4/4 cores. Foram verificadas diversas irregularidades que 
culminaram em prejuízo ao erário público no valor de R$ 2.100.000,00 (Dois milhões e 
cem mil reais), sendo sugerido na supracitada OS nº 349/11 que se noticiasse o mau uso 
do dinheiro público ao Tribunal de Contas do Estado, dando imediato conhecimento da 
providência ao Chefe do Poder Executivo, conforme competência expressa no inciso 
VII do art. 7º da Lei Estadual 17.257/11; 
Participação desta Supervisão de Monitoramentos e do auditor, Warley da Silva Alves, 
na Comissão designada para realização de Auditoria nos processos de convênios de 
investimentos (aquisições e obras) entre a União e a IQUEGO celebrados, vigentes e 
concluídos no exercício de 2010, em cumprimento às determinações das Portarias nº 
001/11 e nº 003/11-SCI. Tal auditoria verificou diversas irregularidades, tanto nos 
processos de Convênios, quanto nos processos licitatórios deles decorrentes, 
apresentando como estimativa de dano ao erário o montante de R$ 15.809.682,73 
(Quinze Milhões, oitocentos e nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e três 
centavos); 

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

Tabela 07 – Atividades Planejadas/Executadas pela Supervisão de 
Monitoramentos/GEAE 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 

Prevista 
Meta Física 
Realizada 

Reestruturação das 
Unidades de 
Controle Interno 

Reestruturar as Unidades de Controle Interno 
descentralizadas, adequando-as ao novo 
organograma da Administração Pública 
Estadual 

Unidades 
criadas 

Unidade 02 02 

Aumento do 
quantitativo de 
auditores postados 
nas UCI’s 

Dotar as UCI’s de um número mínimo de 
auditores para o desenvolvimento mais 
eficiente de suas inúmeras atividades 

Novos 
auditores 
lotados 

Unidade 8 3 

Monitoramentos 
ordinários nos 

Acompanhar a execução dos processos de 
despesas relativos a serviços terceirizados 

Monitorament
o realizado 

Unidade 24 0 



 

 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 

Prevista 
Meta Física 
Realizada 

processos de 
despesas 

(limpeza, manutenção, vigilância, 
informática, locação de veículos e 
equipamentos, etc) 

Monitoramentos de 
Conformidade 

Acompanhar o atendimento das 
recomendações exaradas pela SCI no 
momento da análise dos editais de licitação, 
atos de dispensa e inexigibilidade e adesões a 
atas de registros preços 

Monitorament
o realizado 

Percentua
l 

100% 100% 

Ordens de Serviços 

Realizar verificações visando levantar 
informações, verificar o atendimento das 
recomendações emitidas e outras demandas 
da SCI/CGE 

Ordens de 
Serviço 

Unidade 60 20 

Treinamento de 
Auditores 

Capacitar os auditores lotados nas UCI’s, 
através de treinamentos realizados 
conjuntamente com a Supervisão de Normas, 
Manuais e Procedimentos 

Auditores 
capacitados 

Percentua
l 

100% 100%1 

Notas: 
(1) Reunião Técnica (Dia 12/08/2011) – Assunto – Decreto Nº 7.398/11 de contenção de gastos e outros 

assuntos relativos à Área de Auditoria; 
Treinamento relativo à Auditoria de Contas e Convênios Federais, promovido por esta CGE e a 
Controladoria Geral do Estado, nos dias 21 e 22 de junho/2011, com carga horária de 16 horas. 

Reuniões para tratar sobre as atividades realizadas no dia a dia, bem como para apresentação do 
Sistema de Registro de Resultados. 

                       3.1.2 Atividades Desenvolvidas pela Supervisão de Auditoria da 
GEAE/SCI 

A Supervisão de Auditoria da Gerência de Auditoria da Área 
Econômica/GEAE, executou, até o momento no exercício de 2011, as seguintes 
atividades que estavam previstas no Plano de Ação: 

1. Análise de 43 Tomadas e Prestações de Contas Anuais dos órgãos e 
entidades, incluindo 5 empresas em liquidação, referente ao exercício de 2010, com 
emissão de Relatório de Auditoria de Gestão e Certificados de Auditoria;  

2. Levantamento e apuração da atuação das Auditorias Internas de 12 
Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista do Estado de Goiás, com aplicação 
de questionários; 

3. Orientação e avaliação do desempenho da auditoria interna das entidades 
da administração indireta do Poder Executivo, compondo o Relatório de Auditoria de 
Gestão das Prestações de Contas Anual do exercício de 2010; 

4. Elaboração conjuntamente com a Supervisão de Normas, Manuais e 
Procedimentos, o Manual de Auditoria da CGE (em andamento); 

5. Realização de 2 auditorias operacionais:  

5.1 IQUEGO: auditoria dos processos de convênios de investimentos 
(aquisições e obras) entre a União e a IQUEGO celebrados, vigentes e concluídos no 
exercício de 2010, com consolidação e análise das manifestações dos gestores, e 
emissão de Relatório Conclusivo; 

            5.2 SEMARH/FEMA: auditoria nos procedimentos de        arrecadação, 
licenciamentos ambientais, de administração, de fiscalização e de averbação dereservas, 
com emissão de Relatório Preliminar; 



 

 

                   6. Auditoria especial para apurar denúncia de esquema de corrupção junto 
ao Departamento Estadual de Trânsito de Goiás – Detran/GO, com emissão de Relatório 
Preliminar; 
                   7. Auditoria especial em andamento para verificação dos procedimentos 
relacionados aos Acordos Diretos com Credores de Precatórios no âmbito do Estado de 
Goiás. Sua conclusão ficou prejudicada devido a dificuldade do Tribunal de Justiça/GO 
em encaminhar documentos e prestar informações importantes para os trabalhos com a 
greve dos seus servidores; 
                  8. Auditoria especial na apuração de irregularidades por parte do 
Departamento Estadual de Trânsito de Goiás – DETRAN/GO, no Contrato nº 011/2007 
firmado com o Instituto Euvaldo Lodi - IEL/GO juntamente com a Supervisão de 
Monitoramento/GEAE; 
                  9. Auditoria Especial - Participação na Comissão de Processo 
Administrativo (Portaria nº 140/11-CGE/GAB), com a finalidade de corrigir o 
andamento do procedimento administrativo promovido junto à Goiás Turismo - 
Agência Estadual de Turismo, em desfavor da empresa Terraço Serviços e Assessoria 
Ltda, com apresentação de Relatório Conclusivo; 
 

Além dessas realizações, foram executados os seguintes trabalhos que não 
estavam previstos no Plano de Ação: 

                       9.1 Emissão de Diligência à 5 empresas em liquidação, considerando a 
ausência de inúmeros documentos e informações nos seus Processos de Prestações de 
Contas Anual, o que impossibilitou a emissão do Relatório de Auditoria de Gestão e o 
Certificado de Auditoria Anual naquele momento;  
                       9.2 Elaboração de Respostas a solicitações do Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás, da Ouvidoria da CGE e de diversos órgãos; 

Oportuno esclarecer que as atividades constantes no Plano de Metas de 2011 
para a Supervisão de Auditoria/GEAE de “Acompanhamento das Auditorias Internas” e 
“Elaboração do Plano Anual da Auditoria Interna das Estatais” não puderam ser 
concretizadas até o presente momento, devido à troca do responsável por esta 
Supervisão em Julho/2011, e ainda a falta de auditores para compor os trabalhos. No 
entanto, está sendo encaminhado expediente às Empresas estatais para que apresente 
“Plano de trabalho de atividades de sua auditoria interna” para o exercício de 2012. 

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

 
Tabela 08 – Atividades Executadas pela Supervisão de Auditoria/GEAE 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 

Prevista 
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 
Unidade 38 

43 (38 órgãos 
e 5 empresas 

em 
liquidação) 



 

 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 

Prevista 
Meta Física 
Realizada 

Auditoria operacional em 
ações previstas nos 
Programas sob a gestão das 
Secretárias/órgãos (ANOP) 

Aferir a eficiência e eficácia das 
ações auditadas quanto a 
economicidade, eficiência e 
eficácia 

Relatório de 
Auditoria 

Unidade 3 2 

Auditorias Especiais 

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

Relatório de 
Auditoria 

Unidade 5 (demanda) 41 

Elaboração do Manual de 
Auditoria da CGE 

Padronizar os procedimentos de 
Auditoria da CGE. 

Manual 
elaborado 

Unidade 1 1 

Levantamento das 
Auditorias Internas  

Apurar a atuação das Auditorias 
Internas das EP/SEM no 
exercício de 2010. 

Questionário 
aplicado 

Unidade 12 12 

Acompanhamento das 
Auditorias Internas. 

Monitorar, mediante o Plano 
Anual de Auditoria Interna da 
Entidade, o cumprimento das 
metas estabelecidas.  

Relatório Unidade 24 02 

Elaboração do Plano Anual 
da Auditoria Interna das 
Estatais. 

Elaborar, conjuntamente com as 
estatais, os respectivos Planos 
Anuais da Auditoria Interana - 
PAINT . 

Plano Unidade 12 02 

Diligências às empresas 
em liquidação. 

 

Instruir melhor os processos de 
Prestação de Contas Anuais para 
apreciação. 

Demanda 
atendida 

Percentual  100%3 

Elaboração de Respostas a 
solicitações do Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás, 
da Ouvidoria/CGE e 
diversos órgãos. 

Atendimento a solicitações do 
TCE 

Demanda 
atendida 

Percentual  1003 

Notas:  
(1) Foram iniciados ainda os trabalhos de auditoria com o objetivo de verificar o cumprimento do art. 2º da 

Lei Complementar nº 73, de 27 de maio de 2009, no qual estabelece que a partir de 1º de dezembro de 
2010 os honorários advocatícios resultantes de ações judiciais em que o Estado figure como parte 
destinar-se-ão ao Tesouro Estadual. 

(2) Embora as atividades “Acompanhamento das auditorias internas” e “Elaboração do Plano Anual da 
Auditoria Interna das Estatais” estivesse prevista no plano de ação para 2011, elas serão efetivamente 
implementadas no ano de 2012, ou seja, somente poderá ser avaliado e quantificado o cumprimento das 
suas metas no exercício seguinte; 

(3) Atividades que não estavam previstas no plano de ação, mas que foram demandadas durante o exercício. 
Em virtude disso, o campo correspondente à meta física prevista para essas atividades não se encontra 
preenchido.  

3.1.3. Atividades Desenvolvidas pela Supervisão de Auditoria de 

Convênio da Área Econômica 

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

Gerência de Auditoria da Área Econômica da Superintendência Central de Controle 

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

2011, as seguintes atividades: 

1. Elaboração de relatório da Análise do Processo de formalização do 
Convênio entre o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e 
Planejamento (SEGPLAN) e o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE). 



 

 

2. Verificação das análises de prestação de contas parcial de 02 (dois) 
convênios dos recursos descentralizados pelo Estado de Goiás, sendo: uma da Fundação 
Educacional de Jataí e uma da Federação Goiana de Futebol. 

3. Foram realizadas 06 (seis) auditorias de conformidade de convênios, 
sendo: 04 (quatro) convênios com o município de São Luiz de Montes Belos e 02 (dois) 
com o município de Santa Helena de Goiás.  

4.  Foram Verificadas 09 (nove) análises de prestação de contas de recursos 
descentralizados pelo Estado de Goiás, sendo: 02 (duas) da Federação Goiana de 
Futebol, 04 (quatro) do município de São Luiz de Montes Belos, 02 (duas) do município 
de Santa Helena de Goiás e 01 (uma) do município de Chapadão do Céu. 

Além dessas realizações, houve a participação no grupo de trabalho intra-
governamental para a realização de estudo e consolidação de proposta para o 
estabelecimento de metodologias, sistemáticas e regulação das transferências 
voluntárias dos recursos recebidos ou descentralizados pelo Estado de Goiás; 

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

 

Tabela 09 – Atividades Executadas pela Supervisão de Auditoria de Convênio da Área 
Econômica 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta 
Física 

Prevista 

Meta Física 
Realizada 

Elaboração de relatório da Análise 
do Processo de formalização de 
Convênio pelo Estado de Goiás 2 

Fiscalização de convênio, 
mediante análise 
documental dos 
procedimento de 
formalização do Ajuste  

Relatório/ 
Despacho 

Unidade - 1 

Verificação das análises de 
prestação de contas parcial dos 
recursos descentralizados pelo 
Estado de Goiás2 

Elaboração de documento 
circunstanciado sobre os 
procedimento de 
formalização do Ajuste  

Processo 
Analisado/ 
Demanda 

Percentual - 2 

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 de 
Auditoria 
Elaborado 

Unid. 9 61 

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 

Percentual 100% 100% 

Notas:  
(1) Como a Supervisão de Auditoria de Convênios da Área Econômica foi estruturada praticamente no 

segundo semestre, não consta atividades no plano de ação para a Gerência de Auditoria da Área 
Econômica, afetos a competência da supervisão. As metas previstas para essa atividade, são 
referentes a GEAS e a GEIN.  

(2) Essas atividades não estavam previstas no plano de ação, mas foram demandadas durante o 
exercício. Em virtude disso, o campo correspondente à meta física prevista para essas atividades não 
se encontra preenchido. 

 

                       3.1.4. Atividades Desenvolvidas pela Supervisão de Licitações da GEAE 



 

 

A Supervisão de Licitação da Gerência de Auditoria da Área Econômica, 
ligada diretamente à Superintendência Central de Controle Interno da Controladoria-
Geral do Estado, executou, até o momento (novembro) no exercício de 2011, as 
seguintes atividades que estavam previstas no Plano de Ação:  

1. Apreciação de 711 processos e Editais de Licitação e seus anexos, bem 
como os atos de dispensa e inexigibilidade, e Adesões a Atas de Registros de Preços de 
25 órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado de Goiás ligados à 
Área Econômica; 
                   2. Monitoramentos dos processos de licitação de 20 órgãos da 
Administração Direta, Autárquica e fundacional com o propósito de acompanhar o 
atendimento das recomendações exaradas pela Gerência-GEAE/SCI/CGE, juntamente 
com a Supervisão de Monitoramento, da análise dos editais de licitação, dos atos de 
dispensa e inexigibilidade, e adesões a atas de registro de preço.    
 

       3. Orientação para diminuir o total de dispensas e inexigibilidades em face 
do total das licitações, e foi verificado que 31% do total das licitações analisadas são 
dispensas e inexigibilidades. 
                   4. Orientação para se utilizar o Pregão eletrônico em face do Presencial, e 
foi verificado que 36% do total dos Pregões são Eletrônicos; 
 
                   5. Verificação de 62 processos que foram determinados o adiamento, 
revogação, suspensão ou anulação do edital licitatório, das dispensas e 
inexigibilidades, bem como das adesões à Atas de Registro de preços;    
 

6.  Determinação em 96 processos da abertura de apuração de 
responsabilidades por meio de procedimentos administrativos próprios em que fora 
constatado impropriedades/irregularidades. 

 
7. Capacitação dos servidores responsáveis pelas licitações, lotados na 

Auditoria de Licitações, sendo que 01 auditor participou do curso “Licitação e 
Contratos Administrativos”, de 40 horas, realizado pelo TCE-GO, e 02 auditores 
participaram do “Congresso de “Direto Administrativo”, 24 horas, realizado em parceria 
com o IDAG;  

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

Além dessas realizações, foram executados os seguintes trabalhos que não 
estavam previstos no Plano de Ação: 

1. Cadastramento de todos os Processos e editais analisados no Novo 
sistema de relatório de Atividades disponibilizados pela SCI; 

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

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



 

 

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

 

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

Tabela 10 – Atividades Executadas pela Supervisão de Licitação – GEAE/SCI 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 

Prevista 
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, 
evitando, consequentemente, o 
direcionamento de licitações  

Editais e 
processos 

Un. 

25 (órgãos da 
Administração 
Direta e Indireta 

da Área 
Econômica) 

25 (órgãos da 
Administração 

Direta e 
Indireta da 

Área 
Econômica) 

Monitoramentos dos 
processos de licitação 

Acompanhar o atendimento das 
recomendações exaradas pela 
Gerência-GEAE/SCI, 
juntamente com a Supervisão de 
Monitoramento, da análise dos 
editais de licitação, atos de 
dispensa e inexigibilidade, e 
adesões a atas de registro de 
preço. 

Monitoramento 
realizado 

Un. 

25 (órgãos da 
Administração 
Direta e Indireta 

da Área 
Econômica) 

20 (órgãos da 
Administração 

Direta, 
Autárquica e 
fundacional da 

Área 
Econômica) 

Orientação para diminuir 
as contratações diretas 
(dispensas e 
inexigibilidades) 

Verificar a diminuição ou 
aumento de dispensas e 
inexigibilidades, face ao total 
das licitações analisadas 

Processo de 
dispensa e 
Inexigibilidades 

Perc. 

25% do total das 
licitações 

analisadas são 
dispensas e 

inexigibilidades 

31% do total 
das licitações 
analisadas são 
dispensas e 

inexigibilidades 
Orientação para se 
utilizar o Pregão 
eletrônico em face do 
Presencial 

Verificar e comparar anualmente 
a evolução da utilização do 
pregão eletrônico em face o 
pregão presencial 

Despachos de 
análise de 
Pregões 

Perc. 
80% do total dos 

Pregões são 
Eletrônicos 

36% do total 
dos Pregões são 

Eletrônicos 

Determinação de abertura 
de apuração de 
responsabilidades por 
meio de procedimentos 
administrativos próprios. 

Verificar a quantidade de 
processos que foram sugeridos a 
abertura de apuração de 
responsabilidades por meio de 
procedimentos administrativos 
próprios 

Demanda de 
processos com 
indicativo de 
abertura de 
apuração de 
responsabilidade
s 

Un. 0  96 

Verificação da legalidade 
de todas as comissões de 
licitação dos Órgãos e 
Entidades do Poder 
Executivo Estadual1 

Verificar a legalidade da 
composição das comissões de 
licitação dos Órgãos  e 
Entidades do Poder Executivo 
Estadual 

Portarias de 
designação das 
Comissões (CPL) 

Un. 25 0 

Determinação de 
revogação, adiamento, 
suspensão ou anulação 
do edital licitatório, 
dispensas e 
inexigibilidades 

Verificar a quantidade de 
processos que foram 
determinados  revogação, 
suspensão ou anulação do edital 
licitatório, dispensas e 
inexigibilidades 

Despachos de 
análise de editais 
e procedimentos 
de dispensa e 
inexigibilidades 

Un. 0 62 

Treinamento de 
servidores 

Capacitar os servidores 
responsáveis pelas licitações, 
lotados na Auditoria de 
Licitaçõess, através de 
treinamentos realizados 
conjuntamente com a Supervisão 
de Normas, Manuais e 
Procedimentos 

Servidores 
capacitados 

Perc. 100,00% 75% 

Aumento do quantitativo 
de auditores postados na 
Análise de Licitação da 
GEAE. 

Dotar a análise de Licitação de 
um número mínimo de auditores 
para o desenvolvimento mais 
eficiente de atividades 

Novos auditores 
lotados 

Un. 5 2 



 

 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 

Prevista 
Meta Física 
Realizada 

Cadastramento de todos 
os Processos e editais 
analisados no Novo 
sistema de relatório de 
Atividades 
disponibilizados pela 
SCI. 2 

Cadastrar os processos para 
compor relatório de resultados. 

Processo 
Cadastrado 

un  500 

Participação de várias 
reuniões com o propósito 
de solucionar pendências 
em editais licitatórios.2 

Atender a demanda dos órgãos. 
Demanda 
atendida. 

un  15 

Elaboração de Respostas 
e Orientações a diversos 
questionamentos dos 
órgãos com relação à 
elaboração de editais, 
dispensas e 
inexigibilidades, bem 
como adesões às Atas de 
Registro de preços. 2  

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

Orientação 
realizada 

Un  5 

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. 2 

Manifestação posterior 
Processo 
analisado 

Un  12 

Notas:  
(1) Embora a atividade “Verificação da legalidade de todas as comissões de licitação dos Órgãos e 

Entidades do Poder Executivo Estadual” estivesse prevista no plano de ação, com a revogação da Lei 
16.920/2010, postergamos esta conferência para quando for disponibilizada a nova lei estadual de 
licitações. 

(2) Atividades que não estavam previstas no plano de ação, mas que foram demandadas durante o 
exercício. Em virtude disso, o campo correspondente à meta física prevista para essas atividades não 
se encontra preenchido. 

                3.2 Gerência de Auditoria da Área Social - GEAS 

A Gerência de Auditoria da Área Social, ligada à Superintendência Central 
de Controle Interno da Controladoria-Geral do Estado, executou, até o momento no 
exercício de 2011, as seguintes atividades que estavam previstas no Plano de Ação:  

1. Avaliação dos Processos de Tomada e Prestação de Contas de 24 (vinte 
e quatro) órgãos, entidades e fundos especiais (Fundo Estadual de Segurança Pública – 
FUNESP, Fundo Especial de Gestão da Escola Estadual de Saúde - FUNGESP, 
Secretaria de Estado da Saúde - SES, Fundo Especial da Saúde – FUNESA, Fundo 
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e Justiça - SSPJ, Comando Geral da Polícia Militar - PMGO, 
Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar - CBMGO, Gabinete do Delegado da 
Polícia Civil - PCGO, Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de 
Goiás – IPASGO, Gabinete do Secretário de Cidadania e Trabalho - SECT, Fundo 
Estadual do Direito da Criança e do Adolescente - FECAD, Fundo Estadual de 
Assistência Social - FEAS, Gabinete do Secretário da Educação - SEDUC, Agência 
Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira – AGEPEL, Goiás Previdência - 



 

 

GOIÁSPREV, Fundo de Previdência Estadual, Agência Goiana de Comunicação - 
AGECOM, Gabinete da Secretaria de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade 
Racial - SEMIRA, Agência Goiana de Esporte e Lazer - AGEL, Universidade Estadual 
de Goiás - UEG, Fundo Penitenciário Estadual de Goiás – FUNPES, Agência de 
Fomento de Goiás S.A. - GoiásFomento e Centrais de Abastecimento do Estado de 
Goiás S.A. - CEASA GO). 

2. Diligenciamento de 2 (dois) processos de prestação de contas anual de 
empresas em liquidação (Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado 
– CERNE em Liquidação e Metais de Goiás S.A. – METAGO). 

3. Realização de 4 (quatro) Auditorias Especiais: SES (aguardando 
comunicação das providências adotadas no sentido de implementar as recomendações 
da equipe – Processo n.º 201111867000170), SEDUC (auditoria em andamento, com 
participação das supervisões de auditoria da gestão e de fiscalização de convênios – 
Processo n.º 201111867000215), UEG (auditoria concluída – Processo n.º 
201100004009083) e SSPJ (auditoria em fase de contraditório – Processo n.º 
201100005000311). 

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

4.1 em convênios e contratos relativos à Indústria Química do Estado de 
Goiás – IQUEGO no período de 2006 a 2010 (auditoria realizada em parceria com 
outras gerências da Superintendência Central de Controle Interno); 

4.2 no Pregão Presencial nº 001/2009 para contratação da Asert 
Tecnologia e Serviços Ltda. (empresa de auditoria em serviços de saúde) para o 
Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás-IPASGO; 

4.3 no fundo rotativo do Hospital Geral de Goiânia – HGG relativo ao 
exercício de 2010. 

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

5.1 no convênio firmado entre a Universidade Estadual de Goiás (UEG) 
e a Fundação Universitária do Cerrado (FUNCER) na execução do Programa Estadual 
de Formação e Capacitação em Software Livre (auditoria realizada em parceria com 
outras gerências da Superintendência Central de Controle Interno); 

5.2 no Convênio 037/2009, celebrado entre Agência Goiana de Cultura 
Pedro Ludovico Teixeira (AGEPEL)  e Instituto Cultural de Artes e Esportes, para 
implementação do Ponto de Cultura de Aragarças – Goiás; 

5.3 no Convênio 011/2009, celebrado entre a Secretaria de Estado de 
Saúde de Goiás e Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto, para ampliação 
e adequação do Hospital de Urgências de Santo Antônio do Descoberto – HUSAD. 

6. Análise de 2 (dois) contratos de gestão formalizados no âmbito da 
Administração Estadual: Contrato de Gestão n.º 001/2009 - SEMIRA, firmado entre o 
Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres e 



 

 

Promoção da Igualdade Racial (SEMIRA), e a Organização das Voluntárias de Goiás 
(OVG) (auditoria realizada com a participação das supervisões de auditoria da gestão e 
de fiscalização de convênios, estando em fase de contraditório) e Contrato de Gestão n.º 
120/2010, firmado entre o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, 
e a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar (auditoria em 
andamento, realizada com a participação das supervisões de auditoria da gestão e de 
fiscalização de convênios). 

7. Realização de 35 (trinta e cinco) ordens de serviço com objetivo de 
realizar verificações “in loco” nos órgãos e entidades sujeitos à fiscalização da CGE, 
como por exemplo: visita ao Almoxarifado Central da Secretaria de Estado da Educação 
– SEDUC para verificar o quantitativo, o estado de conservação e as condições de 
armazenagem do mobiliário estocado no local (em fase de contraditório), 
acompanhamento da instalação dos equipamentos de tomografia adquiridos pela SES 
para o HGG e o HUGO, verificação do recebimento e destinação de móveis adquiridos 
pela UEG para diversas unidades da autarquia, levantamento dos valores gastos com 
telefonia no primeiro semestre de 2011 e o do andamento dos processos de contratação 
desses serviços através das atas de registro de preços nº 01/2010 e nº 04/2010, da 
CENTRAC/SEFAZ. 

8. Realização de 1 (um) monitoramento nas propagandas contratadas pela 
Agência Goiana de Comunicação – AGECOM, consistindo na verificação de 31 
outdoors na cidade de Goiânia (trabalho realizado pela supervisão de fiscalização de 
convênios). 

9. Composição de equipe de trabalho multisecretarial (CGE, SEGPLAN, 
SEFAZ e CASA CIVIL) para a definição de diretrizes gerais para as transferências 
voluntárias realizadas pelo Estado de Goiás, tendo por produtos a elaboração de 
Legislação de Convênios, a definição de regras de negócio para a sistematização das 
transferências voluntárias; elaboração de resumo sintético para execução orçamentária e 
financeira dos convênios e manual de gerenciamento de convênios do Estado. 

10. Acesso às informações referentes às transferências voluntárias pela 
União ao Estado e gerenciamento dos perfis dos usuários do Estado de Goiás. 

11. Análise de 27 prestações de conta de convênios de recursos 
descentralizados pelo Estado de Goiás, sendo 03 da Agência Goiana de Cultura Pedro 
Ludovico Teixeira, 02 da Secretaria de Cidadania e Trabalho, 04 da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres e Igualdade Racial, 01 da Secretaria de Estado da Educação e 
17 da Secretaria de Estado da Saúde. Também fora implementado metodologia de 
registro, análise e emissão de extrato de prestação de contas. 

12. Elaboração de resumo sintético com orientações sobre a formalização, 
execução orçamentária e financeira das transferências recebidas pelo Estado de Goiás. 
Ressalta-se que está em construção o resumo das transferências descentralizadas pelo 
Estado de Goiás (ações efetivadas pelo Grupo de Trabalho citado no item 8).  

 



 

 

13. Formalização de convênio de cooperação entre a Controladoria-Geral 
do Estado de Goiás, a Fundação de Apoio à Pesquisa – FUNAPE e a Universidade 
Federal de Goiás, para fiscalização na área de infraestrutura. 

14. Formalização de convênio de cooperação entre a Controladoria-Geral 
do Estado de Goiás e a Universidade Federal de Goiás, para implementação da Rede 
Metropolitana de Alta Velocidade, RedComep/Metrogyn. 

                   15. Apreciação de 100% dos Editais de Licitação e seus anexos, bem assim 
os atos de dispensa e inexigibilidade encaminhados a esta Gerência após a publicação, 
de acordo com a IN n.º 01/2011, no quantitativo de aproximadamente 503 
manifestações.  

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

17. Utilização do pregão eletrônico em face do pregão presencial, 
representando um percentual de aproximadamente 82% dos pregões analisados. 

18. Verificação da legalidade de 06 (seis) comissões de licitação: Agência 
Goiana de Comunicação, Secretaria de Estado de Educação, Universidade Estadual de 
Goiás, Secretaria de Estado de Saúde, Instituto de Assistência dos Servidores Públicos 
do Estado de Goiás e Secretaria de Estado de Cidadania e Trabalho. 

19. Verificação do atendimento das recomendações exaradas pela SCI no 
momento da análise dos editais de licitação, atos de dispensa e inexigibilidade e adesões 
a atas de registro de preço, realizadas pela Supervisão de Licitações ou diretamente 
pelas Unidades de Controle Interno. 

20. Foram emitidos 1227 (até as 14:00hs do dia 06/12/2011) despachos de 
reanálise de processos de despesas, nos termos da Instrução Normativa CGE 002/2011, 
relativos aos casos em que foram apresentados Recursos de Revisão pelos órgãos e 
entidades da Administração supervisionados por esta Gerência. 

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

 

Tabela 11 – Atividades Executadas pela Gerência de Auditoria da Área Social. 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta 
Física 

Prevista 

Meta 
Física 

Realizada 

Auditoria operacional em ações 
previstas nos Programas sob a 
gestão das Secretarias/órgãos 
supervisionados pelas Gerências 
respectivas conforme Orçamento 
2011. 

Aferir a eficiência e eficácia 
das ações auditadas conforme o 
objetivo de cada 
programa/ação. 

Relatórios de 
Auditoria 

Unidade 4 0(1) 

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 
Tribunal de Contas do Estado. 

Certificado e 
Parecer 

Un. 22 26(2) 

Auditorias especiais 

Atender as demandas interna e 
externa quanto a averiguação 
de procedência dos fatos, 
inclusive denúncias 

Relatórios de 
Auditoria 

Unidade 6 7(3) 



 

 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta 
Física 

Prevista 

Meta 
Física 

Realizada 

Elaboração do Manual de 
Auditoria da CGE 

Padronizar os procedimentos 
de Auditoria da CGE. 

Manual elaborado um 1 0 

Elaboração de Manual de 
procedimentos para 
gerenciamento de convênios 

Unificar as metodologias de 
Gerenciamento de Convênios 

Manual elaborado Unid 1 0 

Curso para a capacitação de 
Gestores de Convênios ou 
responsáveis pelos setores de 
Convênios 

Capacitar os Gestores e os 
responsáveis pelas áreas de 
convênios, segundo às 
orientações definidas no 
Manual de convênios 

Alunos 
capacitados 

Alunos 160 0 

Implementação de metodologia de 
registro de análise de prestação de 
contas 

Criar metodologia que 
possibilita o controle gerencial 
das informações de prestação 
de contas 

Metodologia 
implementada 

Unid 1 1 

Elaboração de orientação sintética 
de gerenciamento de convênios 

Implementar um resumo 
sintético com as principais 
orientações sobre o 
gerenciamento de convênios 

Resumo sintético 
elaborado 

Unid 1 1 

Elaboração dos parâmetros do 
Sistema de Gerenciamento de 
Transferências Voluntárias do 
Estado para outros entes/entidades 

Definir as regras de negócio 
para a Elaboração e 
Gerenciamento de 
Transferências Voluntárias do 
Estado de Goiás para outros 
entes/entidades, por meio de 
sistema de informação 

Relatório de 
Regras de 

Negócio definido 
Unid 1 0(4) 

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 de 
Auditoria 
Elaborado 

Unid 3 3 

Acesso às informações constante 
do Siconv referente às 
transferências realizadas para 
todos os CNPJ's do Estado 

obter acesso às informações 
referentes às transferências 
realizadas pela União para 
todos os CNPJ's do Estado 

Acesso obtido perc 100 100 

Análise dos Contratos de Gestão 
formalizados no âmbito da 
Administração Estadual 

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

Relatório 
Elaborado 

Unid 2 2 

Composição da Rede de Gestores 
de Convênios do Estado de Goiás 

Implementar a Rede de 
Gestores de Convênios do 
Estado de Goiás 

Contato 
estabelecido/órgão 

perc 100 50(5) 

Formalização de Convênio de 
Cooperação com Instituição de 
Ensino para pesquisa/fiscalização 

Celebrar termos com 
instituição de pesquisa para 
implementar metodologia de 
fiscalização nas áreas de infra-
estrutura e saúde 

Termo Publicado unid 2 1(6) 

Formalização de Convênio com a 
Universidade Federal de Goiás 
para a implementação da rede 
metropolitana de alta velocidade 
no Estado de Goiás 

Celebrar convênio com a 
Universidade Federal de Goiás 
para a implementação da Rede 
Metropolitana de Alta 
Velocidade - RedComep / 
Metrogyn 

Termo Publicado unid 1 1 

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 

perc 100 100 

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

Verificar a regularidade dos 
processos licitatórios 

Procedimento 
analisado 

Percentual 100% 100% 

Monitoramentos dos processos de 
licitação 

Encaminhar via sistema SCI as 
recomendações exaradas 
quando da análise dos editais 
de licitação, atos de dispensa e 
inexigibilidade, e adesões a 
atas de registro de preço. 

Monitoramento 
cadastrado 

Percentual 100% 100% (10) 

Orientação para se utilizar o 
Pregão Eletrônico em face do 
Presencial 

Aumentar a utilização do 
pregão eletrônico em face do 
pregão presencial 

Pregões 
Eletrônicos em 

relação ao total de 
Pregões 

Percentual 80% 82% 

Verificação da legalidade de todas 
as comissões de licitação dos 

Verificar a legalidade da 
composição das comissões de 

Comissão 
avaliada 

Órgãos ou 
Entidades 

12 6 (9) 



 

 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta 
Física 

Prevista 

Meta 
Física 

Realizada 

Órgãos e Entidades do Poder 
Executivo Estadual 

licitação dos Órgãos e 
Entidades do Poder Executivo 
Estadual 

Reestruturação das Unidades de 
Controle Interno 

Reestruturar as Unidades de 
Controle Interno 
descentralizadas, adequando-as 
ao novo organograma da 
Administração Pública 
Estadual 

Unidades Criadas Un. 2 0(7) 

Monitoramentos ordinários nos 
processos de despesas 

Acompanhar a execução dos 
processos de despesas relativos 
a serviços terceirizados 
(limpeza, manutenção, 
vigilância, informática, locação 
de veículos e equipamentos, 
etc) 

Monitoramento 
realizado 

Un. 32 1(8) 

Monitoramentos de conformidade 

Acompanhar o atendimento das 
recomendações exaradas pela 
SCI no momento da análise dos 
editais de licitação, atos de 
dispensa e inexigibilidade e 
adesões a atas de registro de 
preço 

Monitoramento 
realizado 

Perc. 100,00% 0 (11) 

Ordens de serviços 

Realizar verificações visando 
levantar informações, verificar 
o atendimento das 
recomendações emitidas e 
outras demandas da SCI/CGE 

Ordem de serviço Un. 80 35(8) 

Reanálise de processos, nos 
termos da IN CGE nº 002/11 

Realizar a reanálise dos 
processos de despesas 
diligenciados pelas Unidades 
de Controle Interno, nos termos 
do art. 2º da IN CGE nº 002/11. 

Despachos Un.  1227(12) 

Notas:  
(1) Embora a atividade “Auditoria operacional em ações previstas nos Programas sob a gestão das 

Secretarias/órgãos supervisionados pelas Gerências respectivas conforme Orçamento 2011.” estivesse prevista no 
plano de ação, o número reduzido de auditores (2 atualmente) e o surgimentos de outras demandas 
impossibilitaram a realização de ANOP’s. 

(2) A atividade “Avaliação dos Processos de Tomada e Prestação de Contas” superou a meta prevista uma 
vez que, em parceria, foram realizadas avaliações de três processos de prestação de contas de entidades 
supervisionadas por outra gerência (Gerência de Auditoria da Área Econômica), bem como houve em 2010 a 
criação de outra unidade orçamentária, o Fundo Penitenciário Estadual - FUNPES. 

(3) Atividade “Auditorias Especiais” teve sua meta superada, uma vez que além das quatro auditorias 
especiais foram realizadas outras três auditorias de conformidade. 

(4) A atividade “Elaboração dos parâmetros do Sistema de Gerenciamento de Transferências Voluntárias 
do Estado para outros entes/entidades” foi parcialmente executado, decorrente da necessidade de efetivação da 
ação do grupo de trabalho citado no item 8 deste relatório. 

(5) A Atividade “Composição da Rede de Gestores de Convênios do Estado de Goiás” não foi totalmente 
concluída em decorrência da decisão de se aguardar as nomeações oriundas da meritocracia. Estimamos o prazo de 
fevereiro de 2012 para a concretização desta ação. 

(6) Em decorrência da carência de estrutura de pessoal e mudança de diretoria da Faculdade de Farmácia 
da Universidade Federal de Goiás, fora concretizado apenas um Convênio de Cooperação com Instituição de 
Ensino para pesquisa/fiscalização, sendo transferida para o ano de 2012 esta ação. 

(7) Em virtude do quadro reduzido de pessoal no início do exercício e, ainda, ao fato de terem sido cedidos 
03 auditores para outras áreas da CGE não foi possível viabilizar a criação de novas UCI´s.  

(8) Apesar de ter sido planejado a meta física de 32 monitoramentos nos processos de despesas descritos e 
80 ordens de serviços, esclarecemos que os mesmos não puderam ser realizados devido ao acúmulo de trabalho dos 
auditores postados nas Unidades, e devido ao quantitativo previsto de acréscimo de auditores não ter sido 
alcançado. Hoje, praticamente todas as UCI´s operam com um número insuficiente de auditores, sendo que há 
casos de UCI´s com apenas um auditor. Mesmo não alcançando a meta, foi priorizada a realização de ordens de 
serviços pra verificações mais pontuais. 

(9)  Inicialmente, foram verificadas 50% das Comissões de Licitações, sendo que as remanescentes serão 
verificadas no início do exercício seguinte. 

(10) Os resultados das análises dos processos analisados pela Gerência de Auditoria da Área Social foram 
inseridos no Sistema de Controle Interno até a data de 09/10/2011. Após esta data, as Notas Técnicas previam a 
necessidade do Órgão de juntar aos autos, cópia de nossa manifestação para posterior verificação pelos auditores 
nas unidades no momento da validação da despesa.  

(11)  O monitoramento de conformidade não teve sua meta física realizada atingida pelo número reduzido 
de auditores. 



 

 

(12) Apesar de não ter sido previsto no planejamento inicial, a reanálise dos processos de despesas nos 
termos da IN CGE nº 02/2011 foi a atividade que mais demandou trabalho da área de Monitoramento da GEAS. 

 

                        3.3 Gerência de Auditoria de Infraestrutura - GEIN 

A Gerência de Auditoria de Infraestrutura, ligada à Superintendência 
Central de Controle Interno da Controladoria-Geral do Estado, executou, até o momento 
no exercício de 2011, as seguintes atividades que estavam previstas no Plano de Ação: 

1. Formalização de Convênio com a Universidade Federal de Goiás com a 
finalidade de aprimorar as atividades de fiscalização de obras de infra-estrutura 
contratadas pelo Estado de Goiás. 

2. Auditoria operacional no Programa: 1847- Programa Inovar – Fomento a 
pesquisa, desenvolvimento e inovação, Ação: 1137 – Apoio e concessão de bolsas à 
programas de pós-graduação, iniciação científica, apoio técnico e de estágio - Chamada 
Pública nº 09/2009 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG, 
com emissão de relatório final de auditoria; 

3. Avaliação dos Processos de Tomada e Prestação de Contas em 13 (treze) 
unidades do Estado de Goiás (Agência Goiana de Habitação – AGEHAB, Secretaria das 
Cidades – SECID, Fundo Estadual de Habitação – FEHIS, Agência Goiana de 
Transportes e Obras – AGETOP, Secretaria de Estado de Infra-Estrutura – SEINFRA, 
Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia – FUNDETEC, Secretaria do Meio Ambiente e 
dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás – SEMARH, Fundo de Capacitação e 
Profissionalização do Estado de Goiás – FUNCAP, Fundo Estadual do Meio Ambiente 
– FEMA, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECTEC, Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás –FAPEG, Agência Goiana de Desenvolvimento 
Regional – AGDR e Consórcio Rodoviário Intermunicipal S/A – CRISA)  

4. Realização de 4 (quatro) Auditorias Especiais: SEMARH, ESTÁDIO 
SERRA DOURADA, AGETOP e AGEHAB ( em andamento); 

5. Realização de 5 (cinco) acompanhamentos “in loco” de contratos de 
reabilitação e reconstrução de pavimentos asfálticos realizados pela  AGETOP: 

5.1 Acompanhamento das obras de reabilitação da GO-164, trecho: 
Faina/Mozarlândia, integrante do Lote 1 da Concorrência nº 051/08, do  Programa de 
Reabilitação de Estradas Asfaltadas-PREA, concernente ao  Contrato nº 053/2008, 
pactuado entre a Agetop e o Consórcio  Caiapó/Teccon, Processo nº 
200800036000387. 

5.2 Acompanhamento das obras de reconstrução da GO-112, trecho: 
Simolândia / Iaciara, integrante do Contrato nº 023/2011-PR-GEJU, lote  09, Rodovida/ 
Reconstruir), pactuado entre a Agetop e a Contrutora  Central do Brasil LTDA. 

5.3 Acompanhamento das obras de reconstrução da GO-050, trecho: 
Trindade / Campestre, (Rodovida / Reconstruir) integrante do Contrato  nº 038/2011-
PR-GEJU, lote 11, pactuado entre a Agetop e a Contrutora São Cristovão Ltda. 



 

 

5.4 Acompanhamento das obras de reconstrução da GO-222, trecho: 
Anápolis / Nerópolis, integrante do Contrato  nº 030/2011-PR-GEJU,           lote  10 
(Rodovida / Reconstruir) pactuado entre a Agetop e a Trade Construtora e 
Incorporadora Ltda. 

5.5 Acompanhamento das obras de reconstrução da GO-070, trecho: 
Taquaral / Itaberaí, integrante do Contrato nº 051/08-GEGEL, lote 1, do  Programa de 
Reabilitação de Estradas Asfaltadas-PREA, pactuado entre  o Agetop e a 
Consórcio Caiapó/Teccon. 

6. Realização de Auditoria de conformidade nos seguintes convênios: 

6.1 Realização de Auditoria de conformidade em convênios firmados 
entre a SEPLAN e a Prefeitura Municipal de São Luis dos Montes Belos conforme 
descrição abaixo: 

6.1.1 074/2009 - Obra de infraestrutura urbana de 50.337,00 m² de 
pavimentação asfáltica em TSD com capa selante, em diversas avenidas e ruas do 
Município (Residencial Belo Horizonte, Jd. Primavera, Vila Aeroporto e Residencial 
Parque das Araras) – Valor de R$ 1.261.786,02; 

6.1.2 341/2010 - Obra de infraestrutura urbana de 33.257,00 m² de 
pavimentação asfáltica em TSD com capa selante, em diversas avenidas e ruas do 
Município (Residencial Thais, Residencial Morada Nova, Jd. Boa Vista, Residencial 
Serra Verde II Etapa, Vila Serrânia e St. Alvorada) – Valor de R$ 901.067,24; 

6.1.3 342/2010 - Obra de recuperação do pavimento asfáltico urbano 
com execução de lama asfáltica grossa com área de 60.888,00 m² em diversas avenidas 
e ruas do Município (St. Rodoviário, St. Santa Luzia, St. Central, St. Alvorada, St. 
Montes Belos e Vila Canaã I) – Valor de R$ 348.367,06; 

6.1.4 387/2010 - Obras de construção da lavanderia do Hospital 
Municipal Dr. Geraldo Lando – Valor de R$ 161.581,84; Auditoria em fase de 
contraditório. 

                        6.2 Realização de Auditoria de conformidade no Convênio I/2008 
firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e a Agência Goiana de  Transportes e 
Obras, cujo objeto refere-se a elaboração de projetos e  execução de obras para 
construção, reforma, ampliação de 123 (cento e  vinte três) unidades escolares no 
Estado de Goiás.Auditoria em fase de entrega do relatório parcial; 

                        6.3 Realização de Auditoria de conformidade nas obras de reforma do 
Almoxarifado do Setor de Líquidos e Setor de Penicilânicos da  IQUEGO, objetos dos 
Convênios nº 3778/2004 e 3694/2004,  respectivamente, firmados entre a Iquego e 
o Ministério da Saúde; 

                   7. Verificação de 100% das análises de prestação de contas dos recursos 
descentralizados pelo Estado de Goiás encaminhados a esta Gerência;  
 



 

 

                   8. Apreciação de 100% dos Editais de Licitação e seus anexos, bem assim 
os atos de dispensa e inexigibilidade encaminhados a esta Gerência após  a publicação, 
de acordo com a IN 01/2011, no quantitativo de  aproximadamente 347 
manifestações e 80 procedimentos analisados nas unidades. 
                   9. Monitoramentos de 100% dos processos de licitação analisados; 

                  10. Utilização do pregão eletrônico em face do pregão presencial, 
representando 43% dos pregões analisados; 

                  11. Verificação da legalidade de 06 (seis) comissões de licitação: Secretaria 
de Infraestrutura, Secretaria das Cidades, Secretaria do Meio Ambiente; Agência 
Goiana de Transportes e Obras, FAPEG, AGEHAB. 

12. Verificação do atendimento das recomendações exaradas pela SCI no 
momento da análise dos editais de licitação, atos de dispensa e inexigibilidade e adesões 
a atas de registro de preço, realizadas pela Supervisão de Licitações ou diretamente 
pelas Unidades de Controle Interno; 

                   13. Emissão de 29 (vinte e nove) ordens de serviço visando levantar 
informações e verificar o atendimento das recomendações emitidas, bem como o 
atendimento de outras demandas da Gerência; 

                   14.Ampliação da quantidade de Unidades vinculadas à Gerência, com a 
criação da UCI junto à FAPEG; 

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

16. Treinamento e capacitação de 100% dos auditores lotados nas UCI’s; 

Além dessas realizações, foram executados os seguintes trabalhos que não 

estavam previstos no Plano de Ação: 

1 Análise de 100% dos processos de despesas, nas fases de empenho e 
pagamento, quanto ao atendimento das normas legais, totalizando 6.327 (seis mil, 
trezentos e vinte e sete) processos; 

2  Análise de 100% dos Recursos de Revisão encaminhados pelos Órgãos 
para verificação das justificativas apresentadas quanto às irregularidades apontadas 
pelas Unidades de Controle Interno, num total de 233 análises; 

3 Registro, junto ao SCI-Net, das irregularidades verificadas nas análises 
dos processos de despesa, bem como dos procedimentos licitatórios, totalizando 520 
processos cadastrados; 

4  Realização de visitas às Unidades para auxílio e orientação in loco no 
desenvolvimento das atividades desempenhadas, com o objetivo de uniformizar os 
trabalhos realizados. 

5 Análise da documentação técnica dos editais de obras e serviços de 
engenharia encaminhados pela Gerência de Auditoria da Área Social e Econômica, na 
ordem de 63 despachos/notas técnicas. 



 

 

6 Participação dos auditores engenheiros no XIV SINAOP – Simpósio 
Nacional de Auditoria de Obras Públicas, com carga horária de 30 horas. 

7  Participação dos auditores no I Ciclo de Palestras de Controle de Obras 
Públicas realizado pelo TCE-GO, com carga horária de 8 horas. 

8  Participação da gerente no Encontro Empresarial de Obras Públicas, 
realizado no Sinduscon-Go, como debatedora representante da CGE. 

9 Acompanhamento do Termo de Cooperação Técnico Científico firmado 
entre a CGE e a UFG, na função de gestora do Convênio; 

10 Atuação por solicitação da SEINFRA no acompanhamento das 
prestações de contas do Convênio nº 002-VI COMAR/2009, celebrado entre a União e o 
Estado de Goiás, com vistas a prevenir a ocorrência de pendências ou restrições no 
Cauc da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (STN); 

11 Acompanhamento do convênio nº 004/2010 MS-AGESUL/MS-
AGETOP/GO, tendo como objeto a construção da ponte que liga o município de Lagoa 
Santa com o município de Aporé, com vistas à retomada e conclusão da obra; 

12 Acompanhamento de 03 auditorias de obras rodoviárias contratadas 
pela AGETOP em 2010, com recomendação de comunicação das irregularidades 
detectadas ao Tribunal de Contas e ao Chefe do Poder Executivo, além de abertura de 
Processo Administrativo com vistas à apuração de responsabilidades e ressarcimento ao 
Erário: 

                       12.1 Obras de construção do Ginásio de Esportes Compacto – Padrão 97, 
no município de Vila Propício, objeto do Contrato nº 060/2005-PR-GEAJU, firmado 
entre a AGETOP e a empresa Migrande Construtora e Serviços ltda, no valor de R$ 
405.660,77; 

    12.2Serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da GO-210, 
trecho Turvelândia / Porteirão, objeto do Contrato nº 117/2006-PR-GEAJU, firmado 
entre a AGETOP e a empresa Teccon S/A – Construção e Pavimentação, no valor de R$ 
11.615.066,98; 

    12.3Serviços de manutenção e conservação da malha rodoviária estadual 
– Programa 3ª Via – Fase II, objeto do contrato nº 147/2006-PR, firmado entre a 
AGETOP e a empresa Trade Construtora e Incorporadora Ltda.  

13 Manifestação técnica acerca da tabela de obras civis proposta pela 
AGETOP, em atendimento aos questionamentos encaminhados. 

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

 

Tabela 12 – Atividades Executadas pela Gerência de Auditoria de Infraestrutura. 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 

Prevista 

Meta 
Física 

Realizada 



 

 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 

Prevista 

Meta 
Física 

Realizada 

Formalização de convênio com 
a UFG/Engenharia 

Apoiar as atividades de 
fiscalização das obras públicas, 
visando sua qualidade e a 
correta aplicação dos recursos 

Convênio firmado Un. 1 1 

Auditoria operacional em ações 
previstas nos Programas sob a 
gestão das Secretarias/órgãos 
supervisionados pelas Gerências 
respectivas conforme 
Orçamento 2011. 

Aferir a eficiência e eficácia das 
ações auditadas conforme o 
objetivo de cada 
programa/ação. 

Relatórios de 
Auditoria 

Unidade 4 11 

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 
Tribunal de Contas do Estado. 

Certificado e 
Parecer 

Un. 12 13 

Auditorias especiais 

Atender as demandas interna e 
externa quanto a averiguação de 
procedência dos fatos, inclusive 
denúncias 

Relatórios de 
Auditoria 

Unidade 6 42 

Acompanhamento " in loco " 
dos contratos de obras de infra-
estrutura 

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

Contratos 
analisados 

Un. 4 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 de 
Auditoria 
Elaborado 

Unid 6 6 

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 

perc 100 100 

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

Verificar a regularidade dos 
processos licitatórios 

Procedimento 
analisado 

Percentual 100% 100% 

Monitoramentos dos processos 
de licitação 

Encaminhar via sistema SCI as 
recomendações exaradas 
quando da análise dos editais de 
licitação, atos de dispensa e 
inexigibilidade, e adesões a atas 
de registro de preço. 

Monitoramento 
cadastrado 

Percentual 100% 100% 

Orientação para se utilizar o 
Pregão Eletrônico em face do 
Presencial 

Aumentar a utilização do 
pregão eletrônico em face do 
pregão presencial 

Pregões 
Eletrônicos em 

relação ao total de 
Pregões 

Percentual 80% 43%3 

Verificação da legalidade de 
todas as comissões de licitação 
dos Órgãos e Entidades do 
Poder Executivo Estadual 

Verificar a legalidade da 
composição das comissões de 
licitação dos Órgãos e 
Entidades do Poder Executivo 
Estadual 

Comissão 
avaliada 

Órgãos ou 
Entidades 

13 064 

Monitoramentos de 
conformidade 

Acompanhar o atendimento das 
recomendações exaradas pela 
SCI no momento da análise dos 
editais de licitação, atos de 
dispensa e inexigibilidade e 
adesões a atas de registro de 
preço 

Monitoramento 
realizado 

Perc. 100,00% 100,00% 

Ordens de serviços 

Realizar verificações visando 
levantar informações, verificar 
o atendimento das 
recomendações emitidas e 
outras demandas da SCI/CGE 

Ordem de serviço Un. 40 29 



 

 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 

Prevista 

Meta 
Física 

Realizada 

Reestruturação das Unidades de 
Controle Interno 

Reestruturar as Unidades de 
Controle Interno 
descentralizadas, adequando-as 
ao novo organograma da 
Administração Pública Estadual 

Unidades Criadas Un. 2 1 

Aumento do quantitativo de 
auditores postados nas UCI’s 

Dotas as UCI’s de um número 
mínimo de auditores para o 
desenvolvimento mais eficiente 
de suas inúmeras atividades 

Novos auditores 
lotados 

Un. 7 2 

Treinamento de Auditores 

Capacitar os auditores lotados 
nas UCI’s, através de 
treinamentos realizados 
conjuntamente com a 
Supervisão de Normas, manuais 
e Procedimentos 

Auditores 
capacitados 

Perc. 100% 100% 

Orientação, monitoramento e 
avaliação do desempenho da 
auditoria interna das entidades 
da administração indireta do 
Poder Executivo. 

Aprimorar a atuação das 
auditorias internas das entidades 

Entidade avaliada Un. 1 0 

Análise dos Contratos de Gestão 
formalizados no âmbito da 
Administração Estadual 

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

Relatório 
Elaborado 

Unid 2 05 

Formalização de Convênio de 
Cooperação com Instituição de 
Ensino para 
pesquisa/fiscalização 

Celebrar termos com instituição 
de pesquisa para implementar 
metodologia de fiscalização nas 
áreas de infra-estrutura e saúde 

Termo Publicado unid 1 1 

Monitoramentos ordinários nos 
processos de despesas 

Acompanhar a execução dos 
processos de despesas relativos 
a serviços terceirizados 
(limpeza, manutenção, 
vigilância, informática, locação 
de veículos e equipamentos, 
etc) 

Monitoramento 
realizado 

Un. 16 0 

Implantação de um sistema de 
gerenciamento dos contratos de 
obras públicas. 

Desenvolver ferramenta 
interativa de controle e acesso 
de informação das obras 
executadas pelos órgãos e 
entidades estaduais, por meio da 
internet. 

Implantação do 
sistema 

Un. 1 0 

Elaborar normas de medição de 
pagamento de obras públicas em 
conjunto com a Supervisão de 
Normas, Manuais e 
Procedimentos. 

Garantir a identificação 
detalhada dos serviços liberados 
para pagamento, viabilizando 
análise comparativa entre o 
contratado e o medido, bem 
como o registro memorial que 
assegure a regular aplicação dos 
recursos públicos. 

Instrução 
normativa 

Un. 1 0 

Auditoria Ambiental 
Fiscalizar as obras de infra-
estrutura à luz das normas de 
preservação do meio ambiente. 

Obra rodoviária 
fiscalizada 

Un. 1 0 

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 

Perc. 100 256 

Análise dos processos de 
despesa nas fases de empenho e 
pagamento, quanto ao 
atendimento das normas legais. 

Verificar o atendimento às 
normas de vigentes 

Despacho / Nota 
Técnica 

Un 
 

 6327 

Análise dos Recursos de 
Revisão encaminhados pelos 
órgãos para verificação das 
justificativas apresentadas 
quanto às irregularidades 
apontadas pelas UCI’s 

Verificar se as justificativas 
apresentadas são suficientes 
para sanar as irregularidades 
apontadas 

Despacho / Nota 
Técnica 

Un 
 

 233 



 

 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 

Prevista 

Meta 
Física 

Realizada 

Registro, junto ao SCI-Net, das 
irregularidades verificadas nas 
análises dos processos de 
despesa, bem como dos 
procedimentos licitatórios. 

Instruir o relatório a ser 
encaminhado ao TCE 

Relatório 
 

Un  520 

Realização de visitas às UCI’s 
para auxílio e orientação in 

loco, no desenvolvimento das 
atividades desempenhadas. 

Uniformizar / padronizar os 
trabalhos desenvolvidos pelas 
Unidades 

Unidade Visitada Un  07 

Análise da documentação 
técnica dos editais de obras e 
serviços de engenharia 
encaminhados pelas Gerência 
de Auditoria da Área Social e 
Econômica 

Subsidiar tecnicamente a 
análise dos editais de obras e 
serviços de engenharia 

Documentação 
analisada 

Un  63 

Participação dos auditores 
engenheiros no XIV SINAOP – 
Simpósio Nacional de Obras 
Públicas 

Aprimorar as atividades de 
auditoria de obras públicas 
realizadas pelos engenheiros 
desta GEIN 

Auditores 
capacitados 

Un  04 

Participação no I Ciclo de 
Palestras de Controle de Obras 
Públicas realizado pelo TCE-
GO 

Interação com as atividades de 
fiscalização de obras públicas 
do TCE-GO 

Auditores 
participantes 

Un  11 

Participação no Encontro 
Empresarial de Obras Públicas 
realizado no Sinduscon-GO, 
como representante da CGE 

Atender convite do Sinduscon 
Demanda 
atendida 

Un  01 

Acompanhamento do Termo de 
Cooperação Técnico Científico 
UFG/CGE como gestora do 
convênio 

Acompanhar e fiscalizar a 
execução do Convênio 
UFG/CGE 

Acompanhamento 
realizado 

Perc  100% 

Acompanhamento das 
prestações de contas do 
Convênio nº 002-VI 
COMAR/2009 – União / Estado 
de Goiás 

Atender solicitação da 
SEINFRA 

Demanda 
atendida 

Perc  01 

Acompanhamento do Convênio 
nº 004/2010 MS-AGESUL/MS 
– AGETOP/GO – construção 
ponte Aporé 

Atender solicitação da 
Assembléia Legislativa 

Demanda 
atendida 

Perc  01 

Acompanhamento de 03 
auditorias de obras rodoviárias 
realizadas pela AGETOP em 
2010 

Concluir auditorias em 
andamento 

Relatório Un  03 

Manifestação acerca da tabela 
de obras civis proposta pela 
AGETOP 

Atender solicitação da 
AGETOP 

Relatório Un  01 

Notas:  
(1) Embora a atividade “Auditoria operacional em ações previstas nos Programas sob a gestão das 

Secretarias/órgãos supervisionados pelas Gerências respectivas conforme Orçamento 2011.” estivesse 
prevista no plano de ação, o número reduzidos de auditores (2 atualmente) impossibilitou a realização 
de mais  ANOP’s. 

(2) Atividade de “Auditorias Especiais” não teve sua meta física realizada atingida por falta de demanda, 
mesmo se existisse essa demanda, os trabalhos seriam inviabilizados pelo número reduzido de 
auditores.   

(3) A revogação da Lei que regulamentava a utilização da modalidade de licitação pregão no âmbito do 
Estado de Goiás prejudicou o alcance das metas. 

(4) Por um equívoco, foram previstas comissões de licitações nos fundos. 
(5) Atividade de “Análise dos Contratos de Gestão formalizados no âmbito da Administração Estadual” não 

foi realizada tendo em vista que o servidor que vinha desenvolvendo essas atividades juntamente com o 
servidor lotado na Gerência de Auditoria da Área Social foi selecionado para o cargo de gerência na 
Secretaria de Infraestrutura, pelo processo de meritocracia, ficando, portanto, tais atividades 
transferidas à Gerência da Área Social.   

(6) O Plano de Trabalho do Convênio UFG-Engenharia / CGE tem sua meta prevista de execução de 100% 
para o mês de setembro/2012, tendo em vista que o convênio foi assinado em setembro deste ano com 
prazo de vigência de 12 meses. 

 



 

 

As demais atividades não tiveram suas metas físicas atingidas devido à 
carência de pessoal na área. Durante o exercício, a Gerência perdeu, em virtude do 
processo de meritocracia realizado pelo Estado, todos seus supervisores que já estavam 
engajados nas respectivas atividades, se fazendo necessário providenciar de imediato 
suas substituições. Além disso, a grande demanda de análise nas documentações 
técnicas dos editais de licitação de obras e serviços de engenharia prejudicaram o 
andamento das auditorias, vez que são realizadas somente por auditores engenheiros que 
atualmente estão lotados nas Supervisões de Fiscalizações de Convênios e de Auditoria 
de Gestão. 

                       3.4 Gerência de Auditoria de Pessoal e Tomada de Contas Especial - 
GEPT 

A Gerência de Auditoria de Pessoal e Tomada de Contas Especial, ligada 
diretamente à Superintendência Central de Controle Interno da Controladoria-Geral do 
Estado, executou, até o momento no exercício de 2011, as seguintes atividades que 
estavam previstas no Plano de Ação:  

1. Cruzamento dos arquivos de dados pessoais, funcionais e financeiros dos 
servidores ativos e inativos do Poder Executivo do Estado de Goiás com o pessoal ativo 
e inativo beneficiários do RGPS, bem como com os servidores ativos e inativos das 
demais entidades públicas federais, estaduais e municipais e empregados de entidades 
privadas estabelecidas no território nacional; 

2. Apuração de Denúncias; 
3. Auditoria de conformidade nas Folhas de Pagamento do Pessoal da 

administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual; 
4. Auditoria Especial de Frequências; 
5. Emissão de despachos quanto a legalidade em todos os atos de pessoal 

sujeitos a registro e torná-los disponíveis ao TCE 
6. Acompanhamento de julgados do Tribunal de Contas do Estado 

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

controle na área de pessoal e benefícios; 
8. Auditoria nas Contribuições Previdenciárias do RGPS na AGETOP; 
9. Atualização do Manual de Procedimentos de Tomada de Contas 

Especial; 
10. Implantação do Modelo de Relatório Conclusivo de Tomada de Contas 

Especial; 
11. Realização de visitas técnicas às Comissões de Tomadas de Contas 

Especial instaladas; 
12. Emissão do Relatório e Certificado de Auditoria; 
13. Acompanhamento da instauração e julgamento das Tomadas de Contas 

Especial; 

 

14. Treinamento de usuários na instauração de Tomada de Contas Especial; 



 

 

15. Instalação na GEPT de ferramentas de Data Warehouse – Business 
Objects – BO, para auditoria na base de dados de pessoal; 

16. Treinamento para os servidores da GEPT para utilização da ferramenta 
Business Objects – BO; 

17. Atualização dos Manuais referentes as áreas de Pessoal e Tomada de 
Contas Especial; 

18. Treinamento e capacitação, dos servidores da GEPT no sistema novo – 
RH-Net; 

19. Produção de trilha de auditoria e consolidação de informações para 
subsidiar ações de controle. 

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

 

Tabela 13 – Atividades executadas pela Gerência de Auditoria de Pessoal e Tomadas de 
Contas Especial. 

 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 

Prevista 

Meta 
Física 

Realizada 

Cruzamento dos arquivos 
de dados pessoais, 
funcionais e financeiros 
dos servidores ativos e 
inativos do Poder 
Executivo do Estado de 
Goiás com o pessoal 
ativo e inativo 
beneficiários do RGPS, 
bem como com os 
servidores ativos e 
inativos das demais 
entidades públicas 
federais, estaduais e 
municipais e empregados 
de entidades privadas 
estabelecidas no 
território nacional 

Apurar as ocorrências de 
acumulo ilegal de cargos 
públicos, a compatibilidade 
de carga horária de servidor 
que ocupe simultaneamente 
cargos públicos, empregos 
privados, e ainda, o 
acúmulo de aposentadorias 
e outros benefícios em 
desacordo com a legislação 
vigente. 

Ocorrências 
Auditadas 

Perc. 50% 50% 

Apuração de Denúncias 

Apurar os indícios de 
irregularidades, envolvendo 
despesa de pessoal e 
encargos, apontados em 
denúncias encaminhadas à 
CGE. 

Denúncia 
Apurada 

Perc. 80% 100% 

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

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

Relatório por 
órgão/entidade 

auditado 
(preliminar e 
conclusivo). 

Unid. 16 18 

Auditoria Especial de 
Frequências 

Verificar in loco o 
cumprimento da carga 
horária diária dos 
servidores dos órgãos e 
entidades do Poder 
Executivo 

Relatório por 
órgão/entidade 

auditado 
(preliminar e 
conclusivo). 

Unid. 12 34 



 

 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 

Prevista 

Meta 
Física 

Realizada 

Emissão de despachos 
quanto a legalidade em 
todos os atos de pessoal 
sujeitos a registro e 
torná-los disponíveis ao 
TCE 

Verificar a legalidade dos 
atos de admissão de 
pessoal, a qualquer título, 
ou de concessão de 
aposentadoria, transferência 
para a reserva, reforma, ou 
pensão, 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 
individual 

Unid. 153 471 

Acompanhamento de 
julgados do Tribunal de 
Contas do Estado 
referentes à área de 
pessoal e benefícios 

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. 

Perc. 100% 100% 

Auditoria nas 
Contribuições 
Previdenciárias do RGPS 
na AGETOP. 

OBJETIVO 1: Auditar se a 
origem dos 07 (sete) autos 
de infração lavrados em 
dezembro de 2010 pela 
SRFB são decorrentes de 
negligência, 
descumprimento da 
legislação ou erros formais; 
OBJETIVO 2: Auditar se as 
ocorrências que originaram 
os créditos dos autos de 
infração foram corrigidos e 
verificar os riscos 
potenciais quanto a 
existência de novas 
ocorrências; OBJETIVO 3: 
Auditar as providências 
tomadas quanto a obrigação 
principal (pagamento, 
parcelamento ou 
impugnação) e acessória 
(retificação da GFIP) com o 
intuito de regularizá-las. 

Relatório por 
órgão/enti-dade 

auditado 
(preliminar e 
conclusivo). 

Unid. 2 2 

Atualização do Manual 
de Procedimentos de 
Tomada de Contas 
Especial 

Atualizar o Manual de 
Procedimentos de Tomada 
de Contas Especial 
instituído pelo então, 
Gabinete de Controle 
Interno, em outubro de 
2006, adequando-o às 
novas normas e legislações 
pertinentes ao assunto. 

Manual de 
Procedimentos de 

Tomada de 
Contas Especial 

atualizado 

Unid. 1 02 

Implantação do Modelo 
de Relatório Conclusivo 
de Tomada de Contas 
Especial 

Orientar às autoridades 
administrativas estaduais 
quanto à elaboração do 
Relatório Conclusivo de 
Tomada de Contas Especial 
que tratam de recursos 
transferidos mediante 
convênio ou instrumento 
congênere 

Modelo de 
Relatório 

Conclusivo de 
Tomada de 

Contas Especial 
instituído 

Unid. 1 03 

Realização de visitas 
técnicas às Comissões de 
Tomadas de Contas 

Conhecer os procedimentos 
adotados pelas Comissões 
de TCE instaladas, visando 

Visitas técnicas 
realizadas 

Unid. 2 14 



 

 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 

Prevista 

Meta 
Física 

Realizada 

Especial instaladas recolher informações para 
embasar a elaboração do 
Modelo de Relatório 
Conclusivo de TCE 

Emissão do Relatório e 
Certificado de Auditoria 

Analisar e certificar os 
processos de TCE 
conforme exigido na 
legislação 

Processos de 
TCE's 

certificados 
Unid. 30 25 

Acompanhamento da 
instauração e julgamento 
das Tomadas de Contas 
Especial 

Registrar, em relatório 
específico, os 
procedimentos adotados 
desde à sua instauração até 
o seu julgamento, por meio 
de consulta ao Diário 
Oficial. 

TCE instaurada e 
acompanha-da 

Unid. 30 255 

Treinamento de usuários 
na instauração de 
Tomada de Contas 
Especial 

Qualificar os servidores que 
compõem as Comissões de 
Tomada de Contas Especial 
de acordo com o proposto 
no novo Manual de 
Procedimentos de TCE 

Treinamento 
aplicado 

Unid. 1 06 

Treinamento para os 
servidores da GEPT para 
utilização da ferramenta 
Business Objects - BO 

Capacitar os servidores na 
extração de informações da 
base de dados do Sistema 
de Folha de Pagamento e 
RH-Net para um adequado 
desenvolvimento das 
atividades inerentes às 
atribuições da SCI. 

Servidor 
capacitado. 

Perc. 100% 100% 

Atualização dos Manuais 
referentes as áreas de 
Pessoal e Tomada de 
Contas Especial 

Manter atualizados os 
referidos manuais a fim de 
fixar diretrizes de acordo 
com as normas legais 
vigentes e orientar as 
unidades de controle 
interno sobre o exame da 
regularidade dos dados e 
ainda no planejamento e 
execução das auditorias 
relativas às folhas de 
pagamento e a concessão de 
vantagens e benefícios 
salariais 

Manuais 
atualizados e 
orientação 
demandada 

Unid. 2 17 

Treinamento e 
capacitação, dos 
servidores da GEPT no 
sistema novo RH-Net 

Consultar o sistema a fim 
de confrontar dados 
específicos com a base do 
BO e dossiês dos Órgãos 

Usuários da 
GEPT treinados 

Perc. 100% 100%8 

Produção de trilhas de 
auditoria e consolidação 
de informações para 
subsidiar ações de 
controle 

Transformar dados da Base 
Corporativa e/ou de 
sistemas próprios dos 
órgãos auditados, em 
informações instantâneas, 
de forma autônoma, em 
uma única base por meio da 
ferramenta ACL (utilizada 
pelos auditores do INSS), 
de forma a aperfeiçoar as 
ações de controle e agregar 
valores à CGE. 

Consultas, 
Análise de Dados 

e Relatórios. 
Perc. 100% 

09 
 

Proposição de normas 
técnicas e procedimentos 
relativos às ações de 
controle na área de 
pessoal e benefícios 

Assegurar o cumprimento 
da legalidade e padronizar / 
atualizar procedimentos. 

Norma Técnica 
Expedida 
/Atualizada 

Unid.  1 



 

 

 

Atividade Objetivo Produto Unidade 
Meta Física 

Prevista 

Meta 
Física 

Realizada 

Instalação na GEPT de 
ferramentas de Data 
Warehouse – Business 
Objects – BO, para 
auditoria na base de 
dados de pessoal 

Subsidiar a construção de 
trilhas e as auditorias de 
conformidade dos órgãos 

Software de BO 
instalado 

Perc  100% 

Notas: 
(1) É uma nova atividade. Os trabalhos se iniciaram em outubro de 2011, com os processos de 

aposentadoria deste ano. Até a presente data (21/11/11), dos 153 processos encaminhados para 
despacho, 47 foram analisados. 

(2) O Manual de Procedimentos foi atualizado. No entanto, ainda permanece em fase de revisão. 
(3) No Manual de Procedimentos que está sendo elaborado/atualizado é sugerido um Modelo de Relatório 

Conclusivo de TCE. No entanto, permanece em fase de revisão. 
(4) Foi realizada visita técnica na Comissão Permanente de TCE da Secretaria Estadual da Saúde. 

Recebemos visitas e fizemos contato, via telefone, com Comissões Provisórias. 
(5) Acompanhamento e o registro parcial das TCE's devido à falta de pessoal e outras demandas da 

supervisão, tais como auditorias surpervenientes realizadas com outras áreas da superintendência. 
(6) Ainda não realizado, tendo em vista que o Manual de TCE não ficou pronto e o treinamento deverá 

pautar-se nas normas constantes no Manual. 
(7) Não ocorreu a utilização devido a meta ser prevista antes da implantação do RH-Net, o qual não migrou 

o código existente. 
(8) As servidoras Delma e Silene não integravam a equipe na época em que foi realizado. 
(9) Inviabilizado por falta de aquisição da ferramenta ACL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 

                   4. Resumo e Apresentação dos Dados relativos às Atividades 
de Corregedoria 
                        4.1 Resumo e apresentação dos dados das Corregedorias 
 
 
PROCEDIMENTOS INSTAURADOS: PAD E SINDICÂNCIAS – ANO DE 2011 – 
1.701 
 
  
 
PROCEDIMENTOS FINALIZADOS – PAD E SINDICÂNCIAS – ANO DE 2011 - 
345 
 
 
 
PERCENTUAL DE FLUXO DE PROCESSOS POR UNIDADE DO ÓRGÃO 
 
 
                   A)RESUMO E APRESENTAÇÃO DOS DADOS DAS 
CORREGEDORIAS 
       Dados Gerais – JAN/DEZ - 2011  

 INDICADOR QUANTIDADE 

1 Sindicâncias 

 Sindicâncias Instauradas  1.474 

 Sindicâncias que originaram em PAD 64 

 Sindicâncias Arquivadas 16 

2 Processo Administrativo Disciplinar 

 Instaurados 227 

 Julgados 75 

2.1 Penalidades Aplicadas  

 Demissão 8 

 Suspensão 25 

 Repreensão 10 

 Prescrição 0 

 Absolvição 10 

 Arquivado 0 

 
 
 
 
 



 

 

                   5. RESUMO DAS ATIVIDADE
OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO
                
                Resultados das ativida
Ouvidoria-Geral do Estado, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.634 Atendimentos Realizados em 2011

Informações

10%

Reclamações

Reivindicações

10%

1.452 Processos Instaurados em 2011

RESUMO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCI
GERAL DO ESTADO 

Resultados das atividades desempenhadas pela Superintendência da 
Geral do Estado, durante o exercício de 2011. 

Processos 

Instaurados

61%

Informações 

Prontamente 

Disponibilizadas 

e Elogios

39%

2.634 Atendimentos Realizados em 2011

Críticas

3%

Denúncias

50%

Elogios

2%

Informações

Reclamações

25%

1.452 Processos Instaurados em 2011

S DA SUPERINTENDÊNCIA DA 

ela Superintendência da 
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JAN FEV MAR

Comparação entre os atendimentos realizados em 2.011 com a 

média  dos atendimentos  realizados no período de 2005 a 2010

Média dos últimos 6 anos

Atendimentos realizados em 2011

Média dos atendimentos realizados em 2011

53,8%

9,0%
4,9%

Os 10 mais demandados em 2011
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Comparação entre os atendimentos realizados em 2.011 com a 

média  dos atendimentos  realizados no período de 2005 a 2010

Média dos últimos 6 anos

Atendimentos realizados em 2011

Média dos atendimentos realizados em 2011

4,9% 4,4% 2,7% 2,7% 2,6% 2,2% 1,9%

Os 10 mais demandados em 2011
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Comparação entre os atendimentos realizados em 2.011 com a 

média  dos atendimentos  realizados no período de 2005 a 2010
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                  6. RESUMO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE 
PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - 2011 
                       

                        6.1 Relatório sucinto das realizações de 2011 

 
                  A CGE foi criada pela Lei 17.257, de 26 de janeiro de 2011, englobando as 
atribuições do Controle Interno, Ouvidoria Geral, Prevenção à Corrupção e 
Corregedoria Geral. Em 2011 houve grande esforço para estruturar a nova Pasta e 
implementar as suas atividades. Na parte operacional, foram adotados novos paradigmas 
como foco voltado principalmente para a educação e a prevenção, mas observando-se 
também as práticas corretivas, tudo conforme os princípios da legalidade, moralidade, 
publicidade e economicidade. Foram realizadas as seguintes ações: 
 
                  Capacitação e treinamento de pessoas com realização de duas edições dos 
seminários da CGE Orienta para repassar informações básicas aos diversos órgãos da 
administração direta e indireta relativas a procedimentos nas áreas de planejamento, 
execução orçamentária e financeira, Corregedoria e Ouvidoria. 
 
                  Realização de quase uma dezena de treinamentos e cursos de capacitação 
para técnicos da CGE e servidores de todos os órgãos da administração direta e indireta 
do Estado. 
 
                  Elaboração e divulgação de Instruções Normativas, documentos técnicos e 
cartilhas para orientar técnicos das áreas de planejamento e execução orçamentária e 
financeira no desempenho de suas atribuições. 
 
                       6.2 Auditorias 
 
                  De fevereiro até 13 de dezembro de 2011, a Controladoria realizou auditorias 
preventivas em 1.483 processo licitatórios e auditorias posteriores em 144 processos, 
atingindo um valor auditado de R$ 4,011 bilhões. As falhas encontradas levaram a 
anulação e suspensão de processos licitatórios, evitando gastos indevidos ou 
desnecessário no valor de R$ 47,303 milhões. Esses números incluem também 
auditorias em prestações de contas de convênios com municípios e entidades sem fins 
lucrativos e auditorias permanentes em folha de pessoal do poder executivo.  
 
                       6.3 Contas 
 
                  Participação em três audiências públicas na Assembleia Legislativa para 
apresentação de metas físicas do governo estadual (a primeira relativa ao terceiro 
quadrimestre de 2010 e outras duas relativas ao 1º e 2º quadrimestre de 2011) 
 



 

 

                  Elaboração e encaminhamento ao TCE e PGE de relatórios de contas do 
governador do Estado e dos demais responsáveis pela administração direta e indireta.  
 
                  Elaboração e encaminhamento ao TCE e a PGE da consolidação das ações e 
programas dos órgãos e entidades em 2010. 
 
 
                       6.4 Outras ações 
 
                  Estruturação da Ouvidoria Geral do Estado, com implantação de sistema 
eletrônico para registro das demandas da população e ampliação dos canais de 
comunicação da sociedade com o governo. Em 2011 foram registradas mais de  2,5 mil 
manifestações (sugestões, reclamações, denúncias, elogios e pedidos de informações), 
com resolutividade  de 87,27% das demandas (até novembro) 
 
                  Adoção de providências para implementação do Conselho de Transparência 
Pública e Combate á Corrupção, criado pelo Decreto governamental de 30/11/2011. 
 
                       6.5 Eventos 
 
                   Realizações nos dias 15 e 16 de junho do 1º Encontro de Capacitação das 
Controladorias Internas dos Municípios com a participação de 410 técnicos que atuam 
em 202 municípios goianos. O objetivo foi ampliar e consolidar os sistemas de controle 
internos nos municípios. 
 
                   Capacitação das Comissões Organizadoras das Etapas Municipais de 
Mossâmedes, Porangatu e Valparaíso de Goiás. 
 
                   Sensibilização dos 47 Órgãos do Poder Executivo do Estado de Goiás que 
mantêm sítios Governamentais sobre a importância de adequação dos conteúdos 
disponibilizados aos ditames da Lei Federal n° 12.527/2011 – Reuniões e ofícios 
circulares. 
 
                       6.6  Prevenção da corrupção e transparência pública 
 
                  Participação na Feira contra a Corrupção, organizada pelo Fórum Estadual 
de Combate à Corrupção (FOCCO), realizada no dia 10 de dezembro na Praça 
Universitária. Houve distribuição de material informativo estimulando a população a 
acompanhar e fiscalizar a administração pública, exercer controle social e fazer 
denúncias quando constatar quaisquer desvios administrativos. Um dos documentos foi 
a cartilha Controle Social da Administração Pública, da CGE. 
 
                  Realização de 39 ações de divulgação das etapas regionais em escolas, 
universidades, templos religiosos, entrevistas em rádios e televisões, panfletagens, etc. 



 

 

 
                  Realização da Etapa Estadual contando com 101 Delegados eleitos entre os 
participantes das etapas regionais municipais 
 
                  Realização de 09 Etapas regionais da Conferência Nacional de 
Transparência e Controle Social – CONSOCIAL contando com 1269 participantes, em 
parceria com as Prefeituras Municipais. 
 
                  Incorporação de bases de dados nos processos de implementação do sistema 
de trilhas para cruzamento de bases de dados, tais como: FOLHA DE PAGAMENTO, 
COMPRASNET e SIOFINET. 
 
                  Implementação de 3 (três) 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. 
 
                  Elaboração do plano de ação e de execução das atividades da Gerência; 
 
                  Pesquisas sobre a elaboração de mapas de riscos; 
 
                  Elaboração de conteúdo programático - curso de mapeamento de riscos; 
 
                  Elaboração do Projeto Blitz Educativa-Merenda Escolar; 
 
                  Elaboração do material de trabalho para o desenvolvimento da Blitz 
educativa; 
 
                  Inspeção no Programa Estadual da Merenda Escolar; 
 
                  Acompanhamento da evolução patrimonial dos agentes públicos; 
  
                  Elaboração Trilhas- Folha de pagamento; 
 
                  Decreto acompanhamento Evolução Patrimonial (Estudo de legislação); 
 
                  Termo de cooperação técnica / CGU (em andamento); 
 
                  Acordo de Cooperação com o INSS (em andamento). 
 
 
                
 
 



 

 

 
 
                  7. RESUMO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE 
GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
 
                  Consolidação das Ações e Programas dos Órgãos e Entidades - Exercício 
2011 
Anexo 11 - Informações Institucionais 
PERÍODO AVALIADO: 
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011 
                  7.0 - VISÃO INSTITUCIONAL 
Objetivo Institucional: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501 - Controladoria-Geral do Estado 
JURISDICIONADA/ VINCULADA A: 
Governadoria 
GESTOR: 
José Carlos Siqueira - Decreto de 26 de janeiro de 2011, 
publicado no Diário Oficial/GO na 21.031, de 28 de janeiro de 2011, p.2. 
 
                   Assistir ao Governador no desempenho de suas atribuições, quanto aos 
assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do 
patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, 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. 
 
 
. Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação ( PPA 2008/2011 – 
Goiás Estado da Qualidade de Vida): 
• A Controladoria-Geral do Estado está envolvida diretamente com o 4º EIXO 
GOVERNAMENTAL – “ Goiás Excelência em Gestão Pública”, que tem como diretriz 
o alcance da Excelência da Administração Pública, com foco no cidadão, buscando o 
avanço do profissionalismo, a promoção da responsabilidade financeira e eficiência 
fiscal, através da integração de ações de um governo transparente, líder e empreendedor. 
•Legislação: 
• Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011: Dispõe sobre a organização administrativa do 
Poder Executivo e dá outras providências. 
• Decreto nO7.396, de 07 de julho de 2011: Aprova o Regulamento da Controladoria-
Geral do Estado 
                       7.1  AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 
. Síntese da Gestão - Aspectos Gerais: 
• A CGE, conforme descrição da Lei n° 17.257, de 25 de janeiro de 2011, buscou 
assistir ao governador no desempenho de suas atribuições, quanto aos assuntos e 
providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do 
patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, 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, mesmo tendo sido aprovado o 
Regulamento da CGE em 07 de julho de 2011, mediante o Decreto n° 7.396. 



 

 

.Planejamento - Instrumentos Utilizados além do 
PPA/LOA: 
• Elaboração do Planejamento Estratégico da CGE; 
• Reuniões setoriais; 
• Elaboração e acompanhamento dos Planos de Ações por Superintendência 
 
. Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos Programas e das Ações: 
 
 
. Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios objetivos: 
 
(    ) Gestão Participativa 
( x ) Gestão com Foco nos Resultados 
(    ) Política de Gestão de Pessoas 
 
. Falhas Gerais Identificadas Referentes à Gestão e Estratégicas de Melhorias Adotadas: 
(Estrutura Financeira, Física, Tecnológica, de Pessoas, de Processos e de Resultados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E 
ENTIDADES 

ANEXO 111 
Demonstrativo da Execução Física dos Programas e Ações Governamentais 

Exercício 2011 
Unidade: 1501 GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 

 
 

 
PROGRAMA AÇÃO Produto/Unidade Metas Físicas 

Código Nome Código Nome Prevista Realizada 
3008 Programa de 

Modernização do Uso 
da Tecnologia da 

Informação 

2856 Prover soluções em 
Sistemas, Programas 
e Equipamentos de 

Ti/Telecom p/ uso na 
Admin. 

Púb.Estadual 

Necessidade 
atendida/percentual 

100 60 

3010 Programa de Gestão 
de Pessoas 

2859 Desenvolvimento de 
Ações de Promoção, 

Prevenção e 
Controle da Saúde 
do Servidor-Ppcss 

Unidade 
implantada/Unidade 

1 0 



 

 

3311 Programa Goiás 
Transparente 

1248 Estruturação do 
Sistema de 

Transparência 
Pública 

Sistema 
Implantado/Percentual 

50 35 

3311 Programa Goiás 
Transparente 

2876 Promoção da Gestão 
Ética na Admin. 

Pública 

Curso 
Realizado/Unidade 

36 12 

3312 Programa Goiás 
Controle 

2877 Controlar as 
práticas de Gestão, 

através da 
Padronização, 

Orientação, 
Avaliação e 
Auditoria 

Procedimento 
realizado/Percentual 

100 71,74 

 
 
Consolidação das Ações e Programas dos Órgãos e Entidades - Exercício 2011 
PERÍODO AVALIADO: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011 
PROGRAMA: Programa de Modernização do Uso da Tecnologia da Informação 
CÓDIGO: 3008 
RESPONSÁVEL: Jánison Calixto dos Santos 
Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 
Tabelas: Fotos, Figuras e/ou ilustrações: 
Observações: 
Análise do Resultado do Programa: 
1. O programa alcançou o seu objetivo em 2011? 
 

Cód. Unidade Cód. Programa Sim Não 
1501 3008 x  

                                                                                                         (Marque com um "X") 
 
Comente sua resposta de acordo com os resultados obtidos. Para fundamentação da 
resposta a análise poderá abordar os itens abaixo: 
• Resultados demonstrados pelos indicadores do programa; 
• Metas realizadas; 
• Número efetivo de beneficiários do programa; 
• Satisfação do público alvo; 
•Resultados econômicos, sociais e culturais decorrentes da implementação do programa; 
• Produtos e serviços ofertados ao público-alvo; 
• Análise da efetividade do Programa; 
• Outros aspectos. 
 
Comentários: 
2. Identifique dentre os seguintes aspectos quais podem ter dificultado a implementação 
do Programa no Exercício de 2011. Justifique sua alternativa, caso julgue necessário: 
a) a definição do objetivo do programa em relação ao problema que pretende 
solucionar; 
b) seus beneficiários ou público-alvo; 
c) a quantidade e adequação das ações propostas para o programa; 
d) a previsão de metas físicas e financeiras; 



 

 

e) a elaboração inadequada de indicadores para o acompanhamento da evolução do 
programa; 
f) a qualidade e quantidade de recursos materiais disponibilizados; 
g) a capacitação profissional dos colaboradores envolvidos no programa; 
h) a infra-estrutura e tecnologias disponíveis para o desenvolvimento do programa; 
i) o prazo de liberação de recursos para a execução das ações do programa; 
j) a frustração de contratos e/ou convênios; 
k) a integração entre os órgãos executores/gestores; 
l)  outros. 
 
Resposta: 
A B C D E F G H I J K L 

   X  X  X     
                                                                                                                      (Marque com um "X") 
 
 
 
 
 
Programa de Modernização do Uso da Tecnologia da Informação 
 
Código: 3008 
AÇÃO: Prover Soluções em Sistemas, Programas e Equipamentos de TI/Telecom para 
uso na Administração Pública Estadual. 
 
Código: 2856 
Realizações: 
Implantação da rede sem fio na CGE; 
Instalação de uma VPN (permitindo aos servidores com atividades externas acessarem a 
rede interna da CGE); 
Desenvolvimento e implantação do Sistema de Ouvidoria, Sistema de Corregedoria e 
Sistema de acompanhamento de Processos; 
Desenvolvimento e implantação da Intranet; 
Manutenção do Sistema de Controle Interno (SCI); 
Implantação do sistema de Data-Mining (MicroStrategy); 

Cruzamento de bases de dados e extração de indícios de não conformidade, que são 
alvos de auditorias específicas. 
 
 
PROGRAMA: Programa de Gestão de Pessoas 
CÓDIGO: 3010 
 
RESPONSÁVEL: Roberta Grazielle Roque Crispim 
Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: Nada a declarar 
Tabelas: Nada a declarar 
Fotos, Figuras e/ou ilustrações: Nada a declarar. 



 

 

 
Observações: 
Análise do resultado do programa: 
2. O programa alcançou o seu objetivo em 2011? 

Cód. Unidade Cód. Programa Sim Não 
1501 3010  x 

                                                                                                        ( Marque com um “X”) 
 
 
Comente sua resposta de acordo com os resultados obtidos. Para fundamentação da 
resposta a análise poderá abordar os itens abaixo: 
 
• Resultados demonstrados pelos indicadores do programa; 
• Metas realizadas; 
• Número efetivo de beneficiários do programa; 
• Satisfação do público alvo; 
• Resultados econômicos, sociais e culturais decorrentes da implementação do 
programa; 
• Produtos e serviços ofertados ao público-alvo; 
• Análise da efetividade do Programa; 
• Outros aspectos. 
Observações: 
Comentários:A Controladoria Geral do Estado foi criada em 25 de janeiro de 2011, por 
força da Lei n° 17.257/11, que prevê sua estrutura básica. Todavia, a criação de suas 
Unidades Complementares, ou seja, suas Gerências, deu-se em 25/02/2011, por meio do 
Decreto de 03 de março de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado n° 21.055 de 03 
de março de 2011. Sendo assim, nossas ações foram iniciadas somente a partir de 
março, voltadas na sua grande maioria para a construção e elaboração de um plano 
anual estratégico institucional, em consonância com o novo Plano Plurianual 2012-
2016. Com essa Reforma Administrativa Estadual, a Controladoria-Geral do Estado não 
dispunha de estrutura suficiente para dar continuidade nos programas e ações 
contemplados no PPA 2008-2011.Especificamente quanto a este Programa, não 
possuíamos estrutura administrativa e de pessoal disponível para seu desenvolvimento, 
pelo contrário, possuíamos um corpo funcional relativamente pequeno, vindo da extinta 
Superintendência de Controle Interno da Secretaria de Estado da Fazenda. Além disso, 
não dispúnhamos de servidores que executassem suas atividades nas áreas meio,ou seja, 
não possuímos, assim, Comissão de Licitação Própria que possibilitasse a realização de 
contratos para aexecução das ações desse Programa. Além disso, os objetivos e as metas 
deste Programa foram elaborados dentro de uma realidade que diverge da atual em 
vários aspectos, principalmente da alteração das competências dos órgãos do Poder 
Executivo Estadual. 
 
2. Identifique dentre os seguintes aspectos quais podem ter dificultado a implementação 
do Programa no exercício de 2011. Justifique sua alternativa, caso julgue necessário: 



 

 

a) a definição do objetivo do programa em relação ao problema que pretende 
solucionar; 
b) seus beneficiários ou público-alvo; 
c) a quantidade e adequação das ações propostas para o programa; 
d) a previsão de metas fisicas e financeiras; 
e) a elaboração inadequada de indicadores para o acompanhamento da evolução do 
programa; 
f) a qualidade e quantidade de recursos materiais disponibilizados; 
g) a capacitação profissional dos colaboradores envolvidos no programa; 
h) a infra-estrutura e tecnologias disponíveis para o desenvolvimento do programa; 
i) o prazo de liberação de recursos para a execução das ações do programa; 
j) a frustração de contratos e/ou convêníos; 
k) a integração entre os órgãos executores/gestores; 
I) outros. 
 
Resposta: 
 
 
A B C D E F G H I J K L 
X   X    X     

                                                                                                                      (Marque com um "X") 
 

 Programa de Gestão de Pessoas 
Código: 3010 
AÇÃO: Desenvolvimento de Ações de Promoção, Prevenção e 
Controle da Saúde do Servidor - Ppcss. 
Código: 2859 
Realizações: 
I. Atendimento às demandas dos SESMT'S 
2. Realização de parcerias com os SESMT's; 
3. Participação em treinamentos em geral sobre saúde e segurança no trabalho 
4. Participação em campanhas educativas em saúde e segurança no trabalho. 
Observações: 
Tabelas: Nada a constar 
Gráficos: Nada a constar 
Figuras: Nada a constar 
Fotos e/ou ilustrações: Nada a constar 
 
• Resultados econômicos, sociais e culturais decorrentes da implementação do 
programa; 
• Produtos e serviços ofertados ao público-alvo; 
• Análise da efetividade do Programa; 
• Outros aspectos. 
 
 



 

 

Comentários: 
2. Identifique dentre os seguintes aspectos quais podem ter dificultado a implementação 
do Programa no exercício de 2011. Justifique sua alternativa, caso julgue necessário: 
a) a definição do objetivo do programa em relação ao problema que pretende 
solucionar; 
b) seus beneficiários ou público-alvo; 
c) a quantidade e adequação das ações propostas para o programa; 
d) a previsão de metas físicas e financeiras; 
e) a elaboração inadequada de indicadores para o acompanhamento da evolução do 
programa; 
f) a qualidade e quantidade de recursos materiais disponibilizados; 
g) a capacitação profissional dos colaboradores envolvidos no programa; 
h) a infra-estrutura e tecnologias disponíveis para o desenvolvimento do programa; 
i) o prazo de liberação de recursos para a execução das ações do programa; 
j) a frustração de contratos e/ou convênios; 
k) a integração entre os órgãos executores/gestores; 
l) outros. 
 
A B C D E F G H I J K L 
X   X X        

                                                                                                         (Marque com um "X") 
 
Justificativa: 
•As ações do programa foram estabelecidas de forma muito genérica priorizando 
indicadores que são, em parte, variáveis independentes da atuação de uma área central 
promoção da transparência e da ética . 
•Outro problema foi as profundas modificações resultantes das discussões sobre 
transparência realizadas ao longo do ano de 2011. Quando falamos em estruturação da 
transparência presume-se a superação dessa fase de discussões, muito em razão disto, 
não pode-se avaliar de forma objetiva as ações realizadas ao longo de 2011. Embora 
grande parte dos esforços desta unidade administrativa tenham convergido para a 
realização desta ação específica. 
 
PROGRAMA: Programa Goiás Transparente 
 
Código: 3311 
AÇÃO: Estruturação do Sistema de Transparência Pública. 
 
Código: 1248 
 
Realizações: 
Investimento em aperfeiçoamento dos relatórios do sítio da transparência, 
disponibilização de banco de dados para download (csv - campo separado por virgulas), 
realização da 1ª Conferência Estadual sobre transparência e Controle Social em 12 



 

 

cidades e na etapa estadual, Implantação do Conselho Estadual de Transparência 
Pública. Acompanhamento patrimonial dos agentes públicos, criação de contas 
corporativas nas mídias social -twitter e facebook, adequação, de forma pioneira, dos 
relatórios do sítio da transparência aos requisitos da leí de acesso a informação e as 
diretrizes propostas pelo índice da transparência e a organização dados governamentais 
abertos. Feira e marcha de combate a corrupção, Seminário de combate a corrupção. 
Encontro das controladorias internas dos municípios e seminário sobre fontes de 
investimento para os municípios. 
Observações: 
Tabelas: 
Gráficos: 
Figuras: 
Fotos e/ou ilustrações: 
 
 
PROGRAMA: Programa Goiás Transparente 
Código: 3311 
 
AÇÃO: Promoção da Gestão Ética na Administração Pública. 
Código: 2876 
 
Realizações: 
Foram realizadas duas palestras tratando exclusivamente da temática ética na 
administração pública. Além disto, foi realizada a primeira Convenção Estadual sobre 
transparência e controle social em 12 municípios, além da etapa estadual. Também foi 
concluída a revisão e ampliação da cartilha de ética no serviço público, a confecção da 
minuta de código de ética do servidor público civil e militar do Estado de Goiás e 
revisão e ampliação do código de ética da alta administração do Estado de Goiás. 
Confeccionou-se a cartilha de controle social e revisou-se a cartilha de ética na 
administração pública. Foram elaboradas trilhas de rastreamento de corrupção e blitz 
educativa na secretaria de educação para verificar a situação da merenda escolar que 
está sendo servida aos alunos da rede estadual de ensino, Acordos de cooperação 
firmados com várias instituições no sentido de aperfeiçoar as atividades inerentes à 
unidades administrativas. 
Observações: 
Tabelas: 
Gráficos: 
Figuras: 
Fotos e/ou ilustrações: 
 
 
PROGRAMA: Programa Goiás Controle 
CÓDIGO: 3312 
RESPONSÁVEL: André da Silva Goes 



 

 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 
Tabelas: 
Fotos, Figuras e/ou ilustrações: 
Observações: 
Análise do Resultado do Programa: 
4. O programa alcançou o seu objetivo em 2011? 

Cód. Unidade Cód. Programa Sim Não 
1501 3312 x  

                                                                                                         (Marque com um "X") 
Comente sua resposta de acordo com os resultados obtidos. 
Para fundamentação da resposta a análise poderá abordar os itens abaixo: 
• Resultados demonstrados pelos indicadores do programa; 
• Metas realizadas; 
• Número efetivo de beneficiários do programa; 
• Satisfação do público alvo; 
• Resultados econômicos, sociais e culturais decorrentes da implementação do 
programa; 
• Produtos e serviços ofertados ao público-alvo; 
• Análise da efetividade do Programa; 
Outros aspectos. 
 
Comentários: 
Considerando o conjunto de atividades desenvolvidas pela Superintendência Central de 
Controle Interno, com o objetivo de padronizar, difundir, orientar, inspecionar e auditar 
procedimentos administrativos, conforme descrito no anexo IV, pode-se afirmar que o 
Programa alcançou seu objetivo.  
Em razão de o Programa contar com uma únicaação que abrange várias atividades, 
ressalta-se que no início do exercício foram previstas as principais atividades que 
culminaram no percentual executado pela Superintendência (71,74%). 
 
2. Identifique dentre os seguintes aspectos quais podem ter dificultado a implementação 
do Programa no exercício de 2011. Justifique sua alternativa, caso julgue necessário: 
a) a definição do objetivo do programa em relação ao problema que pretende 
solucionar; 
b) seus beneficiários ou público-alvo; 
c) a quantidade e adequação das ações propostas para o programa; 
d) a previsão de metas fisicas e financeiras; 
e) a elaboração inadequada de indicadores para o acompanhamento da evolução do 
programa; 
f) a qualidade e quantidade de recursos materiais disponibilizados; 
g) a capacitação profissional dos colaboradores envolvidos no programa; 
desenvolvimento do programa; 
h) a infra-estrutura e tecnologias disponíveis para o desenvolvimento do programa; 
i) o prazo de liberação de recursos para a execução das ações do programa; 



 

 

j) a frustração de contratos e/ou convênios; 
k) a integração entre os órgãos executores/gestores; 
I) outros. 
 
 
Resposta: 
A B C D E F G H I J K L 

    X       X 

                                                                                                       (Marque com um "X") 
Justificativa: 
O fator que mais dificultou o desenvolvimento das atividades do programa Goiás 
Controle foi a escassez de pessoal especializadopara atuar nas áreas técnicas. 
 
PROGRAMA: Programa Goiás Controle 
Código: 3312 
 
AÇÃO: Controlar as Práticas de Gestão através da 
Padronização, Orientação, Avaliação e Auditoria. 
 
Código: 2877 
Realizações da Superintendência da Ouvidoria Geral do Estado: 
 
• Desenvolvimento e implantação do Sistema de Gestão de Ouvidoria - SGOe.; 
• Instalação da Gerência de Atendimento ao Cidadão no térreo do PPLT; 
• Treinamento dos Interlocutores Setoriais para utilização do SGOe - cadastro e 
capacitação; 
• Realização de 2.634 atendimentos, sendo gerados 1.452 processos, dos quais foram: 
2% elogios, 3% críticas, 10% informações, 10% reinvindicações, 25% reclamações e 
50% denúncias, obtendo um índice de finalização de 77% dos atendimentos; 
• Elaboração de instrumentos normativos objetivando regulamentar as atividades de 
ouvidoria; 
• Participação (assento) no Conselho Nacional dos Servidores Públicos/CGU-Brasília; 
Criação de Comissão denominada "Força Tarefa" para realização de Diligências para 
análises preliminares de denúncias, com vista à elucidação de fatos que a confirmem; 
Participação no Seminário Ouvidores e Ouvidorias, promovido pela Associação 
Brasileira dos Ouvidores Públicos - ABO, em Curitiva-PR; 
• Realização de quatro reuniões técnicas com todos os Interlocutores Setoriais, no 
Auditório do nono andar do PPLT; 
• Visitas às Ouvidorias Setoriais; 
• Participação efetiva (atendimento, acompanhamento de passeata e distribuição de 
material) nos eventos de comemoração ao dia de combate à corrupção; 
• Participação no COE-Orienta; 
• Participação (assento) no Conselho Estadual de Direitos Humanos; 
• Participação (ouvinte) no Conselho Estadual de Meio Ambiente. 



 

 

Realizações da Superintendência Corregedoria Geral do 
Estado: 
• Fiscalização, com efetivação de diligências, em Sindicâncias e Processos 
Administrativos Disciplinares no âmbito do Poder Executivo Estadual; 
• Treinamentos das comissões de sindicâncias e processos administrativos disciplinares; 
• Requisição de instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares; 
• Análise e efetivação de diligências das denúncias encaminhadas à Superintendência de 
Corregedoria-Geral; 
• Desenvolvimento do Sistema de Controle de Processos Administrativos Disciplinares, 
o qual tem por finalidade disponibilizar para os membros das Comissões processantes 
disciplinares, bem como para os gestores dos respectivos órgãos, relatórios que 
apresentem dados para otimizar a gestão da execução dos processos administrativos 
disciplinares, por meio do cadastramento das informações básicas dos respectivos 
procedimentos, incluindo as datas previstas (planejadas) para a conclusão das fases de 
Instrução, Defesa Final e Relatório Final e, as consequentes datas reais das suas 
efetivações. Por via de consequência, o sistema gera dados úteis para fomentar os 
Registros do Portal da Transparência do Governo do Estado; 
• Controle e acompanhamento dos processos administrativos disciplinares instaurados 
no âmbito do Poder Executivo Estadual. 
 
Realizações da Superintendência Central de Controle Interno: 
 
Conforme relatórios extraídos do Sistema de Controle Interno e Sistema de Registro de 
Resultados, ao longo do exercício de 20 I I a Superintendência de Controle Interno 
elaborou 186 Relatórios, 740 Notas Técnicas e 46.711 Despachos no intuito de orientar 
e fiscalizar os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. 
Além disso, foram realizadas, neste exercício, um total de 144 auditorias e 1.483 
análises de editais, representando um valor de R$ 4.011.207.378,08, nas quais foram 
impugnadas despesas no montante de R$ 47.303.181,16 e apurados prejuízos de 
R$28.048.823,73. 
 Na sequência estão descritas detalhadamente as atividades realizadas ao longo do 
exercício de 2011: 
A Supervisão de Planejamento e Acompanhamento, cuja atribuição precípua é fiscalizar 
o acompanhamento da regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e 
administrativa dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual por meio da aferição 
periódica da regularidade do CAUC e registro do histórico das ocorrências, teve como 
realizações no exercício de 20 11: 
I. 100% dessa atividade de acompanhamento e fiscalização; 
2. As comunicações das respectivas pendências inscritas no sistema aos órgãos e 
entidades do Poder Executivo com o intuito de que fossem tomadas providências acerca 
das irregularidades, bem assim ao Superintendente de Controle Interno e ao Secretário 
da Controladoria também foram todas devidamente endereçadas. Ressalta-se que, 
apesar do acompanhamento sistemático das inscrições no sistema, os CNPJs do 



 

 

convenente necessário permanecem obstando as transferências voluntárias em razão das 
delongas na tramitação dos processos. 
3. As atividades de planejamento e gestão, bem como o acompanhamento sistemático 
das ações de controle interno, de forma a atender os objetivos da superintendência e 
possibilitar a aferição a médio e longo prazos dos principais aspectos de controle interno 
na dependência da definição e implementação de um sistema que permitisse gerenciar 
as informações produzidas pelas áreas. 
4. Embora tenha sido realizado o mapeamento dos processos internos da SCI, a revisão 
e proposição de melhorias nos processos também aguardam a definição do sistema. O 
software em desenvolvimento contemplará cronogramas, metodologias de trabalho e 
sistema de medição das atividades da superintendência que terão acompanhamento 
regular quando da implementação. 
5. Quanto à proposição de treinamentos e elaboração de programas de cursos na área de 
controle interno foi elaborado Plano Instrucional do Curso de Auditoria Governamental 
abrangendo demandas de todas as áreas da superintendência e prevendo a realização dos 
treinamentos técnicos pertinentes à área de controle interno. 
6. Avaliação de relatórios: avaliar a qualidade de aspectos formais e de comunicação 
dos relatórios de auditoria e fiscalização para propor a adequação técnica e 
procedimental. 
Em razão de outras demandas atribuídas à supervisão, como a elaboração do Edital de 
Chamamento para ampliação do quadro de servidores da Controladoria, a participação 
na elaboração do Planejamento Estratégico, bem assim dos programas e ações da 
Controladoria que passarão a integrar o PPA 2012-2016, não houve definição de 
negócio para elaboração do sistema de cadastro único de convenentes do Estado de 
Goiás – CAUC estadual. 
A Supervisão de Contas Governamentais, ligada diretamente à Superintendência Central 
de Controle Interno da Controladoria-Geral do Estado, executou, até o momento no 
exercício de 2011, IOO%~aS atividades previstas no Plano de Ação. A seguir, uma 
breve descrição dessas atividades: 
 
1. Elaboração da "Consolidação das Ações e Programas dos Órgãos e Entidades" 
referente ao exercício de 2010, relatório do Órgão Central do Sistema de Controle 
Interno que acompanha a Prestação de Contas do Governador do Estado; 
2. Elaboração de relatório de avaliação das metas dos programas governamentais e de 
execução orçamentária e financeira, para cada uma das 74 (setenta e quatro) unidades 
orçamentárias de 2010, além de 05 empresas em liquidação, para compor a Tomada e 
Prestação de Contas; 
3. Elaboração dos Relatórios de Análise Crítica da Gestão e do Desempenho 
Governamental (Feedbacks) por meio da análise realizada por todas as gerências da SCI 
sobre as 74 unidades orçamentárias de 2010 e seu encaminhamento para todos os órgãos 
e entidades do Poder Executivo Estadual; 
4. Realização de 03 (três) Audiências Públicas com o objetivo de demonstrar e avaliar o 
cumprimento das metas fiscais em cada quadrimestre, em cumprimento à Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 



 

 

5. Avaliação, formatação e publicação de 06 (seis) Relatórios Resumidos de Execução 
Orçamentária - RREO no D.O. e SISTN, verificando a consistência das informações 
provenientes da Superintendência do Tesouro Estadual da Secretaria da Fazenda; 
6. Avaliação, formatação e publicação de 03 (três) Relatórios da Gestão Fiscal - RGF - 
no D.O. e SISTN, verificando a consistência das informações provenientes da 
Superintendência do Tesouro Estadual da Secretaria da Fazenda; 
7. Lançamento e Publicação no SISTN do Balanço Anual e do COC (Cadastro de 
Operações de Crédito) dos dados provenientes da Contabilidade e Dívida Pública da 
SEFAZ; 
8. Acompanhamento da homologação de 12 (doze)relatórios, tais como: RREO, RGF, 
COC, BP e BA no SISTN e nos sítios da CGE e da Transparência Goiás; 
9. Atendimento de diversas demandas solicitadas pelas áreas da CGE, pela Assembleia 
Legislativa, pela Segplan e pela Sefaz, no que se refere à elaboração de relatórios de 
execução orçamentária e financeira a partir do tratamento de dados extraídos dos 
sistemas corporativos disponíveis.  
Além dessas realizações, foram executados os seguintes trabalhos que não estavam 
previstos no Plano de Ação: 
1. Elaboração do Relatório de Avaliação das Contas do Governador referente ao 
exerCÍcio de 2010, solicitado pelo Ministério Público do Estado de Goiás; 
2. Consolidação do Relatório de Auditoria da Gestão da Universidade Estadual de Goiás 
encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás; 
3. Elaboração de Respostas a diversos questionamentos do Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás, no que se refere aos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
4. Realização de Auditoria Preliminar no SiofiNet, solicitada pelo Ministério Público do 
Estado de Goiás; 
5. Elaboração de Relatório Analítico das despesas do Estado de Goiás, referente ao 
exercício fiscal de 2010, com apontamento das despesas com indícios de 
irregularidades, com a finalidade de subsidiar os trabalhos da Assembléia Legislativa do 
Estado de Goiás na "CP I do Rombo". 
Elaboração de Relatório da situação financeira encontrada pelo atual governo no início 
de sua gestão. 
A Supervisão de Normas, Manuais e Procedimentos executou, até o momento, no 
exercício de 2011, as seguintes atividades que estavam previstas no Plano de Ação: 
1. Elaboração do Manual de Despesa Pública; 
2. Realização de dois Curso de treinamento – CGE ORIENTA; 
3. Elaboração de Normas: proposição de normas (Instruções Normativas, Leis, Decretos 
e etc) visando disciplinar procedimentos; 
4. Criação e atualização do Sistema de Registro de Resultados;  Orientações, despachos 
relativos a procedimentos administrativos, orçamentários e financeiros. 
A Supervisão de Monitoramento da Gerência de Auditoria da Área Econômica/GEAE, 
executou, até o momento no exercício de 2011, as seguintes atividades que estavam 
previstas no Plano de Ação: 
1. Reestruturação das Unidades de Controle Interno - Criação de 01 (uma) Unidade de 
Controle Interno junto ao Gabinete Militar e à Casa Civil, no 9° andar do Palácio Pedro 



 

 

Ludovico Teixeira e Criação de OI (uma) Unidade de Controle Interno junto à esta 
Controladoria Geral do Estado; 
Aumento do quantitativo de auditores postados nas UCI's – Acréscimo de 03 (três) 
servidores para compor a equipe de auditores lotados nas Unidades de Controle Interno. 
3. Monitoramentos Ordinários nos processos de despesas relativas aos serviços 
terceirizados (limpeza, vigilância, informática, locação de veículos e equipamentos, 
etc).  Apesar de ter sido planejado a meta fisica de 24 monitoramentos nos processos de 
despesas acima descritas, informa-se que não puderam ser realizados devido ao acúmulo 
de trabalho dos auditores postados nas Unidades, e devido ao quantitativo previsto de 
acréscimo de auditores não ter sido alcançado, existindo UCI (Unidade junto à AGR) 
que conta somente com auditor. 
Monitoramentos de Conformidade - a seguir, tabela com a quantidade de processos 
"distintos" analisados pelas Unidades de Controle Interno desta Gerência de Auditoria 
da Área Econômica por Órgão/Entidade até o momento (25/11/2011). Ressalta-se que 
os números abaixo apresentados representam a quantidade de processos "distintos" 
analisados, sendo que um mesmo processo pode retomar à UCI várias vezes, 
considerando que podem conter vários Empenhos/Ordens de Pagamento a serem 
validados em momentos distintos. 
Além dessas realizações, foram executados os seguintes trabalhos que não estavam 
previstos no Plano de Ação: 
1. Análise dos Recursos de Revisão interpostos pelos Órgãos/Entidades, na forma da IN 
02/2011-CGE dos processos diligenciados pelas Unidades de Controle Interno por 
conterem irregularidades. Assim, foram exarados por esta Supervisão de 
Monitoramentos: 275 Despachos, 25 Notas Técnicas e 56 Ofícios em resposta a 
Recursos de Revisão. Pontuamos que esta atividade, apesar de não ter sido contemplada 
no Planejamento - por ser uma inovação trazida pela IN 02/2011-CGE e por não haver 
como mensurar a quantidade de processos que teriam alguma irregularidade cadastrada 
ao longo do exercício - é a que mais demanda tempo e esforços, pois, além do trabalho 
de análise dos processos, validação dos empenhos/ordens de pagamento, engloba 
consultas feitas pelos órgãos/entidades e também pelos auditores postados nas UCI's. 
2. Análise, por esta Supervisão de Monitoramentos de todos os processos de despesa 
desta Controladoria-Geral do Estado, sendo que até o momento foram analisados 77 
processos distintos; 
3. Realização por esta Supervisão de Monitoramentos, juntamente com o auditor 
Leonardo Marques Garcia, da Auditoria de Conformidade (OS n° 349/11) referente à 
regularidade do Contrato  entre o DETRAN/GO,  AGECOM e a empresa Casa Brasil 
Comunicação Estratégica Ltda, para impressão de 1.858.407 cartilhas educativas de 
trânsito, no formato 13,5x20,5cm, páginas de miolo no papel jornal 49g, capa de papel 
couchê 90g, 4/4 cores. Foram verificadas diversas irregularidades que culminaram em 
prejuízo ao erário público no valor de R$ 2.100.000,00 (Dois milhões e cem mil reais), 
sendo sugerido na supracitada OS nº 349/11 que se noticiasse o mau uso do dinheiro 
público ao Tribunal de Contas do Estado, dando imediato conhecimento da providência 
ao Chefe do Poder Executivo, conforme competência expressa no inciso VIl do art. 7° 
da Lei Estadual 17.257/l1; 



 

 

4. Participação desta Supervisão de Monitoramentos e do auditor, Warley da Silva 
Alves, na Comissão designada para realização de Auditoria nos processos de convênios 
de investimentos (aquisições e obras) entre a União e a IQUEGO celebrados, vigentes e 
concluídos no exercício de 2010, em cumprimento às determinações das Portarias n° 
001/11 e n° 003/11-SCI. Tal auditoria verificou diversas irregularidades, tanto nos 
processos de Convênios, quanto nos processos licitatórios deles decorrentes, 
apresentando como estimativa de dano ao erário o montante de R$ 15.809.682,73 
(Quinze Milhões, oitocentos e nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e três 
centavos); 
A Supervisão de Auditoria da Gerência de Auditoria da Área Econômica/GEAE, 
executou, até o momento no exercício de 2011, as seguintes atividades que estavam 
previstas no Plano de Ação: 
1. Análise de 43 Tomadas e Prestações de Contas Anuais dos órgãos e entidades, 
incluindo 5 empresas em liquidação, referente ao exercício de 2010, com emissão de 
Relatório de Auditoria de Gestão e Certificados de Auditoria; 
2. Levantamento e apuração da atuação das Auditorias Internas de 12 Empresas 
Públicas e Sociedade de Economia Mista do Estado de Goiás, com aplicação de 
questionários; 
3. Orientação e avaliação do desempenho da auditoria interna das entidades da 
administração indireta do Poder Executivo, compondo o Relatório de Auditoria de 
Gestão das Prestações de Contas Anual do exercício de 2010; 
4. Elaboração conjuntamente com a Supervisão de Normas, Manuais e Procedimentos, 
o Manual de Auditoria da CGE (em andamento); 
5. Realização de 2 auditorias operacionais: 
IQUEGO: auditoria dos processos de convênios de investimentos (aquisições e obras) 
entre a União e a IQUEGO celebrados, vigentes e concluídos no exercício de 2010, com 
consolidação e análise das manifestações dos gestores, e emissão de Relatório 
Conclusivo; 
SEMARH/FEMA: auditoria nos procedimentos de arrecadação, licenciamentos 
ambientais, de administração, de fiscalização e de averbação de reservas, com emissão 
de Relatório Preliminar; 
6. Auditoria especial para apurar denúncia de esquema de corrupção junto ao 
Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran/GO, com emissão de Relatório 
Preliminar; 
7. Auditoria especial em andamento para verificação dos procedimentos relacionados 
aos Acordos Diretos com Credores de Precatórios no âmbito do Estado de Goiás. Sua 
conclusão ficou prejudicada devido a dificuldade do Tribunal de Justiça/GO em 
encaminhar documentos e prestar informações importantes para os trabalhadores com a 
greve dos seus servidores. 
8. Auditoria especial na apuração de irregularidades por parte do Departamento 
Estadual de Trânsito de Goiás - DETRAN/GO, no Contrato nO011/2007 firmado com o 
Instituto Euvaldo Lodi – IEL/GO juntamente com a Supervisão 
deMonitoramento/GEAE; 



 

 

9. Auditoria Especial - Participação na Comissão de Processo Administrativo (Portaria 
n° 1401l1-CGE/GAB), com a finalidade de corrigir o andamento do procedimento 
administrativo promovido junto à Goiás Turismo – Agência Estadual de Turismo, em 
desfavor da empresa Terraço Serviços e Assessoria Ltda, com apresentação de Relatório 
Conclusivo; 
Além dessas realizações, foram executados os seguintes trabalhos que não estavam 
previstos no Plano de Ação: 
9.1 Emissão de Diligência à 5 empresas em liquidação, considerando a ausência de 
inúmeros documentos e informações nos seus Processos de Prestações de Contas Anual, 
o que impossibilitou a emissão do Relatório de Auditoria de Gestão e o Certificado de 
Auditoria Anual naquele momento; 
9.2 Elaboração de Respostas a solicitações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, 
da Ouvidoria da CGE e de diversos órgãos; 
Oportuno esclarecer que as atividades constantes no Plano de Metas de 2011 para a 
Supervisão de Auditoria/GEAE de "Acompanhamento das Auditorias Internas" e 
"Elaboração do Plano Anual da Auditoria Interna das Estatais" não puderam ser 
concretizadas até o presente momento, devido à troca do responsável por esta 
Supervisão em Julho/2011, e ainda a falta de auditores para compor os trabalhos. No 
entanto, está sendo encaminhado expediente às Empresas estatais para que apresente 
"Plano de trabalho de atividades de sua auditoria interna" para o exercício de 2012.  
 
A Supervisão de Auditoria de Convênios da Área Econômica, ligada à Gerência de 
Auditoria da Área Econômica da Superintendência Central de Controle Interno da 
Controladoria-Geral do Estado, executou, até o momento no exercício de 2011, as 
seguintes atividades: 
1. Elaboração de relatório da Análise do Processo de formalização do Convênio entre o 
Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento 
(SEGPLAN) e o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 
2. Verificação das análises de prestação de contas parcial de 02 (dois) convênios dos 
recursos descentralizados pelo Estado de Goiás, sendo: uma da Fundação Educacional 
de Jataí e uma da Federação Goiana de Futebol. 
3. Foram realizadas 06 (seis) auditorias de conformidade de convênios, sendo: 04 
(quatro) convênios com o município de São Luiz de Montes Belos e 02 (dois) com o 
município de Santa Helena de Goiás. 
4. Foram Verificadas 09 (nove) análises de prestação de contas de recursos 
descentralizados pelo Estado de Goiás, sendo: 02 (duas) da Federação Goiana de 
Futebol, 04 (quatro) do município de São Luiz de Montes Belos, 02 (duas) do município 
de Santa Helena de Goiás e 01 (uma) do município de Chapadão do Céu. 
Além dessas realizações, houve a participação no grupo de trabalho intra-governamental 
para a realização de estudo e consolidação de proposta para o estabelecimento de 
metodologias, sistemáticas e regulação das transferências voluntárias dos recursos 
recebidos ou descentralizados pelo Estado de Goiás; 
A Supervisão de Licitação da Gerência de Auditoria da Área Econômica, ligada 
diretamente à Superintendência. 



 

 

5. Capacitação dos servidores responsáveis pelas licitações, lotados na Auditoria de 
Licitações, sendo que 01 auditor participou do curso "Licitação e Contratos 
Administrativos", de 40 horas, realizado pelo TCE-GO, e 02 auditores participaram do 
"Congresso de "Direto Administrativo", 24 horas, realizado em parceria com o lDAG; 
6. Aumento de 02 auditores para realizar a Análise de Licitação na GEAE; 
Além dessas realizações, foram executados os seguintes trabalhos que não estavam 
previstos no Plano de Ação: 
1. Cadastramento de todos os Processos e editais analisados no Novo sistema de 
relatório de Atividades disponibilizados pela SCI; 
2. Participação de várias reuniões com o propósito de solucionar pendências em editais 
licitatórios; 
3. Elaboração de Respostas e Orientações a diversos questionamentos dos órgãos com 
relação à elaboração de editais, dispensas e inexigibilidades, bem como adesões às Atas 
de Registro de preços; 
4. Manifestação em processos com problemas na contratação provenientes de licitações, 
dispensas e inexigibilidades, bem como adesões às Atas de Registro de preços, que não 
tiveram apreciação prévia do sistema de controle interno. 
A Gerência de Auditoria da Área Social, ligada à Superintendência Central de Controle 
Interno da Controladoria-Geral do Estado, executou até o momento no exercício de 
2011, as seguintes atividades que estavam previstas no Plano de Ação: 
1. Avaliação dos Processos de Tomada e Prestação de Contas de 24 (vinte e quatro) 
órgãos, entidades e fundos especiais (Fundo Estadual de Segurança Pública- FUNESP, 
Fundo Especial de Gestão da Escola Estadual de Saúde - FUNGESP, Secretaria de 
Estado da Saúde - SES, Fundo Especial da Saúde - FUNESA, Fundo Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e Justiça - SSPJ, Comando Geral da Polícia Militar - PMGO, Comando Geral 
do Corpo de Bombeiros Militar - CBMGO, Gabinete do Delegado da Polícia Civil - 
PCGO, Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - IPASGO, 
Gabinete do Secretário de Cidadania e Trabalho - SECT, Fundo Estadual do Direito da 
Criança e do Adolescente - FECAD, Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, 
Gabinete do Secretário da Educação - SEDUC, Agência Goiana de Cultura Pedro 
Ludovico Teixeira - AGEPEL, Goiás Previdência - GOIÁSPREV, Fundo de 
Previdência Estadual, Agência Goiana de Comunicação - AGECOM, Gabinete da 
Secretaria de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial - SEMIRA, 
Agência Goiana de Esporte e Lazer - AGEL, Universidade Estadual de Goiás - UEG, 
Fundo Penitenciário Estadual de Goiás - FUNPES, Agência de Fomento de Goiás S.A. 
– Goiás Fomento e Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás SA - CEASA GO). 
2. Diligenciamento de 2 (dois) processos de prestação de contas anual de empresas em 
liquidação (Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado - CERNE em 
Liquidação e Metais de Goiás S.A. - METAGO). 
3. Realização de 4 (quatro) Auditorias Especiais: SES (aguardando comunicação das 
providências adotadas no sentido de implementar as recomendações da equipe - 
Processo n.o 201111867000170), SEDUC (auditoria em andamento, com participação 
das supervisões de auditoria da gestão e de fiscalização de convênios - Processo n.o 



 

 

201111867000215), UEG (auditoria concluída- Processo n° 201100004009083) e SSPJ 
(auditoria em fase de contraditório - Processo nº  201100005000311 ). 
4. Realização de 3 (três) auditorias de conformidade: 
4.1 em convênios e contratos relativos à Indústria Química do Estado de Goiás - 
IQUEGO no período de 2006 a 2010 (auditoria realizada em parceria com outras 
gerências da Superintendência Central de Controle Interno); 
4.2 no Pregão Presencial na 001/2009 para contratação da Asert Tecnologia e Serviços 
Ltda. (empresa de auditoria em serviços de saúde) para o Instituto de Assistência dos 
Servidores Públicos do Estado de Goiás-IPASGO; 
4.3 no fundo rotativo do Hospital Geral de Goiânia - HGG relativo ao exercício de 
2010. 
5. Realização de 3 (três) auditorias de conformidade em convênios: 
5.1 no convênio firmado entre a Universidade Estadual de Goiás (UEG) e a Fundação 
Universitária do Cerrado (FUNCER) na execução do Programa Estadual de Formação e 
Capacitação em Software Livre (auditoria realizada em parceria com outras gerências 
da Superintendência Central de Controle Interno); 
5.2 no Convênio 037/2009, celebrado entre Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico 
Teixeira (AGEPEL) e Instituto Cultural de Artes e Esportes, para implementação do 
Ponto de Cultura de Aragarças - Goiás; 
5.3 no Convênio 011/2009, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás e 
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto, para ampliação e adequação do 
Hospital de Urgências de Santo Antônio do Descoberto - HUSAD 
6. Análise de 2 (dois) contratos de gestão formalizados no âmbito da Administração 
Estadual: Contrato de Gestão n.o 001/2009 - SEMIRA, firmado entre o Estado de 
Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres e Promoção da 
Igualdade Racial (SEMIRA), e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) 
(auditoria realizada com a participação das supervisões de auditoria da gestão e de 
fiscalização de convênios, estando em fase de contraditório) e Contrato de Gestão n.° 
120/2010, firmado entre o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, 
e a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar (auditoria em 
andamento, realizada com a participação das supervisões de auditoria da gestão e de 
fiscalização de convênios). 
7. Realização de 35 (trinta e cinco) ordens de serviço com objetivo de realizar 
verificações "in loco" nos órgãos e entidades sujeitos à fiscalização da CGE, como por 
exemplo: visita ao Almoxarifado Central da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC 
para verificar o quantitativo, o estado de conservação e as condições de armazenagem 
do mobiliário estocado no local (em fase de contraditório), acompanhamento da 
instalação dos equipamentos de tomografia adquiridos pela SES para o HGG e o 
HUGO, verificação do recebimento e destinação de móveis adquiridos pela UEG para 
diversas unidades da autarquia, levantamento dos valores gastos com telefonia no 
primeiro semestre de 2011 e o do andamento dos processos de contratação desses 
serviços através das atas de registro de preços n° 01/2010 e n° 04/2010, da 
CENTRAC/SEFAZ. 



 

 

8. Realização de 01(um) monitoramento nas propagandas contratadas pela Agência 
Goiana de Comunicação - AGECOM, consistindo na verificação de 31 outdoors na cidade de 
Goiânia (trabalho realizado pela supervisão de fiscalização de convênios). 
9. Composição de equipe de trabalho multisecretarial (CGE, SEGPLAN, SEFAZ e 
CASA CIVIL) para a definição de diretrizes gerais para as transferências voluntárias 
realizadas pelo Estado de Goiás, tendo por produtos a elaboração de Legislação de 
Convênios, a definição de regras de negócio para a sistematização das transferências 
voluntárias; elaboração de resumo sintético para execução orçamentária e financeira dos 
convênios e manual de gerenciamento de convênios do Estado. 
10. Acesso às informações referentes às transferências voluntárias pela União ao Estado 
e gerenciamento dos perfis dos usuários do Estado de Goiás. 
11. Análise de 27 prestações de conta de convênios de recursos descentralizados pelo 
Estado de Goiás, sendo 03 da Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira, 02 
da Secretaria de Cidadania e Trabalho, 04 da Secretaria de Políticas para as Mulheres e 
Igualdade Racial, 01 da Secretaria de Estado da Educação e 17 da Secretaria de Estado 
da Saúde. Também fora implementado metodologia de registro, análise e emissão de 
extrato de prestação de contas. 
12. Elaboração de resumo sintético com orientações sobre a formalização, execução 
orçamentária e financeira das transferências recebidas pelo Estado de Goiás. Ressalta-se 
que está em construção o resumo das transferências descentralizadas pelo Estado de 
Goiás (ações efetivadas pelo Grupo de Trabalho, citado no item 8) 
13. Formalização de convênio de cooperação entre a Controladoria-Geral do Estado de 
Goiás, a Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE e a Universidade Federal de Goiás, 
para fiscalização na área de infraestrutura. 
14. Formalização de convênio de cooperação entre a Controladoria-Geral do Estado de 
Goiás e a Universidade Federal de Goiás, para implementação da Rede Metropolitana 
de Alta Velocidade, RedComep/Metrogyn. 
15. Apreciação de 100% dos Editais de Licitação e seus anexos, bem assim os atos de 
dispensa e inexigibilidade encaminhados a esta Gerência após a publicação, de acordo 
com a IN n° 01/2011, no quantitativo de aproximadamente 503 manifestações. 
16. Monitoramento de 100% dos processos de licitação analisados. 
17. Utilização do pregão eletrônico em face do pregão presencial, representando um 
percentual de aproximadamente 82% dos pregões analisados. 
18. Verificação da legalidade de 06 (seis) comissões de licitação: Agência Goiana de 
Comunicação, Secretaria de Estado de Educação, Universidade Estadual de Goiás, 
Secretaria de Estado de Saúde, Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do 
Estado de Goiás e Secretaria de Estado de Cidadania e Trabalho. 
19. Verificação do atendimento das recomendações exaradas pela SCI no momento da 
análise dos editais de licitação, atos de dispensa e inexigibilidade e adesões a atas de 
registro de preço, realizadas pela Supervisão de Licitações ou diretamente pelas 
Unidades de Controle Interno. 
20. Foram emitidos 1227 (até as 14hs do dia 06/12/2011) despachos de reanálise de 
processos de despesas, nos termos da Instrução Normativa CGE 002/2011, relativos aos 



 

 

casos em que foram apresentados Recursos de Revisão pelos órgãos e entidades da 
Administração supervisionados por esta Gerência. 
A Gerência de Auditoria de Infraestrutura, ligada à Superintendência Central de 
Controle Interno da Controladoria- Geral do Estado, executou, até o momento no 
exercício de 20 11, as seguintes atividades que estavam previstas no Plano de Ação: 
1. Formalização de Convênio com a Universidade Federal de Goiás com a finalidade de 
aprimorar as atividades de fiscalização de obras de infra-estrutura contratadas pelo 
Estado de Goiás. 
2. Auditoria operacional no Programa: 1847- Programa Inovar - Fomento a pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, Ação: 1137 - Apoio e concessão de bolsas à programas de 
pós-graduação, iniciação científica, apoio técnico e de estágio - Chamada Pública n° 
09/2009 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG, com 
emissão de relatório final de auditoria; 
3. Avaliação dos Processos de Tomada e Prestação de Contas em 13 (treze) unidades do 
Estado de Goiás (Agência Goiana de Habitação - AGEHAB, Secretaria das Cidades - 
SECID, Fundo Estadual de Habitação - FEHIS, Agência Goiana de Transportes e Obras 
- AGETOP, Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SEINFRA, Fundo Estadual de 
Ciência e Tecnologia - FUNDETEC, Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos do Estado de Goiás - SEMARH, Fundo de Capacitação e Profissionalização do 
Estado de Goiás - FUNCAP, Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA, Secretaria de 
Estado de Ciência e Tecnologia - SECTEC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Goiás -F APEG, Agência Goiana de Desenvolvimento Regional - AGDR e 
Consórcio Rodoviário Intermunicipal S/A – CRISA). 
4. Realização de 4 (quatro) Auditorias Especiais: SEMARH, ESTÁDIO SERRA 
DOURADA, AGETOP e AGEHAB (em andamento); 
5. Realização de 5 (cinco) acompanhamentos "in loco" de contratos de reabilitação e 
reconstrução de pavimentos asfálticos realizados pela AGETOP. 
5.1 Acompanhamento das obras de reabilitação da GO-164, trecho: Faina/Mozarlândia, 
integrante do Lote 1 da Concorrência n° 051/08, do Programa de Reabilitação de 
Estradas Asfaltadas-PREA, concernente ao Contrato n° 053/2008, pactuado entre a 
Agetop e o Consórcio Caiapó/Teccon, Processo nº 200800036000387. 
5.2 Acompanhamento das obras de reconstrução da GO-II2, trecho: Simolândia I Iaciara, 
integrante do Contrato n° 023/20II-PR-GEJU, lote 09, Rodovida/ Reconstruir), pactuado entre 
a Agetop e a Contrutora Central do Brasil LTDA. 
5.3 Acompanhamento das obras de reconstrução da GO-050, trecho: Trindade 
/Campestre, (Rodovida/Reconstruir) integrante do Contrato nO 038/20II-PR-GEJU, lote 
11, pactuado entre a Agetop e a Contrutora São Cristovão Ltda. 
5.4 Acompanhamento das obras de reconstrução da GO-222, trecho: Anápolis 
/Nerópolis, integrante do Contrato n° 030/20II-PR-GEJU, lote 10 (Rodovida 
/Reconstruir) pactuado entre a Agetop e a Trade Construtora e Incorporadora Ltda. 
5.5 Acompanhamento das obras de reconstrução da GO-070, trecho: Taquaral I Itaberaí, 
integrante do Contrato N°  051/08-GEGEL, lote 1, do Programa de Reabilitação de 
Estradas Asfaltadas-PREA, pactuado entre a Agetop e o Consórcio Caiapó/Teccon. 
6. Realização de Auditoria de conformidade nos seguintes convênios: 



 

 

6.1 Realização de Auditoria de conformidade em convênios firmados entre a SEPLAN e 
a Prefeitura Municipal de São Luis dos Montes Belos conforme descrição abaixo: 
6.1.1 074/2009 - Obra de infraestrutura urbana de 50.337,00 m2 de pavimentação 
asfáltica em TSD com capa selante, em diversas avenidas e ruas do Município 
(Residencial Belo Horizonte, Jd. Primavera, Vila Aeroporto e Residencial Parque das 
Araras) - Valor de R$ 1.261.786,02;  
6.1.2 341/2010 - Obra de infraestrutura urbana de 33.257,00 m2 de pavimentação 
asfáltica em TSD com capa selante, em diversas avenidas e ruas do Município 
(Residencial Thais, Residencial Morada Nova, Jd. Boa Vista, Residencial Serra Verde II 
Etapa, Vila Serrânia e St. Alvorada) - Valor de R$ 901.067,24; 
6.1.3 342/2010 - Obra de recuperação do pavimento asfáltico urbano com execução de 
lama asfáltica grossa com área de 60.888,00 m2 em diversas avenidas e ruas do 
Município (St. Rodoviário, St. Santa Luzia, St. Central, St. Alvorada, St. Montes Belos 
e Vila Canaã I) - Valor de R$ 348.367,06; 
6.1.4 387/2010 - Obras de construção da lavanderia do Hospital Municipal Dr. Geraldo 
Lando - Valor de R$ 161.581,84; Auditoria em fase de contraditório. 
6.2 Realização de Auditoria de conformidade no Convênio 1/2008 firmado entre a 
Secretaria de Estado da Educação e a Agência Goiana de Transportes e Obras, cujo 
objeto refere-se a elaboração de projetos e execução de obras para construção, reforma, 
ampliação de 123 (cento e vinte três) unidades escolares no Estado de Goiás.Auditoria 
em fase de entrega do relatório parcial; 
6.3 Realização de Auditoria de conformidade nas obras de reforma do Almoxarifado do 
Setor de Líquidos e Setor de Penicilânicos da IQUEGO, objetos dos Convênios n° 
3778/2004 e 3694/2004, respectivamente, firmados entre a Iquego e o Ministério da 
Saúde; 
7. Verificação de 100% das análises de prestação de contas dos recursos 
descentralizados pelo Estado de Goiás encaminhados a esta Gerência; 
8. Apreciação de 100% dos Editais de Licitação e seus anexos, bem assim os atos de 
dispensa e inexigibilidade encaminhados a esta Gerência após a publicação, de acordo 
com a IN 0112011, no quantitativo de aproximadamente 347 manifestações e 80 
procedimentos analisados nas unidades. 
9. Monitoramentos de 100% dos processos de licitação analisados; 
10. Utilização do pregão eletrônico em face do pregão presencial, representando 43% 
dos pregões analisados; 
11. Verificação da legalidade de 06 (seis) comissões de licitação: Secretaria de 
Infraestrutura, Secretaria das Cidades, Secretaria do Meio Ambiente; Agência Goiana 
de Transportes e Obras, FAPEG, AGEHAB. 
12. Verificação do atendimento das das recomendações exaradas pela SCI no momento 
da análise dos editais de licitação, atos de dispensa e inexigibilidade e adesões a atas de 
registro de preço, realizadas pela Supervisão de Licitações ou diretamente pelas 
Unidades de Controle Interno; 
13. Emissão de 29 (vinte e nove) ordens de serviço visando levantar informações e 
verificar o atendimento das recomendações emitidas, bem como o atendimento de 
outras demandas da Gerência;  



 

 

14. Ampliação da quantidade de Unidades vinculadas à Gerência, com a criação da UCI 
junto à FAPEG; 
15. Ampliação em 3 (três) a quantidade de Auditores postados nas Unidades de 
Controle Interno. 
16. Treinamento e capacitação de 100% dos auditores lotados nas UCI's; 
Além dessas realizações, foram executados os seguintes trabalhos que não estavam 
previstos no Plano de Ação: 
1 Análise de 100% dos processos de despesas, nas fases de empenho e pagamento, 
quanto ao atendimento das normas legais, totalizando 6.327 (seis mil, trezentos e vinte e 
sete) processos; 
2 Análise de 100% dos Recursos de Revisão encaminhados pelos Órgãos para 
verificação das justificativas apresentadas quanto às irregularidades apontadas pelas 
Unidades de Controle Interno, num total de 233 análises;  
3 Registro, junto ao SCI-Net, das irregularidades verificadas nas análises dos processos 
de despesa, bem como dos procedimentos licitatórios, totalizando 520 processos 
cadastrados; 
4 Realização de visitas às Unidades para auxílio e orientação in loco no 
desenvolvimento das atividades desempenhadas, com o objetivo de uniformizar os 
trabalhos realizados. 
5 Análise da documentação técnica dos editais de obras e serviços de engenharia 
encaminhados pela Gerência de Auditoria da Área Social e Econômica, na ordem de 63 
despachos/notas técnicas. 
6 Participação dos auditores engenheiros no XIV SINAOP - Simpósio Nacional de 
Auditoria de Obras Públicas, com carga horária de 30 horas. 
7 Participação dos auditores no I Ciclo de Palestras de Controle de Obras Públicas 
realizado pelo TCE-GO, com carga horária de 8 horas. 
8 Participação da gerente no Encontro Empresarial de Obras Públicas, realizado no 
Sinduscon-Go, como debatedora representante da CGE. 
9 Acompanhamento do Termo de Cooperação Técnico Científico firmado entre a CGE 
e a UFG, na função de gestora do Convênio; 
10 Atuação por solicitação da SEINFRA no acompanhamento das prestações de contas 
do Convênio n° 002- VI COMAR/2009, celebrado entre a União e o Estado de Goiás, 
com vistas a prevenir a ocorrência de pendências ou restrições no Cauc da Secretaria do 
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (STN); 
11 Acompanhamento do convênio n° 004/2010 MSAGESUL/ MS-AGETOP/GO, tendo 
como objeto a construção da ponte que liga o município de Lagoa Santa com o 
município de Aporé, com vistas à retomada e conclusão da obra; 
12 Acompanhamento de 03 auditorias de obras rodoviárias contratadas pela AGETOP 
em 2010, com recomendação de comunicação das irregularidades detectadas ao 
Tribunal de Contas e ao Chefe do Poder Executivo, além de abertura de Processo 
Administrativo com vistas à apuração de responsabilidades e ressarcimento ao Erário: 
12.1 Obras de construção do Ginásio de Esportes Compacto - Padrão 97, no município 
de Vila Propício, objeto do Contrato n° 060/2005-PR-GEAJU, firmado entre a 



 

 

AGETOP e a empresa Migrande Construtora e Serviços Ltda, no valor de R$  
405660,77; 
12.2 Serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da GO-210, trecho 
Turvelândia / Porteirão, objeto do Contrato n° 117/2006-PR-GEAJU, firmado entre a 
AGETOP e a empresa Teccon S/A - Construção e Pavimentação, no valor de R$ 
11.615.066,98; 
12.3 Serviços de manutenção e conservação da malha rodoviária estadual - Programa 33 
Via - Fase 11, objeto do contrato n° 147/2006-PR, firmado entre a AGETOP e a 
empresa Trade Construtora e Incorporadora Ltda.  
Manifestação técnica acerca da tabela de obras CIVIS proposta pela AGETOP, em 
atendimento aos questionamentos encaminhados. 
A Gerência de Auditoria de Pessoal e Tomada de Contas Especial, ligada diretamente à 
Superintendência Central de Controle Interno da Controladoria-Geral do Estado, 
executou, até o momento no exercício de 2011, as seguintes atividades que estavam 
previstas no Plano de Ação: 
1. Cruzamento dos arquivos de dados pessoais, funcionais e financeiros dos servidores 
ativos e inativos do Poder Executivo do Estado de Goiás com o pessoal ativo e inativo 
beneficiários do RGPS, bem como com os servidores ativos e inativos das demais 
entidades públicas federais, estaduais e municipais e empregados de entidades privadas 
estabelecidas no território nacional; 
2. Apuração de Denúncias; 
3. Auditoria de Conformidade nas Folhas de Pagamento do Pessoal da administração 
direta e indireta do Poder Executivo Estadual; 
4. Auditoria Especial de Frequências; 
5. Emissão de despachos quanto a legalidade em todos os atos de pessoal sujeitos a 
registro e tomá-los disponíveis ao TCE 
6. Acompanhamento de julgados do Tribunal de Contas do Estado referentes à área de 
pessoal e beneficios; 
7. Proposição de normas técnicas e procedimentos relativos às ações de controle na área 
de pessoal e beneficios; 
8. Auditoria nas Contribuições Previdenciárias do RGPS na AGETOP; 
9. Atualização do Manual de Procedimentos de Tomada de Contas Especial; 
10. Implantação do Modelo de Relatório Conclusivo de Tomada de Contas Especial; 
11. Realização de visitas técnicas às Comissões de Tomadas de Contas Especial 
instaladas; 
12. Emissão do Relatório e Certificado de Auditoria; 
13. Acompanhamento da instauração e julgamento das Tomadas de Contas Especial; 
14. Treinamento de usuários na instauração de Tomada de Contas Especial; 
15. Instalação na GEPT de ferramentas de Data Warehouse - Business Objects - BO, 
para auditoria na base de dados de pessoal; 
16. Treinamento para os servidores da GEPT para utilização da ferramenta Business 
Objects - BO; 
17. Atualização dos Manuais referentes as áreas de Pessoal e Tomada de Contas 
Especial; 



 

 

18. Treinamento e capacitação, dos servidores da GEPT no sistema novo - RH-Net; 
Produção de trilha de auditoria e consolidação de informações para subsidiar ações de 
controle. 
Observações:  
Tabelas: 
Gráficos: 
Figuras: 
Fotos e/ou ilustrações. 
 
 
8. RESUMO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA SETORIAL  
 
                  Advocacia Setorial da Controladoria-Geral do Estado laborou no exercício 
de suas funções, no ano de 2011, com a emissão de: 

a) 61 (sessenta e um) Pareceres apreciados pela Procuradoria-Geral do 
Estado; 

b) 425 (quatrocentos e vinte e cinco) Despachos com análise técnica de 
matérias de interesse da Controladoria-Geral do Estado;  

c) 04 (quatro) Notas Técnicas/Informações com análise técnica de matérias 
de interesse do Gabinete do Secretário e 

d) 07 (sete) Memorandos. 
  

  
 


