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APRESENTAÇÃO 

Este volume (II – A) é parte integrante do Relatório da Gestão 

Governamental referente ao exercício de 2009, o qual é constituído pelos 

volumes I, II - A e II – B. Em cumprimento às determinações contidas no inciso 

I, parágrafo 4º do artigo 174 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do 

Estado de Goiás, esta obra apresenta uma descrição analítica das atividades 

desenvolvidas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo na execução dos 

programas e ações incluídos no orçamento anual.  

No conteúdo deste volume, constam a identificação da unidade, visão 

institucional, auto-avaliação da gestão e a descrição das atividades 

desenvolvidas nos programas e respectivas ações. No que diz respeito à visão 

institucional, destaca–se o objetivo, eixo governamental de atuação e 

legislação pertinente a cada órgão/entidade. Por sua vez, a auto-avaliação 

permite conhecer a gestão de cada unidade em seus aspectos gerais, os 

instrumentos de planejamento utilizados, além do Plano Plurianual, da Lei de 

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

indicadores de desempenho dos programas e ações. 

Destaca-se que essas informações foram disponibilizadas pelos órgãos e 

entidades em atendimento ao Ofício Circular nº 022/2009 da Superintendência de 

Controle Interno e compiladas neste relatório. 

Portanto, este trabalho contribui de forma significativa na 

consolidação da transparência da gestão pública, na medida em que proporciona 

uma visão sistêmica e integrada das atividades desenvolvidas no âmbito do 

Poder Executivo do Estado de Goiás. 
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1101 – GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL DA GOVERNADORIA

GESTOR: 

� Carlos Roberto Peixoto 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ Promover as ações de Apoio Governamental. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Os processos de apoio, da organização estão 

alinhados com os princípios e valores 

governamentais, estabelecidos no PPA 2008-2011 – 

Goiás Estado da Qualidade de Vida. 

� Legislação:

♦ Lei nº 16.272 Publicado no Diário Oficial em 

30/05/2008. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

� A Secretaria-Geral da Governadoria é um órgão da 

Administração Pública Direta, cuja finalidade é 

assistir e assessorar diretamente o Chefe do Poder 

Executivo e todas as unidades que compõem a 

Governadoria, nos assuntos relacionados a apoio 

logístico, administrativo e financeiro, audiências, 

cerimonial, relações públicas, articulação com 

autoridades e a sociedade, bem como a gestão dos 

palácios do Governo, da residência oficial e do 

Escritório de Representação de Goiás no Distrito 

Federal, da Ouvidoria Geral do Estado e dos Conselhos 

Estaduais de Educação e Cultura.

� A estrutura organizacional é assegurada através de 

dispositivos legais que dispõem sobre a Organização 

Administrativa da Pasta. A Secretaria busca 

estabelecer eventuais parcerias com órgãos e 

entidades, dado às diversidades das atividades 

desenvolvidas no seu campo funcional.
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� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA:

� A Secretaria, por sua característica de órgão de 

atividades meio, não conta com sistema próprio de 

aferição para avaliar o desempenho de sua Gestão. 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações:

� A Secretaria, pela razão acima descrita, não dispõem 

de indicadores de desempenho para controlar as 

práticas gerenciais. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 1881 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

� Ação 2537 - Auxílio Funeral Aos Goianos  Vitimados No 

Exterior

Realizações:

No exercício de 2009 o Governo Estadual assegurou a 

cremação de 11 (onze) corpos de Goianos vitimados no exterior 

e o traslado de suas respectivas cinzas. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Implementar Soluções De Informática Para 

Órgãos Estaduais

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nesta ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

� Ação 2858 - Desenvolvimento e Implementação de 

Políticas/Normas de Remuneração no Âmbito do Poder 

Executivo. 

Realizações:

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

( X ) Gestão Participativa       

(  ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    
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� Ação 2859 - Implementação do Programa Saúde no Serviço 

Público. 

Realizações:

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3314 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA GERENCIAL NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS (PEG). 

� Ação 2878 - Ação para Promoção da Excelência Gerencial 

nas organizações Públicas do Estado de Goiás. 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 

PROGRAMA 4002 – PROGRAMA GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO 

ESTADUAL 

� Ação 4002– Gestão e Coordenação do Governo Estadual

PROGRAMA 4008 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL 

DE EDUCAÇÃO 

� Ação 4008 - Manutenção do Conselho Estadual de 

Educação 

PROGRAMA 4011 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO 

PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEXEIRA 

� Ação 4011 - Manutenção e Conservação do Palácio Pedro 

Ludovico Teixeira 

PROGRAMA 4012 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO 

PALÁCIO DAS ESMERALDAS 

� Ação 4012 - Manutenção e Conservação do Palácio das 

Esmeraldas 
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1103 – GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA 

GESTOR:  

� Sebastião Vaz da Silva

VISÃO INSTITUCIONAL  

Ser um órgão especializado, composto por 

profissionais altamente qualificados e comprometidos 

com sua missão, constituindo uma referência em 

matéria de segurança institucional 

� Objetivo Institucional:

♦ Promover a estabilidade das instituições 

governamentais, através do planejamento, gestão e 

execução das medidas de proteção das autoridades 

contempladas por lei. Disponibilização dos meios 

e recursos necessários para atendimento de seus 

compromissos oficiais e o cumprimento de suas 

missões constitucionais. 

� Legislação:

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

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

♦ Lei nº. 14.383, de 31 de dezembro de 2002. 

♦ Decreto nº. 5.924, de 25 de março de 2004. 

♦ Lei nº 16.272, de 30 de maio de 2008. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ O Gabinete Militar da Governadoria é um órgão com 

características extremamente peculiares, voltado 

quase que exclusivamente para o atendimento de um 

público específico, a saber, as autoridades que 

tem, por lei, o direito à proteção e segurança 

institucional. Incumbe-lhe, ainda, a 

disponibilização dos meios de transporte 

terrestre e aéreo necessários ao cumprimento dos 

compromissos oficiais do Chefe do Poder 

Executivo. Consequentemente, todo o planejamento 

do órgão é executado tendo em vista a agenda dos 

dignitários que tem sob sua guarda. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA:

♦ Em 2009 vigorou as orientações do plano 

estratégico original, traçado para o quadriênio 

(2007/2011), mesmo porque, as adaptações 

solicitadas pela SEPLAN, para atendimento dos 



1103 – GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA 

13 

novos interesses governamentais só serão 

aplicadas em 2010.  

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 0 – ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7001 – Encargos com Inativos e Pensionistas 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Implementar Soluções De Informática Para 

Órgãos Estaduais

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nesta ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

� Ação 2858 - Desenvolvimento e Implementação de 

Políticas/Normas de Remuneração no Âmbito do Poder 

Executivo 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2859 - Implementação do Programa Saúde no Serviço 

Público 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3314 - EXCELÊNCIA GERENCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DO ESTADO DE GOIÁS (PEG) 

� Ação 2878 - Promoção da Excelência Gerencial nas 

Organizações Públicas do Estado de Goiás 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

(  ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 4004 - PROGRAMA SEGURANÇA E PROTEÇÃO DAS AUTORIDADES 

GOVERNAMENTAIS 

� Ação 4004 – Segurança/Proteção das Autoridades 

Governamentais
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1104 – GABINETE CIVIL DA GOVERNADORIA 

GESTOR: Ivan Soares de Gouvêa 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ Assistência ao governador do Estado no desempenho 

de suas atribuições constitucionais e legais e, 

em especial, nos assuntos referentes à 

administração pública; 

♦ Elaboração de projetos de leis e de todos os atos 

do processo legislativo; 

♦ Encaminhamento de mensagens governantes e 

acompanhamento da tramitação das proposições na 

Assembleia Legislativa; 

♦ Controle do cumprimento dos prazos 

constitucionais, legais e regimentais relativos 

aos atos da Assembleia Legislativa; 

♦ Elaboração e publicação dos atos e decretos 

editados e das leis sancionadas ou promulgadas 

pelo Governador do Estado; 

♦ Coordenação da participação das Secretarias de 

Estado e dos demais entes da Administração 

estadual no que respeita ao exame dos autógrafos 

de lei; 

♦ Coordenação das medidas relativas ao cumprimento 

dos prazos de pronunciamento, pareceres e 

informações do Poder Executivo às solicitações do 

Poder legislativo e da formalização de vetos e 

encaminhamento de projetos de lei ao Legislativo; 

♦ Coordenação e supervisão da elaboração da 

mensagem anual do Governador à Assembleia 

Legislativa; 

♦ Proposição, elaboração e supervisão de atos 

normativos de competência do Governador do Estado 

e acompanhamento da tramitação de projetos de lei 

na Assembleia Legislativa.   

� Eixo(s) Governamental (ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Nada Consta

� Legislação:

♦ Lei nº253 19/11/1948; 

♦ Lei nº3.435  06/07/1961; 

♦ Lei nº10.160 09/04/1987; 

♦ Lei nº10.502 09/05/1988; 

♦ Lei nº11.655 26/12/1991; 
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♦ Lei nº13456  16/04/1999; 

♦ Lei nº13.550 11/11/1999; 

♦ Lei nº14.383 31/12/2002; 

♦ Lei nº16.272 30/05/2008. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ As Ações propostas no Plano Plurianual com 

referencia ao Programa de Manutenção – 4003, 

deste Gabinete os objetivos foram alcançados, 

quanto aos demais, por se tratar de Funcional 

Programática que envolve outras Secretarias, não 

foi desenvolvida nenhuma Ação efetiva. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA:

♦ Planejamento Administrativo 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações:

♦ Por se tratar de um Órgão de ações intermediarias 

o indicador apropriado é a satisfação do cliente 

interno.

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DE INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

( X ) Gestão Participativa       

(  ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

� Ação 2858 - Desenvolvimento e Implementação de 

Políticas/Normas de Remuneração no Âmbito do Poder 

Executivo 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2859 - Implementação do Programa Saúde no Serviço 

Público 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3314 - PROGRAMA DA EXCELÊNCIA GERENCIAL NA 

ORGANIZAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS 

� Ação 2878 - Ação para Promoção da Excelência Gerencial 

nas Organizações Públicas do Estado de Goiás  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 4003 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E ENCAMINHAMENTO DE 

NORMAS E ATOS REGULAMENTARES E LEGAIS. 

� Ação 4003 – Elaboração, Revisão e Encaminhamento de 

Normas e Atos Regulamentares e Legais. 

Realizações: 

Por se tratar de um órgão de ações intermediárias este 

Gabinete vem com zelo, dedicação e responsabilidade, 

Gerenciando seus bens, direitos e obrigações por meio de 

atualizados os programas que administram os saldos de estoque 

de materiais, no Almoxarifado; quilometragem/abastecimento, 

tráfico e consertos de veículos no Setor de Transportes; 

prestação de contas da Folha de Pagamento de Pessoal e 

Encargos, da Execução Orçamentária e Financeira, do artigo 30 

da Constituição Estadual, do Fundo Rotativo, acompanhado os 

cálculos financeiros da Folha de Pagamento, encaminhado os 

Relatório de Gestão, Tomada de Contas Anual aos órgãos 

competentes, priorizando as despesas a realizar gerenciamos 

os contratos de locação,  as solicitações da Previsão de 

Desembolso Financeiro – PDF-, Autorização de Despesas,  

Programação de Prioridades Trimestrais – PPT e Cronograma de 

Desembolso Financeiro – CMDF, pelo Setor Financeiro; gestão, 

controle, informação, remanejamento atualização de 

conhecimento e servidores, e outra atividades correlatas a 

cargo do setor de Recursos Humanos. 
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1301 – GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 

GESTOR: 

� Ademir de Oliveira Menezes / Isabella Maria Lima 

Oliveira 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ Promover as ações necessárias de apoio 

administrativo ao Vice-Governador, dando suporte 

à Governadoria no que tange ao apoio ao 

desenvolvimento econômico, político e social do 

Estado, que implica articulações e relações 

institucionais com todas as esferas de Governo. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Goiás Excelência em Gestão Pública. 

� Legislação:

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

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

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

♦ Decreto nº 5.614 de 02 de julho de 2002; 

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

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ Trata-se de um órgão que trabalha com ações 

voltadas para o suporte administrativo às 

realizações do Vice-Governador no tocante às 

articulações políticas e institucionais, bem como 

ao apoio ao Governador na gestão e coordenação do 

Governo Estadual. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

(   ) Gestão Participativa       

(   ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

� Ação 2858 - Desenvolvimento e Implementação de 

Políticas/Normas de Remuneração no Âmbito do Poder 

Executivo 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 4005 – PROGRAMA APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO 

GOVERNO ESTADUAL. 

� Ação 4005 – Apoio à Gestão e Coordenação do Governo 

Estadual. 
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1401 – GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO 

GESTOR: 

� Anderson Máximo de Holanda 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ Defesa do Estado, do bem público, da cidadania, 

do Estado e Direito e Assistência Jurídica aos 

hipossuficientes, com qualidade, prestando 

consultoria e orientação jurídica, prevenindo 

litígios, viabilizando ações de governo-advocacia 

pública, conforme ordem jurídica.  

� Legislação:

♦ LEI Nº 10.160 – 09/04/87; 

♦ LEI Nº 10.329 – 07/12/87; 

♦ LEI Nº 10.666 – 07/10/88; 

♦ LEI Nº 12.210 – 20/12/93; 

♦ DEC. Nº 5.093 – 24/08/99; 

♦ LEI Nº 14.811 – 06/07/04; 

♦ LEI Nº 58 – 04/07/08; 

♦ LEI Nº 61 – 30/05/08. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ Gestão Planejada, Proativa, Participativa, 

Valorização das Pessoas e foco nos resultados. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

( x ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

( x ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 0 – ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7005 – Encargos Judiciários 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

� Ação 2858 - Desenvolvimento e Implementação de 

Políticas/Normas de Remuneração no Âmbito do Poder 

Executivo 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3314 - EXCELÊNCIA GERENCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DO ESTADO DE GOIÁS (PEG) 

� Ação 2878 - Promoção da Excelência Gerencial nas 

Organizações Públicas do Estado de Goiás 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 4006 – PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 

� Ação 4006 – Defesa dos Interesses Legais da 

Administração Pública Estadual
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1451 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO – FUNPROGE 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 4006 – PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 

� Ação 4006 – Defesa dos Interesses Legais da 

Administração Pública Estadual
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1801 – GABINETE DO SECRETÁRIO DAS CIDADES 

GESTOR:  

� Paulo Gonçalves de Castro 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� A visão institucional da Secretaria das Cidades é 

alcançar um Goiás Integrado e Sustentável através de 

um modelo de Desenvolvimento Regional e Local 

Sustentáveis, corrigindo distorções e desequilíbrios 

regionais, locais e urbanos e assegurando o progresso 

com responsabilidade social e qualidade ambiental 

para as presentes e futuras gerações. 

� Objetivo Institucional: 

♦ O objetivo institucional da Secretaria das 

Cidades é formular políticas de desenvolvimento 

urbano para as cidades do Estado, coordenar ações 

de política de Habitação, Saneamento Básico e 

Ambiental, de desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Goiânia, de Transportes e 

Mobilidade Urbana, entre outros 

objetivos.(Art.1º, inciso I,III,IV e VI do 

Decreto nº 6.470 de 02/06/2006). 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida): 

♦ Goiás Integrado e Sustentável 

� Legislação: 

♦ A Secretaria das Cidades foi instituída pela Lei 

nº15.123 de 11 de fevereiro de 2005 sobre a 

estrutura da então Secretaria de Habitação e 

Saneamento, sendo regulamentada pelo Decreto 

nº6.470 de 02 de junho de 2006 e teve sua 

estrutura modificada pela Lei 16.272 de 30 de 

maio de 2008.(organograma da Secretaria das 

Cidades em anexo). 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Durante o ano de 2009 a gestão da Secretaria das 

Cidades foi conduzida de forma Participativa, 

procurando-se a integração máxima entre os setores 

com vistas a maximização dos resultados.As ações que 

demandaram poucos recursos foram  conduzidas com 

recursos próprios do apoio administrativo. 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

♦ Urbanismo: Em 2009 foram realizadas atividades de 

Orientação técnica para realização dos Planos 

Diretores Democráticos – PDD e acompanhamento da 
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aprovação dos Planos Diretores Democráticos junto 

às Câmaras municipais. 

♦ Goiás possui 72 municípios com obrigatoriedade, 

destes, 51 municípios estão com seus Planos 

Diretores Democráticos aprovados, 02 encontram-se 

com o Projeto de Lei nas Câmaras Municipais, 05 

estão finalizando o Projeto de Lei, 07 estão em 

andamento e 07 encontram-se paralisados.    

♦ Elaboração de projeto arquitetônico, estrutural, 

hidro-sanitário e elétrico de casa popular de 

42,00m² para construção em 31 municípios goianos. 

♦ Elaboração do projeto de Centro de Integração 

Social. 

♦ Coordenação e elaboração do “Manual de 

Arborização Urbana ”; 

♦ Coordenação e elaboração do Manual “Nossas 

Calçadas ”; 

♦ Projeto de parcelamento urbano para habitação de 

Interesse Social no município de Jussara. 

♦ Projeto de locação de unidades habitacionais nos 

31 municípios beneficiados pelo Programa de 

Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH). 

♦ Algumas ações do Programa de Fortalecimento da 

Gestão Municipal já estão em andamento desde 

agosto de 2005 e devem prosseguir até o final de 

2011. Em 2009 foram realizados: 

♦ Reuniões com a Comissão Estadual das Cidades que 

tem por finalidade estudar e propor as diretrizes 

para a formulação e implementação da Política 

Estadual de Desenvolvimento Urbano, bem como 

acompanhar e avaliar a sua execução, em sintonia 

com o Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 10 de 

julho de 2001, sob a Coordenação da Secretaria de 

Estado das Cidades, até que seja instalado o 

Conselho Estadual das Cidades. 

♦ Reuniões com a Comissão Organizadora do 

Zoneamento Ecológico e Econômico de Goiás que irá 

pautar os administradores municipais e estaduais 

nas definições de desenvolvimento sustentável 

desse Estado. É importante ressaltar que a 

proposta metodológica para a elaboração do ZEE 

visa integrar as políticas e diretrizes dos 

Planos Diretores Democráticos com o Zoneamento 

Ecológico Econômico – ZEE. 

♦ Seminário: FÓRUM DE DISCUSSÃO DE DESENVOLVIMENTO 

DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA. Este fórum 

foi uma ação conjunta da Câmara Municipal de 

Goiânia, estado de Goiás, Municípios e 

Instituições de Ensino, comprometidos com o 

desenvolvimento sustentável da Região 

Metropolitana. Teve a participação de 31 pessoas. 

Realizado dia 28/05/2009, no auditório do 

Gabinete Militar do Palácio Pedro Ludovico. 

♦ Habitação: Através da ação 2387- Construção e 

Doação de Moradias - foi realizado: 
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♦ Cooperação com bancos parceiros para captação de 

recursos provenientes do orçamento geral da União 

adquiridos via leilão, para construção de 

unidades habitacionais pelo Programa de Subsídio 

à Habitação de Interesse Social – PSH. 

♦ Seleção de 31 municípios localizados na Região 

Metropolitana e não-metropolitana para construção 

de 1.606 (mil seiscentos e seis) unidades 

habitacionais. 

♦ Coleta dos documentos necessários para 

deflagração de Convenio entre os entes. 

♦ Cadastro dos beneficiários indicados pela 

assistência social dos municípios que atenderam 

as exigências do programa. 

♦ Realização de Assembléias em todos os municípios 

selecionados, com os beneficiários para 

constituição e formação das Comissões de 

acompanhamento e fiscalização de obras. 

♦ Liberação de contrapartida no valor R$ 

2.259.000,00 (Dois milhões, duzentos e cinqüenta 

e nove mil  reais) pelo governo do Estado de 

Goiás. 

♦ Todas as informações referentes às demais ações 

do programa serão fornecidas pela Agência Goiana 

de Habitação – AGEHAB. 

♦ Embora algumas ações não tenham sido realizadas, 

na totalidade, no geral 0 programa 1885 atendeu 

seu objetivo para 2009, pois repercutiu em apoio 

direto aos municípios nas questões relativas aos 

resíduos sólidos, desde orientações técnicas a 

capacitação de pessoal, até a geração de 

legislação municipal para a gestão dos resíduos, 

a estruturação da coleta seletiva, que permitirá 

a redução de resíduos nos aterros e aumento de 

sua vida útil, como também o apoio e início da 

organização dos catadores de lixo. 

♦ A conclusão da obra de esgotamento sanitário de 

Formosa, ( ação 1178) permitiu a interligação dos 

esgotos de 10.228 habitantes à estação de 

tratamento. 

♦ O andamento da Obra de esgotos de ARUANÃ 

permitirá em 2010 a conclusão dessa obra.( ação 

1182) 

♦ As realizações deste programa em 2009 também 

permitiram que as obras do aterro de Hidrolândia 

(ação 1180) e da construção de um galpão de 

triagem naquele município estejam em fase de 

licitação, o que implica dizer que as mesmas 

poderão ser concluídas em 2010 além da construção 

de 4 galpões em Goiânia, Anápolis e aparecida de 

Goiânia. 

♦ O programa 1886 –Planos de Saneamento previsto 

para atender à legislação federal que determina a 

elaboração de planos de saneamento em suas 

diversas áreas, a saber, ÁGUA/ESGOTO (Ação 2730), 

RESÍDUOS SÓLIDOS (Ação 2731) e de DRENAGEM URBANA 
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(Ação 2732) e a sua devida implantação, 

monitoramento e revisão (Ação 2733). 

♦ Entretanto, o Governo Federal não regulamentou 

ainda a Lei 11.445-07, deixando todos os Estados  

no aguardo de maiores orientações.Além do que, 

não houve por parte da União liberação de 

quaisquer recursos para a elaboração desses 

planos, e no caso de haver se decidido por suas 

elaborações em 2009, caberia ao Estado assumir 

todos os custos. Em discussões sobre o assunto 

durante o ano de 2009 foi concluída pela não 

prioridade desse programa, optando-se por sua não 

realização, sem qualquer prejuízo ao Estado. 

♦ Fica claro que o mesmo poderá ser desenvolvido no 

ano de 2010 se as pendências acima descritas 

forem sanadas. 

♦ .Embora algumas ações não tenham sido realizadas, 

no geral o programa 1887 atendeu seu objetivo 

para 2009, com a conclusão de algumas ações, 

outras parcialmente executadas mas que encontram-

se em fase que permitirá em 2010 a sua conclusão. 

♦ A conclusão da obra de Aparecida de Goiânia (ação 

1188), que havia sido iniciada em 2005, e de 

relativa complexidade, permitiu o efetivo 

abastecimento de água potável à população de 

vários Bairros, o que é objetivo específico deste 

programa, com satisfação do público alvo e 

resultado que implica na saúde e prevenção de 

doenças. 

♦ A alocação de recursos (ação 2735)foi eficaz, 

tendo sido obtidos recursos para elaboração de 

projetos e a regionalização de todo o Estado no 

tocante ao problema dos resíduos sólidos( 

lixões).Esses recursos gerarão projetos que 

permitirá ao Estado a busca de recursos para as 

obras, o que muitas das vezes não alcança êxito 

exatamente pela falta de projetos.  

♦ Outra conseqüência benéfica desses recursos será 

a disponibilidade de uma regionalização do Estado 

facilitando a discussão da formação dos 

consórcios públicos como solução para os resíduos 

sólidos, maior demanda da SECIDADES atualmente.  

♦ O plano de Gestão Integrada, que também será 

elaborado com esses recursos do MMA permitirá o 

1º Plano nesse nível em Goiás, em cumprimento à 

Lei 11445/07. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA: 

♦ Plano Estratégico do Estado e Plano do Governo 

Alcides Rodrigues. 
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� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações: 

♦ Os principais indicadores são municípios 

atendidos para o sistema de abastecimento de água 

e saneamento e planos diretores e família 

beneficiada para a habitação. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 1069 – MORADA NOVA 

� Ação 1128 - Aquisição e Doação de Lotes 

Urbanos/Urbanizados 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 1129 - Melhoria da Unidade Habitacional 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 1130 - Regularização Fundiária (Antigo Habitar 

Legal) 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2164 - Quitação de Financiamentos Habitacionais 

para a População Carente 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2367 - Cheque Moradia Rural

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

( x ) Gestão Participativa       

(  ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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� Ação 2368 - Cheque Moradia Urbano

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2369 - Cheque Moradia Do Servidor Público

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2370 - Cheque Moradia Reforma

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2371 - Cheque Moradia Comunitário

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2372 - Cheque Moradia Reforma/Acessibilidade

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2377 - Cheque Moradia Infra-Estrutura

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2385 - Financiamento a Pessoas Físicas para 

Aquisição de Unidade Habitacional 

Realizações:

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2387 - Construção E Doação De Moradias

Realizações:

� Cooperação com bancos parceiros para captação de 

recursos provenientes do orçamento geral da União 

adquiridos via leilão, para construção de unidades 

habitacionais pelo Programa de Subsídio à Habitação 

de Interesse Social – PSH. 
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� Seleção de 31 municípios localizados na Região 

Metropolitana e não-metropolitana para construção de 

1.606 (mil seiscentos e seis) unidades habitacionais. 

� Coleta dos documentos necessários para deflagração de 

Convenio entre os entes. 

� Cadastro dos beneficiários indicados pela assistência 

social dos municípios que atenderam as exigências do 

programa. 

� Realização de Assembléias em todos os municípios 

selecionados, com os beneficiários para constituição 

e formação das Comissões de acompanhamento e 

fiscalização de obras. 

� Liberação de contrapartida no valor R$ 2.259.000,00

(Dois milhões, duzentos e cinqüenta e nove mil reais) 

pelo governo do Estado de Goiás.  

� Ação 2395 - Pesquisa, Tecnologia e Capacitação 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 1866 - PLANEJAMENTO URBANO E CIDADES SUSTENTÁVEIS 

� Ação 2654 - Elaboração do Estatuto dos Municípios 

Goianos 

Realizações:

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2655 - Elaboração dos Planos Diretores 

Democráticos Cidade Pra Gente 

Realizações:  

� Orientação técnica para realização dos Planos 

Diretores Democráticos – PDD; 

� Acompanhamento da aprovação dos Planos Diretores 

Democráticos junto às Câmaras municipais. 

O objetivo desta ação é apoiar os municípios goianos a 

desenvolverem seus planos diretores auto-aplicáveis de forma 

democrática auxiliando na estruturação de um sistema de 

gestão pública integrada e aliada ao controle social, 

garantindo o cumprimento da função social da cidade e da 

propriedade. 

Goiás possui 72 municípios com obrigatoriedade, 

destes, 51 municípios estão com seus Planos Diretores 

Democráticos aprovados, 02 encontram-se com o Projeto de Lei 

nas Câmaras Municipais, 05 estão finalizando o Projeto de 

Lei, 07 estão em andamento e 07 encontram-se paralisados. 
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Nº de 
municípios 

Situação dos municípios com 
obrigatoriedade do Plano Diretor 

72 Possui obrigatoriedade 
51 Plano Diretor Aprovado 
02 Encontra-se nas Câmaras Municipais para 

aprovação 
05 Encontram-se na fase de finalização dos 

Projetos de Lei  
07 Estão em andamento 
07 Encontram-se paralisados 

� Ação 2656 - Requalificação dos Espaços Urbanos como 

Espaço da Gente 

Realizações:

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2657 - Elaboração de Projetos Referenciais 

Realizações: 

Elaboração de projeto arquitetônico, estrutural, 

hidro-sanitário e elétrico de casa popular de 42,00m² para 

construção em 31 municípios goianos. 

Elaboração do projeto de Centro de Integração Social, 

um centro de múltiplos usos, que possibilita promover ações 

em diversas áreas, tais como: capacitação profissional, 

esporte, educação, lazer, organização comunitária, atividades 

sócio-educativas, escoamento de produção (por meio de feiras 

e exposições), além de realizar integração das políticas 

públicas, visando propiciar melhorias significativas da 

qualidade de vida das famílias que necessitam destas 

políticas. 

Observações: 

O objetivo desta ação é desenvolver projetos de 

espaços e equipamentos de uso público que possam ser 

referências arquitetônicas para o estado, respeitando a 

paisagem e a cultura local. 

A produção de PROJETOS REFERENCIAIS estabelecerá um 

novo paradigma urbano e arquitetônico para nossa paisagem e 

também para a relação entre a sociedade e os edifícios e 

equipamentos públicos e, entre a administração pública e o 

espaço da cidade. 

� Ação 2658 - Normatizar a Produção do Espaço Urbano em 

Cadernos Técnicos 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2659 - Prestar Assistência Técnica para Produção 

do Espaço Urbano. 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 
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PROGRAMA 1879 - PROGRAMA PARA MOBILIDADE NA REGIÃO 

METROPOLITANA E MUNICÍPIOS DE MÉDIO PORTE 

Este Programa visa apoiar a priorização do transporte 

coletivo das cidades de médio porte e da Região Metropolitana 

de Goiânia – RMG. Fazendo o acompanhamento da mobilidade 

urbana através da realização de pesquisas. Apoiando a 

implementação do Sistema de Informação aos usuários de 

transporte coletivo que permita identificar as linhas, 

horários e demais informações relevantes para o uso de 

transporte urbano. 

Contempla também, as intervenções que promovam a 

valorização da circulação não-motorizada.Orientando sobre a 

implantação de passeios, ciclovias, ciclofaixas, promovendo 

sua integração com os demais sistemas de transporte da 

cidade, priorizando o transporte coletivo e garantindo a 

acessibilidade universal com conforto e segurança. 

� Ação 2702 - Transporte Cidadão – Subsídio ao 

Transporte Coletivo Urbano 

Realizações: 

Transferência financeira pela Secretaria das Cidades à 

METROBUS de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) 

mensais.  

� Ação 2703 - Circulação não-motorizada 

Realizações:

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2704 - Transporte Coletivo na Região 

Metropolitana de Goiânia (RMG) 

Realizações: 

� REUNIÕES DA CDTC, PRESIDIDA PELO SECRETÁRIO DAS 

CIDADES 

� DELIBERAÇÃO Nº 63 DE 14 DE ABRIL DE 2009, que 

“ Homologa atos administrativos de reajuste anual 

automático da tarifa dos serviços da rede 

metropolitana de transportes coletivos da grande 

Goiânia, e de implantação do serviço complementar 

diferenciado “CITYBUS” . 

� DELIBERAÇÃO Nº 64 DE 11 DENOVEMBRO DE 2009, que 

“ Institui uniformização da sistemática de pagamento 

da tarifa para os usuários das linhas intermunicipais 

de características urbanas que fazem integração no 

Eixo Anhanguera, autoriza cobrança de complemento, e 

dá outras providências. ” 
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� Ação 2705 - Transporte Coletivo para as cidades de 

médio porte 

Realizações:

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2706 - Melhoria da Gestão de Trânsito e 

Transporte nas cidades de médio porte 

Realizações:

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2707 - Cartão Transporte Cidadão 

Realizações:

Implantação do Cartão de Integração pela CMTC 

(Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos).  

Observações: 

Trata-se de um cartão inteligente com chip, 

identificado com nome, foto e documento de seu titular. É de 

uso pessoal e intransferível. O cartão permite trocar de 

ônibus fora do terminal sem precisar pagar duas passagens. 

PROGRAMA 1880 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA 

METROPOLITANA  

O Programa visa promover intervenções viárias 

operacionais e de sinalização que garantam a o transporte 

coletivo de qualidade, com acessibilidade às pessoas com 

restrição de mobilidade e pessoas com deficiência física ou 

sensorial, priorizando corredores de transporte exclusivos no 

Sistema de Integrado de Transporte Coletivo – SITC-RMG. 

� Ação 2709 - Infra-estrutura para mobilidade nos 

corredores de transportes coletivos da RMG 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2710 - Extensão e Recuperação do Corredor 

Anhanguera 

Realizações: 

� Substituição da massa asfáltica por concreto armado 

nas estações e terminais do Eixo Anhanguera. Custo 

total de R$ 1.516.000,00.  

� Reforma das 19 (dezenove) plataformas do eixo-

anhanguera pela Metrobus Transporte Coletivo S/A, nas 

seguintes plataformas do Eixo-Anhanguera pela 

Metrobus Transporte Coletivo S/A: Cascavel, Anicuns, 

Iquego, José Hermano, Lago das Rosas, HGG, Hemocentro 

e Capuava. Custo em torno de R$ 150.000,00. 
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Observações: 

Estas ações foram realizadas pela Metrobus em 

cumprimento ao Contrato de Concessão de exploração do Sistema 

de Transporte do Eixo Anhanguera. 

� Ação 2711 - Implantação e Melhoria das Estações de 

Integração e novos Abrigos da RMG 

Realizações:  

� Reforma do Terminal das Bandeiras. 

� Implantação de 1.850 novos abrigos no SITE-RMG. 

Observações:  

A reforma do Terminal foi financiada pelo consórcio 

das empresas que venceram o processo licitatório de 

exploração do SITE – RMG. Os abrigos foram adquiridos pela 

CMTC, com recursos transferidos pelas empresas. 

� Ação 2712 - Implantação de Infra-Estrutura para 

Acessibilidade da RMG 

Realizações:  

� Adequação do Terminal Cruzeiro, feita pela Rede 

Metropolitana de Transportes coletivos – RMTC, para 

total acessibilidade do deficiente físico, auditivo e 

visual. 

� Criação de link no site da RMTC que permite ao 

deficiente auditivo acesso total às informações. 

� Criação de Call Center com 0800 para informações 

sobre linhas e horários a toda a população. 

PROGRAMA 1882 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL 

� Ação 2720 - Qualificar a Gestão Municipal Capacitações 

Programadas 

Realizações:  

� Seminário: FÓRUM DE DISCUSSÃO DE DESENVOLVIMENTO DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA. Este fórum foi uma 

ação conjunta da Câmara Municipal de Goiânia, estado 

de Goiás, Municípios e Instituições de Ensino, 

comprometidos com o desenvolvimento sustentável da 

Região Metropolitana. Teve a participação de 31 

pessoas. Realizado dia 28/05/2009, no auditório do 

Gabinete Militar do Palácio Pedro Ludovico. 

� Formação da Comissão Estadual das Cidades, sob a 

coordenação da Secretaria das Cidades para organizar 

e coordenar a 4ª Conferência Estadual das Cidades. 

� Seminário: PREPARATÓRIO PARA REALIZACAO DAS 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS/REGIONAIS PARA A IV 

CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES com a participação 

de 300 pessoas representantes de 115 municípios 

goianos para orientação e auxílio na realização das 

Conferências Municipais. Realizado dia 27/10/2009, no 

auditório Jornalista Jaime Câmara da Câmara Municipal 
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de Goiânia. Valor gasto: R$ 7.980,00 (sete mil 

novecentos e oitenta reais). 

� Palestras ministradas em 70 Conferências Municipais 

realizadas entre os dias 18/11/2009 e 15/12/2009 a 

respeito dos temas de debate da 4ª Conferência 

Nacional das Cidades. 

� Reunião no município de São Simão da Associação do 

Extremo Sudoeste Goiano – AMESGO, realizada no dia 

04/12/2009, com a participação de 31 pessoas 

representantes de 13 municípios, para tratar de 

assunto referente ao controle de qualificação para 

administração do Consórcio de Resíduos. 

Observações:  

As ações de CAPACITAÇÕES PROGRAMADAS visam apoiar os 

governos municipais a qualificar e otimizar seus recursos 

financeiros, ambientais, materiais, humanos e tecnológicos, 

com vista à sustentabilidade. 

� Ação 2721 - Ampliar a Estrutura Técnica Profissional 

dos Municípios por meio de Cidade Escola 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2722 - Estruturar Políticas Urbanas – Arquivo Das 

Cidades 

Realizações:  

� Auxílio técnico na implantação do Plano Estratégico 

do Turismo Religioso em Trindade. Participação nas 

reuniões realizadas em Trindade, levantamento em loco 

e elaboração de relatório com diagnóstico da situação 

da Via dos Romeiros. 

� Constituição da Comissão Coordenadora Intersetorial 

do Zoneamento Agro-Ecológico Econômico -ZAEE-GO.  

� Reuniões com a Comissão Coordenadora do ZAEE-GO que 

irá pautar os administradores municipais e estaduais 

nas definições de desenvolvimento sustentável desse 

Estado. É importante ressaltar que a proposta 

metodológica para a elaboração do ZAEE-GO visa 

integrar as políticas e diretrizes dos Planos 

Diretores Democráticos com o Zoneamento Agro-

Ecológico Econômico. 

� As ações engendradas pelo Grupo Executor do ZAEE-GO 

em 2009 são: 

♦ Elaboração de Plano de Trabalho; 

♦ Construção de Termo de Referência do Macro 

zoneamento Estadual do ZAEE-GO; 

♦ Confecção dos Termos de Referência das 

consultorias a serem contratadas e/ou licitadas. 
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♦ Cadastramento do ZAEE-GO no SICONV (Sistema de 

Gestão de Convênios e Contratos de Repasse), 

mediante a proposta de n.º 022534/2008 e convênio 

de nº 721151/2009 no valor total de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), cuja contrapartida 

financeira do estado de Goiás será da ordem de R$ 

34.000,00(trinta quatro mil reais). 

PROGRAMA 1885 - SOLUÇÃO PARA OS ESGOTOS SANITÁRIOS E RESÍDUOS 

SÓLIDOS EM TODAS AS CIDADES 

� Ação 1178 - Implantar/Ampliar o Sistema Público de 

Esgotamento Sanitário 

Realizações:  

1- Rede Coletora de Esgoto Sanitário em Formosa

Valor da obra: R$ 3.970.731,97 

Valor pago em 2009: R$ 599.980,57  

Extensão de rede coletora: 46.256 m 

Número de ligações de esgoto realizadas: 2273 unid 

População atendida: 10.228 hab

A obra foi concluída em 2009 e a prestação de contas final 

enviada à FUNASA em 27/10/2009, fruto do Convênio 2264/05 e 

do Convênio 05/2006(SECIDADES/SANEAGO/Prefeitura de Formosa). 

2- Projeto Social:  

Valor: R$ 58.000,00 (pago pela SANEAGO) 

Objetivo: Ressaltar a importância da obra e a necessidade do 

bom uso da rede coletora que a população deve fazer para 

evitar entupimentos e transtornos.  

Material gerado:  

3000 Cartilhas,  

6300 folders,  

140 cartazes,  

4000 imâs de geladeira,  

210 m de faixas,  

31 banners,  

3000 revistinhas em quadrinhos sobre esgoto,  

650 camisetas e  

12 estandes na Feira Ambiental.  

Atividades: 

- Feira Ambiental 

- Concurso Escolar 

- Curso de capacitação em educação ambiental para os  

professores, coordenadores escolares e agentes de saúde  

- 2006 entrevistas de moradores para se verificar a aceitação 

da obra 
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- 04 palestras educativas pra a população em geral 

- 01 visita à Estação de Tratamento de esgotos –ETE, com 

professores e alunos 

- Apresentação de teatro com o tema meio ambiente 

- Micareta ecológica 

Grupo de trabalho SECIDADES-Prefeitura 

� Ação 1179 - Implantar/Ampliar Sistema Individual de 

Tratamento de Esgoto 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 1180 - Construção e Melhoria de Aterros 

Realizações:  

� Construção de 04 Galpões de Triagem em Goiânia(02x 

1200m²), Aparecida de Goiânia(01x 1200m²) e Anápolis 

(01x 300 m²), no valor de R$ 1.992.918,92

♦ Elaborados pela SECIDADES os projetos 

arquitetônico, estrutura metálica, hidro-

sanitário, elétrico, urbanização, incêndio e de 

fundações de galpão de 300 m² para a triagem e 

material reciclável. 

♦ Elaborados pela SECIDADES os projetos 

arquitetônico, estrutura metálica, hidro-

sanitário, elétrico, urbanização, incêndio e de 

fundações de galpão de 1200 m² para a triagem e 

material reciclável. 

♦ Elaborados o Plano de Trabalho, orçamento e toda 

a documentação técnica para CAIXA. 

♦ Assinado Termo de Compromisso nº0275067-07/2008 

com a CAIXA/MCidades/SECIDADES,  

♦ Elaborados o termo de referência e o cronograma 

físico financeiro para a licitação dos galpões de 

Triagem. 

♦ Iniciada a elaboração do edital para a licitação 

das obras. 
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� 2- Foi dado andamento ao Convênio 2832/05 SECIDADES-

FUNASA- Construção de aterro controlado no município 

de Hidrolândia

♦ Elaboração de novo orçamento das obras e 

equipamentos relativo a esse convênio, com 

reajuste de preços, novos Plano de Trabalho e 

cronograma físico financeiro, para atender 

solicitação da FUNASA 

♦ Elaboração de termos aditivos de valor e prazo 

com a FUNASA em Brasília. 

♦ Elaboração dos termos de referência e editais 

para a licitação que englobará ampliação do 

aterro, 01 galpão de triagem de 100m², 01 trator 

de esteira, 01 caminhão e 06 conteineres, num 

valor total de R$ 783.331,40,  

Observações:  

� Dos 04 Galpões: Processo em andamento na Comissão de 

Licitações da SECIDADES 

� Das obras de Hidrolândia: O convênio 2832/05 firmado 

em 2005, só teve os recursos desembolsados pela 

FUNASA em Dez/2008, o que exigiu em 2009 a 

atualização do orçamento. Essa foi realizada e 

enviada à FUNASA que o aprovou em Jul/2009 

encaminhando a Brasília para realização de aditivo ao 

convênio, que foi assinado em out/09. A partir dessa 

data a SECIDADES iniciou a elaboração dos termos de 

referência, dando início aos processos licitatórios 

em dez/09. 

� Ação 1181 - Operação de Aterros 

Realizações:  

� Aquisição de material gráfico para sensibilização da 

população quanto à implementação da Coleta Seletiva 

nos municípios. Valor: R$ 26.360,00 

Material Quantidade 

Imãs para geladeira 60.000 

Cartilhas 40.000 

Folders 80.000 

Cartazes 20.000 

Banners 360 

Esse material foi especificado para as 19 cidades  do 

projeto da coleta seletiva. 

� Ação 1182 - Conclusão de Obras de Esgotamento 

Sanitário em Andamento 

Realizações:  

� Obra de Esgoto Sanitário em ARUANÃ

♦ Foi dado andamento aos Contratos de Repasse 

nº0053406-35 e nº. 0073928-40 entre a CAIXA-
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Governo de Goiás através da Secretaria das 

Cidades, referente  

♦ Foi dada continuidade às obras da Estação de 

Tratamento de Esgotos, da Estação Elevatória de 

Esgotos e do emissário Final. 

♦ Foram elaborados de novo orçamento, plano de 

trabalho e cronograma físicofinanceiro. 

♦ Foi dado andamento ao Convênio nº 001/2008 entre 

SECIDADES-SANEAGO-Pref. de Aruanã, com a 

elaboração de novo plano de trabalho, cronograma 

físico-financeiro e 2º Termo Aditivo. 

� 2-Obra de Esgoto Sanitário em CRISTALINA

♦ Foi dado andamento ao Convênio 1029/04 

(Secretaria das Cidades-FUNASA) para conclusão 

das obras de Esgoto Sanitário no município de 

Cristalina 

♦ No ano de 2009 várias reuniões foram feitas entre 

os técnicos da Secretaria das Cidades e os 

técnicos da FUNASA para resolução de um problema 

na impermeabilização de uma lagoa da Estação de 

Tratamento de esgotos. O problema foi solucionado 

pela SANEAGO.  

Observações:  

� Da obra de Aruanã: 

Embora tenham sido executados serviços nessa obra 

em 2009, não foi realizado nenhum pagamento neste ano.  

Trata-se de obra de grande porte, iniciada em 

1998, paralisada por 10 anos e retomada em 2008. Em 

2009, após várias reuniões na CAIXA, foi necessária a 

alteração de orçamento, mas sem prejuízo do objeto 

previsto. 

O primeiro pagamento só será realizado agora em 

Dezembro.  

� Da obra de Cristalina: 

Obra concluída aguardando parecer da FUNASA para 

liberação da última parcela do convênio para pagamento e 

prestação de contas final. 

� Ação 1183 - Conclusão de Obras de Destinação de 

Resíduos Sólidos em Andamento 

Realizações: 

� Obra de Aterro Controlado em CRISTALINA

♦ 1- Foi dado andamento ao Convênio 1084/04 

(Secretaria das Cidades-FUNASA) para construção 

do aterro controlado no município de Cristalina 

♦ 2- No ano de 2009 várias reuniões foram feitas 

entre os técnicos da Secretaria das Cidades e os 

técnicos da FUNASA para resolução de pendências 



1801 – GABINETE DO SECRETÁRIO DAS CIDADES 

39 

no convênio porque ao longo da obra algumas 

adequações ao projeto original foram feitas. 

♦ 3- Visitas ao local da obra em Cristalina( 

várias) com os técnicos da FUNASA para 

verificação e aprovação das obras. 

♦ 4- Elaboração de relatórios técnicos e 

fotográficos para comprovação da conclusão dos 

serviços.  

A obra foi finalizada e o Aterro Sanitário está em 

funcionamento desde 2007/2008. Não se teve execução de obras 

no local em 2009. 

Aguarda-se o parecer da FUNASA para liberação da 

última parcela do convênio para pagamento e posterior 

prestação de contas final. 

� Ação 2728: Gestão dos Serviços de Limpeza Urbana 

Realizações:  

� Orientação técnica e jurídica para as Prefeituras 

visando a implementação da Coleta Seletiva e da 

Gestão Integrada dos seus Resíduos Sólidos urbanos.  

� Elaboração de Minuta de Lei Municipal e Decreto de 

formação de Grupo de trabalho local, fornecida às 

Prefeituras 

� Apoio de engenharia na reforma ou construção dos 

galpões de Triagem de: 

Cromínia(construção) 

Bela Vista( reforma) 

Mineiros(reforma) 

� Cadastro dos catadores de lixo nos municípios do 

projeto. Orientação e apoio à sua organização. 

� Apresentação do projeto à instituições para busca de 

apoio financeiro, logístico e institucional, tais 

como, Fundação Banco do Brasil, Laticínios 

Piracanjuba, ASCICLO(Associação das Empresas 

Recicladoras, Ministério do Meio Ambiente, Ministério 

das Cidades, etc 

Relação quantificadora dos serviços realizados 

Reuniões e 

capacitações 

realizadas 

52 

Km percorridos nas 

viagens 
8322 

Número de pessoas 

capacitadas 
1394 

Número de cidades 

visitadas criados por 

decretos municipais 

19 

Número de Leis 

promulgadas 
15 

Número de Grupos de 

Trabalho criados por 

decretos municipais 

15 
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Relação das cidades beneficiadas pelo projeto 
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Mossâmedes e Cromínia já estão efetivamente realizando 

a coleta seletiva em toda a cidade. As demais estão ou 

parcialmente ou a iniciar no primeiro trimestre de 2010. 

PROGRAMA 1886 - PROGRAMA PLANOS DE SANEAMENTO 

� Ação 2730 - Elaboração dos Planos de Saneamento - 

Água/Esgoto 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2731 - Elaboração dos Planos de Saneamento - 

Resíduos Sólidos 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2732 - Elaboração dos Planos de Saneamento - 

Drenagem Urbana 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 
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� Ação 2733 - Implantar, Monitorar e Revisar os Planos Já 

Existentes 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 1887 - PROGRAMA ÁGUA POTÁVEL PARA TODOS 

� Ação 1184 - Abastecimento de Água para a Região 

Metropolitana de Goiânia 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 1185 - Abastecimento de Água na Zona Rural 

Realizações: 

� Levantamento das demandas de água potável no Estado, 

nas localidades não atendidas pela SANEAGO. 

� Avaliação “in loco ”  da situação nas localidades 

priorizadas, com levantamento técnico, fotográfico e 

da demanda de água. 

� Elaboração dos projetos técnicos, orçamentos e termos 

de referência para a licitação das perfurações dos 

poços. 

Cidade Localidade Nº de poços Valor R$ 

Iporá Cruzeirinho 02 54.627,71 

Paraúna Baiínha 02 53.303,03 

Vianópolis Ponte Funda 02 48.650,88 

TOTAL 06 156.581,62 

� Ação 1186 - Abastecimento de Água nos Municípios do 

Entorno do Distrito Federal 

Realizações:  

� Reuniões com técnicos da FUNASA em Goiânia e 

Brasília, para adequação às exigências da União 

visando a execução de obras de abastecimento de água 

em LUZIÂNIA. 

� Elaboração de 03 planos de trabalho e respectivos 

orçamentos e projetos para a FUNASA. 

Observações: 

� Ação cancelada por não se ter obtido da FUNASA a 

aprovação do plano de trabalho. 

� O valor da parcela da FUNASA e seus respectivos 

rendimentos foram devidamente devolvidos e encerrado 

o convênio de nº 2268/05. 
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� Ação 1187 - Sistema de Fluoretação 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 1188 - Conclusão de Obras de Abastecimento de Água 

em Andamento 

Realizações:  

� Conclusão da obra de Abastecimento de Água dos 

Bairros Monte Cristo e outros em Aparecida de Goiânia

Valor da obra: R$ 1.824.522,33

Valor pago em 2009: R$ 599.980,57  

Extensão de rede coletora: 7.989 m 

Número de ligações de esgoto realizadas: 230 unid 

População atendida: 920 hab

Observações: 

A obra referente ao Convênio 962/04 entre FUNASA 

e Estado de Goiás (SECIDADES)foi totalmente concluída 

em 2009.  

O último boletim de medição foi atestado por 

esta Secretaria e pela SANEAGO e encaminhado à 

Gerência Orçamentária e Financeira desta Secretaria 

para o pagamento de R$ 429.195,82 e posterior 

prestação de contas à FUNASA.  

� Projeto Social:  

Valor: R$ 25.830,00 (pago pela SANEAGO) 

Objetivo: Ressaltar a importância da obra e da água 

potável para a saúde da população e a necessidade do 

uso racional da água, evitando-se o desperdício.  

Material gerado em 2009: 10.000 Cartilhas e 10.000 

calendários  

Atividades: 

- Entrega formal das cartilhas pelos represntantes da 

SECIDADES, Prefeitura de Aparecida de Goiânia e 

FUNASA ( 500 unidade de cada) 

-Trabalho de conscientização dos alunos nas 

escolas(feito pelos professores da cidade) – 9500 

cartilhas e 9500 calendários. 

Observação: 

Os demais materiais foram entregues nos anos 

anteriores, durante a execução da obra, a saber, 

banners, folders, camisetas e material de papelaria em 

geral.
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� Ação 1189 - Abastecimento de Água nos Municípios 

Goianos c/ até 30.000 Hab e Fora da Região 

Metropolitana e Entorno do DF 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2734 - Estudos e Projetos 

Realizações:  

� Elaboração de plano de trabalho, orçamento e 

cronograma físico financeiro para a CAIXA, Termo de 

Compromisso nº 0293700-41 no valor de R$ 1.195.000,00 

� Iniciada a elaboração dos termos de Referência para 

os projetos referentes à: 

♦ Aterro sanitário convencional (AS) 

♦ Aterro sanitário de pequeno porte (ASPP) 

♦ Aterro de RCD (ARCD) 

♦ Unidade de compostagem (UCO) 

♦ Estação de transbordo (ET) 

♦ Unidade de triagem – Galpão de triagem (UT) 

♦ Ponto de entrega voluntária (PEV) 

♦ Ponto de entrega voluntária central (PEVCentral) 

♦ Área de triagem e transbordo de RCD (ATT) 
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♦ Remediação de lixão ( > 50 mil hab.) 

♦ Remediação de lixão ( < 50 mil hab.) 

♦ Encerramento de lixão ( < 10 mil hab.) 

� As cidades para as quais vão ser feitos os projetos 

são 20, a saber: 

♦ Abadiânia 

♦ Água Fria de Goiás 

♦ Águas Lindas de Goiás 

♦ Alexânia 

♦ Cabeceiras 

♦ Cidade Ocidental 

♦ Cocalzinho de Goiás 

♦ Corumbá de Goiás 

♦ Cristalina 

♦ Formosa 

♦ Luziânia 

♦ Mimoso de Goiás 

♦ Novo Gama 

♦ Padre Bernardo 

♦ Pirenópolis 

♦ Planaltina 

♦ Santo Antônio do Descoberto 

♦ Valparaíso de Goiás 

♦ Vila Boa 

♦ Vila Propício 

� Elaboração de plano de trabalho, orçamento e 

cronograma físico financeiro para o Ministério d Meio 

Ambiente nº 17 128 1887 2.734 registrado no SICONV, 

para elaboração do projeto de Regionalização da 

Gestão de Resíduas Sólidos no Estado de Goiás e 

elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos - PGIRS em Região Prioritária, no valor de R$ 

423.670,00 

� Ação 2735 - Alocação de Recursos 

Realizações:  

� Obtenção de recursos junto ao Ministério do Meio 

Ambiente – MMA para a Regionalização da Gestão de 

Resíduas Sólidos no Estado de Goiás e elaboração do 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS 

em Região Prioritária. 

União: R$ 372.030,00 

Estado: R$ 51.640,00 

Total: R$ 423.670,00 
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� Obtenção de recursos junto ao MCidades para 

Elaboração de Projetos de Resíduos Sólidos em 20 

municípios goianos que compõem a Região Integrada de 

Desenvolvimento do Entorno do DF(RIDE), no valor de: 

União: R$ 1.020.965,00 

Estado: R$ 174.035,00 

Total: R$ 1.195.000,00 

Observações: 

� Os recursos do MMA para a Regionalização dos RS foram 

efetivamente empenhados em dez/09; 

� Os recursos do MCidades para a Elaboração dos 

projetos de RS da RIDE foram empenhados em dez/09, 

por meio do Termo de Compromisso nº 0293700-41, na 

CAIXA. 

� Ação 2736 - Abastecimento de Água nos Municípios 

Goianos c/ Mais de 30.000 hab. e fora da RMG e do 

entorno do DF 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

� Ação 2858 - Desenvolvimento e Implementação de 

Políticas/Normas de Remuneração no Âmbito do Poder 

Executivo 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2859 - Implementação do Programa Saúde no Serviço 

Público 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 
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PROGRAMA 3314 - EXCELÊNCIA GERENCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DO ESTADO DE GOIÁS (PEG) 

� Ação 2878 - Promoção da Excelência Gerencial nas 

Organizações Públicas do Estado de Goiás 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 4001 – Apoio Administrativo. 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo. 
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1851 – FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 

FEHIS 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A:  

� Secretaria das Cidades 

GESTOR:  

� Marcos Aurélio Lopes de Arimatéa  

VISÃO INSTITUCIONAL 

♦ O Fundo estadual de Habitação de Interesse Social –

FEHIS tem como objetivo de acordo com o art. 1º da 

Lei nº 16.188, “centralizar e gerenciar recursos 

orçamentários para os programas destinados a 

implementar a Política Estadual de Habitação 

direcionada à população de baixa renda e instituído o 

Conselho Gestor do FEHIS. ” 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida): 

♦ Goiás Integrado e Sustentável 

� Legislação: 

♦ O Fundo estadual de Habitação de Interesse Social 

– FEHIS foi constituído por intermédio da Lei nº 

16.188,  de 08 de janeiro de 2008. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

♦ Nenhuma despesa foi executada no ano de 2009, 

devido à inexistência da composição do Conselho 

Gestor e de recursos para viabilização do FEHIS. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

(  ) Gestão Participativa       

(  ) Gestão com Foco nos Resultados  

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

� Ação 2919 - Habitação de Interesse Social 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 
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1901 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E 

POLÍTICA 

GESTOR: 

� Fernando Cunha Júnior 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ Atuar junto às Instituições, promovendo a 

convergência das articulações político-

administrativas, conforme o interesse do Estado e 

desenvolver ações que aproximem do cidadão os 

serviços prestados pelo Governo. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Goiás Excelência em Gestão Pública. 

� Legislação:

♦ Criação: Lei nº 16.272 de 30/05/2008 – Suplemento 

DOE de 02/06/2008; 

♦ Nomeação Gestor: DOE-20.196-DEC. 22/08/07; 

Manutenção: DOE-20.438-DEC. 22/08/08. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ No exercício a Secretaria exerceu seu papel 

participando objetivamente das políticas 

públicas, dando apoio e sustentação às ações 

governamentais.  

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA:

♦ Planejamento Estratégico Setorial. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

( X ) Gestão Participativa       

(   ) Gestão com Foco nos Resultados  

(   ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1053 - GOVERNO ITINERANTE 

A Superintendência do Governo Itinerante, atendendo ao 

Programa AGENDA POSITIVA do Exmº Senhor Governador do Estado, 

no presente exercício desenvolveu um trabalho de mobilização 

de autoridades federais, estaduais, municipais, políticas e 

religiosas, de representantes da indústria, comércio, 

agricultura e pecuária, de entidades filantrópicas e das 

populações das comunidades beneficiadas, como forma de dar 

dinamismo às solenidades acontecidas nos municípios abaixo 

relacionados com os respectivos eventos:  

ACREUNA – Ampliação da rede de energia elétrica –16.10.09;

AGUA LIMPA –  Vistoria das obras da GO-210 – 21.05.09; 

ÁGUAS LINDAS – Loja de atendimento da CELG – 05.06.09; 

ALTO PARAISO – Loja de atendimento da SANEAGO e abastecimento 

d’água no povoado de São Jorge – 08.07.09; 

ARAGUAPAZ – Restauração da GO-164 – 15.05.09; 

BALIZA – Luz Para Os Povos, no assentamento OZIEL – 30.01.09; 

BURITI ALEGRE – Vistoria das obras da GO-210 – 21.05.09; 

BURITI DE GOIÁS – Restauração da GO-326 – 27.03.09; 

CALDAS NOVAS – Construção da GO-309 – 13.02.09; 

CAMPINORTE – Ferrovia Norte/Sul – 17.04.09; 

CAMPOS BELOS – Loja de atendimento da CELG e construção do 

Aeródromo – 20.02.09; 

CATALÃO – Construção da GO-301 – 27.01.09; Recapeamento da 

GO-210 – 02.10.09; Inauguração da Ponte dos Carapinas e do 

asfaltamento da GO-506 – 10.11.09; 

CHAPADÃO DO CÉU – Vistoria das obras da GO-206 – 16.09.09; 

DAVINÓPOLIS – Construção da GO-301 – 27.01.09; 

DIORAMA - O.S. da construção da GO-174 – 25.09.09; 

FAINA – Vistoria das obras da GO-230 – 17.09.09; 

FORMOSA - Inauguração da creche, da Unidade de Emergência, do 

Ginásio Poliesportivo e de 500 casas – 26.06.09; 

GOIANDIRA – Inauguração do asfaltamento urbano – 27.01.09; 

Reforma da Escola Municipal Dom Emanoel – 02.10.09;

GOIÂNIA - Inauguração da Escola Estadual Padrão Século XXI – 

11.02.09, Inauguração do Laboratório Central de Análise 

d’Água – 18.02.09, Ampliação da rede coletora de esgoto no 

Jardim Mariliza – 11.03.09, Inauguração de 416 casas no 

Conjunto Residencial Campos Dourados – 03.04.09, Inauguração 

da Subestação CARAJAS do CELG – 22.05.09, Inauguração de 

obras no IQUEGO – 04.06.09; 

GOIÂNIA - Lançamento do PACI – 21.05.09, Entrega de materiais 

diversos para a Secretaria de Educação – 05.08.09, Recriação 

da EMATER e distribuição de 312 toneladas de grãos – 

27.08.09; 

GOIANIRA - Vistoria das obras da GO-070 – 03.06.09; 

INHUMAS - Vistoria das obras da GO-070 – 03.05.09; 

ITAPURANGA - Inauguração de trecho da GO-156 – 03.09.09; 

Vistoria das obras da GO-230 – 17.09.09; 

ITARUMÃ - Inauguração da Ponte sobre o Rio Corrente – 

12.06.09; 
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LAGOA SANTA - Inauguração da estação de tratamento d’água, da 

estação elevatória do esgoto sanitário e do asfaltamento 

urbano – 12.06.09; 

MARZAGÃO - Vistoria das obras da GO-210 – 21.05.09; 

NORRO AGUDO - Inauguração de trecho da GO-156 – 03.09.09; 

MOZARLÂNDIA - Restauração da GO-164 – 15.05.09; 

MONTES CLAROS - Ordem de Serviço da construção da GO-174 – 

25.09.09; 

NOVA IGUAÇU - Inauguração do Centro de Saúde Santa Rosa, 

lançamento da pedra fundamental da Escola Século XXI e O.S. 

para asfaltamento – 18.09.09; 

ORIZONA - Inauguração do asfaltamento urbano – 15.07.09; 

PALMELO - Inauguração do asfaltamento urbano – 03.07.09; 

PIRACANJUBA - Inauguração da sede da Promotoria de Justiça, 

da DELTA-Alimentos e do sistema de tratamento de esgoto – 

16.07.09; 

PIRES DO RIO - Inauguração da GO-309 – 13.02.09; 

PORANGATU - Vistoria das obras da Ferrovia Norte/Sul – 

17.04.09; 

S. MIGUEL ARAGUAIA - Inauguração do balizamento noturno 

de do aeroporto e do terminal aeroportuário – 25.11.09; 

SANCRERLÂNDIA - Inauguração da restauração da GO-326 – 

27.03.09; 

SÃO DOMINGOS - Inauguração da Hidroelétrica São Domingos II - 

10.02.09; 

SANTA HELENA - Inauguração do Centro Tecnológico – 21.08.09; 

SANTA BÁRBARA - Reforma do Ginásio de Esportes – 20.11.09; 

S. ANT. DESCOBERTO - Inauguração da loja de atendimento da 

SANEAGO e vistoria das obras de 500 casas – 18.06.09; 

URUAÇU - Obras da Ferrovia Norte/Sul – 17.04.09, Lançamento 

da pedra fundamental do Hospital Regional – 26.08.09. 

� Ação 2218 – Governo Itinerante 

A Superintendência do Governo Itinerante, atendendo ao 

Programa AGENDA POSITIVA do Exmº Senhor Governador do Estado, 

no presente exercício desenvolveu um trabalho de mobilização 

de autoridades federais, estaduais, municipais, políticas e 

religiosas, de representantes da indústria, comércio, 

agricultura e pecuária, de entidades filantrópicas e das 

populações das comunidades beneficiadas, como forma de dar 

dinamismo às solenidades acontecidas nos diversos municípios, 

onde as ações foram implementadas. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 – Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais

Realizações: 

Não foram executadas realizações nessa ação. 
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PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

� Ação 2858 - Desenvolvimento e Implementação de 

Políticas/Normas de Remuneração no Âmbito do Poder 

Executivo 

Realizações: 

Não foram executadas realizações nessa ação. 

� Ação 2859 - Implementação do Programa Saúde no Serviço 

Público 

Realizações:  

♦ Participação de Servidor na CIPA; 

♦ Realização de Campanha de Doação de Sangue no 

Palácio Pedro Ludovico Teixeira.  

PROGRAMA 3314 - EXCELÊNCIA GERENCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DO ESTADO DE GOIÁS (PEG) 

� Ação 2878 - Promoção da Excelência Gerencial nas 

Organizações Públicas do Estado de Goiás 

Realizações: 

Não foram executadas realizações nessa ação. 

PROGRAMA 4001 – Apoio Administrativo. 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo.
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2001 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO 

GESTOR:  

� Leonardo Veloso do Prado 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional: 

♦ Propor, coordenar e viabilizar políticas 

públicas, visando fortalecer o agronegócio e 

promover o desenvolvimento sustentável do espaço 

rural, contribuindo para a redução das 

desigualdades regionais. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida): 

♦ Goiás Empreendedor e Competitivo 

� Legislação: 

♦ Lei n° 27, de 29 de novembro de 1947 – Lei de 

Criação 

♦ Lei n° 13.456, de 16 de abril de 1999 – 

Alteração 

♦ Decreto nº 5.517, de 20 de novembro de 2001 – 

Regulamentação 

♦ Lei 14.751, de 22 de abril de 2004 – Alteração 

♦ Decreto n° 5.960, de 04 de junho de 2004 – 

Regulamentação 

♦ Decreto n° 6.108, de 22 de março de 2005 – 

Alteração 

♦ Portaria n° 676/2005/ SEAGRO, de 31 de agosto de 

2005 – Regimento 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

 Ao avaliarmos o desenvolvimento das ações, constatamos 

que apesar do baixo valor financeiro liberado para a 

execução dos sete programas finalísticos, as execuções 

desses, ficaram dentro da média prevista. 

A qualificação de nossos técnicos e a dos nossos 

clientes tem permitido significativas contribuições 

para a melhoria de nossos serviços e consolidação de 

programas, que contemplam de forma diferenciada, cada 

segmento da produção  rural. 

É importante ressaltarmos que no momento em que o 

Estado implementou a reforma da estrutura 

organizacional  e restringiu a liberação financeira 

para o ajuste do déficit orçamentário, a SEAGRO 
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buscou, por meio de reuniões setoriais com todo o 

quadro técnico,  a integração das equipes composta 

pelos 118 escritórios regionais, a Sede e a extinta 

AGENCIARURAL em Goiânia, criando assim condições 

propícias para o desenvolvimento das atividades , o 

que justifica os resultados obtidos. 

Podemos ainda, adotar como parâmetro, a descrição das 

constatações ocorridas nos seminários realizados junto 

ao nosso público alvo e o alto envolvimento dos 

participantes em ações e projetos executados, com  

significativo grau de satisfação com os resultados 

apresentados. 

A SEAGRO tem promovido intensa política de incentivo 

ao desenvolvimento da agropecuária que contribui com 

13% do PIB goiano  e especialmente a da familiar que 

hoje, no cenário nacional, representa  11% do PIB. 

O aumento da participação do setor agronegócio goiano 

nas exportações brasileiras, sinaliza que a SEAGRO, ao 

traçar as linhas estratégicas para o desenvolvimento 

desse, tem alcançado bons resultados e cumprindo seu 

papel institucional.     

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA: 

♦ Plano Estratégico de Desenvolvimento do Centro-

Oeste (2007-2011) 

♦ Plano de Governo Alcides Rodrigues  

♦ Planejamento Estratégico SEAGRO/AGENCIARURAL 

♦ Plano de Ação Anual 

♦ Cadastramento de realizações – SIGEPLAN 

♦ Cadastramento de indicadores – SISCORE 

♦ Acompanhamento da execução orçamentária e 

financeira - SIOFNET 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações: 

PROGRAMA AGROFAMILIAR 

♦ Família beneficiada com horta comunitária 

♦ Produtores beneficiados com recursos do PRONAF - 

crédito rural 

♦ Propriedade rural atendida 

♦ Agroindústria implantada 

♦ Pessoas capacitadas 

♦ Organização efetivada 

♦ Sacas em grãos produzidos em lavoura 

comunitárias 

PROGRAMA CELEIRO NOVO 

♦ Evento do agronegócio realizado 

PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E SOCIAL 

♦ Título emitido 
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♦ Cadastro realizado 

♦ Propriedade rural atendida 

PROGRAMA ESTAUDAL DE ASSITÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 

♦ Mudas produzidas 

♦ Produtor assistido 

PROGRAMA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 

♦ Unidade atendida 

♦ Evento realizado 

♦ Inovação tecnológica e produto 

♦ Servidor capacitado 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE MICROBACIAS 

♦ Área assistida 

♦ Área recuperada 

PROGRAMA GOIÁS AGROPECUÁRIO – VIDA COM QUALIDADE 

♦ Plano elaborado 

♦ Rede estruturada 

♦ Publicação realizada 

♦ Capacitação de conselheiros 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

Programa 0 – Encargos Especiais 

� Ação 7005 – Encargos Judiciários 

PROGRAMA1003 - AGROFAMILIAR 

� Ação 2000 - Horta Comunitária - Produção de Olerícola 

Realizações: 

� Aquisição de insumos 

�Distribuição de insumos para hortas comunitárias 

�Ressarcimento com despesa de combustível 

�Visitas técnicas 

(  x  ) Gestão Participativa       

(  x  ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  x  ) Política de Gestão de Pessoas    
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Realização  Meta realizada  

Aquisição de insumos – R$ 28.490,00 

Distribuição de insumos para hortas 

comunitárias – família 48.200,0 

Ressarcimento com despesa de 

combustível – R$ - 

Visitas técnicas – un 2,0 

� Ação 2018 - Gerenciamento do PRONAF em Goiás 

Realizações:  

�Aplicação de recursos do Pronaf em Goiás – Crédito 

rural 

�Apoio e assessoramento à bovinocultura de leite 

�Despesa com material de consumo 

�Despesa de contrapartida - Convênios 

�Despesa com hospedagem/Alimentação 

�Equipamento e material permanente - Investimento 

�Participação em reuniões 

�Produção de material técnico – Educacional e cultural 

�Realização de reuniões e visitas 

�Realização de seminários 

�Ressarcimento com despesas de combustível  

Realização Meta realizada 

Aplicação de recursos do Pronaf em 

Goiás – Crédito rural – un 29.418,0 

Apoio e assessoramento à bovinocultura 

de leite – un - 

Despesa com material de consumo – R$ 6.696,42 

Despesa de contrapartida - Convênios – 

un 1,0 

Despesa com hospedagem/Alimentação – R$ 1.264,26 

Equipamento e material permanente - 

Investimento – un 23,0 

- Participação em reuniões – un 1,0 

- Produção de material técnico – 

Educacional e cultural – R$ 3.960,00 
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- Realização de reuniões e visitas – un 83,0 

Realização de seminários – un 1,0 

- Ressarcimento com despesas de 

combustível – R$ 
234,0 

� Ação 2023 - Valorização da Propriedade Rural 

Realizações: 

�Acompanhamento técnico e monitoramento 

�Capacitação de agricultores familiares 

�Comunidades beneficiadas com investimento tecnológico 

�Despesas de contratação - Convênios 

�Reuniões com proprietários rurais 

Realização  Meta realizada  

Acompanhamento técnico e monitoramento 

– un - 

Capacitação de agricultores familiares 

– un 2,0 

Comunidades beneficiadas com 

investimento tecnológico – un 32,0 

Despesas de contratação – Convênios – 

R$ 145.813,83 

Reuniões com proprietários rurais – un - 

� Ação 2026 - Apoio à Agroindústria Familiar  

Realizações:   

� Acompanhamento e monitoramento 

� Aquisição de equipamentos e material agropecuário 

� Ação 2027 - Apoio às Comunidades Quilombas, Indígenas, 

Ciganos, Jovens e Mulheres Rurais 

Realizações:  

�- Capacitação e conscientização de mulheres rurais 

�- Organização e capacitação das comunidades étnicas

Realização  Meta realizada  

Capacitação e conscientização de 

mulheres rurais – pessoa - 

Organização e capacitação das 

comunidades étnicas – pessoa 667,0 
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� Ação 2116 - Viabilização da Organização do Produtor e 

Produção Rural, Associações, Cooperativas e APLS 

Realizações:  

�Assistência às diversas formas de organização de 

produtor rural 

Realização  Meta realizada  

Assistência às diversas formas de 

organização de produtor rural – un 3.512,0 

� Ação 2388 - Lavoura Comunitária – Produção Comunitária 

de Alimentos 

Realizações: 

�Aquisição de sementes e adubos para lavoura 

comunitária 

�Lavoura comunitária – Distribuição de sementes e 

adubos 

�Realização de convênio para implantação de lavouras 

comunitárias 

�Ressarcimento com despesas de combustível 

�Vistoria técnica 

Realização  Meta realizada  

Aquisição de sementes e adubos para 

lavoura comunitária – R$ - 

 Lavoura comunitária – Distribuição de 

sementes e adubos – família 1.075,0 

Realização de convênio para implantação 

de lavouras comunitárias – un - 

Ressarcimento com despesas de 

combustível – R$ - 

Vistoria técnica – un - 

PROGRAMA 1009 - CELEIRO NOVO 

� Ação 2159 - Apoio ao Evento Agropecuário 

Realizações:  

�Acompanhamento técnico à realização de eventos 

�Despesa com material de consumo 

�Despesa com serviço – obras e instalações 

�Realização de exposição e feiras agropecuárias 

�Ressarcimento com despesas de combustível 
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Realização  Meta realizada  

Acompanhamento técnico à realização de 

eventos – un 11,0 

Despesa com material de consumo – r$ - 

Despesa com serviço – obras e instalações 

– r$ - 

Realização de exposição e feiras 

agropecuárias – nº 24,0 

Ressarcimento com despesas de combustível 
– R$ 

- 

PROGRAMA 1853 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO 

CIDADÃO VAPT VUPT 

� Ação 2553 - Promover a Acessibilidade do Cidadão aos 

Serviços do Vapt-Vupt  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA1875: ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E SOCIAL 

� Ação 2688 - Regularização Fundiária 

Realizações: 

�Regularização fundiária 

�Visita aos municípios para fiscalização 

Realização  Meta realizada  

Regularização fundiária – ha 23,0 

Visita aos municípios para fiscalização 

– Un - 

� Ação 2692 - Gestão do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário 

Realizações: 

�Viabilização e implantação do Programa Nacional de 

Crédito Fundiário 

�Vistoria em imóveis rurais a serem adquiridos por 

agricultores beneficiários através do PNCF 

�Aprovação e liberação de recursos para beneficiários 

do Crédito Fundiário em Goiás 

�Capacitação de agentes para execução de Crédito 

Fundiário 
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�Capacitação de famílias para acesso ao Crédito 

Fundiário 

�Organização de comunidade e constituição de conselhos 

�Reunião técnica e gestão do PNCF 

�Acompanhamento técnico e monitoramento 

Realização  Meta realizada  

Viabilização e implantação do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário – família - 

Vistoria em imóveis rurais a serem 

adquiridos por agricultores 

beneficiários através do PNCF – un 
- 

Aprovação e liberação de recursos para 

beneficiários do Crédito Fundiário em 

Goiás – un 
- 

Capacitação de agentes para execução de 

Crédito Fundiário – pessoa - 

Capacitação de famílias para acesso ao 

Crédito Fundiário - pessoa 4,0 

Organização de comunidade e 

constituição de conselhos – un - 

Reunião técnica e gestão do PNCF – Un 2,0 

Acompanhamento técnico e monitoramento 

– un 
52,0 

� Ação 2693 - Cadastramento e Georreferenciamento de 

Imóveis Rurais 

Realizações:  

�- Cadastramento e georreferenciamento de propriedades 

rurais 

Realização  Meta realizada  

Cadastramento e georreferenciamento de 

propriedades rurais – un 488,0 

PROGRAMA 1883 - ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 

RURAL 

� Ação 2144 - Produção de Muda de Fruteira e Essência 

Florestal 

Realizações:  

�Concessão de mudas p/ reflorestamento e plantio em 

pequenas áreas – Muda concedida 
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�Despesa com contrapartida - Convênio 

�Produção de mudas 

�Realização de palestras 

�Reunião técnica – Dia de campo 

�Treinamento em produção de muda fruteira 

� Ação 2723 - Extensão e Difusão de Tecnologias Rurais e 

Sociais

�Assistência técnica ao rebanho bovino 

�Assistência técnica e extensão rural aos agricultores 

�Assistência técnica e extensão rural às principais 

culturas agrícolas 

�Capacitação, qualificação e requalificação de recursos 

humanos 

Realização  Meta realizada  

Assistência técnica ao rebanho bovino 

– cabeça 1.704.829,0 

Assistência técnica e extensão rural 

aos agricultores – pessoa 34.365,0 

Assistência técnica e extensão rural 

às principais culturas agrícolas – ha 683.112,0 

Capacitação, qualificação e 
requalificação de recursos humanos – 

pessoa 
218,0 

� Ação 2724 - Promoção Para Extensão e Difusão de 

Tecnologias Rurais e Sociais 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 1884 - ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 

� Ação 1177 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 

Realizações 

�Manutenção das estações e campos experimentais de 

pesquisa agropecuária 

Realização  Meta realizada  

Manutenção das estações e campos 

experimentais de pesquisa 

agropecuária- un 
1,0 
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� Ação 2725 - Apoio ao Desenvolvimento e Difusão de 

Tecnologia Agropecuária 

Realizações: 

�Promoção de eventos para difusão de tecnologias 

agropecuárias 

Realização  Meta realizada  

Promoção de eventos para difusão de 

tecnologias agropecuárias – n 2,0 

� Ação 2726 - Promoção de Pesquisa de Desenvolvimento 

Tecnológico 

Realizações:  

�- Experimentos de pesquisa agropecuária em andamento 

�- Manutenção das estações e campos experimentais de 

pesquisa agropecuária  

�- Produção de sementes melhoradas 

�- Projetos de pesquisa para o desenvolvimento de 

inovações de tecnologias, produtos e processos 

agropecuários em andamento 

Realização Meta realizada 

Experimentos de pesquisa agropecuária 

em andamento- un 37,0 

Manutenção das estações e campos 

experimentais de pesquisa 

agropecuária- un 
8,0 

Produção de sementes melhoradas – kg 895.915,0 

Projetos de pesquisa para o 

desenvolvimento de inovações de 

tecnologias, produtos e processos 

agropecuários em andamento- un 

27,0 

� Ação 2727 - Formação de Competências Técnicas para a 

Pesquisa Agropecuária 

Realizações:  

�- Capacitação de técnicos 

Realização  Meta realizada 

Capacitação de técnicos – pessoa 1,0 
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PROGRAMA 1910 - DESENVOLVIMENTO DAS MICROBACIAS 

� Ação 2831 - Implantação de Sistemas de Manejo de Solo 

Realizações:  

�Área assistida através de práticas permanentes de 

conservação do solo 

Realização  Meta realizada  

Área assistida através de práticas 

permanentes de conservação do solo – ha 59.074,0 

� Ação 2834 - Recuperação de Áreas Degradadas 

Realizações:  

�Área de pastagem assistida e formada/recuperação de 

pastagem 

�Área assistida em conservação e/ou recuperação das 

áreas de preservação permanente e de reserva legal 

�Capacitação em educação ambiental e/ou aproveitamento 

em espécies nativas do cerrado 

Realização  Meta realizada  

Área de pastagem assistida e 

formada/recuperação de pastagem – ha 54.840,0 

Área assistida em conservação e/ou 

recuperação das áreas de preservação 

permanente e de reserva legal – ha 
75.614,0 

Capacitação em educação ambiental 
e/ou aproveitamento em espécies 
nativas do cerrado - pessoa 

11,0 

PROGRAMA 1913 - GOIÁS AGROPECUÁRIO - VIDA COM QUALIDADE 

� Ação 1229 - Elaboração do Plano de Integração e 

Desenvolvimento Agropecuário  

Realizações: 

�Realização de reuniões 

�Realização de seminários municipais 
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Realização  Meta realizada  

Realização de reuniões – un 4,0 

Realização de seminários 

municipais – pessoa - 

� Ação 1230 - Construção e Reforma da Infra-Estrutura 

das Unidades da Seagro 

Realizações:   

�Obra realizada 

� Ação 2846 - Estruturação da Rede de Informação 

Agropecuária 

Realizações: 

�Aquisição de equipamentos - Investimentos 

�Realização de reuniões – Diárias no Estado 

� Ação 2847 - Publicação de Dados Estatísticos da 

Agropecuária 

Realizações:  

�Aquisição de equipamentos - Investimentos 

�Realização de reuniões – Diárias 

� Ação 2848 - Promoção da Segurança Alimentar e 

Nutricional 

Realizações:   

�Capacitação em operacionalização e gestão de segurança 

alimentar e nutricional 

�Conferência segurança alimentar 

Realização  Meta realizada  

Capacitação em operacionalização e 

gestão de segurança alimentar e 

nutricional – pessoa 
2,0 

Conferência segurança alimentar – un 2,0 

� Ação 2851 - Diagnóstico e Solução na Gestão de Pessoas 

Realizações:  

�Capacitação técnico-científica e tecnológica 

Realização  Meta realizada  

Capacitação técnico-científica e 

tecnológica - pessoa 5,0 
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PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 – Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais

Realizações: 

Não foram executadas realizações nessa ação. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

� Ação 2858 - Desenvolvimento e Implementação de 

Políticas/Normas de Remuneração no Âmbito do Poder 

Executivo 

Realizações:  

Não foram executadas realizações nessa ação. 

� Ação 2859 - Implementação do Programa Saúde no Serviço 

Público 

Realizações: 

Não foram executadas realizações nessa ação. 

PROGRAMA 3314 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA GERENCIAL NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS (PEG) 

� Ação 2878 - Ação para Promoção da Excelência Gerencial 

nas Organizações Públicas do Estado de Goiás 

Realizações: 

Não foram executadas realizações nessa ação. 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 
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2050 – FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A:  

� SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

GESTOR:  

� Leonardo Veloso do Prado 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional: 

♦ Captação, elevação e aplicação de recursos 

financeiros em programas de defesa, 

classificação, fiscalização, fomento, pesquisa, 

extensão, regularização fundiária, abastecimento, 

produção, certificação, rastreabilidade, 

irrigação e inspeção agropecuária, bem como nas 

atividades de elaboração de estudos e projetos, 

visando ao desenvolvimento do setor rural e do 

agronegócio, coordenado, elaborado e executado 

pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, incluindo investimento, manutenção 

e custeio da SEAGRO e, ainda, atividades de 

execução de execução de convênios. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida): 

♦ GOIÁS  EMPREENDEDOR  E COMPETITIVO 

� Legislação: 

♦ Lei n° 12.603 , de 07 de abril de 1995 – Criação 

♦ Decreto n° 4.599, de 1 de dezembro de 1995 – 

Regulamentação 

♦ Lei 13.939, de 1 de novembro de 2001 – Alteração 

♦ Decreto n° 5.572 de 18 de março de 2002 – 

Alteração 

♦ Lei n   / 14.884, de 22 de julho de 2004 – 

Obrigatoriedade  

♦ Decreto n° 6.424, de 29 de março de 2006 - 

Alteração 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

♦ A SEAGRO tem promovido a política de incentivo ao 

desenvolvimento da agropecuária por meio dos 

órgãos colegiados consultivos em articulação com 

os  diversos segmentos do agronegócio, 

constituindo não só instrumentos implementadores 
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da política agrícola, como também fiscalizadores 

e avaliadores do desempenho dos resultados 

obtidos na sua implementação. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA: 

♦ Plano Estratégico de Desenvolvimento do Centro-

Oeste (2007-2011) 

♦ Plano de Governo Alcides Rodrigues  

♦ Planejamento Estratégico SEAGRO 

♦ Plano de Ação Anual 

♦ Cadastramento de realizações – SIGEPLAN 

♦ Cadastramento de indicadores – SISCORE 

♦ Acompanhamento da execução orçamentária e 

financeira – SIOFNET 

♦ Sistema de Acompanhamento e Controle das 

Atividades de Ater e Pesquisa da SEAGRO – SIAC  

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações: 

PROGRAMA AGROFAMILIAR 

♦ Famílias beneficiadas 

♦ Propriedade rural atendida 

♦ Organização efetivada 

PROGRAMA GOIÁS AGROPECUÁRIO - VIDA COM QUALIDADE 

♦ Plano municipal elaborado 

♦ Rede estruturada 

♦  PROGRAMA CELEIRO NOVO 

♦ Capacitação realizada 

PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E SOCIAL 

♦ Titulo emitido 

♦ Contrato realizado 

PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 

RURAL 

♦ Produtor assistido 

♦ Servidor capacitado 

♦ Área assistida 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

(  X  ) Gestão Participativa       

(  X  ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  X  ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1003 – AGROFAMILIAR   

� Ação 2023 - Valorização da Propriedade Rural 

Realizações: 

�Acompanhamento técnico e monitoramento 

�Aquisição de insumos 

�Realização de reuniões 

�Propriedade beneficiada com investimento tecnológico 

�Ressarcimento com despesa de combustível 

Realização  Meta realizada  

Acompanhamento técnico e monitoramento 

– un 14,0 

Aquisição de insumos – R$ 229.821,86 

Realização de reunião – un 25,0 

Propriedade beneficiada com 

investimento tecnológico – un 1,0 

Ressarcimento com despesa de 

combustível – R$ - 

� Ação 2000 - Horta Comunitária - Produção de Olerícola 

Realizações: 

�Aquisição de insumos 

�Distribuição de insumos para hortas comunitárias 

�Visitas técnicas 

Realização  Meta realizada  

Aquisição de insumos – R$ 9.930,00 

Distribuição de insumos para hortas 

comunitárias – família - 

Visitas técnicas – un 37,0 

� Ação 2116 - Viabilização da Organização do Produtor e 

Produção Rural, Associações, Cooperativas e Apls 

Realizações: 

�Assistência às organizações de produtores rurais 

Realização  Meta realizada  

Assistência às organizações de 

produtores rurais – un 500,0 
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PROGRAMA 1009 - CELEIRO NOVO 

� AÇÃO 2182 - Promoção e Desenvolvimento da Agropecuária 

Realizações:  

�Capacitação de técnicos 

�Participação de em seminários e/ou eventos 

agropecuários 

�Participação em eventos do Agronegócio 

�Produção de material técnico de divulgação 

�Propriedades beneficiadas com levantamento de 

potencialidades 

�Realização de seminários e palestras pela SEAGRO 

�Ressarcimento de despesas com combustível 

�Serviço de transporte de animais e/ou encomendas 

�Vistoria técnica 

Realização  Meta realizada  

Capacitação de técnicos – pessoa 4,0 

Participação de em seminários e/ou 

eventos agropecuários – un 91,0 

Participação em eventos do Agronegócio 

– un 8,0 

Produção de material técnico de 

divulgação – R$ 24.198,00 

Propriedades beneficiadas com 

levantamento de potencialidades – un 4,0 

Realização de seminários e palestras 

pela SEAGRO – un 8,0 

Ressarcimento de despesas com 

combustível – un 2,0 

Serviço de transporte de animais e/ou 

encomendas - % 30,0 

Vistoria técnica – un 23,0 
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PROGRAMA 1875 - ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E SOCIAL 

� Ação 2688 - Regularização Fundiária 

Realizações: 

�Visita técnica realizada 

Realização  Meta realizada  

Visita técnica realizada – un 8,0 

� Ação 2692 - Gestão do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário 

Realizações: 

�Acompanhamento técnico e monitoramento 

�Capacitação de agentes para execução do crédito rural 

�Capacitação de famílias para acesso ao crédito 

fundiário 

�Liberação e aprovação de recursos para beneficiários 

do crédito fundiário 

�Organização de comunidade em constituição de conselhos 

�Ressarcimento de combustível 

�Reunião técnica de gestão do PNCF 

Realização  Meta realizada  

Acompanhamento técnico e monitoramento 

– un 19,0 

Capacitação de agentes para execução do 

crédito rural – pessoa - 

Capacitação de famílias para acesso ao 

crédito fundiário – família 69,0 

Liberação e aprovação de recursos para 

beneficiários do crédito fundiário – un - 

Organização de comunidade em 

constituição de conselhos – un - 

Ressarcimento de combustível – R$ - 

Reunião técnica de gestão do PNCF – un 7,0 

� Ação 2693 - Cadastramento e Georreferenciamento de 

Imóveis Rurais

Realizações: 

�Visita técnica 
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PROGRAMA 1883 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

EXTENSÃO RURAL 

� Ação 2723 - Extensão e Difusão de Tecnologias Rurais e 

Sociais 

Realizações: 

�Assistência técnica e extensão rural aos produtores

Realização  Meta realizada  

Assistência técnica e extensão rural 

aos produtores – pessoa 4.205,0 

� Ação 2724 - Promoção para Extensão e Difusão de 

Tecnologias Rurais e Sociais 

Realizações: 

�Visita técnica 

PROGRAMA 1884 - PROGRAMA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 

� Ação 1177 - Pesquisa E Desenvolvimento Tecnológico 

Realizações: 

�Manutenção das estações e campos experimentais de 

pesquisa agropecuária 

Realização  Meta realizada  

Manutenção das estações e campos 

experimentais de pesquisa 

agropecuária- un 
7,0 

� Ação 2725 - Apoio ao Desenvolvimento e Difusão de 

Tecnologia Agropecuária 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2726 - Promoção de Pesquisa de Desenvolvimento 

Tecnológico 

Realizações: 

�Experimentos de pesquisa agropecuária em andamento 

�Projetos de pesquisa para o desenvolvimento de 

inovações de tecnologia 

Realização  Meta realizada  

Experimentos de pesquisa 

agropecuária em andamento- un 27,0 

Projetos de pesquisa para o 

desenvolvimento de inovações de 

tecnologia- un 
4,0 
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� Ação 2727 - Formação de Competências Técnicas para 

Pesquisa Agropecuária 

Realizações: 

�Capacitação de técnicos para pesquisa agropecuária 

Realização  Meta realizada  

Capacitação de técnicos para pesquisa 

agropecuária – pessoa 1,0 

PROGRAMA 1910 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE MICROBACIAS 

� Ação 2831 - Implantação de Sistemas de Manejo de Solo 

Realizações: 

�Área assistida através de práticas permanentes de 

conservação do solo 

� Ação 2834 - Recuperação de Áreas Degradadas 

Realizações: 

�Área de pastagem assistida e formada/recuperação de 

pastagem 

PROGRAMA 1913 - GOIÁS AGROPECUÁRIO - VIDA COM QUALIDADE  

� Ação 1229 - Elaboração do Plano de Integração e 

Desenvolvimento Agropecuário Municipal  

Realizações: 

�Realização de reuniões 

�Realização de seminários municipais 

Realização  Meta realizada  

Realização de reuniões – un 2,0 

Realização de seminários municipais –

un - 

� Ação 2846 - Estruturação da Rede de Informação 

Agropecuária 

Realizações:   

�Aquisição de equipamentos de informática 

�Realização de reuniões 
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Realização  Meta realizada  

Aquisição de equipamentos de 

informática – R$ 5.504,40 

Realização de reuniões – un 2,0 

� Ação 2847 - Publicação Científica e de Dados 

Estatísticos da Agropecuária 

Realizações:  

�Realização de reuniões 

�Trabalho técnico e científico editado  

� Ação 2848 - Promoção da Segurança Alimentar e 

Nutricional 

Realizações:  

�Capacitação em operacionalização e gestão de segurança 

alimentar e nutricional 

Realização  Meta realizada 

Capacitação em operacionalização e gestão 

de segurança alimentar e nutricional – 

pessoa 
4,0 

� Ação 2851 - Diagnóstico e Solução na Gestão de Pessoas 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 – Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo
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2101 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO 

GESTOR:  

� Flávia Carreiro Albuquerque de Morais 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� OBJETIVO INSTITUCIONAL: 

A Secretaria de Cidadania e Trabalho, órgão gestor da 

Política de Assistência Social no Estado foi criada pela 

Lei 13.456 de 16 de abril de 1999 com a denominação 

Secretaria de Cidadania e Trabalho com a competência de 

formular e executar a Política Social do Governo de 

Goiás, nas áreas de assistência social, proteção social 

e do trabalho, sendo que a partir da Lei 14.577 de 11 de 

novembro de 2003 foi desmembrada em duas Secretarias: 

Secretaria de Cidadania e Secretaria do Trabalho, 

cabendo à Secretaria de Cidadania a coordenação da 

Política de Assistência Social em Goiás, no entanto em 

virtude da Lei n.º 16.272 de 30/05/2008, que dispõe 

sobre a organização da administração direta, autárquica 

e fundacional do Poder Executivo, a Secretaria reassume 

a formulação e execução da Política de Emprego, Trabalho 

e Renda 

� LINHA(S) ESTRATÉGICA(S) DE ATUAÇÃO (PPA 2008- 2011): 

♦ GOIÁS ESTADO DA QUALIDADE DE VIDA 

� Rede de Proteção e Inclusão Social 

� Programa de Proteção e Inclusão Social  

� Programa de Implantação do Sistema Único da 

Assistência Social - SUAS  

� Programa de Atendimento ao Adolescente em 

Conflito com a Lei 

� Programa Renda Cidadã 

� Programa de Desenvolvimento Comunitário 

Promoção dos Direitos Humanos 

� Programa de Promoção e Garantia dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência - PROAD 

� Programa de Promoção e Garantia dos Direitos 

do Idoso 

� Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e 

dos Adolescente 

� Programa de Qualificação Profissional para a 

Empregabilidade 

� Programa Atendimento ao Trabalhador 

� LEGISLAÇÃO: 

♦ Lei 13.456 de 16 de Abril de 1999, Inciso VIII do 

Artigo 4º, criou a SECT - Secretaria Estadual de 

Cidadania e Trabalho; 
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♦ Lei 13.550 de 11 de novembro de 1999, Inciso IV 

do Artigo 10º, transferiu a Fundação da Criança e 

do Adolescente para a Secretaria Estadual de 

Cidadania e Trabalho; 

♦ Lei 14.577 de 11 de novembro de 2003, desmembra a 

Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho em 

duas Secretarias de Estado: A Secretaria de 

Cidadania e a Secretaria de Trabalho 

♦ Lei Nº 16.272, de 30 de maio de 2008, extingue a 

Secretaria de Estado do Trabalho e cria a 

Secretaria de Cidadania e Trabalho. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� SÍNTESE DA GESTÃO – ASPECTOS GERAIS:  

Secretaria de Cidadania e Trabalho empreendeu esforços 

visando à implementação do processo de gestão 

descentralizada dessa política, em cumprimento aos 

requisitos legais e às normas relativas a esse novo 

modelo de gestão: LOAS, PNAS – NOB/SUAS.  

No período analisado, a SECT implementou diversos 

programas e ações visando a assegurar, especialmente às 

crianças e adolescentes vítimas de violência e 

exploração sexual, da exploração no trabalho precoce, 

crianças e adolescentes envolvidos na prática de ato 

infracional, a proteção social indispensável à 

superação da situação de vulnerabilidade em que se 

encontrem. 

O órgão também, a partir da Lei Nº 16.272, de 30 de 

maio de 2008, passa a desenvolver as atividades de 

intermediação mão-de-obra, habilitação ao seguro 

desemprego, emissão de CTPS e qualificação social e 

profissional.  

Além dessas ações, a SECT implementou ainda outros 

programas/ações de atenção ao idoso, às pessoas com 

deficiência e às famílias em situação de 

vulnerabilidade social, mediante Programas de Promoção 

e Garantia de Direitos à Pessoa Idosa, à Pessoa com 

Deficiência, bem como retoma o Programa  Renda Cidadã. 

Ressalte-se que esses programas/ações integram e se 

articulam com os demais programas do Governo para a 

superação das condições de miséria e exclusão social 

desses segmentos populacionais, em todo o Estado. 

O trabalho para, verdadeiramente, se efetivar, tem que 

se realizar em rede, no sentido de estabelecer 

interfaces entre os programas e projetos sociais do 

Governo Estadual, com as demais esferas de governo.

É importante destacar também que referidas ações foram 

desenvolvidas, em sua maioria, de forma 

descentralizada, em parceria com as Prefeituras 

Municipais e ONG’s, assumindo esta Secretaria, em 
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algumas situações, a execução direta de ações que 

extrapolam a competência do município. 

Por fim, ressaltamos que a Secretaria de Cidadania e  

Trabalho foi conduzida de forma ética e transparente, 

apresentando resultados positivos, fruto da eficiência 

de suas ações e da eficiência no aproveitamento dos 

recursos a ela destinados.  

� PLANEJAMENTO – INSTRUMENTOS UTILIZADOS ALÉM DO 

PPA/LOA: 

A Secretaria de Cidadania e Trabalho – SECT, além dos 

instrumentos de Planejamento Governamentais já 

instituídos como PPA/LOA desde 2007 utiliza-se do 

Planejamento Estratégico que foi elaborado pelo corpo 

técnico da SECT e está em fase de operacionalização. 

� Descrição dos principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das AçÕes: 

PROGRAMAS INDICADORES 

PROGRAMA DE 
PROMOÇÃO E DEFESA 
DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

% Conselheiros de direito capacitado 
% conselhos tutelares crian e adole 
capacitados 
% municipio conselhos tute crian adole 
implantados 
% municipios conselhos direito cri e adole 
implant 
% de conselhos tutelares com SIPIA 

implantados 

PROGRAMA DE 
ATENDIMENTO AO 
ADOLESCENTE EM 
CONFLITO COM A 
LEI 

% adole com medidas socio educa não 
reincidentes 
% de mun.medidas sócio-educativas em meio 
aber imp 
% de und. regionalizadas de internação 
implantadas 

PROGRAMA RENDA 
CIDADÃ 

% de familias emancipadas do programa 
renda cidadã 
% de famílias atendidas com o cartão 
cidadania 

PROGRAMA DE 
PROMOÇÃO E 
GARANTIA DOS 
DIREITOS DA 
PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA - 
PROAD 

% regiões de planej com conselhos 
regionais implem 
% municípios com gestores e operadores 
capacitados 
% municípios c/ comissão permanente 
acessibilidade 

PROGRAMAS INDICADORES 

PROGRAMA DE PROMOÇÃO E 
GARANTIA DOS DIREITOS 
DO IDOSO 

% de municipios sensibilizados 
% da rede de serviço ao idoso 
implantada 

PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO E PROMOÇÃO 
DE DIREITOS HUMANOS 

% de mun. aten. com emissão de 
documentação básica 
% de escritórios populares 
implantados 

PROGRAMA DE PROTEÇÃO E 
INCLUSÃO SOCIAL 

% de equipamentos revitalizados 
% da população juvenil atendida 
% de munic. com gestores e/ou 
operadores capac 
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PROGRAMA DE 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
ÚNICO DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

% de conselheiros capacitados 
% regiões de planej com unid 
administ implantadas 
% de CRAS co-financiados 
% de CREAS co-financiados 

PROGRAMA DE 
ATENDIMENTO AO 
TRABALHADOR 

% Trabalhadores Colocados no 
Mercado pelo SINE 
% de Vagas Ocupadas 
% de Trabalhadores Encaminhados 
para Vagas 
% Trabalhadores Admitidos GO - 
Colocados pelo SINE 

PROGRAMA DE 
QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL PARA A 
EMPREGABILIDADE 

Nº de Trabalhadores Qualificados 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 1008 – PROGRAMA BOLSA UNIVERSATÁRIA 

O Programa Bolsa Universitária, pioneiro no país, se 

destaca pelo grande alcance humano e social, voltado para 

atender estudantes com dificuldades financeiras que abandonam 

ou não têm condições de manter os seus estudos em 

universidades particulares do Estado de Goiás. 

Assim, o programa possui três eixos de ação - área 

educacional, área política e área social: possibilitando 

avanços significativos na vida do estudante; atuando como um 

programa de qualificação profissional; reduzindo o índice de 

evasão escolar; dando apoio aos estudantes com dificuldades 

financeiras; ampliando o número de profissionais com formação 

universitária; e aumentando a competitividade no processo de 

desenvolvimento do Estado de Goiás. 

O aluno beneficiado com a Bolsa Universitária assina 

um termo de compromisso e presta serviço durante o curso em 

órgãos públicos, entidades filantrópicas e organizações não-

governamentais. A prestação de serviço é estabelecida com 

carga horária mínima de 160 horas semestrais em locais e 

horários compatíveis com as tarefas escolares e 

profissionais, e de acordo com a formação do beneficiado. 

O presente Programa é executado mediante contrato de 

gestão, entre a Secretaria de Cidadania e Trabalho e a 

Organização das Voluntárias de Goiás para execução 

OBS.: A partir de 2009 o Programa Bolsa Universitária 

é executado orçamentária e financeiro, por meio do processo 

de descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para 

a Secretária de Cidadania e Trabalho. 

( X ) Gestão Proativa 
( X ) Gestão Participativa   
(   ) Gestão Empreendedora 
( X ) Gestão Ética  
( X ) Gestão com Foco nos Resultados  
( X ) Política de Gestão de Pessoas  
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� Ação 2007 - Concessão de Bolsas Universitárias 

Realizações: 

A ação visa oportunizar a conclusão de um curso 

superior para estudantes que não possuem condições de arcar 

com as mensalidades em instituições privadas de ensino no 

Estado de Goiás. 

Atualmente, são mais de 15 mil universitários 

bolsistas matriculados em 64 instituições particulares de 

ensino superior, em 191 municípios goianos. O programa paga a 

contribuição de até 200 reais do valor total da mensalidade 

para estudantes regularmente matriculados. 

Em contrapartida, o aluno presta serviço voluntário em 

instituições governamentais ou não-governamentais, com carga 

horária compatível com seus afazeres escolares, trabalho e, 

muitas vezes, de acordo com a sua área de formação.

� As atividades executadas são: 

♦ Cadastramento do Baneficiários 

♦ Entrevistas do Baneficiários 

♦ Avaliação do Baneficiários 

♦ Seleção do Baneficiários 

Atualmente o Contrato de Gestão estabelece a meta de 

19.807 bolsas. 

O presente Programa é executado mediante contrato de 

gestão, entre a Secretaria de Cidadania e Trabalho e a 

Organização das Voluntárias de Goiás para execução 

PROGRAMA 1038 - PROGRAMA EDUCACIONAL SALÁRIO ESCOLA

� Ação 2229 - Apoio e Permanência na Und. Escolar de 

Alunos de 07 A 17 Anos - Salário Escola 

Realizações: 

� Ação 2302 - Apoio ao Desenvolvimento de Atividades 

Técnicas, Administrativas e Pedagógicas 

Realizações: 

PROGRAMA 1075 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE  

Constata-se que o Programa não atingiu plenamente 

todos os objetivos e metas propostas para o exercício de 

2009, tendo em vistas que não conseguimos equipar os 

Conselhos Tutelares e desta forma prestar um serviço de 

melhor qualidade à comunidade e consolidar a implantação do 

SIPIA. O Programa buscou estabelecer parcerias com entidades 

reconhecidamente técnicas com fito de baixar os custos, 

ampliar os benefícios e atender um número maior de atores 

sociais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos  - SGD. 

Segundo dados disponibilizados pelo Conselho Estadual 

dos Direitos da Criança e Adolescente - CEDCA, a estrutura de 

participação requerida pelo Estatuto da Criança e do 
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Adolescente já se encontra implantada em 98% dos municípios 

goianos – temos, atualmente, 243 Conselhos Municipais dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e 247 Conselhos 

Tutelares em efetivo funcionamento no Estado. 

As ações do Programa possibilitaram também a 

capacitação de 630 conselheiros tutelares e de direitos e 

agentes institucionais, buscando a atuação mais eficiente e 

eficaz dos mesmos no exercício de suas funções legais na 

defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente. 

� Ação 2397 - Implantação e Aparelhamento de Conselhos 

de Direitos e Tutelares 

Realizações: 

A ação visa incentivar e assessorar a criação de 

conselhos de direitos e tutelares, bem como apoiar e 

fortalecer os conselhos já existentes. 

O Estado de Goiás conta, atualmente com 241 Conselhos 

Tutelares e com 245 Conselhos Municipais dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, instalado e em pleno funcionamento. 

No ano de 2009, a Secretaria prestou assessoria a 55 

municípios sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, Fundo Municipal, Atribuições do CMDCA e Conselhos 

Tutelares, Rede de Atendimento da Assistência Social, 

Educação, Segurança Pública, apoio a 03 Municípios para 

implantação de Conselhos de Direitos e a 18 entidades do 

Município de Goiânia que trabalha com crianças e 

adolescentes, bem como procedeu à distribuição de material 

técnico, didático, de divulgação e exemplares do Estatuto da 

Criança e do Adolescente para entidades e conselhos, bem com 

a fim de fortalecer o funcionamento efetivo dos conselhos 

municipais tutelares, foi firmado convênio com o Governo 

Federal para a aquisição de equipamentos de informática 

(convênio n.º 700607).Foram beneficiados conselhos das 

Regiões: Entorno do Distrito Federal (20 municípios), 

Nordeste (20 municípios) e Norte (25 municípios) 

Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas de 

forma integrada com o Fundo Estadual da Criança e do 

Adolescente e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CEDCA - GO. 

� Ação 2402 - Campanhas, Eventos e Ações Educativas para 

Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Realizações: 

A ação visa mobilizar e sensibilizar amplos segmentos 

do poder público e da sociedade civil, para o enfrentamento 

das problemáticas que afetam a população infanto-juvenil, por 

meio de parcerias e ações conjuntas 

No ano de 2009, a Secretaria realizou diversas 

campanha e ações educativas como: 

� Campanha de Combate ao abuso e exploração sexual, 

promovida pela  Comissão dos Direitos Humanos da 

Assembléia Legislativa do Estado de Goiás e Comissão 

Interestadual de Combate de Exploração Sexual de 

Criança e Adolescente da região Centro-Oeste; 
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� Campanha Criança Não é de Rua, realizada pela 

Coordenação Nacional de Enfrentamento aos Moradores 

das Ruas e Criança e Adolescente; 

� Campanha comemorativa de 19 anos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Concurso de Redação, 

realizado em parceria com a Secretaria de Educação, 

onde atingimos um universo de 65.000 jovens que 

cursam o 8º e 9º ano nas escolas públicas estaduais. 

Foram premiadas as três melhores dissertações: 

primeiro lugar vindo do município de Inhumas; segundo 

oriundo do Município de Itumbiara e terceiro lugar do 

Município de Goianésia. A premiação foi entregue na 

Cidade de Goiás pelas Secretárias de Cidadania e 

Trabalho, da Educação, Senadora Lúcia Vânia e pelo 

Presidente do CEDCA.  

O Estado de Goiás tem avançado no Enfrentamento a 

Violência Sexual Infanto Juvenil, e o Projeto Tecendo Redes 

Construindo Saberes, em convênio com o Governo Federal, tem 

como objetivo principal qualificar a Rede de atendimento à 

criança e adolescentes e seus familiares com os Direitos 

Violados. 

Em 2009 realizou-se curso de capacitação para técnicos 

do Centro de Referencia Especializado de Assistência Social – 

CREAS dos 54 municípios que fazem parte deste projeto, 

orientando -os quanto à aplicação dos questionários para 

elaboração do Diagnóstico Rápido Participativo, conforme 

metodologia do Programa de Ações Integradas e Referenciais de 

Enfrentamento à Violência Sexual Infanto Juvenil no 

Território Brasileiro - PAIR. A equipe técnica e gestores 

sensibilizados, preparados e aplicando o questionário, para o 

levantamento de dados locais. 

A campanha de 18 de maio foi realizada com êxito no 

Estado de Goiás, com a participação dos 54 CREAS e parceiros 

locais, produzindo material de divulgação e prevenção 

distribuída aos municípios que fazem parte do Projeto Tecendo 

Redes e Construindo Saberes e, também, oficinas organizadas 

pelos jovens e adolescentes fortalecendo o Protagonismo 

Juvenil. 

Monitoramento e avaliação contínua em parceria com 

Fórum goiano de Enfrentamento a Violência. 

Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas de 

forma integrada com o Fundo Estadual da Criança e do 

Adolescente e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CEDCA – GO 

� Ação 2403 - Implantação e Implementação do SIPIA 

Realizações: 

A ação visa implantar e assegurar o funcionamento do 

Sistema de Informação para a Infância e a Adolescente - 

SIPIA, visando a elaboração de diagnósticos parciais mais 

precisos sobre situação da infância e da adolescência em 

Goiás e subsidiar o direcionamento de políticas e programas 

de atenção às crianças e adolescentes com direitos violados.  

Foram realizados cursos de capacitação sobre a 

metodologia do sistema (SIPIA) para conselheiros tutelares e 

de direitos, além da assessoria técnica aos municípios onde o 

SIPIA está implantado, bem com a fim de possibilitar o 
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funcionamento efetivo do Sistema de Informação para a 

Infância e a Adolescente – SIPIA, foi firmado convênio com o 

Governo Federal para a aquisição de equipamentos de 

informática (convênio n.º 700607). Foram beneficiados 

conselhos das Regiões: Entorno do Distrito Federal (05 

municípios), Nordeste (05 municípios) e Norte (05 municípios) 

Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas de 

forma integrada com o Fundo Estadual da Criança e do 

Adolescente e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CEDCA - GO 

� Ação 2418 - Capacitação Continuada de Conselheiros de 

Direitos e Tutelares 

Realizações: 

A ação visa capacitar os conselheiros tutelares e dos 

direitos da criança e do adolescente, buscando uma atuação 

mais eficiente e eficaz destes, no exercício de sua função 

legal de defesa e promoção dos direitos da Criança e do 

Adolescente. 

Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas de 

forma integrada com o Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CEDCA - GO. 

� I Seminário do Centro Oeste Pró-Convivência Familiar 

e Comunitária, na Cidade de Goiânia, Auditório do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; 

� Palestra “Orientações sobre o funcionamento e 

atribuições do Conselho tutelar, Conselhos Municipais 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo 

Municipal e o Fortalecimento do Sistema de Garantia 

dos direitos, bem como atos indisciplinares na Escola 

e Orientações sobre as medidas socioeducativa e 

outros temas afins; 

� Participação em audiências públicas, seminários,  

realizadas por Unidades Escolares Públicas e 

Privadas, Segurança Pública, Fórum dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – DCA, Sistema Nacional das 

Medidas Socioeducativas e Plano Nacional de 

Convivência Familiar e Comunitária, Reuniões de 

Discussão de Temáticas referente à Criança e 

Adolescente no Município de Goiânia e Outros Estados. 

� A realização das Conferências Regionais, 

Microrregional, Municipais e Estadual possibilitou a 

discussão para elaborar propostas de diretrizes da 

Política Municipal, Estadual e Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente que deverão, posteriormente, balizar a 

elaboração de um Plano Decenal da Política de 

Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente 

a ser tratado na 8ª Conferência Nacional, realizada 

entre os dias 07 e 10 de dezembro do corrente ano, na 

Cidade de Brasília. Na ocasião o Estado esteve 

representado por 72 delegados eleitos de órgãos 

governamentais, sociedade civil, conselheiros de 

direitos e tutelares e jovens. Segundo os eixos 

orientadores emanados do CONANDA, são: Promoção e 
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universalização dos direitos em um contexto de 

desigualdades; Proteção e defesa no enfrentamento das 

violações de direitos humanos de crianças e 

adolescentes; Fortalecimento do sistema de garantia 

de direitos; Participação de crianças e adolescente 

nos espaços de construção da cidadania e Gestão da 

Política. 

Conferência da Micro-Regional: 

Conferência Regional 

Conferência Municipal  

Conferência Estadual 

Local 
Quantidade  

de  
Municípios  

Quantidade de 
Participantes 

Delegados 
Eleitos 

Goiânia 71 369 Pessoas 77 

Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas de 

forma integrada com o Fundo Estadual da Criança e do 

Adolescente e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CEDCA – GO 

Local 
Quantidade 

de  
Municípios 

Quantidade de 
Participantes 

Delegados 
Eleitos 

Catalão 04 89 Pessoas 79 

Local 
Quantidade 

de  
Municípios 

Quantidade de 
Participantes 

Delegados 
Eleitos 

Anápolis 18 227 Pessoas 79 

Jaraguá 09 155 Pessoas 25 

Jussara 10 193 Pessoas  26 

Luziânia 10 221 Pessoas 35 

Rio Verde 49 274 Pessoas 16 

Local 
Quantidade  

de  
Municípios  

Quantidade de 
Participantes 

Delegados 
Eleitos 

Aparecida de 
Goiânia 

01 289 Pessoas 14 

Goiânia 01 312 Pessoas 14 

Mineiros 01  150 Pessoas 01  

Rio Verde 01 225 Pessoas 01 
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PROGRAMA 1853 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAP 

VUPT. 

� Ação 2553 - Promover a Acessibilidade do Cidadão aos 

Serviços do VAPT-VUPT 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 1864 - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA A 

EMPREGABILIDADE 

� Ação 2140 - Qualificação Profissional p/ Pessoas com 

Idade Acima de 40 Anos 

Realizações: 

A ação QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/ PESSOAS COM IDADE 

ACIMA DE 40 ANOS é realizada orçamentária e financeiramente 

na ação de Qualificação Social e Profissional para 

Trabalhadores – Convênio Governo Federal por sugestão do 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE . 

� Ação 2141 - Trabalho Educativo Remunerado 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2644 - Qualificação Profissional para 

Trabalhadores Participantes de Programas Sociais do 

Governo Estadual 

Realizações: 

A ação QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA TRABALHADORES 

PARTICIPANTES DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO ESTADUAL é 

realizada orçamentária e financeiramente na ação de 

Qualificação Social e Profissional para Trabalhadores – 

Convênio Governo Federal por sugestão do Ministério do 

Trabalho e Emprego – MTE. 

No segundo semestre de 2009, iniciou-se a execução do 

PlanSeQ Bolsa Família, que tem por objetivo oferecer cursos 

de capacitação profissional na área da construção civil para 

membros das famílias beneficiárias do Programa Federal Bolsa 

Família. 

O projeto possibilitará a capacitação de 1530 pessoas 

em 13 Municípios da Região Metropolitana de Goiânia: 

Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia,   Bela Vista de 

Goiás, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapo, Hidrolândia, 

Inhumas, Nerópolis, Senador Canedo e Trindade.  
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� Ação 2645 - Qualificação Profissional para 

Requalificação de Assalariados 

Realizações: 

A ação QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA REQUALIFICAÇÃO 

DE ASSALARIADOS é realizada orçamentária e financeiramente na 

ação de Qualificação Social e Profissional para Trabalhadores 

– Convênio Governo Federal por sugestão do Ministério do 

Trabalho e Emprego – MTE. 

� Ação 2646 - Qualificação Profissional para 

Trabalhadores Desempregados 

Realizações: 

A ação QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA TRABALHADORES 

DESMPREGADOS é realizada orçamentária e financeiramente na 

ação de Qualificação Social e Profissional para Trabalhadores 

– Convênio Governo Federal por sugestão do Ministério do 

Trabalho e Emprego – MTE. 

� Ação 2647 - Bolsa Qualificação do Trabalhador 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2648 - Qualificação Social e Profissional para 

Trabalhadores – Convênio Governo Federal 

Realizações: 

A ação de Qualificação Social e Profissional para 

Trabalhadores tem por finalidade oferecer cursos de 

qualificação e requalificação profissional ao trabalhador 

goiano visando sua inserção ou reinserção ao mercado 

produtivo. 

As ações de qualificação, em 2009, foram executadas 

por 3 Entidades sem fins lucrativos da área de educação 

profissional, totalizando 1.335 educandos, em 32 municípios 

do Estado, distribuídos em 63 turmas com Recurso do FAT e 6 

turmas com Recurso do Tesouro do Estado totalizando 69 

turmas, nas seguintes ações:  

Demonstrativo da Meta Física/Financeira Executada 

janeiro a junho/2009  

Público Prioritário
Meta Recurso 

Financeiro

I.  Trabalhadores/as Sistema 
Público de Emprego - SPE e Economia 
Solidária

539 361.239,20

III. Trabalhadores/as Ocupados 
AutoEmprego

317 211.284,00

IV. Trabalhadoras/es Domésticas/os 38 21.740,40

VI. Trabalhadores/as - Inclusão 
Social

346 249.438,00

VIII - Trabalhadores/as -  
Desenvolvimento e Geração de 
Empregos e Renda

97 53.523,00

TOTAL GERAL
1.337 

           

 897.224,60 



2101 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO 

85 

� Ação 2649 - Capacitação para Prevenção de Acidentes de 

Trabalho e Doenças Profissionais 

Realizações: 

A Secretaria de Cidadania e Trabalho tendo como meta 

constituir Conselhos Municipais do Trabalho em 100% dos 

municípios goianos realizou Seminário Estadual do Trabalho – 

Comunidade, Vida e Trabalho, em Goiânia nos dias 17 e 18 de 

julho de 2009, onde foram convidados os 136 municípios que 

ainda não constitui o referido Conselho, desses compareceram 

65 municípios, perfazendo um total de 140 participantes 

(representantes do poder público, empregadores e 

trabalhadores). O Seminário teve como objetivo a mobilização 

dos segmentos representativos da sociedade, para viabilizar e 

auxiliar na formação de Conselhos Municipais do Trabalho, bem 

como capacitar os membros dos Conselhos já existentes . Hoje 

no Estado de Goiás, estam instituídos 100 Conselhos 

Municipais do Trabalho. 

�

� Ação 2650 - Capacitação de Conselheiros Municipais e 

Estaduais do Trabalho 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2651 - Qualificação para Familiares de 

Reeducandos do Sistema de Execução Penal 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

�

PROGRAMA 1871 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR 

O Programa de Atendimento ao Trabalhador - SINE 

executa as ações de Intermediação de mão-de-obra, que tem 

como objetivo (re) colocar o trabalhador no mercado de 

trabalho, habilitação dos trabalhadores para o benefício 

seguro-desemprego e emissão de CTPS informatizada e manual 

(entorno do DF). Para isso, o Sistema Nacional de Emprego, 

através do SIGAE, dispõe de informações acerca das exigências 

dos empregadores ao disponibilizarem suas vagas e também o 

perfil dos trabalhadores inscritos para uma vaga, junto as 

Unidades de Atendimento ao Trabalhador – UAT/SINE. Busca-se, 

dessa forma, a redução dos custos e do tempo de espera tanto 

para o trabalhador, quanto para o empregador. 

Conforme disposto no Convênio MTE/SPPE/CODEFAT n.º 

037/2006 e Aditamentos a Secretaria de Cidadania e 

Trabalho/Gerencia do SINE/GO, tem buscado alternativas para 

melhorar seu desempenho e oferecer aos trabalhadores e 

empregadores oportunidades de realizarem seus objetivos, 

contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do país. 

Nesse sentido, expandiu o número de Unidades de Atendimento 
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ao Trabalhador – UAT/ SINE, com implantação de mais duas 

UAT/SINE: uma na cidade de Palmeiras e outra em São Simão.  

Conforme previsto implantamos a Casa do Trabalhador, 

localizada na Rua 03 – Setor Central em Goiânia, que além das 

ações de Intermediação-de-Mão de Obra (inscrição do 

trabalhador para uma vaga e/ou curso de qualificação, 

captação de vagas e encaminhamento/colocação), habilitação 

para o benefício seguro-desemprego e emissão de CTPS, a Casa 

do Trabalhador, oferece um atendimento específico a 

deficientes físico, mental, visual e auditivo, por intermédio 

de uma equipe técnica composta de Assistente Social (02), 

Psicólogos (02), Técnicos em Braille (02) e Libras (02). 

Objetivando ainda melhor atender trabalhadores deficientes 

fez parcerias com as entidades especializadas na área, tais 

como Ministério Público, ADFEGO – Associação dos Deficientes 

Físicos do Estado de Goiás, Pestalozzi e APAE – Associação 

dos Pais e Amigos dos Excepcionais.  

Atenta aos fatos econômicos do Estado e do país, a 

Secretaria de Cidadania e Trabalho - SECT buscou parcerias 

com instituições representativas de classe e empresas de 

setor privado para intermediar a contratação de trabalhadores 

locais em vários setores da economia do Estado de Goiás, com 

isso privilegiando a mão-de-obra local.  

Em julho de 2009, a Secretaria de Cidadania e 

Trabalho, celebrou contrato com o DIEESE, com objetivo de 

realizar pesquisa, elaboração de estudos técnicos – Projeto 

Observatório do Trabalho no Estado de Goiás, para subsidiar a 

ação dos gestores, em tempo eficaz, com informações, análise 

e propostas de ação em relação às questões do mundo do 

trabalho.  

Atualmente o Estado , por intermédio da Secretaria de 

Cidadania e Trabalho conta com 38 Unidades de Atendimento ao 

Trabalhador-UAT/SINE, distribuídas geograficamente nas 

regiões administrativas do Estado de Goiás, sendo em Goiânia 

(08 UAT), Aparecida de Goiânia (02), Senador Canedo (02), 

Anápolis (02), Itumbiara, Goianésia, Iporá, Santa Helena de 

Goiás, Quirinópolis, Minaçu, Luziânia, Jataí, Caldas Novas, 

Trindade, Rio Verde, Catalão, Mineiros, Jaraguá, Águas 

Lindas, Valparaíso de Goiás, Goianira, Posse, Formosa, 

Morrinhos, Itaberaí, Planaltina, Palmeiras e São Simão, por 

intermédio de parcerias com Municípios/Prefeituras 

Municipais, Maçonaria Grande Oriente e SEFAZ. 

No ano de 2009 iniciou-se a implantação do Projeto 

“ SINE MÒVEL ” que tem por finalidade assegurar a prestação de 

serviços aos trabalhadores tanto da capital como do interior 

do Estado, principalmente nos municípios que ainda não 

dispõem de Unidades de Atendimento ao Trabalhador –

UAT/SINE/GO. 

O presente projeto possibilitará o acesso aos serviços 

prestados pelo SINE, o que facilitará a vida dos 

trabalhadores e dos empregadores do Estado, principalmente 

porque vai encurtar distâncias, economizar tempo, promover a 

valorização destes trabalhadores, além de desburocratizar à 

prestação desses serviços. O SINE MÒVEL será um canal de 

comunicação entre o Governo do Estado/SECT e o segmento da 

população em situação de vulnerabilidade econômica e social. 

O SINE MÓVEL irá atuar também em conjunto com o 

Projeto CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL, que oportuniza a 

populações vulneráveis socialmente, prioritariamente 

Kalungas, Quilombolas, Indígenas, Assentados e ribeirinhos, o 
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acesso a serviços essenciais – assistência jurídica e 

documentação civil básica, além de noções básicas sobre 

direitos humanos, visando promover o exercício da sua 

cidadania, essa atuação conjunta possibilitará a essas 

comunidades, que atualmente não são atendidas pelo SINE, por 

residirem em municípios  onde não há viabilidade técnica de 

se implantar Unidade de Atendimento ao Trabalhador - 

UAT/SINE/GO, o acesso às ações do Sistema Público de Emprego, 

Trabalho e Renda, no âmbito do SINE. 

O SINE MÓVEL será um instrumento de vital importância 

no processo de construção dos diversos trechos da FERROVIA 

NORTE-SUL, que atravessará o Estado de Goiás, possibilitando 

a captação da mão de obra local, evitando com isso a 

importação de trabalhadores de outros Estados. 

Objetivando a integração, motivação, avaliação dos 

serviços realizados nas UAT/SINE, bem como análise das metas 

físicas propostas e executadas, a Secretaria de Cidadania e 

Trabalho, no ano de 2009, a exemplo de anos anteriores, 

promoveu Oficina de Trabalho/Treinamentos dos Servidores das 

Unidades de Atendimento-UAT/SINE, nos dias 26 a 27/06/2009, 

em Goiânia, para 160 participantes, abrangendo 36 Unidades do 

SINE distribuídas em 26 municípios goianos. 

A Secretaria de Cidadania e Trabalho tendo como meta 

constituir Conselhos Municipais do Trabalho em 100% dos 

municípios goianos realizou Seminário Estadual do Trabalho – 

Comunidade, Vida e Trabalho, em Goiânia nos dias 17 e 18 de 

julho de 2009, onde foram convidados os 136 municípios que 

ainda não constitui o referido Conselho, desses compareceram 

65 municípios, perfazendo um total de 140 participantes 

(representantes do poder público, empregadores e 

trabalhadores). O Seminário teve como objetivo a mobilização 

dos segmentos representativos da sociedade, para viabilizar e 

auxiliar na formação de Conselhos Municipais do Trabalho. 

Hoje no Estado de Goiás, estam instituídos 100 Conselhos 

Municipais do Trabalho. 

Em 2009, equipe do SINE participou do Projeto Balcão 

de Direitos em 58 municípios goianos, com objetivo de emitir 

CTPS, bem como do Projeto Cidadania em Movimento em 05 

municípios para mobilizar e orientar  quanto a instituição de 

Conselhos Municipais do Trabalho, linhas de financiamento – 

Banco do Povo e FCO – Fundo Constitucional do Centro-Oeste. 

� Ação 2003 - Atendimento para o Seguro Desemprego 

Realizações: 

As ações Intermediação do Trabalhador ao Mercado de 

Trabalho e Atendimento para o Seguro Desemprego são 

executadas em conjunto por sugestão do Ministério do Trabalho 

e Emprego – MTE . 

A ação de Atendimento para o Seguro Desemprego, tem 

por finalidade atender o trabalhador do Estado de Goiás em 

busca de informações acerca da concessão do benefício do 

Seguro-Desemprego e habilitá-lo se for o caso para o 

recebimento do benefício, bem como facilitar sua reinserção 

no mercado do trabalho, propiciando a interface entre as 

ações de Seguro-Desemprego com as de Qualificação Social e 

Profissional, e outras do Governo Estadual. 
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TABELAS / GRÁFICOS 
Demonstrativo da Meta Física Realizada 

Junho a Dezembro/2009 

Seguro Desemprego 

Município 
Trabalhadores 
Habilitados 

Trabalhadores 
Atendidos 

Águas Lindas de 
Goiás  4.488 5.714 
Anápolis 19.975 74.811 
Aparecida de 
Goiânia 33.709 35.830 
Caldas Novas 3.846 5.815 
Catalão 4.160 5.754 
Formosa 5.517 13.408 
Goianésia 4.435 8.680 
Goiânia 85.980 159.955 
Goianira 716 2.108 
Iporá 2.096 3.344 
Itaberai 1.477 2.799 
Itumbiara 8.269 19.626 
Jaragua 2.261 4.150 
Jataí 4.397 4.898 
Luziânia 5.858 40.704 
Minaçu 1.760 8.672 
Mineiros 3.407 5.800 
Morrinhos 2.201 2.900 
Palmeiras 728 1.014 
Planaltina 519 974 

Posse 77 97 
Quirinópolis 3.447 4.865 
Rio Verde 11.125 14.001 
Santa Helena 4.583 21.463 
São Simão 0 0 
Senador Canedo 4.356 12.553 
Trindade 4.420 6.736 
Valparaiso de Goiás 11.115 56.820 

TOTAL 234.922 523.491 

� Ação 2005 - Intermediação do Trabalhador ao Mercado de 

Trabalho 

Realizações: 

A ação de Intermediação de Mão-de-Obra tem por 

finalidade atender o trabalhador do Estado de Goiás em busca 

de emprego, facilitando sua inserção no mercado do trabalho, 

propiciando a interface entre os candidatos inscritos na 

Unidade de Atendimento ao Trabalhador e as vagas disponíveis 

no mercado, atuando de forma articulada com as Comissões 

Municipais e o Conselho Estadual do Trabalho, de forma 

integrada com as ações de Seguro-Desemprego, Qualificação 

Social e Profissional, expedição de CTPS e outras do Governo 

Estadual. 

Para viabilizar a Política Pública de Emprego, 

Trabalho e Renda e propiciar aos trabalhadores as condições 

necessárias ao enfrentamento da competitividade do mercado de 

trabalho, o Governo do Estado de Goiás conta com convênio 

firmado com o Governo Federal, por meio do Ministério do 

Trabalho e Emprego.  

A ação Intermediação do Trabalhador ao Mercado de 

Trabalho é dividida em quatro sub-ações: a) captação de vagas 

no mercado de trabalho; b) inscrição no Sistema Gestão do 

Programa das Ações de Emprego - SIGAE, de trabalhadores 

desempregados ou em busca de recolocação profissional; c) 

encaminhamento dos trabalhadores inscritos no SINE aos postos 

de trabalhos captados; e por fim, d) a colocação dos 

trabalhadores constantes no banco de dados do SINE-GO, no 

mercado de trabalho. 
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Sob essa ótica e levando-se em consideração as metas 

físicas traçadas no PPA - Plano Plurianual ( 2008 - 2011) 

para o exercício de 2009 e confrontando-as com dados 

extraídos do SIGAE, pode-se afirmar que, na sua busca em 

atender o cidadão e o trabalhador e executar com primazia a 

política estadual de defesa e promoção do emprego e da 

cidadania, alcançou satisfatoriamente sua finalidade e 

objetivos para o exercício de 2009. 

Segundo dados do SIGAE, em 2009, foram inscritos nas 

Unidades do SINE-GO 202.715 trabalhadores; 100.959 vagas de 

trabalho foram captadas; e 35.172 trabalhadores foram 

colocados no mercado de trabalho. 

Apesar dos bons resultados, a Secretaria buscou 

alternativas para melhorar seu desempenho e oferecer aos 

trabalhadores e empregadores oportunidades de realizarem seus 

objetivos, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento 

do Estado. Nesse sentido, expandiu o número de Unidades de 

Atendimento ao Trabalhador – SINE, com implantação de dois 

novos postos: Palmeiras e São Simão, facilitando o acesso do 

trabalhador aos serviços ofertados. 

Atenta aos fatos econômicos em curso no país, a 

Secretaria firmou parceria com instituições representativas 

de classe e empresas de setor privado para intermediar a 

contratação de trabalhadores locais na construção da ferrovia 

norte-sul, no estado de Goiás, evitando-se a importação de 

mão-de-obra de outras regiões.  

No ano de 2009 iniciou-se a implantação do Projeto 

“ SINE MÒVEL ” que tem por finalidade assegurar a prestação de 

serviços aos trabalhadores tanto da capital como do interior 

do Estado, principalmente nos municípios que ainda não 

dispõem de Unidades de Atendimento ao Trabalhador –

UAT/SINE/GO. 

O presente projeto possibilitará o acesso aos serviços 

prestados pelo SINE, o que facilitará a vida dos 

trabalhadores e dos empregadores do Estado, principalmente 

porque vai encurtar distâncias, economizar tempo, promover a 

valorização destes trabalhadores, além de desburocratizar à 

prestação desses serviços. O SINE MÒVEL será um canal de 

comunicação entre o Governo do Estado/SECT e o segmento da 

população em situação de vulnerabilidade econômica e social. 

O SINE MÓVEL irá atuar também em conjunto com o 

Projeto CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL, que oportuniza a 

populações vulneráveis socialmente, prioritariamente 

Kalungas, Quilombolas, Indígenas, Assentados e ribeirinhos, o 

acesso a serviços essenciais – assistência jurídica e 

documentação civil básica, além de noções básicas sobre 

direitos humanos, visando promover o exercício da sua 

cidadania, essa atuação conjunta possibilitará a essas 

comunidades, que atualmente não são atendidas pelo SINE, por 

residirem em municípios  onde não há viabilidade técnica de 

se implantar Unidade de Atendimento ao Trabalhador - 

UAT/SINE/GO, o acesso às ações do Sistema Público de Emprego, 

Trabalho e Renda, no âmbito do SINE. 

O SINE MÓVEL será um instrumento de vital importância 

no processo de construção dos diversos trechos da FERROVIA 

NORTE-SUL, que atravessará o Estado de Goiás, possibilitando 

a captação da mão de obra local, evitando com isso a 

importação de trabalhadores de outros Estados. 

Em 2009, equipe do SINE participou do Projeto Balcão 

de Direitos em 58 municípios goianos, com objetivo de emitir 
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CTPS, bem como do Projeto Cidadania em Movimento em 05 

municípios para mobilizar e orientar  quanto a instituição de 

Conselhos Municipais do Trabalho, linhas de financiamento – 

Banco do Povo e FCO – Fundo Constitucional do Centro-Oeste. 

Demonstrativo da Meta Física Realizada 
Junho a Dezembro/2009 

Candidatos a Emprego 
Município 

 Inscritos Vagas  Colocados
Águas Lindas de Goiás 5577 1995 514
Anápolis 14.959 7.818 2.931
Aparecida de Goiânia 23.915 5.154 2.571
Caldas Novas 5.854 2.107 941
Catalão 5.522 2.584 860
Formosa 4.572 1.876 517
Goianésia 4.092 2.013 3.362
Goiânia 60.077 40.175 5.960
Goianira 651 276 185
Iporá 2.132 385 102
Itaberai 1.734 185 57
Itumbiara 6.227 2.590 717
Jaragua 2.309 1.064 758
Jataí 5.686 3.421 1.315
Luziânia 6.394 3.110 1.287
Minaçu 1.300 455 189
Mineiros 4.967 3.024 2.205
Morrinhos 2.899 1.181 410
Palmeiras 1.927 350 113
Planaltina 3.494 976 368
Posse 1.196 423 294
Quirinópolis 4.413 5.324 1.343
Rio Verde 14.310 8.383 5.797
Santa Helena 2.807 2.130 1.183
São Simão 540 470 100
Senador Canedo 3.414 365 358
Trindade 3.011 775 210
Valparaiso de Goiás 8.736 2.350 525

TOTAL 202.715 100.959 35.172

� Ação 2679 - Pesquisa do Mercado de Trabalho - 

Observatório 

Realizações: 

Criação de um "Observatório" do trabalho, por meio da 

realização de pesquisas de campo acerca do comportamento 

mensal do Mercado de Trabalho Goiano, no intuito de colher 

informações que possam subsidiar as ações de intermediação de 

mão-de-obra e qualificação profissional. 

Em julho de 2009, a Secretaria de Cidadania e 

Trabalho, celebrou contrato com o DIEESE, com objetivo de 

realizar pesquisa, elaboração de estudos técnicos – Projeto 

Observatório do Trabalho no Estado de Goiás, para subsidiar a 

ação dos gestores, em tempo eficaz, com informações, análise 

e propostas de ação em relação às questões do mundo do 

trabalho.  

� Ação 2680 - Central de Atendimento ao Trabalhador 

Realizações: 

A implantação de uma Central de Atendimento ao 

Trabalhador, tem por finalidade possibilitar, analisar e 

diagnosticar o perfil dos candidatos cadastrados no Sistema 

Público Estadual de Emprego, como forma de direcionar as 

ações de intermediação e qualificação social e profissional 

de forma programada e especializada para os diversos grupos 

de trabalhadores atendidos.  

Conforme previsto implantamos a Casa do Trabalhador, 

localizada na Rua 03 – Setor Central em Goiânia, que além das 
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ações de Intermediação-de-Mão de Obra (inscrição do 

trabalhador para uma vaga e/ou curso de qualificação, 

captação de vagas e encaminhamento/colocação), habilitação 

para o benefício seguro-desemprego e emissão de CTPS, a Casa 

do Trabalhador, oferece um atendimento específico a 

deficientes físico, mental, visual e auditivo, por intermédio 

de uma equipe técnica composta de Assistente Social (02), 

Psicólogos (02), Técnicos em Braille (02) e Libras (02). 

Objetivando ainda melhor atender trabalhadores deficientes 

fez parcerias com as entidades especializadas na área, tais 

como Ministério Público, ADFEGO – Associação dos Deficientes 

Físicos do Estado de Goiás, Pestalozzi e APAE – Associação 

dos Pais e Amigos dos Excepcionais. 

� Ação 2681 - Mulher no Mercado de Trabalho 

Realizações: 

Proporcionar à mulher, condições de integrar o mercado 

de trabalho com garantia de autonomia e igualdade em relação 

ao homem, através de qualificação profissional e facilitação 

do acesso ao emprego pelas atividades de intermediação de 

mão-de-obra. Incentivar a participação da mulher em 

atividades empresariais, associações e cooperativas, através 

da instrução, capacitação e facilitação de crédito, 

promovendo sua autonomia econômica e financeira. 

Demonstrativo do Trabalhador do Sexo Feminino 
Atendido, segundo Faixa Etária 

Junho a Dezembro/2009 

Mulheres Atendidas   
Faixa etária 

  Inscritas Colocadas 

18 a 19 anos 10.721 1.118 

20 a 24 anos 18.132 2.873 

25 a 29 anos 13.467 2.188 

30 a 39 anos 17.693 2.723 

40 a 49 anos 8.929 1.230 

50 a 59 anos 2.551 227 

acima de 60 244 6 

Total 71.737 10.365 

�

PROGRAMA 1881 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

� Ação 2719 - Proteção e Formação do Adolescente 

Aprendiz - Jovem Cidadão 

Realizações: 

A ação visa assegurar ao adolescente, na faixa etária 

de 16 a 17 anos, o direito à profissionalização e o acesso ao 

mercado de trabalho, preparando-o para enfrentar os desafios 

encontrados no cotidiano das empresas. 

A Meta de Contrato pactuada para o Estado de Goiás é 

2.100 (dois mil e cem) adolescentes. 

Os critérios para inclusão no programa são: 
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�Adolescente de 16 a 18, procedente de família de baixa 

renda; 

�Estar matriculado e freqüentando com assiduidade a 

Escola (Rede regular de ensino); 

�Cumprimento de medida protetiva ou sócio-educativa 

(aplicada pela Justiça da Infância e Juventude) 

O Programa abriu oportunidades aos adolescentes com 

deficiências, até então não contempladas, a exemplo da 

deficiência mental e visual. 

Jovem Cidadão PROPOSTO 
ANO 2009 

REALIZADO 
ANO 2009 

Meta Física Executada 
/Média mensal 

1.875 2.100 

Números de Municípios 
17 86 

PROGRAMA 1898 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E 

PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 

O Programa de DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E PROMOÇÃO 

DE DIREITOS HUMANOS alcançou seus objetivos em 2009 que foi 

assegurar o exercício pleno da Cidadania, sendo que implantou 

o Projeto ProJovem Urbano, programa do Governo Federal em 

parceria com o Governo Estadual de Goiás , tem por objetivo 

oferecer a jovens de 18 a 29 anos, no ano de inclusão do 

Programa, que saibam ler e escrever e não tenham concluído o 

ensino fundamental, a formação básica, e conseqüentemente 

elevação da escolaridade, bem como qualificação profissional, 

como preparação para o mundo do trabalho. 

� Ação 2764 - Implantação e Implementação de Escritórios 

Populares de Intermediação e Mediação de Conflitos 

Realizações: 

A ação visa possibilitar a difusão de conhecimento 

sobre o direito e a promoção de meios para implementação e 

efetivação dos direitos humanos, mediante instalação de 

Escritórios Populares de Intermediação e Mediação de 

Conflitos. 

Em 2009 iniciou-se o processo para a implementação dos 

escritórios populares de intermediação e mediação de 

conflitos. 

� Ação 2766 - Capacitação e Formação de Lideranças 

Comunitárias 

Realizações: 

A ação visa desenvolver e apoiar o processo de 

capacitação e formação continuada de lideranças comunitárias 

como forma de contribuir para o fortalecimento dos movimentos 

sociais comunitários 

Obs.: Está ação é executada em conjunto com a ação de 

FORTALECIMENTO E APOIO FINANCEIRO AOS MOVIMENTOS COMUNITÁRIOS 

na unidade orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social. 
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� Ação 2768 - Fortalecimento e Apoio Financeiro aos 

Movimentos Comunitários 

Realizações: 

A ação visa oferecer suporte técnico nas áreas 

jurídico, contábil e redatoria, bem como apoio financeiro aos 

movimentos organizados, visando contribuir para uma atuação 

mais democrática, representativa, autônoma e participativa 

dos mesmos 

Obs.: Está ação é executada em conjunto com a ação de 

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS na unidade 

orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social. 

� Ação 2769 - Implantação e Implementação de Ações de 

Educação Sócio-Comunitária 

Realizações: 

A ação visa apoiar os municípios na implantação de 

projetos de educação comunitária em bairros que apresentem 

maiores índices de violência, por meio ações de 

requalificação urbana, educação integral, democratização da 

cultura, proteção á vida, participação e controle social, 

mediante o compartilhamento de responsabilidades entre o 

Poder Público e a sociedade, com vista à inclusão. 

No ano de 2008, implantou o  Projovem Urbano, programa 

de inclusão social, resgate de cidadania, elevação do nível 

de escolaridade e qualificação profissional. É financiado 

pelo Governo Federal e executado em Goiás  por um comitê 

gestor composto pelas pelas Secretaria de Cidadania e 

Trabalho e Secretaria Estadual de Educação, liderado por esta 

pasta. A finalidade principal do Projovem Urbano é a formação 

integral de jovens de 18 a 29 anos, que saibam ler e escrever 

mas que não concluíram o ensino fundamental, proporcionando-

lhe uma formação básica para elevação da escolaridade, 

conclusão do ensino fundamental em 18 meses, qualificação 

profissional e participação cidadã. Aos jovens que cumprirem 

as condicionalidades do programa é concedido um beneficio de 

R$ 100,00 mensais. 

Em 2009 foi implantado o Projeto de Educação Alimentar 

e Nutricional, em parceira com o governo Federal, que tem por 

objetivo desenvolver ações que promovam o direito humano a 

Especificação Metas Físicas Executadas 

Atendidos 7.120 jovens 

Projovem 
Urbano 

22 Municípios 

Águas Lindas de Goiás, 
Alexânia, Anicuns, Caldas 
Novas, Campos Belos, Cidade 
de Goiás, Formosa, Goianésia, 
Goianira, Luziânia, Mineiros, 
Morrinhos, Novo Gama, Padre 
Bernardo, Planaltina de 
Goiás, Posse, Rio Verde, 
Santo Antônio de Descoberto, 
São Miguel do Araguaia, 
Senador Canedo, Terezópolis, 
Trindade. 
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uma alimentação adequada no contexto da Segurança Alimentar e 

Nutricional de modo a aumentar ou recuperar a capacidade das 

famílias de alimentarem a si próprias de forma digna, por 

meio de processos de formação e informação educativa e 

participativa na perspectiva multiplicadora das ações 

propostas. 

O projeto prevê a realização de Curso de 

aproveitamento integral dos alimentos em 20 municípios da 

região metropolitana de Goiânia, para um total de 2.400 

pessoas, com carga horária mínima de 18 horas por município 

para o Modulo I e 30 horas por município  para o Modulo II; 

Curso para Multiplicadores, direcionado para conselheiros de 

segurança alimentar, de assistência social, saúde, agentes de 

saúde, professores, lideranças comunitárias, entre outros, 

com carga horária de 18 horas por município, sendo 6 horas a 

distância para pesquisa de campo; divulgação da LOSAN e DHAA 

em programas de rádio; Reprodução de material gráfico sobre 

DHAA; e Realização Seminário Regional com a temática DHAA. 

Em 2009 foi realizado o processo de mobilização e 

divulgação para reuniões de apresentação ao Poder Público 

local, entidades afins e Sociedade Civil organizada sobre o 

Curso de aproveitamento integral dos alimentos e Curso para 

Multiplicadores, direcionado para conselheiros de segurança 

alimentar, de assistência social, saúde, agentes de saúde, 

professores, lideranças comunitárias, no entanto não foi 

possível iniciar a realização dos cursos previsto tendo em 

vista as dificuldades em iniciarmos a execução real do 

presente projeto, uma vez que no ano de 2009 estivemos com 

novos gestores municipais que ainda estavam se inteirando 

sobre os assuntos determinantes ao seu município e assim 

ficamos impossibilitados de iniciar quaisquer atividades no 

primeiro semestre de 2009. 

� Ação 2770 - Renda Comunitária 

Realizações: 

A ação visa reverter em benefícios sociais de caráter 

comunitário e educativo, parte do ICMS destacado nas notas 

fiscais de  venda a consumidor final, mediante campanhas de 

recolhimento e apresentação destas à Secretaria da Fazenda 

pelas organizações Comunitárias que receberão bônus, sob a 

forma de crédito outorgado. 

No ano de 2009 não houve realização da presente ação 

por falta de regulamentação do projeto, que está em fase de 

tramitação na Assembléia Legislativa. 

� Ação 2771 - Goiás sem Homofobia 

Realizações: 

A ação visa promover o respeito à diversidade sexual e 

a cidadania da população GLBTT's, bem como combater as 

diversas formas de violação de direitos humanos dessa 

população. 

No ano de 2009  não houve realização da presente ação 

por falta de disponibilidade financeira. 

PROGRAMA 1900 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM 

CONFLITO COM A LEI 
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Em 2009 o Programa de Atendimento ao Adolescente em 

Conflito com a Lei alcançou, de forma geral, os objetivos 

propostos de acordo com o planejamento, sendo que as 

principais atividades foram: 

�Orientação, assessoria, monitoramento e avaliação dos 

programas em desenvolvimento no Sistema 

Socioeducativo, com a realização de diagnósticos, 

estabelecimento de metas gerenciais e pedagógicas, 

orientação metodológica e produção de avaliações, 

assessorando os dirigentes do sistema na promoção das 

transformações necessárias, conforme preconiza o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo; 

�Mapeamento dos municípios que atendem aos critérios de 

maior demanda de aplicação de medidas socioeducativas 

em meio aberto, inicialmente com a sensibilização dos 

gestores municipais, executores das medidas, Juizado 

da Infância e Juventude, Ministério Público e demais 

colaboradores, com o objetivo de formar a Equipe de 

Operadores e Executores, bem como iniciar a criação da 

rede local de proteção a criança e ao adolescente, com 

acompanhamento e monitoramento na execução das medidas 

e controle mensal dos dados estatísticos para 

alimentação do banco de dados (Atualmente, 188 dos 246 

municípios do Estado de Goiás estão com o programa 

implantado e 58 em processo de sensibilização para 

implantação); 

�Realização de capacitações periódicas dentro das 

demandas apresentadas mantendo assim a regularidade 

dos serviços de atenção aos adolescentes em conflito 

com a Lei. Desta forma, avaliamos como positivos os 

resultados desta ação que visou o aprimoramento e 

atualização do trabalho realizado pelos executores no 

contato direto com adolescentes e seus familiares; 

No ano de 2009, a Secretaria iniciou o processo para a 

construção da Unidade de Atendimento Socioeducativo de 

Anápolis em convênio firmado com o Governo Federal, através 

da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República – SEDH/PR, com o inicio das obras previstas para 

fevereiro de 2010. 

� Ação 2775 - Operacionalização Descentralizada das 

Medidas Sócio-Educativas em Meio Aberto  

Realizações: 

A ação visa prestar assessoramento 

técnico sistemático aos municípios nas fases de 

implantação e implementação das medidas sócioeducativas em 

meio aberto assegurando-lhes infra-estrutura mínima 

necessária à implantação destas medidas, por meio da 

realização de diagnósticos, estabelecimento de metas 

gerenciais e pedagógicas, orientação metodológica e produção 

de avaliações, assessorando os dirigentes do sistema na 

promoção das transformações necessárias, conforme preconiza o 

Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo. 

A administração das ações relativas às Medidas Sócio-

Educativas de Liberdade Assistida – LA e Prestação de 

Serviços a Comunidade – PSC, é desenvolvida pela gestão 

municipal em ação conjunta com o Ministério Público, Juizado 

da Infância e Juventude e esta Secretaria, cabendo ao Estado 
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o papel de facilitador do processo, efetivando as etapas de 

sensibilização, capacitação, coordenação, monitoramento e 

avaliação junto aos municípios. 

A implantação do programa é feita após mapeamento dos 

municípios que atendem aos critérios de maior demanda de 

aplicação de medidas sócio-educativas em meio aberto, 

inicialmente com a sensibilização dos gestores municipais, 

executores das medidas, Juizado da Infância e Juventude, 

Ministério Públicos e demais colaboradores, com o objetivo de 

formar a Equipe de Operadores e Executores, bem como iniciar 

a criação da rede local de proteção a criança e ao 

adolescente, com acompanhamento e monitoramento na execução 

das medidas e controle mensal dos dados estatísticos para 

alimentação do banco de dados. 

Atualmente, 188 dos 246 municípios do Estado de Goiás 

estão com o programa implantado e 58 em processo de 

sensibilização para implantação. 

As ações previstas ocorreram regularmente de acordo 

com cronograma estabelecido concernente ao monitoramento, 

assessoria e avaliação do trabalho realizado através da 

fecunda parceria entre os governos estaduais e municipais que 

atuaram de forma tecnicamente imparcial na descentralização 

das medidas sócio-educativas em meio aberto, em consonância 

com Poder Judiciário e Ministério Público, objetivando a 

garantia de direitos aos adolescentes em conflito com a lei.  

� Ação 2776 - Aparelhamento e Manutenção de Oficinas 

Profissionalizantes  

Realizações: 

A ação visa assegurar aos Adolescentes em cumprimento 

de medidas Sócio-educativas privativa de liberdade, a 

oportunidade de se qualificar para o mundo do trabalho 

propiciando a aquisição de novos valores para a sua inclusão 

social. 

O processo de aquisição dos equipamentos necessários 

para implantação de Oficinas de mercenária, nas unidades da 

capital e interior, foi iniciado no ano de 2008, sendo que o 

mesmos não foi concluído em 2009 por falta de disponibilidade 

financeira. 

� Ação 2777 - Construção/Reforma/Ampliação e Equipamento 

de Unidades de Internação e Semiliberdade 

Realizações: 

A ação visa assegurar aos Adolescentes instalações 

físicas adequadas ao cumprimento das medidas sócio-educativas 

restritivas e privativas de liberdade, conforme preconiza o 

Estatuto da Criança e do Adolescente em seus Artigos 121 a 

125, para atendimento ao adolescente com medida de Internação 

e Semiliberdade, propiciando o desenvolvimento de atividades 

sócio-educativas necessárias à sua reinserção social. 

No ano de 2009, a Secretaria iniciou o processo para a 

construção da Unidade de Atendimento Socioeducativo de 

Anápolis em convênio firmado com o Governo Federal, através 

da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
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República – SEDH/PR, com o inicio das obras previstas para 

fevereiro de 2010. 

Unidade de Porangatu 

A Construção do Centro Educacional de Internação para 

Adolescentes de Porangatu foi concluída com sucesso em agosto 

do corrente ano, bem como o processo seletivo simplificado 

para contratação em caráter temporário dos profissionais que 

realizarão o trabalho na unidade que receberá os adolescentes 

para o cumprimento das medida socioeducativa de internação no 

inicio do ano de 2010.  

Unidade de Anápolis 

Construção prevista para o ano de 2010 conforme 

convênio firmado entre a Secretaria Especial de Direitos 

Humanos da Presidência da República e esta Secretaria, 

aguardando processo licitatório para providencias 

subseqüentes. A referida estrutura atenderá 31 municípios do 

Centro Goiano. 

Unidade de Itumbiara 

Reforma/Adaptação de nova estrutura prevista para o 

ano de 2010 para a ampliação do atendimento aos adolescentes 

em cumprimento de medida sócio-educativa de internação, 

residentes no município de Itumbiara e mais 25 municípios da 

Região do Sul Goiano. 

Unidade de Jataí 

Reforma/Adaptação da estrutura existente prevista para 

o ano de 2009 para atendimento regionalizado aos adolescentes 

da Região do Sudoeste Goiano contemplando 26 municípios. 

Reforma Constante 

São realizados periodicamente conforme necessidade 

pequenos reparos na estrutura física geral das unidades 

compreendendo para esta ação pequenos consertos elétricos, 

hidráulicos, alvenaria e pintura. 

� Ação 2778 - Capacitação Permanente dos Operadores e 

Agentes Executores das Medidas Sócio-Educativas  

Realizações: 

A ação visa desenvolver um processo de capacitação 

continuada dos operadores e agentes envolvidos na aplicação e 

execução das medidas sócio-educativas, visando a qualificação 

e o aperfeiçoamento da pratica social e a conseqüente 

execução destas medidas com a eficiência e eficácia. 

Nas unidades de atendimento à medida sócio-educativa 

de semiliberdade e internação são realizadas reuniões 

bimestrais com o objetivo de proceder a capacitação 

continuada de todos os agentes envolvidos no processo sócio-

educativo, com a finalidade de preparar estes profissionais 

para as vivências de teoria e prática juntos aos adolescentes 

e familiares inseridos no programa.  

Nas coordenações de atendimento à medida sócio-

educativa em meio aberto são realizadas capacitações “in-

loco ” de forma sistemática nas visitas de assessoria e 

monitoramento realizadas pela equipe técnica desta Gerência 

conforme planejamento anual e/ou diante de solicitações dos 

mesmos para a capacitação de novos integrantes da equipe. 

Em 2009 registramos a realização de encontros 

semestrais para cada campo de ação compreendendo num grupo os 
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atores envolvidos no processo de execução das medidas 

privativas e restritivas de liberdade e em outro grupo os 

executores das medidas socioeducativas em meio aberto 

ANO 2009 

Especificação dos Eventos 

N.º de 

Participantes

N.º de 

Municípios

Curso de Formação para os Trabalhadores 
do Centro de Internação para Adolescentes 
– CIA, Centro de Atendimento Sócio-
Educativo – CASE e Centro de Internação 
Provisória – CIP e Liberdade Assistida – 
L. A. (Caps Girassol – Curso em 6 
Módulos) 

40 1 

Curso de Capacitação dos Agentes 
Executores e Operadores das Medidas 
Socioeducativas na Unidade Centro de 
Atendimento Socioeducativo – CASE / Rio 
Verde 

15 1 

Encontro de Juízes para discussão da 
Regionalização das Medidas 
Socioeducativas privativas e restritivas 
de liberdade, bem como debater possíveis 
alterações do Provimento nº 014/2008, de 
15 de dezembro de 2008, que regulamenta a 
delegação de competência na execução da 
Medida Socioeducativa de Internação.  

25 20 

Encontro de Promotores para discussão da 
Regionalização das Medidas 
Socioeducativas privativas e restritivas 
de liberdade, bem como debater possíveis 
alterações do Provimento nº 014/2008, de 
15 de dezembro de 2008, que regulamenta a 
delegação de competência na execução da 
Medida Socioeducativa de Internação. 

25 20 

ANO 2009 

Especificação dos Eventos 

N.º de 

Participantes

N.º de 

Municípios

Curso de Capacitação para 
Agentes Executores das Medidas 
Socioeducativas em Meio Aberto. 
Nível Básico: "Implantação das 
Medidas Socioeducativas em Meio 
Aberto" (03 Módulos) 

75 60 

Curso de Capacitação para 
Agentes Executores das Medidas 
Socioeducativas em Meio Aberto. 
Nível Avançado: “Implementação 
e Fortalecimento das Medidas 
Socioeducativas"  
(03 Módulos) 

170 80 

Reunião de Sensibilização para 
Implantação das Medidas 
Socioeducativas em Meio Aberto 

248 62 

� Manutenção ds Unidades Sócio-Educativas Restritivas 

ePrivativas d Liberdade 

Realizações: 

A ação visa assegurar o atendimento digno aos 

adolescentes em conflito com a Lei, de conformidade com o 

disposto no ECA e SINASE e resoluções do CONANDA, promovendo 

as condições necessárias à sua plena reintegração social, 

tais como: 
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Transporte 

A manutenção dos serviços de transporte de 

adolescentes, tais como: traslado para audiências, para 

atendimentos médicos, odontológicos e outros são 

disponibilizados pela frota da Secretaria de Estado de 

Cidadania e Trabalho. 

Atendimentos Médicos e Odontológicos: 

As Unidades contam com equipe de profissionais da área 

médica e de enfermagem para a prestação de atendimentos 

imediatos e encaminhamentos à Rede Pública de Saúde. Esta 

Secretaria disponibiliza parte dos medicamentos e materiais 

médico hospitalares não encontrados na rede pública através 

da realização de contratos. 

Educação 

As Unidades de Atendimento Sócio-Educativas privativas 

de liberdade possuem salas de aula para o atendimento escolar 

aos adolescentes internos que é realizados através de 

parcerias com a Rede Municipal e Estadual de Educação através 

da disponibilização de professores ou implantação de Unidades 

Escolares nas dependências dos centros de internação.  

Os adolescentes em cumprimento de medidas sócio-

educativas restritivas de liberdade estudam em unidades 

escolares da rede pública, situadas nas proximidades das 

unidades, estas possuem ainda profissionais capacitados para 

o acompanhamento (reforço) escolar dos adolescentes. 

Alimentação 

A alimentação fornecida diariamente nas Unidades de 

atendimento sócio-educativo (almoço e jantar) é adquirida 

através de Contratos firmados entre esta Secretaria e 

empresas do gênero de acordo com a demanda. Parte da 

alimentação  é fornecida mensalmente conforme solicitação das 

unidades para o preparo de lanches e refeições 

complementares, as unidades contam ainda com o beneficio 

fornecido pelo Programa Renda Cidadã para compra de pães e 

leite. 

UNIDADES DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO 

PLANTÃO INTEGRADO INTERINSTITUCIONAL/ GOIÂNIA 

Unidade destinada ao atendimento ao adolescente 

envolvido com a prática de ato infracional, logo após o 

cometimento do mesmo e até a aplicação da medida cabível. 

Funciona 24 horas ininterruptas, e o adolescente permanece na 

unidade por um período máximo de 72 h.  

CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CIP/ GOIÂNIA 

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes que 

aguardam decisão judicial para aplicação de medida sócio-

educativa. Funciona ininterruptamente e o adolescente pode 

permanecer na unidade por um período máximo de 45 dias, com 

capacidade para o atendimento de 40 adolescentes do sexo 

masculino. Esta unidade atende também adolescentes em 

cumprimento de internação por regressão de medida por um 

período máximo de 90 dias conforme decisão judicial. 
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CENTRO DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES – CIA / GOIÂNIA 

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes que 

cumprem medida sócio-educativa de internação, por um período 

máximo de 3 anos, com funcionamento e ininterrupto e 

capacidade máxima para o atendimento de 60 adolescentes do 

sexo masculino.  

CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO - CASE / GOIÂNIA 

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes em 

cumprimento de medida sócio-educativa de internação, por um 

período máximo de 3 anos, após iniciado o cumprimento desta 

no CIA, como parte da proposta de evolução do adolescente no 

decorrer da medida e reinserção gradativa do mesmo no meio 

sócio-familiar, possui funcionamento ininterrupto e 

capacidade para o atendimento de 60 adolescentes de ambos os 

sexos.  

CENTRO DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES – CIAA/ 

ANÁPOLIS 

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes em 

cumprimento de internação provisória (45 dias), internação 

por regressão de medida (até 90 dias) e medida sócio-

educativa de internação (até 3 anos), possui funcionamento 

ininterrupto e capacidade para o atendimento de 40 

adolescentes de ambos os sexos. 

CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO – CASE/ LUZIÂNIA 

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes em 

cumprimento de internação provisória (45 dias), internação 

por regressão de medida (até 90 dias) e medida sócio-

educativa de internação (até 3 anos), possui funcionamento 

ininterrupto e capacidade para o atendimento de 60 

adolescentes de ambos os sexos. 

CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO – CASE/ FORMOSA 

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes em 

cumprimento de internação provisória (45 dias), internação 

por regressão de medida (até 90 dias) e medida sócio-

educativa de internação (até 3 anos), possui funcionamento 

ininterrupto e capacidade para o atendimento de 80 

adolescentes de ambos os sexos. 

CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO – CASE/ RIO 

VERDE 

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes em 

cumprimento de internação provisória (45 dias), internação 

por regressão de medida (até 90 dias) e medida sócio-

educativa de internação (até 3 anos), possui funcionamento 

ininterrupto e capacidade para o atendimento de 14 

adolescentes de ambos os sexos. 

CENTRO DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES - CIAJ / JATAÍ 

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes em 

cumprimento de internação provisória (45 dias), internação 

por regressão de medida (até 90 dias) e medida sócio-

educativa de internação (até 3 anos), possui funcionamento 

ininterrupto e capacidade para o atendimento de 18 

adolescentes de ambos os sexos. 
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CENTRO DE RECEPÇÃO AO ADOLESCENTE INFRATOR – CRAI / 

ITUMBIARA 

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes em 

cumprimento de internação provisória (45 dias), internação 

por regressão de medida (até 90 dias) e medida sócio-

educativa de internação (até 3 anos), possui funcionamento 

ininterrupto e capacidade para o atendimento de 20 

adolescentes de ambos os sexos. 

UNIDADES DE SEMILIBERDADE 

São unidades que se caracterizam pelo atendimento e 

acompanhamento ao adolescente que cumpre medida sócio-

educativa de semiliberdade. Desenvolvem ações de forma 

integrada com a rede pública de atendimento e articulada com 

a família e comunidade na busca da ressocialização e 

reintegração social dos mesmos. Possui funcionamento 

ininterrupto embora os adolescentes não permaneçam na unidade 

o dia todo já que parte das atividades é realizada 

externamente. 

Unidade de Semiliberdade de Anápolis: Capacidade – 15 

adolescentes de ambos os sexos. 

Unidade de Semiliberdade de Formosa: Capacidade – 15 

adolescentes de ambos os sexos. 
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PROGRAMA 1904 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS 

DO IDOSO 

O Programa DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DO 

IDOSO alcançou seus objetivos em 2009 que foi assegurar a 

promoção e garantia dos direitos da pessoa idosa. No que se 

refere a ações para garantia dos direitos do idoso, ressalta-

se a criação, pelo Governo do Estado da Lei n.º4.765, que  

institui o Passe Livre Intermunicipal para a pessoa de 65 

anos acima, com o objetivo de garantir o efetivo exercício do 

direito de ir e vir em todo o Estado de GO, com respeito à 

pessoa idosa e em observacia ao Estatuto da Pessoa Idosa 

� Ação 2794 - Capacitação e Formação Continuada dos 

Gestores e Operadores da Política 

Realizações: 

A ação visa realizar capacitação continuada de 

gestores municipais, dirigentes de instituições de longa 

permanência, operadores do sistema de justiça, cuidadores, 

idoso, familiares e grupos de auto-ajuda para atendimento 

humanizado do idoso, a promoção, proteção e defesa de seus 

direitos.  

A exemplo do ano de 2008 em 2009 por dificuldades 

orçamentária/financeira a presente ação  foi   executada  na 

Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social. 

� Ação 2795 - Implantação e Implementação da Rede de 

Serviços ao Idoso 

Realizações: 

A ação visa articular e organizar a Rede Estadual de 

Serviços ao Idoso como espaço coletivo e de circulação e 

informação a fim de potencializar resultados das ações na 

perspectiva de garantia de direitos do idoso. 

A exemplo do ano de 2008 em 2009 por dificuldades 

orçamentária/financeira a presente ação foi executada  na 

Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social. 

PROGRAMA 1905 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROAD 

� Ação 2797 - Implantação e Implementação da Rede de 

Serviços a Pessoa com Deficiência 

Realizações: 

A ação visa organizar e fortalecer a Rede Unificada de 

Serviços para pessoa com deficiência, integrando 

prioritariamente as ações desenvolvidas pelas Políticas 

Públicas de saúde, educação, trabalho e assistência social, 

bem como seus respectivos parceiros no 3º Setor. 

A exemplo do ano de 2008 em 2009 por dificuldades 

orçamentária/financeira a presente ação  foi   executada  na 

Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social. 
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� Ação 2798 - Implantação e Implementação da Política de 

Acessibilidade 

Realizações: 

A ação visa organizar e fortalecer a Rede Unificada de 

Serviços para pessoa com deficiência, integrando 

prioritariamente as ações desenvolvidas pelas Políticas 

Públicas de saúde, educação, trabalho e assistência social, 

bem como seus respectivos parceiros no 3º Setor. 

A exemplo do ano de 2008 em 2009 por dificuldades 

orçamentária/financeira a presente ação foi executada na 

Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social. 

�

� Ação 2799 - Aparelhamento e Manutenção dos Conselhos: 

Estadual e Regional 

Realizações: 

A ação visa fortalecer os espaços de Controle Social, 

tendo em vista fornecer as condições necessárias ao pleno 

cumprimento de suas atribuições legais. 

A exemplo do ano de 2008 em 2009 por dificuldades 

orçamentária/financeira a presente ação foi executada na 

Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social. 

�

�

� Ação 2800 - Capacitação e Formação Continuada dos 

Gestores e Operadores da Política - PROAD 

Realizações: 

A ação visa desenvolver e apoiar o processo de 

capacitação e formação continuada dos recursos humanos, que 

atuam na prestação de serviços e/ou defesa dos direitos das 

pessoas com deficiência, visando a eficiência e eficácia no 

desempenho de suas funções, bem como a melhoria dos serviços 

oferecidos a esse segmento da população no Estado. 

A exemplo do ano de 2008 em 2009 por dificuldades 

orçamentária/financeira a presente ação foi executada na 

Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 – Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 
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PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

� Ação 2858 - Desenvolvimento e Implementação de 

Políticas/Normas de Remuneração no Âmbito do Poder 

Executivo 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009 

� Ação 2859 - Implementação do Programa Saúde no Serviço 

Público 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009 

PROGRAMA 3314 - EXCELÊNCIA GERENCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DO ESTADO DE GOIÁS (PEG) 

� Ação 2878 - Promoção da Excelência Gerencial nas 

Organizações Públicas do Estado de Goiás 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009 

PROGRAMA 4001 – Apoio Administrativo. 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo.
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2151 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS  

PROGRAMA 1082 - PROGRAMA RENDA CIDADÃ 

O Programa Renda Cidadã alcançou seus objetivos em 

2009, sendo que após um breve período de suspensão em 2009 

retomou todas as suas atividades como: concessão dos 

benefícios às famílias e entidades filantrópicas cadastradas 

no Programa; capacitação de conselheiros, agentes executores 

e beneficiários. 

Além disso, ao retomar suas atividades, o Programa 

ajustou o foco de atendimento com base nos critérios de 

inclusão, reduzindo desvios e gastos indevidos e aumentando 

sua credibilidade e a de seus gestores. 

� Realização de Aproximadamente 1.000 (mil) palestras 

sócioeducativas em 143 (cento e quarenta e três) 

municípios goianos; 

� Ampliaçã do Programa de Transferência de Renda- Renda 

Cidadã Mais Educação e Mais Saúde 

� Distribuição de Auxílio Nutricional a 443 Entidades 

Filantrópicas; 

� Realização de Capacitação dos Conselhos Municipais de 

Cidadania dentro do Projeto Cidadania em Movimento 

atingindo aproximadamente 200 gestores do Programa 

Renda Cidadã - Programa Estadual de Transferência de 

Renda; 

� Capacitação de beneficiários do Programa Renda 

Cidadã-Programa Estadual de Transferência de Renda no 

Projeto Cidadania em Movimento atingindo 

aproximadamente 3.000 pessoas. 

OBS.: A partir de 2009 o Programa Renda Cidadã é 

executado orçamentária e financeiro, por meio do processo de 

descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para a 

Secretária de Cidadania e Trabalho. 

� Ação 2419 - Auxílio Financeiro às Famílias de Baixa 

Renda 

Realizações:  

No ano de 2009, o Programa de Renda deu continuidade 

no processo de recadastramento dos beneficiários nos 246 

municípios do Estado. Tal atividade teve por fim atualizar 

dados dos beneficiários do Programa e desligar os que não se 

enquadram nos critérios e/ou que estivesse em duplicidade com 

outros programas sociais (estadual, municipal ou federal). 

Em 2008 foi realizado o recadastramento, efetuado 

pelos Secretários Executivos de cada município, por meio de 

visitas ‘in loco’ para avaliação social de cada família 

beneficiada, e coordenado pela Secretaria de Cidadania e 

Trabalho, através da Superintendência dos Programas de 

Transferência de Renda. 

O pagamento mensal esteve suspenso durante o 

recadastramento e teve inicio em março de 2008, no ano de 

2009 foi retomado o atendimento mensal, sendo que atualmente, 

atende uma média mensal de 43.922 famílias. 
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MÊS  META FÍSICA  META FINANCEIRA 

JANEIRO 42.126 R$ 3.370.080,00 

FEVEREIRO 42.112 R$ 3.368.960,00 

MARÇO 42.668 R$ 3.413.440.00 

ABRIL 43.038 R$ 3.443.040,00 

MAIO 43.384 R$ 3.470.720,00 

JUNHO 43.857 R$ 3.508.560,00 

JULHO 43.795 R$ 3.503.600,00 

AGOSTO 43.913 R$ 3.513.040,00 

SETEMBRO 44.134 R$ 3.530.720,00 

OUTUBRO 44.134 R$ 3.530.720,00 

NOVEMBRO 47.973 R$ 3.837.840,00 

MÉDIA MENSAL 43.739  

TOTAL  R$38.490.720,00 

Fonte: Banco de Dados da Superintendência de Transferência 
de Renda 

�

�
�

� Ação 2421 - Auxílio Emergencial a Pessoa de Baixa 

Renda 

Realizações:  

A ação visa distribuir Kits de Alimentos e gênero de 

primeira necessidade, em caráter temporário,  a família 

vítimas de catástrofes ou demais necessidades emergenciais, 

como também atender comunidades vunerabilizadas 

economicamente como: quilombolas, ciganos, indigenas, GLBTT's 

outras. 

No ano de 2009, forma distribuídos 2.800 Kits 

Alimentícios. 
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� Ação 2441 - Inserção Produtiva de Famílias 

Vulnerabilizadas – Criando Oportunidades e Unidades de 

Produção 

Realizações:  

Esta ação visa instrumentalizar  membros das famílias 

beneficiadas pelo programa, por meio de  ações de 

qualificação profissional, voltadas para o trabalho e geração 

de renda, bem como incentivo ao associativismo, com vista a 

emancipação futura dessa famílias e ingresso no mercado 

produtivo 

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO DAS PALESTRAS NOS MUNICÍPIOS 
GOIANOS 

TEMAS ÀREAS ABRANGIDAS 
TOTAL DE 

PALESTRAS EM 
2009 

TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

EM 2009 

Saúde 347 

Social 280 

Educação 63 

Programa Renda Cidadã 41 

Economia 45 

Segurança 11 

Religiosos 10 

Meio Ambiente 7 

Trabalho/Profissionalização 5 

284 Pessoas

TOTAL GERAL 809  

TOTAL DE MUNICÍPIOS QUE 
REALIZARAM PALESTRAS 

TOTAL GERAL DOS 
MUNICÍPIOS GOIANOS 

143 246 
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Pofiss.

TOTAL DE PALESTRAS 2009

TOTAL DE
PALESTRAS
2009

CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA RENDA CIDADANIA-
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

PROJETO CIDADANIA EM MOVIMENTO-

PALESTRA: ECONOMIA DOMÉSTICA 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

04 REGIONAIS 3.000 PESSOAS 
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� Ação 2446 - Auxílio no Pagamento das Tarifas de 

Energia Elétrica, Água e Esgoto às Famílias de Baixa 

Renda 

Realizações:  

Esta ação consiste no auxilio financeiro mensal na 

forma de isenção das contas de: energia elétrica quando o 

consumo for  até 50 Kws/mês; água tratada de até 5.000 

Litros/mês e de utilização do serviço de coleta de esgoto, 

instituído pela Lei 14.052 de 21 de dezembro de 2001, visando 

com isso promover a redução das despesas das famílias 

cadastradas no Programa Renda Cidadã, proporcionando-lhes  um 

aumento na sua renda mensal. 

Demonstrativo das Famílias Beneficiadas -   
Meta Física Executada 

Ano 2009 

MESES ISENÇÃO DE 
ENERGIA 

ISENÇÃO DE 
ÁGUA 

Janeiro 2.217 12.643 
Fevereiro 2.345 12.643 
Março 2.382 14.437 
Abril 2.190 14.210 
Maio 2.316 13.170 
Junho 2.283 12.285 
Julho 2.627 12.430 
Agosto 2.291 11.516 
Setembro 2.081 10.255 
Outubro 2.071 11.099 

TOTAL 2.280 11.640 

� Ação 2463 - Auxílio no Pagamento das Tarifas de 

Energia Elétrica, Água e Esgoto às Entidades E 

Hospitais Filantrópicos 

Realizações:  

Esta ação consiste no auxilio financeiro mensal na 

forma da isenção de contas pelo consumo de energia elétrica, 

água tratada e de utilização do serviço de coleta de esgoto, 

instituído pela Lei 14.052 de 21 de dezembro de 2001, e visa 

promover o aumento da capacidade de atendimento das unidades 

de assistência social e de saúde, otimizando assim o serviço 

disponibilizado à comunidade e proporcionando aos seus 

usuários melhoria no desempenho e agilidade nas atividades. 

Demonstrativo das Entidades/Pessoas Beneficiadas -  
Meta Física Executada 

Ano 2009 

ISENÇÃO DE ENERGIA ISENÇÃO DE ÁGUA MESES 

Entidades Pessoas Entidades Pessoas
Janeiro 264 433.948 238 375.755 
Fevereiro 264 433.948 238 375.755 
Março 264 433.948 238 375.755 
Abril 264 433.948 238 375.755 
Maio 264 433.948 238 375.755 
Junho 264 433.948 238 375.755 
Julho 264 433.948 238 375.755 
Agosto 264 433.948 238 375.755 
Setembro 262 479.336 235 418.658 
Outubro 261 479.316 233 418.620 

TOTAL 261 479.316 233 418.620 

Fonte: Banco de Dados da Superintendência de Transferência 
de Renda 
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� Ação 2464 - Auxílio Nutricional às Entidades 

Filantrópicas e Unidades de Atendimento – Pão e Leite 

Realizações:  

Esta atividade consiste no repasse do auxílio 

financeiro às entidades filantrópicas cadastradas no Programa 

Pão e Leite. Após o recastramento em 2008, esta ação atende 

atualmente uma media de 390 entidades/mês e 44.099 pessoas.A 

coordenação de acompanhamento às Entidades, oferece um 

serviço de orientação e fiscalização das mesmas.  

MÊS  META FÍSICA META FINANCEIRA  

JANEIRO 409 R$ 330.664,00 

FEVEREIRO 395 R$ 353.026,80 

MARÇO 414 R$ 346.221,20 

ABRIL 428 R$ 361.797,20 

MAIO 414 R$ 369.406,80 

JUNHO 304 R$ 264.710,40 

JULHO 304 R$ 264.710,40 

AGOSTO 411 R$ 373.262,40 

SETEMBRO 419 R$ 379.320,00 

OUTUBRO 419 R$ 379.320,00 

NOVEMBRO 376 R$ 294.556,80 

MÉDIA MENSAL 
390  

TOTAL 
 R$ 3.716.996,00 

Fonte: Banco de Dados da Superintendência de 
Transferência de Renda 

� Ação 2465 - Aparelhamento e Manutenção das Secretarias 

Executivas e dos Conselhos Municipais de Cidadania 

Realizações:  

Esta ação objetiva fornecer as condições necessárias 

ao pleno exercício das Secretarias Executivas dos Conselhos 

Municipais de Cidadania para o cumprimento de suas 

atribuições legais. 

A ação APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS 

EXECUTIVAS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA não foi 

executada no período analisado. 

� Ação 2467 - Capacitação e Formação Continuada dos 

Conselheiros e Agentes Executores - Renda Cidadã 

Realizações:  

Esta ação teve por objetivo capacitar os conselheiros 

e os demais agentes executores do Programa, de forma a 

otimizar os serviços oferecidos às famílias beneficiadas 

pelos Programas de Transferência de Renda no Estado de Goiás. 

Em 2009, a Secretaria de Cidadania e Trabalho realizou 

capacitação de aproximadamente 200 gestores do Programa Renda 

Cidadã - Programa Estadual de Transferência de Renda, dentro 

do Projeto CIDADANIA EM MOVIMENTO 

No mês de agosto, os Secretários Executivos se 

deslocaram a Goiânia para receberem treinamento e orientações 

sobre as novas normas de transferência de município, 

solicitação de 2ª via de cartões em caso de extravio, envio 

de freqüência e rendimento 
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PALESTRAS SOBRE 

O FUNCIONAMENTO 

DOS CONSELHOS 

MUNICIPAIS DE 

CIDADANIA 

MUNICÍPIOS 

POR REGIONAIS 

PARTICIPANTES 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

MUNICÍPIOS POLO 

PROJETO: 

CIDADANIA EM 

MOVIMENTO 

PARTICIPANTES 

04 246 500 pessoas 

Goianésia, 

Itumbiara, São 

Luis Montes 

Belos e São 

Miguel do 

Araguaia 

PROGRAMA 1881 - PROGRAMA PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

O Programa PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL alcançou seu 

objetivo em 2009 que foi assegurar a manutenção das unidades 

de atendimento, ainda em processo de descentralização como: 

Casa do Idoso da Vila Mutirão, Condomínio Sol Nascente, 

Centro de Convivência do Idoso Mãe Mariinha, bem como adequar 

a estrutura física de equipamentos sociais que atuam em ações 

socioassistências e equipá-los tendo em vista a melhoria na 

qualidade dos serviços prestados ao usuário. 

No ano de 2009 foram realizadas várias capacitações 

com visitas a qualificar a gestão do Bolsa Família e Cadastro 

Único em Goiás .Participação no Projeto Cidadania em 

Movimento uma ação itinerante da Secretaria de Cidadania e 

Trabalho, que tem como objetivo principal capacitar os 

gestores da política de assistência social e desta forma 

descentralizá-la. 

� Ação 2303 - Controle e Acompanhamento das Ações de 

Inclusão Social  

Realizações: 

Objetiva viabilizar ações de inclusão e proteção 

social à população de baixa  renda do estado objetivando a 

melhoria da qualidade de vida do cidadão. 

No ano de 2009 foram realizadas várias capacitações 

com visitas a qualificar a gestão do Bolsa Família e Cadastro 

Único em Goiás , sendo: 

� Curso para operadores másteres da educação sobre o 

sistema MEC de acompanhamento de freqüência  escolar 

junto ao plano de desenvolvimento da escola , que 

contou com 300 participantes distribuídos em 02 

turnos.Este curso foi realizado em parceria com a 

operadora máster estadual (SEE e com representantes 

do MEC e Senarc). 

� Capacitação de multiplicadores para o PBF, 

condicionalidades da saúde, que contou com 

aproximadamente 450 participantes distribuídos em 02 

turnos. Foi realizado em parceria com a Coordenação 

Estadual de Alimentação e Nutrição/SES. 

� Encontro de coordenadores municipais do PBF e Cad 

Único com a temática: Cadastro Único, Bolsa Família e 

Gestão de benefícios ; Bolsa família e 

condicionalidades da saúde e educação e gestão 

compartilhada do Programa Bolsa Família. Participaram 

do evento 360 pessoas, superando a meta inicial de 

300 participantes, este evento contou com a 
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colaboração da Senarc que disponibilizou os 

palestrantes: Letícia Bartolo – Diretora de cadastro 

único da Senarc, Antônio e Sergio – Técnicos da 

Diretoria, e também com a colaboração da Universidade 

Católica de Goiás que cedeu o auditório. 

A Secretaria de Cidadania e Trabalho tem prestado 

assessoria técnica aos 246 municípios goianos em local ou via 

e-mail  ou telefone. E também na intersetorialidade das 

políticas de saúde, educação e assistência social. 

No Projeto de Cidadania em Movimento – uma ação 

itinerante da Secretaria de Cidadania e Trabalho envolvendo 

as áreas de assistência social, direitos humanos, 

transferência de renda, trabalho, entre outros,foram 

realizadas oficinas de capacitação com carga horária de 8 

horas com a participação de coordenadores municipais do PBF e 

Cad Único, operadores máster da educação, profissionais da 

saúde, assistência social, instancia de controle social do 

bolsa, trabalhando diversas temáticas como: ICS, aplicação 

dos recursos provenientes do IGD, condicionalidades da 

educação(Projeto Presença), condicionalidades da saúde, 

cadastro único, além do tratamento das informações 

averiguadas no TCU. No ano de 2009 foram realizados na 

Cidadania em Movimento os municípios pólos: Pires do Rio, 

Goianésia, Itumbiara, São Luiz de Montes Belos, São Miguel do 

Araguaia. Já participaram 97 municípios e 313 pessoas. 

Durante cada edição do Projeto Cidadania em Movimento, 

são realizadas reuniões com beneficiários do município pólo, 

onde além de esclarecer dúvidas quanto ao bolsa família, é 

ministrada palestra sobre economia doméstica, cada 

participante ao final da reunião recebe Kit lanche. Estas 

palestras tem alcançado participações expressivas dos 

beneficiários e são mobilizados pela coordenação local. 

� Ação 2716 - Manutenção das Ações de Proteção Social

Realizações:  

A ação visa assegurar a manutenção das unidades de 

atendimento, ainda em processo de descentralização como : 

Casa do Idoso da Vila Mutirão, Condomínio Sol Nascente, 

Centro de Referência em Convivência do Idoso - Mãe Mariinha. 

A Casa dos Idosos – Vila Mutirão é uma Unidade 

Operacional da Secretaria de Cidadania e Trabalho, sendo esta 

uma Instituição de Longa Permanência para idosos realizando 

atendimento integral moradia, serviços de saúde, educação e 

lazer. 

Em execução direta, a Secretaria de Cidadania e 

Trabalho mantém a Casa dos Idosos – Vila Mutirão, sendo esta 

uma Instituição de Longa Permanência para Idosos, realizando 

atendimento, integral à pessoa idosa, oferecendo moradia, 

serviços de saúde, educação e lazer, além de desenvolver 

trabalho sócio – educativo com moradores desta unidade, 

atende idosos residentes na área de abrangência da Casa dos 

Idosos, desenvolvendo trabalho sócio – educativo com 

moradores e comunidade. 

Desenvolver um trabalho sócio – educativo com 

moradores da Instituição e também com idosos residentes na 

área de abrangência da Casa dos Idosos. 
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Especificação Meta 
Prevista 

Meta 
Atendida 

Moradores 42 42 
Comunidade 300 300 

As atividades são desenvolvidas, também por meio de 

parcerias com a rede de saúde; Secretaria Municipal da 

Educação com o Projeto Aja; Ministério Público; Universidade 

Católica; Laboratório e doações da comunidade. E como ponto 

negativo a falta de recursos para dinamização do trabalho. 

Em 2008 foram realizados encontros intergeracionais 

entre moradores, comunidade, alunos de escolas, grupos 

religiosos como também o entrosamento com familiares do idoso 

morador participando e assumindo responsabilidade junto com a 

coordenação da unidade, com o objetivo de possibilitar melhor 

atendimento do idoso em suas necessidade básica. 

Centro de Referencia em Convivência da Pessoa Idosa 

(CRCI). A Secretaria de Cidadania e Trabalho, considerando as 

necessidades dos profissionais que prestam atendimento à 

pessoa idosa no Estado de Goiás, em 2009, mudou o atendimento 

do Centro de Convivência de Idosos “Mãe Mariinha ” – Jardim 

Novo Mundo, que antes era apenas em Centro de Convivência, 

com atividades Terapêuticas, Físico, Recreativas, Lazer e 

Cultural, passa a ser também um Centro de Referencia em 

Convivência da Terceira Idade (CRCI). Uma Unidade planejada 

para qualificar profissionais em Gerontologia Social. 

O CRCI é hoje, referencia para os Municípios do Estado 

de Goiás na promoção,  construção e  manutenção  da qualidade 

de vida e nas relações interpessoais da pessoa idosa, através 

de  oficinas, palestras, cursos de cuidadores familiares de 

idosos, cursos de autocuidado,além dos passeios, comemorações 

e festividades a partir da elaboração de projetos para são 

desenvolvidos na própria Unidade e, mediante Assessoria 

Gerontológica disponível à todos os Municípios nas ações 

relacionadas ao tema sobre o envelhecimento. 

Cursos Realizados Meta 
Realizada 

Curso de Auto – Cuidado 40/semanal 
Curso de Cuidadores de Idosos 
para familiares de idosos 

256/ano 

Canto Coral modelo 20 
Hidroginástica 120/semanal 
Oficinas de Convivência e 
Inclusão Produtiva 

100/ano 

Alfabetização de Adultos 40 / dia 
Atividades Sócias Recreativas e 
de Lazer 

120 

O Condomínio Sol Nascente é uma Unidade de Abrigo que 

têm a função de abrigar em condição temporária, como medida 

protetiva, crianças vítimas de abandono, maus tratos e 

violência doméstica.   

A Unidade de Abrigo tem entre seus objetivos, garantir 

a criança proteção integral prevista na Lei nº 8069/90, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assegurando-lhes 

condições básicas de acolhimento, saúde, educação, 

alimentação, cultura, esporte e lazer, possibilitando-lhes o 

desenvolvimento pessoal e social e contribuindo com a sua 

formação enquanto cidadão (ã), autônomo, solidário e 

competente, tudo isto visando o seu retorno ao convívio 

familiar e comunitário. 
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No ano de 2009 atendemos e abrigamos somente crianças 

até 12 anos, pois, no momento temos duas casas desativadas 

que deverão passar por uma reforma e adequação para 

abrigarmos adolescente com idade superior a doze anos.  

Faixa Etária Meta Física Realizada 

Crianças atendidas de 00 
a 06 anos incompletos 
(masculino e feminino) 

38 

Crianças de 06 a 12 anos 
incompletos (masculino) 36 

Crianças de 06 a 12 anos 
incompletos (Feminino) 

30 

TOTAL 104 

O Centro Estadual de Apoio ao Deficiente – CEAD é uma 

Unidade que trabalha a reabilitação e habilitação de pessoas 

com deficiências: física, visual, auditiva, mental, 

múltiplas, síndromes e atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor, sem restrição quanto à idade, município de 

origem, escolaridade e poder socioeconômico, visando à 

inclusão social de forma digna e em busca de uma igualdade 

social.  

Faixa Etária Meta Física Realizada

00 a 06 anos ����

07 a 14 anos ����

15 a 21 anos ���

Acima de 21 anos ���

TOTAL ����
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

� Apoio Pedagógico, Apoio Psicológico para usuários e 

famílias, Artes, Atividade de Vida Diária, Braille e 

Sorobã, Braille à comunidade, Estimulação precoce, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Libras para usuários, 

familiares e comunidade, Natação, Odontologia, 

Orientação e Mobilidade, Psicomotricidade, 

Psicopedagogia, Serviço Social e Terapia ocupacional. 

� É servido alimentação aos usuários em atendimento. 

� Assessoramento continuado a profissionais, 

instituições e entidades da rede, que prestam serviço 

às pessoas com deficiência no Estado de Goiás. 

MUNICÍPIOS DE ORIGEM DOS USUÁRIOS: 

Abadia de Goiás, Acreúna, Anápolis, Aparecida de 

Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Caldazinha, 

Cristianópolis, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapo, 

Gurupi, Hidrolândia, Inhumas, Itaguari, Nerópolis, Orizona, 

Palmeiras de Goiás, Professor Jamil, Sanclerlândia, Santa 

Rosa de Goiás, Santo Antonio de Goiás, Senador Canedo, 

Trindade. 

PARCERIAS: 

� Secretaria Estadual da Educação; 

� Secretaria Municipal de Educação de Goiânia; 

� Universidade Católica de Goiás; 

� Universidade Estadual de Goiás. 

� Ação 2717 - construção/reforma/ampliação/aparel e 

Revitalização dos Equip. Sociais 

Realizações:  

A ação visa adequar a estrutura física de equipamentos 

sociais que atuam em ações socioassistências, bem como  

equipá-los tendo em vista a melhoria na qualidade dos 

serviços prestados ao usuário. 

No ano de 2009, foi concluída a reforma do Posto de 

Enfermagem do Complexo GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA, em 

parceria com a Organização das Voluntárias de Goiás, por meio 
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de convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome. 

� Ação 2718 - Subvenções Sociais às Organizações Não 

Governamentais 

Realizações: 

CONTRATO DE GESTÃO COM A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DO 

ESTADO DE GOIÁS - OVG 

Objetiva o atendimento às crianças, adolescentes, 

deficientes e famílias, respaldando as ações da OVG , podendo 

proporcionar a médio prazo, a integração de outras ações que 

possam colaborar com a inclusão dessas clientela prioritária, 

através da: 

� Fábrica de Enxovais 

� Fábrica de malhas Compressivas 

� Fábrica de Fraldas Descartáveis 

� Fábrica de Cadeiras de Rodas 

Manutenção das Unidades 

� Centro Social Dona Gercina Borges 

� Condomínio Solidariedade 

� Casa do Interior 

� Centro Goiano de Voluntariado 

� Abrigo Sagrada Família 

Manutenção do Restaurante Popular (A partir de 2009 é 

executado orçamentária e financeiro, por meio do processo de 

descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para a 

Secretária de Cidadania e Trabalho) 

Oficinas Educacionais Comunitárias(A partir de 2009 é 

executado orçamentária e financeiro, por meio do processo de 

descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para a 

Secretária de Cidadania e Trabalho) 

PROGRAMA 1898 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E 

PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 

� Ação 2764 - Implantação e Implementação de Escritórios 

Populares de Intermediação e Mediação de Conflitos 

Realizações:  

A ação visa possibilitar a difusão de 

conhecimento sobre o direito e a promoção de meios para 

implementação e efetivação dos direitos humanos, mediante 

instalação de Escritórios Populares de Intermediação e 

Mediação de Conflitos. 

Em 2008 iniciou-se o processo para a implementação dos 

escritórios populares de intermediação e mediação de 

conflitos, no entanto não foi possível sua execução em 2009 

por dificuldades orçamentária/financeira.  
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� Ação 2765 - Regularização/reforma/ampliação/aparel. e 

Revitalização dos NACS 

Realizações:  

A ação visa reordenar e revitalizar os Núcleos de 

Apoio a Comunidade (NAC's) com vista ao desenvolvimento de 

ações que tenham como foco a geração de renda, a cultura e o 

lazer, visando a melhoria da qualidade de vida dos membros da 

comunidade. 

Os NAC’s têm por publico Alvo, prioritário, os 

beneficiário dos programas de governo, crianças jovens, 

adultos e idosos. 

Atividades desenvolvidas pelas entidades: cultura, 

lazer, Cursos de capacitação proporcionando à melhoria da 

qualidade de vida da comunidade. 

Demonstrativo da Situação de Funcionamento dos NAC’s 

Tipo da Situação Numero 

Com Solicitação de Termo de Cessão de 
Uso, pelas Entidades 

26 

NAC em funcionamento normal com 
solicitação de cessão de uso 

20 

Sem Solicitação 
19 

Total 65 

Localização  dos NAC’s 

Município Numero 

Goiânia 58 
Aparecida de Goiânia 01 
Trindade 03 
Teresópolis 01 
Senador Canedo 02 

Total 65 

Total de Núcleos de Apoio a Comunidade (NAC's) : 65

NAC do Parque Ateneu 
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� Ação 2766 - Capacitação e Formação de Lideranças 

Comunitárias 

Realizações:  

A ação visa desenvolver e apoiar o processo de 

capacitação e formação continuada de lideranças comunitárias 

como forma de contribuir para o fortalecimento dos movimentos 

sociais comunitários 

Obs.: Está ação é executada em conjunto com a ação de 

FORTALECIMENTO E APOIO FINANCEIRO AOS MOVIMENTOS COMUNITÁRIOS 

Através do Projeto Cidadania em Movimento, foi 

realizado Cursos de Capacitação de lideres Comunitários em 

diversos municípios Goianos, nos  pólos conforme quadro 

abaixo: 

Nº Municípios QUANT.LIDERES 
POR AÇÃO Total 

01 Pires do Rio 35 
02 Goianesia 45 
03 Itumbiara 23 
04 São Luiz dos M Belos 27 
05 São M.do Araguaia 41 
TOTAL 171 

171 

�

� Ação 2767 - Cidadania e Justiça Social 

Realizações:  

A ação visa oportunizar à população em situações de 

vulnerabilidades e riscos sociais o acesso a serviços 

essenciais - assistência jurídica e documentação civil 

básica, além de orientação sócio-educativas, visando promover 

o exercício de sua cidadania. 

Projeto Balcão de Direitos 

Em 2009, a Secretaria deu continuidade ao Projeto 

Balcão de Direitos – Porta de Entrada para a Cidadania, em 

parceria com o Governo Federal, implementado em municípios 

goianos que compõem o Território da Cidadania, oportunizando 

à população em situação de vulnerabilidade ou riscos sociais, 

o acesso a serviços essenciais – assistência jurídica, 

documentação civil básica, orientações sobre seus direitos, 

bem como qualificar os atores sociais do município para o 

enfrentamento da violação de direitos, com vistas a promover 

o exercício da cidadania e a defesa dos direitos humanos. 

Referido Projeto tem um grande diferencial, isto é, 

vai onde a população está, é itinerante, realizado no local 

onde vive a população alvo, residentes em localidades de 

difícil acesso aos serviços básicos e regiões economicamente 

desfavorecidas com baixíssimo índice de desenvolvimento 

humano, onde predomina a baixa renda per capita, a 

precariedade das condições de vida da população, a 

dificuldade de acesso a serviços e/ou ações, como expedição 

de C.P.F., certidão de casamento (2ª via), certidão de 

nascimento (1ª e 2ª via), carteira de identidade, carteira de 

trabalho, título de eleitor, desencadeando um processo de 

exclusão social e de desajustes, impossibilitando o exercício 

de seus direitos de cidadania 

A grande inovação do Projeto Balcão de Direitos, em 

2008 e 2009, foi à realização de Cursos de Capacitação em 

Direitos Humanos, realizado especificamente para essa 
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população, ministrado por professores habilitados com 

experiência nesse público alvo, pois inclusive integram a 

Rede de Educação Cristã e a chancela da Universidade Federal 

de Goiás – Faculdade de Direito – Campus  Goiânia. Em 

decorrência da parceria exitosa está em fase de elaboração o 

Termo de Cooperação Técnica entre esta Secretaria e a 

Faculdade de Direito, no sentido de implementar os Cursos de 

Direitos Humanos. Esse Projeto contou ainda com o apoio 

logístico de Furnas Centrais Elétricas S/A. 

Demonstrativo dos Serviços Oferecidos

Serviços Oferecidos Quant. 

Carteira de Identidade - 1ª 
e 2ª vias 14.449 

C.P.F. 7.328 

Carteira de Trabalho  8.722 

Título de Eleitor 1.533 

1ª Via de Certidão de 
Nascimento 

05 

2ª Via de Certidão de 
Nascimento 

1.258 

2ª Via de Certidão de 
Casamento 154 

Orientação Jurídica / 
Orientação do INSS 1.315 

Fotografia 46.200 

Xerox para documentos 49.529 

Passaporte do Idoso 974 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS 1.455 

TOTAL GERAL DE PESSOAS 
ATENDIDAS 132.634 

Demonstrativo dos Municípios Atendidos 

Municípios 

Águas Lindas de Goiás 
Alto Horizonte 
Alto Paraíso 
Alvorada do Norte 
Aparecida de Goiânia 
Aragoiânia 
Araguapaz 
Aurilândia 
Bom Jardim de Goiás 
Bom Jesus de Goiás 
Buritinópolis 
Cachoeira Alta 
Caldas Novas 
Campinorte 
Campos Belos 
Campos Verdes 
Cavalcante 
Cezarina 
Corumbá de Goiás 
Cristalina 
Cristianópolis 
Damianópolis 
Edéia 
Fazenda Nova/Bacilândia 
Firminópolis 
Goianésia 
Goianira 
Gouvelândia 
Guarani de Goiás 
Iporá 
Itumbiara

Jaupaci 
Luziânia – Jardim Ingá 
Mambai 
Mozarlândia 
Nazário 
Nova Iguaçu 
Nova Roma 
Nova Veneza 
Palestina de Goiás 
Palmelo 
Palminópolis 
Panamá 
Paranaiguara 
Piracanjuba 
Pires do Rio 
Posse 
Rio Quente 
São Domingos 
São João D’Aliança 
São Luiz de Montes Belos 
São Miguel do Araguaia 
São Simão 
Silvânia 
Simolândia 
Sítio D’Abadia 
Trindade (S.Marista/Dona 
Íris II / Dona Íris I) 
Uruana 
Varjão 
Vianópolis 
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Demonstrativo dos Cursos de Capacitação em Direitos 
Humanos 

Municípios N° de 
participantes 

Nova Roma 
Simolândia 
Alvorada do Norte 
Uruana 
São Domingos 
Guarani de Goiás 
Posse 
Alto Paraíso 
São João D’Aliança 
Águas Lindas de Goiás 
Sítio D’Abadia 
Mambai 
Buritinópolis 
Campos Belos 
Calvacante 

09 
23 
06 
29 
08 
49 
11 
25 
14 
41 
18 
05 
11 
40 
03 

TOTAL GERAL 292 

Acompanhamento do Programa Bolsa Família 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de 

transferência direta de renda com condicionalidades, que 

beneficia famílias em situação de pobreza (com renda mensal 

por pessoa de R$ 60,01 a R$ 120,00) e extrema pobreza (com 

renda mensal por pessoa de até R$ 60,00), de acordo com a Lei 

10.836, de 09 de janeiro de 2004 e o Decreto nº 5.209, de 17 

de setembro de 2004. 

A gestão do Programa Bolsa Família (PBF) é realizada 

de forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços 

entre os entes federados. Essa diretriz consta da Lei nº 

10.836, de 9 de janeiro de 2004, que institui o Programa. Um 

dos seus desafios é articular os diversos agentes políticos, 

vertical e horizontalmente, em torno da promoção e inclusão 

social das famílias que vivem em situação de pobreza e 

extrema pobreza 

O Programa Bolsa Família (PBF) visa articular os 

diversos agentes políticos em torno da promoção e inclusão 

social das famílias que vivem em situação de pobreza e 

extrema pobreza. Nesse sentido, estabeleceu um modelo de 

gestão compartilhada, em que a União, os estados e os 

municípios atuam como co-responsáveis pela sua implementação, 

gestão e fiscalização. 

No que se refere a Gestão do Bolsa Família no ano de 

2009 foi realizado: 

� Curso para operadores másteres da educação sobre o 

sistema MEC de acompanhamento de freqüência  escolar 

junto ao plano de desenvolvimento da escola , que 

contou com 300 participantes distribuídos em 02 

turnos.Este curso foi realizado em parceria com a 

operadora máster estadual (SEE e com representantes 

do MEC e Senarc). 

� Capacitação de multiplicadores para o PBF, 

condicionalidades da saúde, que contou com 

aproximadamente 450 participantes distribuídos em 02 
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turnos. Foi realizado em parceria com a Coordenação 

Estadual de Alimentação e Nutrição/SES. 

� Encontro de coordenadores municipais do PBF e Cad 

Único com a temática: Cadastro Único, Bolsa Família e 

Gestão de benefícios ; Bolsa família e 

condicionalidades da saúde e educação e gestão 

compartilhada do Programa Bolsa Família. Participaram 

do evento 360 pessoas, superando a meta inicial de 

300 participantes, este evento contou com a 

colaboração da Senarc que disponibilizou os 

palestrantes: Letícia Bartolo – Diretora de cadastro 

único da Senarc, Antônio e Sergio – Técnicos da 

Diretoria, e também com a colaboração da Universidade 

Católica de Goiás que cedeu o auditório. 

A Coordenação do Programa tem prestado assessoria 

técnica aos 246 municípios goianos em local ou via e-mail  ou 

telefone. E também na intersetorialidade das políticas de 

saúde, educação e assistência social. 

Dentro do Projeto Cidadania em Movimento, uma ação 

itinerante da Secretaria de Cidadania e Trabalho, que tem 

como objetivo principal capacitar os gestores da política de 

assistência social e desta forma descentralizá-la, que tendo 

como público-alvo os Agentes Executores, operadores da 

Política de Assistência Social, do Sistema de Garantia dos 

Direitos da Criança e Adolescente, da Pessoa com Deficiência, 

do Idoso, dos Programas de Transferência de Renda e dos 

Direitos Humanos visando o fortalecimento do SUAS, forma 

realizadas oficinas de capacitação com carga horária de 8 

horas com a participação de coordenadores municipais do PBF e 

Cad Único, operadores máster da educação, profissionais da 

saúde, assistência social, instancia de controle social do 

bolsa, trabalhando diversas temáticas como: ICS, aplicação 

dos recursos provenientes do IGD, condicionalidades da 

educação(Projeto Presença), condicionalidades da saúde, 

cadastro único, além do tratamento das informações 

averiguadas no TCU. No ano de 2009 foram realizados na 

Cidadania em Movimento os municípios pólos: Pires do Rio, 

Goianésia, Itumbiara, São Luiz de Montes Belos, São Miguel do 

Araguaia. Já participaram 97 municípios e 313 pessoas. 

Durante cada edição do Projeto Cidadania em Movimento, 

também foi realizadas reuniões com beneficiários do município 

pólo, onde além de esclarecer dúvidas quanto ao bolsa 

família, é ministrada palestra sobre economia doméstica, cada 

participante ao final da reunião recebe Kit lanche. Estas 

palestras tem alcançado participações expressivas dos 

beneficiários e são mobilizados pela coordenação local. 

Projeto Legalização Civil – Casamentos Comunitários

O Presente projeto visa regularizar a situação civil 

de casais de baixa renda. Os quais já convivem maritalmente, 

convertendo uma situação de fato em direito perante a lei. 

�
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Demonstrativos dos Casamentos Realizados em 2009 

Nº Municípios Quant. 

01 Aparecida de Goiânia 500 

02 Arenopólis 30 

03 Firminopólis 30 

04 Mossâmedes 40 

05 Goianira  100 

06 Itumbiara 252 

07 Morrinhos 50 

08 Neropólis 50 

09 Águas Lindas 400 

10 Amorinopólis 30 

11 Bom Jardim 50 

12 Bom Jesus 80 

13 Caiapônia 80 

14 Campestre 30 

15 Campinorte 50 

16 Cezarina 30 

17 Gouverlândia 50 

18 Guarinos 30 

19 Maurilândia 30 

20 Nova América 30 

Nº Municípios Quant. 

21 Palminopólis 30 

22 Paranaiguara 55 

23 Piracanjuba 50 

24 Pires do Rio 30 

25 São L. de M. Belos 60 

26 Trindade 200 

27 Turvânia 50 

28 Varjão 40 

Total 2.457 

�

� Ação 2768 - Fortalecimento e Apoio Financeiro aos 

Movimentos Comunitários 

Realizações:  

A ação visa oferecer suporte técnico nas áreas 

jurídico, contábil e redatoria, bem como apoio financeiro aos 

movimentos organizados, visando contribuir para uma atuação 

mais democrática, representativa, autônoma e participativa 

dos mesmos. 

Obs.: Está ação é executada em conjunto com a ação de 

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS 
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Atendimento em Geral Capital Interior 
TOTAL 

Solicitação de Cessão de 
Uso de Nacs. 

11 x 

Orientação para Eleições 
de Associação de 
Moradores 

11 06 

Orientação para 
constituição de 
Associações de Moradores 

12 Grupo 01 

Elaboração de Estatuto 
de Associações de 
Moradores 

03 Grupo 03 

Atendimento de 
Orientação Jurídica 

151 03 

Elaboração de Estatuto 
de Associação de 
Agricultores Familiares 

x 02 

203 

TOTAL 188 15 203 

� Ação 2769 - Implantação e Implementação de Ações de 

Educação Sócio-Comunitária 

Realizações:  

A ação visa apoiar os municípios na implantação de 

projetos de educação comunitária em bairros que apresentem 

maiores índices de violência, por meio ações de 

requalificação urbana, educação integral, democratização da 

cultura, proteção á vida, participação e controle social, 

mediante o compartilhamento de responsabilidades entre o 

Poder Público e a sociedade, com vista à inclusão. 

No ano de 2009, realizou-se Cursos de Artesanais que 

tem por finalidade aproximar-se de uma política de geração de 

renda, melhoria da qualidade de vida e auto sustentabilidade 

familiar. São cursos ministrados pelo corpo técnico da 

Secretaria de Cidadania e Trabalho, em parceria com as 

prefeituras municipais, Associações de Bairros e segmentos 

organizados da Sociedade. 

Sendo recursos financeiros ( contra partida do governo 

estadual com gastos com Recursos humanos e transporte) 

Municípios N,º de 
Cursos Cursos N.º de 

alunos 

TOTAL 
DE 

ALUNOS 

1-Limpeza de 
Pele 

30 

2-Maquiagem    30 

3-Reciclagem  12 

4-Flores 12 

Santa Rosa 
05 

5-Bijuterias 16 

100 

1-Pintura em 
Tecido 

23 

2-Pedraria em 
Tecido 

14 

3-Biscuit 12 
4-Tortas 
Decoradas 

27 

5-Manicure e 
Pedicure 

18 

6-Limpeza de 
Pele  

22 

Palminopól
is 

07 

7- Maquiagem 
22 

138 
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Municípios N,º de 
Cursos Cursos N.º de 

alunos 

TOTAL 
DE 

ALUNOS 

1-Culinária 
Rápida 

31 

2-Cartonagem 09 

3-Velas 04 

4-Tortas 
Decoradas 

30 

5-Biscuit 16 

6-Limpeza de 
Pele 

25 

7-Maquiagem 24 

8-Bonecas 20 

9-Manicure e 
Pedicure 

09 

10-Reciclagem 25 

11-Tortas 
Salgadas 

31 

12- Tortas 
Decoradas 

25 

13-Limpeza de 
Pele 

25 

São Luiz 
de  

Montes 
Belos 

14 

14-Maquiagem 30 

304 

Municípios N,º de 
Cursos Cursos N.º de 

alunos 

TOTAL 
DE 

ALUNOS 

1-Corte de Cabelo 09 

2-Biscuit 24 
3-Manicure e 
Pedicure 

20 

4-Limpeza de Pele 25 

5-Maquiagem 25 

Avelinópol
is 

06 

6-Culinária 
Rápida 

19 

122 

1-Manicure e 
Pedicure 

35 

2-Limpeza de Pele 49 
Bela Vista 03 

3-Maquiagem 49 

133 

1-Limpeza de Pele 140 

2-Maquiagem 128 

3-Manicure e 
Pedicure 

24 

Goiânia 04 

4-Pintura em 
Tecido 

25 

317 

Cristianóp
olis 

01 1-Biscuit 18 18 

1-Tortas 
Decoradas 

30 
Itaguri 02 

2-Bisquit 25 
55 

1-Limpeza de Pele 30 

2-Maquiagem 30 
Trindade 03 

3-Corte de Cabelo 20 

80 

TOTAL DE PESSOAS CAPACIDADA 1.267 
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� Ação 2770 - Renda Comunitária 

Realizações:  

A ação visa reverter em benefícios sociais de caráter 

comunitário e educativo, parte do ICMS destacado nas notas 

fiscais de  venda a consumidor final, mediante campanhas de 

recolhimento e apresentação destas à Secretaria da Fazenda 

pelas organizações Comunitárias que receberão bonus, sob a 

forma de crédito outorgado. 

No ano de 2009 não houve realização da presente ação 

por falta de regulamentação do projeto, que está em fase de 

tramitação na Assembléia Legislativa. 

PROGRAMA 1904 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS 

DO IDOSO 

O Programa DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DO IDOSO 

alcançou seus objetivos em 2009 que foi assegurar a promoção 

e garantia dos direitos da pessoa idosa. No que se refere a 

ações para garantia dos direitos do idoso, ressalta-se a 

criação, pelo Governo do Estado  da Lei n.º 14.765, que  

institui o Passe Livre Intermunicipal para a pessoa de 65 

anos acima, com o objetivo de garantir o efetivo exercício do 

direito de ir e vir em todo o Estado de GO, com respeito à 

pessoa idosa e em observacia ao Estatuto da Pessoa Idosa. 

�

�

�

� Ação 2794 - Capacitação e Formação Continuada dos 

Gestores e Operadores da Política 

Realizações:  

A ação visa realizar capacitação continuada de gestores 

municipais, dirigentes de instituições de longa permanência, 

operadores do sistema de justiça, cuidadores, idoso, 

familiares e grupos de auto-ajuda para atendimento humanizado 

do idoso, a promoção, proteção e defesa de seus direitos.  

No ano de 2009 foram realizadas: 

� Capacitação permanente em Gerontologia nas unidades 

Casa dos Idosos da Vila Mutirão de março a dezembro 

de 2009, onde foram capacitadas 60 pessoas. 

� Capacitação dos funcionários para execução do 

“ Passaporte do Idoso” , no mês de fevereiro 2009, 

onde foram capacitadas 57 pessoas. 

� 7º Encontro Estadual de Instituições de Longa 

Permanência para Idosos – ILPI’s – Meta 300 

participantes. 

� Seminário Estadual: Violência e Maus Tratos Contra a 

Pessoa Idosa, no mês de junho de 2009, onde a meta 

foi alcançada 250 participantes. 

� 6º Encontro de Coordenadores de Grupos de Convivência 

de Idosos do Estado de Goiás, no mês de agosto de 

2009 – Meta alcançada 300 participantes. 

� 1º Encontro de gerontologia Social, novembro de 2009, 

meta alcançada 300 participantes. 
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Dentro do Projeto Cidadania em Movimento, uma ação 

itinerante da Secretaria de Cidadania e Trabalho, que tem 

como objetivo principal capacitar os gestores da política de 

assistência social e desta forma descentralizá-la, que tendo 

como público-alvo os Agentes Executores, operadores da 

Política de Assistência Social, do Sistema de Garantia dos 

Direitos da Criança e Adolescente, da Pessoa com Deficiência, 

do Idoso, dos Programas de Transferência de Renda e dos 

Direitos Humanos visando o fortalecimento do SUAS, a 

Coordenação da Política de Proteção e Defesa do Idoso, 

realizou capacitação aos gestores, conselheiros, técnicos, 

coordenadores de grupos de idosos e idosos, dos municípios 

participantes, para sensibilizar – los quanto à implantação e 

implementação da Rede de Serviços de Atendimento à Pessoa 

Idosa e a Implantação e Implementação dos Conselhos de Idosos 

nos municípios. 

� Ação 2795 - Implantação e Implementação da Rede de 

Serviços ao Idoso 

Realizações:  

A ação visa articular e organizar a Rede Estadual de 

Serviços ao Idoso como espaço coletivo e de circulação e 

informação a fim de potencializar resultados das ações na 

perspectiva de garantia de direitos do idoso. 

No ano de 2009 foram realizadas visitas de supervisão e 

assessoramento nas Instituições de Longa permanência para 

Idosos no estado de Goiás, atendendo apenas as emergências, 

devido ao número reduzido de técnico desta Coordenação 

� Ação 2796 - Campanhas, Eventos e Ações Educativas para 

Garantia dos Direitos do Idoso 

Realizações:  

A ação visa promover ampla e contínua campanhas 

educativas visando o combate à discriminação, à negligência, 

ao abuso e aos maus tratos contribuindo para a construção de 

novas atitudes e práticas, imprescindíveis ao envelhecimento 

ativo com segurança. 

No ano de 2009 foram realizadas eventos de Integração e 

socialização integram o calendário anual de atividades para a 

pessoa Idosa , no âmbito estadual, a exemplo do(a):

� Carnaval dos Idosos: Média de participantes/ano:  

1.500 

� Festa Junina dos Idosos: Média de participantes/ano 

1.500 

� Piquenique dos Idosos: Média de participantes/ano  

5.000 

Sendo que o evento chamado Piquenique dos Idoso, 

realizado no dia 10 de novembro de 2009, no Clube Lagoa 

Quente Termas Parque – Caldas Novas, teve por  objetivo 

proporcionar atividades sócias – recreativas, incentivando os 

idosos a desenvolverem a socialização, o entrosamento grupal 

entre Capital e interior, o resgate da Cultura popular e 

também comemorar o dia Nacional do Idoso (1º de outubro). 

No que se refere a ações para garantia dos direitos do 

idoso, ressalta-se a criação, pelo Governo do Estado  da Lei 

n.º 14.765, que  institui o Passe Livre Intermunicipal para a 

pessoa de 65 anos acima, com o objetivo de garantir o efetivo 
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exercício do direito de ir e vir em todo o Estado de GO, com 

respeito à pessoa idosa e em observacia ao Estatuto da Pessoa 

Idosa 

Em atenção ao Lei o Governo de Goiás, por meio da 

Secretaria de Cidadania e Trabalho, criou o PASSAPORTE DO 

IDOSO, documento que visa assegurar a pessoas com idade a 

partir de 65 anos, com renda familiar mensal máxima de até 3 

(três) salários mínimos e residente no Estado de Goiás, o 

direito a, no máximo, 4 (quatro) viagens gratuitas mensais 

dentro do Estado, sendo que cabe ao Sistema de Transporte 

Rodoviário Intermunicipal de Passageiros reservar 2 (duas) 

vagas gratuitas para a pessoa idosa em cada viagem.

De 2008  a 2009 já forma entregues 64.149 passaportes. 

PROGRAMA 1905 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS 

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PROAD 

�

� Ação 2797 - Implantação e Implementação da Rede de 

Serviços a Pessoa com Deficiência 

Realizações:  

A ação visa organizar e fortalecer a Rede Unificada de 

Serviços para pessoa com deficiência, integrando 

prioritariamente as ações desenvolvidas pelas Políticas 

Públicas de saúde, educação, trabalho e assistência social, 

bem como seus respectivos parceiros no 3º Setor. 

No ano de 2009 destacamos: 

�O Encontro com gestores de unidades de atendimento e 

serviços à pessoa com deficiência; 

�As visitas técnicas a unidades do 3º setor e órgãos 

governamentais buscando parcerias com vista a 

implementação  de atividades comuns, conforme PPA 

2008/2011, minimizando gastos e maximizando 

resultados em benefício da inclusão social da pessoa 

com deficiência. 

�O assessoramento a empresas de médio porte, 

favorecendo melhores condições de convivência e 

inclusão da pessoa com deficiência no ambiente de 

trabalho. 

� Ação 2798 - Implantação e Implementação da Política de 

Acessibilidade 

Realizações:  

Unificada de Serviços para pessoa com deficiência, 

integrando prioritariamente as ações desenvolvidas pelas 

Políticas Públicas de saúde, educação, trabalho e assistência 

social, bem como seus respectivos parceiros no 3º Setor. 

No ano de 2009 destacamos: 

�A elaboração de instrumentais para divulgação das 

ações de Acessibilidade na Capital e interior; 

�A realização de Capacitação de Grupos Gestores 

Municipais, para 155 Municípios que aderiram ao 

Programa BPC na Escola; 
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�Participação em Encontro de Formação na Secretaria 

Municipal de Assistência Social sobre BPC na Escola; 

�A realização de orientações em locais de atendimento 

público sobre Normas de Acessibilidade 

arquitetônica: SINE, Supermercado Extra, Banco Itaú.     

As atividades desta ação foram executadas em 55%, com 

aproveitamento positivo, sobre sensibilização da importância 

de espaços favoráveis ao direito de ir e vir considerando as 

diferenças individuais.  

Em agosto de 2009 o Governador Alcides Rodrigues e a 

secretária de Cidadania e Trabalho, Flávia Morais, assinaram 

juntamente com os poderes Legislativo e Judiciário e 

entidades representantes da sociedade civil organizada, o 

Pacto pela Década dos Direitos e da Dignidade das Pessoas com 

Deficiência..  

O Pacto é fruto da Convenção Internacional da ONU pelos 

Direitos das Pessoas com Deficiência, Declaração da Década 

das Américas pelos Direitos e pela Dignidade das Pessoas com 

Deficiência e leis Federal e Estadual que tratam da 

acessibilidade plena.  

Seu objetivo é “estabelecer compromisso de mútua 

colaboração entre órgãos governamentais e sociedade civil, 

através de ampla colaboração, contemplando a adoção de 

medidas e estratégias que promovem, em Goiás, o 

reconhecimento e o exercício pleno da cidadania das pessoas 

com deficiência, alicerçados nos Direitos Humanos e na 

Inclusão Social ”.  

O pacto tem seis linhas de atuação:  

�Acessibilidade Global: estabelecer em Goiás uma 

Política de Acessibilidade plena; 

Rede Estadual de Serviços: implementar uma rede 

pública de serviços, envolvendo políticas de saúde, 

educação, trabalho, esporte, lazer e assistência 

social: 

�Empregabilidade: facilitar a qualificação, acesso, 

permanência e progressão profissional; 

�Educação: garantir acesso e permanência com sucesso 

à educação de qualidade, em todos os níveis e 

modalidades; 

�Saúde: melhorar o acesso aos serviços de saúde, 

prevenção, habilitação e reabilitação em igualdade 

de condições;  

�Vida política e pública: garantir o exercício dos 

direitos políticos em igualdade de condições e 

oportunidades e o efetivo acesso à Justiça sem 

barreiras.  

A atividade de Mostra Permanente de Ajudas Técnicas não 

foi executada por dificuldade de espaços próprios, verba para 

aquisição dos materiais específicos e tempo para estabelecer 

parcerias com indústrias ou representações, ficando para 2009 

o inicio desse diálogo. 
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As providencias para estruturação das CPAs, estão em 

nível de levantamento de dados, cujos índices populacionais 

dos município servirão de indicadores para estabelecimento de 

Conselhos Municipais, regionais ou CPAs.      

� Ação 2799 - Aparelhamento e Manutenção dos Conselhos: 

Estadual e Regional 

Realizações:  

A ação visa fortalecer os espaços de Controle Social, 

tendo em vista fornecer as condições necessárias ao pleno 

cumprimento de suas atribuições legais. 

No ano de 2009 destacamos: 

�Conclusão do levantamento de dados e mapeamento dos 

Municípios acima de 50.000 (cinqüenta mil) 

habitantes e municípios sede de Comarcas para 

análise de condições favoráveis a implantação de 

Conselhos Municipais ou Regionais; 

�Conclusão do levantamento de dados sobre municípios 

até 15.000  (quinze mil) habitantes para possível 

implantação de Comissões Permanentes de 

Acessibilidade – CPAs. 

�Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos do 

Deficiente com fornecimento de material de consumo e 

providências para realização de reuniões mensais. 

� Ação 2800 - Capacitação e Formação Continuada dos 

Gestores e Operadores da Política - PROAD 

Realizações:  

A ação visa desenvolver e apoiar o processo de 

capacitação e formação continuada dos recursos humanos, que 

atuam na prestação de serviços e/ou defesa dos direitos das 

pessoas com deficiência, visando a eficiência e eficácia no 

desempenho de suas funções, bem como a melhoria dos serviços 

oferecidos a esse segmento da população no Estado. 

No ano de 2009 destacamos: 

�A realização de palestra proferida para servidores e 

técnicos do SINE sobre atendimento e relacionamento 

com Pessoas com Deficiência; 

�A Capacitação de técnicos do SINE para leitura e 

escrita em braile; 

�A realização de palestra para Coordenadores e 

Diretores de Unidades Escolares da rede municipal em 

parceria com Centro Estadual de Apoio ao Deficiente 

- CEAD; 

�Encontro de capacitação e formação para técnicos do 

CEAD; 

�Palestra informativa para Pais e Professores da Rede 

Municipal de Educação de Crixás, enfocando o 

potencial das pessoas com deficiência.  
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Quanto a Capacitação de Conselheiros e membros de CAPs, 

como não foram efetivados as unidades, não foram realizadas  

as capacitações específicas para conselheiros e/ou membros de 

CPAs. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 – Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa 

ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3318 - PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

O Programa de Implantação do Sistema Único da 

Assistência Social alcançou, de forma geral, os objetivos 

propostos de acordo com o planejamento, sendo que as 

principais ações realizadas formam: 

�elaboração e implementação do Sistema Estadual de 

Informação da Assistência Social, que deverá 

representar instrumento de monitoramento e avaliação 

continuados das ações de assistência social 

desenvolvidas nos municípios, é, portanto, m suporte 

para a gestão, dos programas, serviços, projetos e 

benefícios de Assistência Social contemplando 

gestores, profissionais, conselheiros e entidades 

sociais Esse sistema encontra-se em fase de 

conclusão. 

�Implantação do Sistema Estadual de Informação da 

Política de Assistência Social e Fomento à Pesquisa, 

que é um sistema complementar, dada a complexidade e 

extensão das ações desenvolvidas na política de 

assistência social; baseia-se em princípios 

fundamentados na ação contínua de integração entre 

as equipes técnicas da SECT e executores municipais: 

gestores municipais de assistência social, 

profissionais, prestadores de serviços e 

conselheiros municipais de assistência social; 

�elaboração do Plano Estadual de Capacitação, 

denominado Ciclo de Capacitação Continuada do SUAS, 

concebido de forma regionalizado, sendo que em 2009 

foram realizadas  ações de capacitação, dentro do 

Projeto CIDADANIA EM MOVIMENTO, com a participação 

dos 246 municípios; 

� implementação do processo de cofinanciamento 

municipal, das ações de proteção social básica e 

especial para os Centros de Referência de 

Assistência Social. Foi elaborada proposta de 

cofinanciamento, tendo sido pactuada na Comissão 

Intergestores Bipartite. Foi também iniciado o 

processo para repasse dos recursos aos municípios, 

estando ainda em tramitação para posterior aprovação 

do Senhor Governador e apresentação á Assembléia 

Legislativa do Estado. 
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O monitoramento “in loco ” no ano de 2009, foi 

realizado para atender às seguintes situações: 

�Processo de acompanhamento da implementação do PAIF 

nos CRAS, das situações identificadas como 

insatisfatória no monitoramento no ano 2008. Para 

atender essa situação, foram visitados  24 

municípios. 

�Neste ano contamos com 67 CRAS implantados com 

recursos próprios dos municípios. A equipe da SECT 

acompanhou a implantação dessas unidades municipais 

repassando orientações gerais quanto a estrutura e 

funcionamento das atividades. 

�Foram também realizadas visitas a municípios 

cofinanciados com recursos do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome para 

averiguar situações  insatisfatórias e denúncias de 

mau funcionamento, bem como  orientar quanto as 

devidas adequações a fim de garantir  os repasses de 

recursos financeiros da União para os municípios.  

�Ainda, conforme os objetivos propostos, foram 

realizadas visitas técnicas a 08 (oito) municípios 

para averiguar a capacidade da gestão, com o 

objetivo de habilitá-los no nível da gestão básica 

de assistência social, isto é viabilizar o acesso 

aos recursos financeiros da União para as ações, 

programas, serviços e benefícios a serem 

desenvolvidos, voltados para a população 

vulnerabilizada pelas condições de pobreza. 

No processo de acompanhamento e avaliação aos 246 

(duzentos e quarenta e seis) municípios foram priorizados os 

contatos diretos e personalizados aos profissionais dos 

municípios, realizados em atendimentos individuais 

presenciais na Gerência, via telefônica, e-mail, bem como 

“ in loco ” em visitas técnicas aos municípios, destacando-se 

as seguintes atividades: 

�Adesão dos municípios ao Serviço Socioeducativos 

Projovem Adolescente – Total de 115– dos 79 

municípios contemplados aderiram ao serviço cujo 

recurso é destinado ao atendimento de adolescentes 

de 15 a 17 anos de idade; 12.750 jovens. 

�Orientações sobre o Programa Benefício  de Prestação 

Continuada na Escola – BPC na Escola -  Técnicos e 

gestores municipais de 155  municípios foram 

capacitado para a execução do Programa. Este 

Programa destina-se ao atendimento a pessoas com 

deficiência beneficiárias do BPC que encontram-se 

fora da rede escolar. 

�Censo dos Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social – Censo CREAS/2009 – meta 100% 

alcançada. Objetiva o conhecimento da realidade dos 

CREAS nos municípios (53 municípios, 54 CREAS). 

�Censo dos Centros de Referência de Assistência 

Social – Censo CRAS/2009 – meta 100% alcançada. 

Objetiva o conhecimento da realidade dos CRAS nos 

municípios (120 municípios). 

�Atendimentos individuais/presenciais dispensados a 

técnicos, gestores municipais de assistência social. 
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�Durante o ano incentivou-se aos municípios para que 

procurassem agilizar a documentação pertinente com a 

finalidade de habilitarem-se na gestão da 

assistência social, ao que foram atingidos os 

seguintes resultados: municípios em gestão plena: 

03; municípios de gestão básica:211; municípios em  

gestão inicial: 32. No Estado, portanto, não há mais 

nenhum município desabilitado para a gestão. 

�Durante o ano também foram realizadas as 

Conferências Municipais de Assistência Social em 

todos os municípios do Estado de Goiás. A equipe da 

SECT em parceria com o Conselho Estadual de 

Assistência Social realizou o processo de 

capacitação e orientação de técnicos, gestores e 

conselheiros municipais para que estes realizassem 

suas Conferências: culminando na realização da VII 

Conferência Estadual de Assistência Social. 

� Ação 2895 - Implantação e Implementação de Unidades 

Administrativas Regionalizadas 

Realizações:  

Objetiva implantar unidades regionalizadas visando 

atender as demandas regionais e otimizar recursos humanos e 

financeiros. 

A regionalização consiste na organização do território 

em regiões e microregiões visando a implantação de serviço de 

caráter regional. 

Várias ações para a efetivação da proposta de 

regionalização estão contidas no Pacto de Aprimoramento da 

Gestão Estadual, firmado junto ao governo Federal, dentre 

elas a realização de pesquisas em parceria com Universidades, 

tendo como objeto a definição do grau de vulnerabilidade da 

região. 

No ano de 2009, a exemplo de 2008, não foi possível 

implantar as unidades regionalizadas por falta de 

disponibilidade financeira apesar de possuir dotação 

orçamentária para a execução da referida ação. 

Ao avaliar a prioridade “do referido pacto ” 

intitulada regionalização, a Secretaria de Cidadania e 

Trabalho – SECT está atendendo a Proteção Social Especial de 

Alta Complexidade por meio da realização de consórcios 

municipais para a execução de medidas socioeducativas de 

semiliberdade e internação, conforme demandas regionais 

surgidas no decorrer do ano. 

� Ação 2896 - Capacitação Continuada dos Gestores 

Municipais e Demais Operadores do SUAS 

Realizações:  

Objetiva capacitar continuadamente gestores e 

operadores do SUAS para o pleno exercício de suas funções com 

eficiência e eficácia, tendo em vista a efetivação do sistema 

descentralizado e participativo de Assistência Social em 

Goiás. 
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Tendo em vista a importância da capacitação dos 

profissionais e gestores municipais de assistência social 

envolvidos na execução da Política de Assistência Social foi 

elaborado o Plano Estadual de Capacitação cuja execução 

iniciou-se em 2007, denominado Ciclo de Capacitação 

Continuada do SUAS. No referido Plano consta nove 

capacitações, das quais foram realizadas duas em 2007, 

ficando reprogramado para o ano de 2008 sete capacitações. 

Em 2009 a implantação do Projeto Cidadania em 

Movimento, que tem como objetivo principal capacitar os 

gestores da política de assistência social e desta forma 

descentralizá-la.e tem como público-alvo os Agentes 

Executores, operadores da Política de Assistência Social, do 

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e Adolescente, da 

Pessoa com Deficiência, do Idoso, dos Programas de 

Transferência de Renda e dos Direitos Humanos visando o 

fortalecimento do SUAS, possibilitou intensificar o processo 

de capacitação de forma regionalizada.  

As ações de capacitação foram desenvolvidas em parceria 

com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – 

MDS no que se refere ao apoio técnico e co-financiamento. Em 

alguns casos contou-se também com a participação da

Secretaria Nacional de Direitos Humanos. 



2151 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 

133 

CAPACITAÇÕES REALIZADAS EM 2009�

�
�
�

Capacitação Objetivo Público Alvo 
N.º de 

municípios 
N.º de 

participantes 

Reunião Expansão CRAS 

Orientar sobre operacionalização 
do CRAS e preenchimento da ficha 
de monitoramento o módulo de 

implantação. 

Gestor Municipal 
de Assistência 

Social 
coordenador 

Assistente Social 
do CRAS 

13 31 

Reunião Novos Gestores 
Municipais 

repassar informações/orientações 
sobre a Política Estadual de 

Assistência Social. 
Instrumentalizar os operadores da 
rede SUAS para o desempenho de 

suas funções. 

Novos Gestores  da 
Assistência Social 
e operadores da 

rede SUAS 

141 296 

Capacitação Projovem 
Adolescente 

Ampliar as competências dos 
técnicos sociais, a partir da 
compreensão da concepção e 
metodologia do Projovem 

Adolescente. 

Gestores, Técnicos 
e Orientadores do 

Projovem 
Adolescente.  

107 128 

Reunião Ampliada CEAS  
e CMAS 

Repassar informações/orientações 
sobre o papel dos conselheiros, o 

exercício de suas funções, 
controle social, bem como a 

realização das Conferências de 
Assistência Social neste ano. 

Conselheiros 
governamentais, 
conselheiros não 
governamentais, 

gestores e 
técnicos da 

Assistência Social

160 302 

Capacitação Estadual 
Projovem Adolescente 

Orientar os Gestores municipais 
quanto à adesão e a 

operacionalização do Projovem 
Adolescente – Serviço 

Socioeducativo. 

Técnico de 
Referência do 

CRAS, e Orientador 
Social. 

15 22 

Capacitação sobre 
Orçamento Público, 

Prestação de Contas e 
realização de 

Conferência Municipal 
de Assistência Social 

Repassar orientações sobre o 
exercício das funções dos 

conselheiros 

Técnicos e 
Gestores dos 

Fundos Municipais 
de Assistência 

Social 

155 332 
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Capacitação Objetivo Público Alvo 
N.º de 

municípios 
N.º de 

participantes 

Seminário Local do 
Projeto “Tecendo 

Redes e Construindo 
Saberes ” – DRP – 

Diagnóstico Rápido e 
Participativo 

Desenvolver as ações de 
proteção à crianças e 

adolescentes vulneráveis ou 
vítimas de violência sexual 

Profissionais da 
Assistência 

Social, Saúde, 
Educação, 
Turismo, 

Transporte, 
sociedade civil 

27 2.101 

Capacitação para 
gestores e técnicos 
educadores sociais do 

CREAS 

Ampliar conhecimento visando 
o reordenamento dos serviços 

executados no CREAS 

Gestores, 
educadores  
sociais e 
técnicos do 

CREAS 

54 174 

Capacitação para 
equipe técnica do PETI 

Orientar a equipe técnica 
para melhor atendimento às 

crianças/ 
Adolescentes do PETI  

Equipe técnica 
do PETI 

16 78 

Seminário sobre o BPC 
na Escola 

Capacitar os técnicos 
municipais para o 
preenchimento do 

questionário do Programa BPC 
na Escola 

Gestor municipal 
de Assistência 
Social e técnico 

131 
310 

VII Conferência 
Estadual de 

Assistência Social  

Debater e deliberar sobre as 
ações da política de 

assistência social no Estado 
de Goiás   

Técnicos, 
conselheiros, 
Gestores, 
usuários e 

representantes 
de entidades de 
assistência 

social  

246 551 

Capacitação Projeto 
Tecendo Redes  

Orientar técnicos municipais 
para o desenvolvimento das 
ações referentes ao serviço 
de combate a exploração 
sexual de crianças e 

adolescentes  

Assistente 
Social e 

Psicólogo do 
CREAS 

17 34 
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PROJETO CIDADANIA EM MOVIMENTO 2009 

OUTROS EVENTOS REALIZADOS COM A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO – SECT EM EXPOSIÇÃO DE TEMAS 
REFERENTES AO SUAS. 

Ord. Evento Realização 

01 Reunião do Colegiado Estadual de Gestores 
Municipais de Assistência Social  

COEGEMAS/CIB 

02 Conferências Municipais de Assistência Social 
em 99 municípios do Estado 

SECT/CEAS/CMAS/PREFEITURAS 

Capacitação Objetivo Público Alvo 
N.º de 

municípios 
N.º de 

participantes

Cidadania em Movimento  
- Região Sudoeste 22 
municípios 
- Região Centro Goiano 
34 municip. 
- Região Sul 26 
municípios 
- Região Oeste e 
Noroeste 48 municípios  
- Região Norte 26 
municípios 
Obs. Total de Municípios 
convidados : 156  

Informar e 
orientar sobre 
os serviços 
ofertados e 
coordenados 

pela 
Secretaria, 

suas 
superintendênci
as Gerências e 
coordenadores, 
dentre este 
Sistema Único 
de Assistência 
Social SUAS 

Coordenadores 
dos CRAS e 
CREAS, 

Conselheiros da 
Assistência 

Social 
(governamental 

e não 
governamental) 
Coordenadores 

do PETI 

74 325 
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� Ação 2897 - Implantação e Implementação do Sistema 

Estadual de Monitoramento e Avaliação das Ações de 

Assistência Social 

Realizações:  

Objetiva acompanhar e avaliar a execução da Política de 

Assistência Social em Goiás, aferindo resultados e 

referenciando avanços na efetividade de suas ações.

O processo de monitoramento e avaliação é uma constante 

na implantação do SUAS, baseando-se em princípios 

fundamentados na ação educativa dialógica desenvolvendo-se 

entre equipe técnica da SECT e executores municipais: 

gestores municipais de assistência social, profissionais, 

prestadores de serviços e conselheiros municipais de 

assistência social. 

Neste sentido, buscou-se identificar nas ações, 

serviços, programas e projetos desenvolvidos nos municípios 

resultados e entraves, bem como avaliar o impacto e sua 

relevância social. 

Para o alcance dos objetivos propostos pela SECT/ 

Gerência de Proteção Social e Gestão do SUAS o monitoramento 

é realizado ininterruptamente de modo a propiciar aos atores 

municipais condições seguras para o desempenho de suas 

funções. 

O monitoramento “in loco ” no ano de 2009, foi 

realizado para atender às seguintes situações: 

�Processo de acompanhamento da implementação do PAIF 

nos CRAS, das situações identificadas como 

insatisfatória no monitoramento no ano 2008. Para 

atender essa situação, foram visitados  24 

municípios. 

�Neste ano contamos com 67 CRAS implantados com 

recursos próprios dos municípios. A equipe da SECT 

acompanhou a implantação dessas unidades municipais 

repassando orientações gerais quanto a estrutura e 

funcionamento das atividades. 

�Foram também realizadas visitas a municípios 

cofinanciados com recursos do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome para 

averiguar situações  insatisfatórias e denúncias de 

mau funcionamento, bem como  orientar quanto as 

devidas adequações a fim de garantir  os repasses de 

recursos financeiros da União para os municípios.  

�Ainda, conforme os objetivos propostos, foram 

realizadas visitas técnicas a 08 (oito) municípios 

para averiguar a capacidade da gestão, com o 

objetivo de habilitá-los no nível da gestão básica 

de assistência social, isto é viabilizar o acesso 

aos recursos financeiros da União para as ações, 

programas, serviços e benefícios a serem 

desenvolvidos, voltados para a população 

vulnerabilizada pelas condições de pobreza. 

No processo de acompanhamento e avaliação aos 246 

(duzentos e quarenta e seis) municípios foram priorizados os 

contatos diretos e personalizados aos profissionais dos 

municípios, realizados em atendimentos individuais 

presenciais na Gerência, via telefônica, e-mail, bem como 
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“ in loco ” em visitas técnicas aos municípios, destacando-se 

as seguintes atividades: 

�Adesão dos municípios ao Serviço Socioeducativos 

Projovem Adolescente – Total de 115– dos 79 

municípios contemplados aderiram ao serviço cujo 

recurso é destinado ao atendimento de adolescentes 

de 15 a 17 anos de idade;  12.750 jovens. 

�Orientações sobre o Programa Benefício  de Prestação 

Continuada na Escola – BPC na Escola -  Técnicos e 

gestores municipais de 155  municípios foram 

capacitado para a execução do Programa. Este 

Programa destina-se ao atendimento a pessoas com 

deficiência beneficiárias do BPC que encontram-se 

fora da rede escolar. 

�Atendimentos individuais/presenciais dispensados a 

técnicos, gestores municipais de assistência social. 

�Durante o ano incentivou-se aos municípios para que 

procurassem agilizar a documentação pertinente com a 

finalidade de habilitarem-se na gestão da 

assistência social, ao que foram atingidos os 

seguintes resultados: municípios em gestão plena: 

03; municípios de gestão básica:211; municípios em  

gestão inicial: 32. No Estado, portanto, não há mais 

nenhum município desabilitado para a gestão. 

�Durante o ano também foram realizadas as 

Conferências Municipais de Assistência Social em 

todos os municípios do Estado de Goiás. A equipe da 

SECT em parceria com o Conselho Estadual de 

Assistência Social realizou o processo de 

capacitação e orientação de técnicos, gestores e 

conselheiros municipais para que estes realizassem 

suas Conferências: culminando na realização da VII 

Conferência Estadual de Assistência Social. 

� Ação 2898 - Fortalecimento das Instâncias de Pactuação 

e Controle Social 

Realizações:  

Objetiva promover o fortalecimento das instâncias de 

pactuação e controle social, enquanto espaço de interlocução 

e deliberação da Política de Assistência Social e de efetiva 

participação popular no processo de gestão do SUAS.

Conforme estabelecido no Pacto de Aprimoramento da 

Gestão Estadual, à Secretaria de Cidadania e Trabalho – SECT 

coube a realização de ações visando oferecer condições de 

funcionamento da Comissão Intergestores Bipartite – CIB e 

Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS considerando o 

papel destas instâncias na negociação, pactuação e controle 

da Política de Assistência Social. 

Providências tomadas 

�ampliação do quadro de funcionários (CIB e CEAS) 

�aquisição de equipamentos diversos (CIB / CEAS) 

�apoio técnico por parte da Gerência (CIB / CEAS) 

�capacitação dos conselheiros Estadual (realizada em 

conjunto com a Comissão Técnica do CEAS) 
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�ampliação do espaço físico do CEAS em fase de 

reforma 

Considerando a relevância destas instâncias, foram 

empreendidos todos os esforços no sentido de proporcionar 

condições de funcionamento e potencializar as ações por elas 

desenvolvidas. 

Embora tenha havido avanços conforme indicações acima, 

ainda há desafios a serem superados, sobretudo, quanto ao 

exercício do controle social, conforme preconiza a NOB/SUAS. 

� Ação 2899 - Implantação do Sistema Estadual de 

Informação da Política de Assistência Social e Fomento 

à Pesquisa 

Realizações:  

Objetiva estruturar o Sistema Estadual de informação da 

Assistência Social, visando atender as necessidades 

informacionais dos setores que compõem a Política Estadual de 

Assistência Social e subsidiar a tomada de decisão no 

processo de gestão da mesma ”. 

Visando produzir condições estruturais para as 

operações de gestão, monitoramento e avaliação do SUAS, a 

partir da coleta, armazenamento e disseminação de informações 

desenvolveu-se articulação entre a Gerência de Proteção 

Social e Gestão do Suas e Gerência de Desenvolvimento de 

Sistema de Informação no sentido de criar um sistema que 

viesse atender a essa necessidade. 

Atividades desenvolvidas: 

�Censo dos Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social – Censo CREAS/2009 – meta 100% 

alcançada. Objetiva o conhecimento da realidade dos 

CREAS nos municípios (53 municípios, 54 CREAS). 

�Censo dos Centros de Referência de Assistência 

Social – Censo CRAS/2009 – meta 100% alcançada. 

Objetiva o conhecimento da realidade dos CRAS nos 

municípios (120 municípios). 

� Ação 2900 - Apoio Financeiro à Expansão de CRAS 

Realizações:  

Referência de Assistência Social – CRAS nos municípios 

goianos conforme determina a Política Nacional de Assistência 

Social – PNAS/NOB-SUAS visando a execução de serviços de 

proteção social básica, a organização e coordenação da rede 

de serviços socioassistenciais local. 

A proposta de co-financiamento estadual 2009-2011, 

conforme estabelecido no Pacto de Aprimoramento da Gestão 

Estadual, cabe ao Estado o co-financiamento de ações 

executadas nos municípios objetivando potencializar a 

proteção social básica. 

As medidas determinantes para a adoção do co-

financiamento das ações partiram do princípio da 

responsabilização e compromisso da Secretaria de Cidadania e 

Trabalho – SECT em apoiar financeiramente a implantação e 
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implementação dos CRAS/CREAS consolidando gradativamente a 

gestão do SUAS em Goiás. 

No ano de 2009 foi implementado o processo de 

cofinanciamento municipal, das ações de proteção social 

básica e especial para os  Centros de Referência de 

Assistência Social. Foi elaborada proposta de 

cofinanciamento, tendo sido pactuada na Comissão 

Intergestores Bipartite. Foi também iniciado o processo para 

repasse dos recursos aos municípios, no entanto ainda está em 

tramitação visando a aprovação do Senhor Governador e 

apresentação á Assembléia Legislativa do Estado. 

Rede CRAS(Centro de Referência da Assistência Social 

N.º de municípios com CRAS Fonte de 
recursos 2008 2009 

Co-financiado 
com recurso 
federal 

99 96 

Financiado com 
recurso próprio 21 64 

TOTAL  120 160 

Observação: O número de municípios que implantaram CRAS 

com recursos próprios denota a credibilidade dos 

gestores municipais na implantação do SUAS, bem como o 

esforço da equipe técnica da SECT na orientação dos 

gestores no sentido da ampliação da capacidade de gestão 

e conseqüente habilitação para expansão dos serviços, 

programas e projetos. 

Número de CRAS: Recursos próprios :64 Cofinanciados: 119 

Famílias referenciadas nos CRAS  

N.º de famílias 

referenciadas 

2008 2009 

CRAS 390.829 488.329 

Observação: “Família referenciada é aquela que vive em 
áreas caracterizad  as como de vulnerabilidade, de 
abrangência dos CRAS e CREAS. ” (NOB/SUAS) 

� Ação 2901 - Apoio Financeiro à Expansão de CREAS 

Realizações: 

Objetiva assegurar a execução de serviços de proteção 

social especial a indivíduos e famílias com seus direitos 

violados por ocorrência de negligência, abandono, ameaças, 

maus tratos, violência física / psicológica / sexual e 

discriminações sociais, visando a reconstrução de vínculos 

sociais e a conquista de maior grau de independência 

individual e social. 

Conforme estabelecido no Pacto de Aprimoramento da 

Gestão Estadual, cabe ao Estado o co-financiamento de ações 

executadas nos municípios objetivando potencializar a 

proteção social especial. 

As medidas determinantes para a adoção do co-

financiamento das ações partiram do princípio da 

responsabilização e compromisso da Secretaria de Cidadania e 

Trabalho – SECT em apoiar financeiramente a implantação e 

implementação dos CREAS consolidando gradativamente a gestão 

do SUAS em Goiás. 
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No ano de 2009 foi implementado o processo de 

cofinanciamento municipal, das ações de proteção social 

básica e especial para os  Centros de Referência de 

Assistência Social. Foi elaborada proposta de 

cofinanciamento, tendo sido pactuada na Comissão 

Intergestores Bipartite. Foi também iniciado o processo para 

repasse dos recursos aos municípios, no entanto ainda está em 

tramitação visando a aprovação do Senhor Governador e 

apresentação á Assembléia Legislativa do Estado. 

Rede CREAS (Centro de Referência Especializado da 

Assistência Social) 

N.º de municípios com CREAS Fonte de 
recursos 2008 2009 

Co-financiado 
com recurso 
federal 

53 54 

Financiado com 
recurso próprio 0 1 

TOTAL  53 55 

Observação: O número de municípios que implantaram CRAS 

com recursos próprios denota a credibilidade dos 

gestores municipais na implantação do SUAS, bem como o 

esforço da equipe técnica da SECT na orientação dos 

gestores no sentido da ampliação da capacidade de gestão 

e conseqüente habilitação para expansão dos serviços, 

programas e projetos. 

Número de CREAS: Recursos próprios: 1 Cofinanciados: 56 

a) Famílias referenciadas nos CREAS 

N.º de famílias 

referenciadas 

2008 2009 

CREAS 3.120 3.659 

Observação: “Família referenciada é aquela que vive em 
áreas caracterizad  as como de vulnerabilidade, de 
abrangência dos CRAS e CREAS. ” (NOB/SUAS) 
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2152 – FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – FECAD  

PROGRAMA 1075 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

Constata-se que o Programa não atingiu plenamente 

todos os objetivos e metas propostas para o exercício de 

2009, tendo em vistas que não conseguimos equipar os 

Conselhos Tutelares e desta forma prestar um serviço de 

melhor qualidade à comunidade e consolidar a implantação do 

SIPIA. O Programa buscou estabelecer parcerias com entidades 

reconhecidamente técnicas com fito de baixar os custos, 

ampliar os benefícios e atender um número maior de atores 

sociais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos  - SGD. 

Segundo dados disponibilizados pelo Conselho Estadual 

dos Direitos da Criança e Adolescente - CEDCA, a estrutura de 

participação requerida pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente já se encontra implantada em 98% dos municípios 

goianos – temos, atualmente, 243 Conselhos Municipais dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e 247 Conselhos 

Tutelares em efetivo funcionamento no Estado. 

As ações do Programa possibilitaram também a 

capacitação de 630 conselheiros tutelares e de direitos e 

agentes institucionais, buscando a atuação mais eficiente e 

eficaz dos mesmos no exercício de suas funções legais na 

defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente. 

Principais Ações realizadas:

�Campanha de Combate ao abuso e exploração sexual, 

promovida pela Comissão dos Direitos Humanos da 

Assembléia Legislativa do Estado de Goiás e Comissão 

Interestadual de Combate de Exploração Sexual de 

Criança e Adolescente da região Centro-Oeste; 

�Campanha Criança Não é de Rua, realizada pela 

Coordenação Nacional de Enfrentamento aos Moradores 

das Ruas e Criança e Adolescente; 

�Campanha comemorativa de 19 anos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Concurso de Redação, 

realizado em parceria com a Secretaria de Educação, 

onde atingimos um universo de 65.000 jovens que 

cursam o 8º e 9º ano nas escolas públicas estaduais. 

Foram premiadas as três melhores dissertações: 

primeiro lugar vindo do município de Inhumas; 

segundo oriundo do Município de Itumbiara e terceiro 

lugar do Município de Goianésia. A premiação foi 

entregue na Cidade de Goiás pelas Secretárias de 

Cidadania e Trabalho, da Educação, Senadora Lúcia 

Vânia e pelo Presidente do CEDCA.  

�I Seminário do Centro Oeste Pró-Convivência Familiar 

e Comunitária, na Cidade de Goiânia, Auditório do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; 

�Palestra  de orientações sobre o funcionamento e 

atribuições do Conselho tutelar, Conselhos 

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

Fundo Municipal e o Fortalecimento do Sistema de 

Garantia dos direitos, bem como atos indisciplinares 
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na Escola e Orientações sobre as medidas 

socioeducativa e outros temas afins; 

�Participação em audiências públicas, seminários, 

realizadas por Unidades Escolares Públicas e 

Privadas, Segurança Pública, Fórum dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – DCA, Sistema Nacional das 

Medidas Socioeducativas e Plano Nacional de 

Convivência Familiar e Comunitária, Reuniões de 

Discussão de Temáticas referente à Criança e 

Adolescente no Município de Goiânia e Outros 

Estados.  

� No ano de 2009, a SECT e o CEDCA prestaram 

assessoria a 55 municípios sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, Fundo Municipal, 

Atribuições do CMDCA e Conselhos Tutelares, Rede de 

Atendimento da Assistência Social, Educação, 

Segurança Pública, apoio a 03 Municípios para 

implantação de Conselhos de Direitos e a 18 

entidades do Município de Goiânia que trabalha com 

crianças e adolescentes, bem como procedeu à 

distribuição de material técnico, didático, de 

divulgação e exemplares do Estatuto da Criança e do 

Adolescente para entidades e conselhos. 

�A realização das Conferências Regionais, 

Microrregional, Municipais e Estadual possibilitou a 

discussão para elaborar propostas de diretrizes da 

Política Municipal, Estadual e Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente que deverão, posteriormente, balizar a 

elaboração de um Plano Decenal da Política de 

Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente 

a ser tratado na 8ª Conferência Nacional, realizada 

entre os dias 07 e 10 de dezembro do corrente ano, 

na Cidade de Brasília. Na ocasião o Estado esteve 

representado por 72 delegados eleitos de órgãos 

governamentais, sociedade civil, conselheiros de 

direitos e tutelares e jovens. Segundo os eixos 

orientadores emanados do CONANDA, são: Promoção e 

universalização dos direitos em um contexto de 

desigualdades; Proteção e defesa no enfrentamento 

das violações de direitos humanos de crianças e 

adolescentes; Fortalecimento do sistema de garantia 

de direitos; Participação de crianças e adolescente 

nos espaços de construção da cidadania e Gestão da 

Política. 

� Ação 2397 - Implantação e Aparelhamento de Conselhos 

de Direitos e Tutelares 

Realizações:  

A ação visa incentivar e assessorar a criação de  

conselhos de direitos e tutelares, bem como apoiar e 

fortalecer os conselhos já existentes. 

No ano de 2009, a Secretaria prestou assessoria a 55 

municípios sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, Fundo Municipal, Atribuições do CMDCA e Conselhos 

Tutelares, Rede de Atendimento da Assistência Social, 

Educação, Segurança Pública, apoio a 03 Municípios para 

implantação de Conselhos de Direitos e a 18 entidades do 

Município de Goiânia que trabalha com crianças e 
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adolescentes, bem como procedeu à distribuição de material 

técnico, didático, de divulgação e exemplares do Estatuto da 

Criança e do Adolescente para entidades e conselhos, bem com 

a fim de fortalecer o funcionamento efetivo dos conselhos 

municipais tutelares, foi firmado convênio com o Governo 

Federal para a aquisição de equipamentos de informática 

(convênio n.º 700607).Foram beneficiados conselhos das 

Regiões: Entorno do Distrito Federal (20 municípios), 

Nordeste (20 municípios) e Norte (25 municípios) 

Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas de 

forma integrada com Unidade Orçamentária Gabinete e Conselho 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA - 

GO. 

� Ação 2402 - Campanhas, Eventos e Ações Educativas para 

Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Realizações:  

A ação visa mobilizar e sensibilizar amplos segmentos 

do poder público e da sociedade civil, para o enfrentamento 

das problemáticas que afetam a população infanto-juvenil, por 

meio de parcerias e ações conjuntas 

No ano de 2009, a Secretaria realizou diversas 

campanha e ações educativas como: 

�Campanha de Combate ao abuso e exploração sexual, 

promovida pela  Comissão dos Direitos Humanos da 

Assembléia Legislativa do Estado de Goiás e Comissão 

Interestadual de Combate de Exploração Sexual de 

Criança e Adolescente da região Centro-Oeste; 

�Campanha Criança Não é de Rua, realizada pela 

Coordenação Nacional de Enfrentamento aos Moradores 

das Ruas e Criança e Adolescente; 

�Campanha comemorativa de 19 anos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Concurso de Redação, 

realizado em parceria com a Secretaria de Educação, 

onde atingimos um universo de 65.000 jovens que 

cursam o 8º e 9º ano nas escolas públicas estaduais. 

Foram premiadas as três melhores dissertações: 

primeiro lugar vindo do município de Inhumas;  

segundo oriundo do Município de Itumbiara e terceiro 

lugar do Município de Goianésia. A premiação foi 

entregue na Cidade de Goiás pelas Secretárias de 

Cidadania e Trabalho, da Educação, Senadora Lúcia 

Vânia e pelo Presidente do CEDCA.  

Em 2009, em virtude do atraso na aprovação da Lei que 

permite a transferência de recursos para as entidades 

beneficiadas com o Convênio com a PETROBRAS, não foi possível 

iniciar a execução do convênio. 

Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas de 

forma integrada com Unidade Orçamentária Gabinete e Conselho 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA - 

GO. 
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� Ação 2418 - Capacitação Continuada de Conselheiros de 

Direitos e Tutelares 

Realizações:  

A ação visa capacitar os conselheiros tutelares e dos 

direitos da criança e do adolescente, buscando uma atuação 

mais eficiente e eficaz destes, no exercício de sua função 

legal de defesa e promoção dos direitos da Criança e do 

Adolescente. 

Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas de 

forma integrada com o Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CEDCA - GO. 

�I Seminário do Centro Oeste Pró-Convivência Familiar 

e Comunitária, na Cidade de Goiânia, Auditório do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; 

�Palestra “Orientações sobre o funcionamento e 

atribuições do Conselho tutelar, Conselhos 

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

Fundo Municipal e o Fortalecimento do Sistema de 

Garantia dos direitos, bem como atos indisciplinares 

na Escola e Orientações sobre as medidas 

socioeducativa e outros temas afins; 

�Participação em audiências públicas, seminários,  

realizadas por Unidades Escolares Públicas e 

Privadas, Segurança Pública, Fórum dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – DCA, Sistema Nacional das 

Medidas Socioeducativas e Plano Nacional de 

Convivência Familiar e Comunitária, Reuniões de 

Discussão de Temáticas referente à Criança e 

Adolescente no Município de Goiânia e Outros 

Estados. 

�A realização das Conferências Regionais, 

Microrregional, Municipais e Estadual possibilitou a 

discussão para elaborar propostas de diretrizes da 

Política Municipal, Estadual e Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente que deverão, posteriormente, balizar a 

elaboração de um Plano Decenal da Política de 

Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente 

a ser tratado na 8ª Conferência Nacional, realizada 

entre os dias 07 e 10 de dezembro do corrente ano, 

na Cidade de Brasília. Na ocasião o Estado esteve 

representado por 72 delegados eleitos de órgãos 

governamentais, sociedade civil, conselheiros de 

direitos e tutelares e jovens. Segundo os eixos 

orientadores emanados do CONANDA, são: Promoção e 

universalização dos direitos em um contexto de 

desigualdades; Proteção e defesa no enfrentamento 

das violações de direitos humanos de crianças e 

adolescentes; Fortalecimento do sistema de garantia 

de direitos; Participação de crianças e adolescente 

nos espaços de construção da cidadania e Gestão da 

Política. 

�
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PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 – Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

�

�
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2201 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 

GESTOR: 

� Milca Severino Pereira 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Missão 

Garantir à sociedade uma educação de qualidade, que 

proporcione ao aluno conhecimentos, habilidades e 

formação de valores, por meio de propostas inovadoras, 

num ambiente democrático e de valorização humana. 

� Visão de Futuro 

Tornar-se um sistema de referência nacional de qualidade 

na Educação, caracterizado por ações solidárias, 

democráticas, éticas e empreendedoras. 

� Eixos Norteadores (Valores) 

• Qualidade – excelência nas ações educativas; 

• Solidariedade - fortalecimento do espírito 

coletivo; 

• Ética – responsabilidade, probidade e respeito 

na gestão da Educação; 

• Democracia – gestão participativa e 

transparente; 

• Equidade - acesso, permanência e sucesso no 

processo educacional; 

• Inovação – ações empreendedoras, criativas e 

flexíveis. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida):

A linha de atuação da Secretaria Estadual da 

Educação definida para o quadriênio 2008/2011 inseriu-se na 

estratégia “Goiás Cidadania e Bem Estar Social – Educação 

Universalizadora de Oportunidades ”, que objetivou criar 

condições aos goianos, acesso e facilidade de atendimento aos 

bens sociais e ao mercado de trabalho, permitindo o pleno 

exercício da cidadania. Nessa linha, a SEDUC desenvolveu 

inicialmente seis grandes programas: Programa Educacional 

Salário Escola; Programa Educação Cultura e Movimento; 

Programa Nossa Escola: Uma Ponte para Cidadania; Programa 

Educação e Trabalho; Programa Valorização e Desenvolvimento 

dos Profissionais da Educação e Programa Gestão, 

Infraestrutura e Tecnologias. Sendo quarenta e duas ações 

compondo estes Programas. Com a Reforma Administrativa do 

Estado, implementada pela Lei n° 16.272, de 30/05/2008, o 

Programa Educação e Trabalho foi transferido para a 

Secretaria de Ciências e Tecnologias. O Programa Educacional 

Salário Escola, embora consignado orçamento desta Pasta, a 

partir do exercício de 2008, teve sua execução integrada às 

ações da Secretaria de Cidadania e Trabalho. 
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� Objetivo Geral: 

Garantir a Educação Básica pública de qualidade para 

todos, por meio da coordenação das ações educacionais que 

visam consolidar a universalização do acesso escolar, a 

ampliação da eqüidade educacional, a elevação do padrão de 

qualidade do ensino e o sucesso escolar do aluno. 

� Objetivos Específicos: 

• Fortalecer a escola para garantir as ações de 

acesso, aprendizagem, inclusão e 

profissionalização do aluno, e o 

desenvolvimento do espírito cooperativo, da 

responsabilidade social, da elevação da auto-

estima e da consciência cidadã; 

• Garantir a autonomia, a modernização e a 

consolidação de processos gerenciais pela  

escola democrática; 

• Habilitar em formação inicial e continuada os 

docentes, gestores e agentes administrativos 

educacionais; 

• Assegurar a permanência, com sucesso, do aluno 

e combater, em todos os níveis e modalidades 

de ensino, a repetência e a evasão escolar, 

inclusive, com programas de auxílio às 

famílias de baixa renda; 

• Implementar ações educacionais de forma 

cooperativa e interativa. 

� Legislação 

O artigo 1º do Decreto-Lei nº. 234, de 06 de dezembro de 

1944, publicado no Diário Oficial de 18.01.45, criou a 

Secretaria de Estado de Educação e Saúde. 

Três anos depois, o art. 1º do Decreto-Lei nº. 27, de 29 

de novembro de 1947, retira as atribuições da Saúde da 

Secretaria, que passa a integrar os quadros da Administração 

Pública do Estado de Goiás com o nome de Secretaria de Estado 

da Educação. O art. 1º. da Lei nº. 1.370, de 09 de novembro 

de 1956, estabeleceu a seguinte denominação: Secretaria de 

Estado da Educação e Cultura. 

Um novo Decreto-Lei, de 03 de junho de 1980, retira as 

atribuições da SEE-GO relacionadas à Cultura, ficando apenas 

Secretaria da Educação. Mas, a Lei nº. 12.163, de 07.04.1995, 

introduz alterações na estrutura organizacional básica da 

administração direta do Poder Executivo e, novamente, a 

Secretaria volta à denominação de Secretaria da Educação e 

Cultura. 

Em 1999, a Secretaria retorna à denominação de 1947 – 

Secretaria de Estado da Educação. Posteriormente a gestão do 

ensino superior passa para a competência da Secretaria de 

Ciência e Tecnologia criada à época. 

Compete à Secretaria de Estado da Educação, conforme 

Decreto nº. 5.974/2004: 
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• Formular e implementar a política estadual de 

educação, voltada para a melhoria da qualidade 

de vida da população e o acesso ao mercado de 

trabalho; 

• Desenvolver a pesquisa educacional; 

• Controlar os recursos financeiros necessários 

ao custeio e ao investimento no sistema de 

ensino e no processo educacional; 

• Universalizar a oferta da educação 

compromissada com a municipalização e a 

crescente melhoria da sua qualidade; 

• Garantir o acesso e a permanência do aluno na 

escola, assegurando um ensino fundamental com 

qualidade e oferecendo, prioritariamente, o 

ensino médio; 

• Oferecer a escolarização regular a 

adolescentes e a adultos que não a tenham 

iniciada ou concluída, visando o 

prosseguimento de seus estudos; 

• Coordenar a elaboração da proposta do Plano 

Estadual de Educação, previsto no art. 159 da 

Constituição Estadual, em harmonia com as 

entidades associativas e sindicais das áreas 

educacional e ambiental e do setor produtivo; 

• Publicar as informações gerais e técnicas 

relativas à educação; 

• Controlar e fiscalizar o funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino de diferentes graus 

e níveis, exceto os do ensino superior; 

• Promover a formação continuada dos docentes e 

dos técnicos administrativos da Secretaria; 

• Desempenhar outras atividades correlatas. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese Da Gestão – Aspectos Gerais 

A gestão por programas é um trabalho de forma 

cooperativa, prevê a solução de problemas, o atendimento da 

demanda da sociedade, o aproveitamento de oportunidades de 

investimento, a mobilização das equipes em rede e a 

construção de uma visão compartilhada, a Secretaria de 

Educação desenvolve quatro grandes programas. 

No âmbito da gestão de recursos humanos a Secretaria 

promoveu a correção de incentivos funcionais aos servidores 

das carreiras do magistério e técnico- administrativo. Foram 

concedidas as progressões verticais e horizontais, 

gratificações de titularidades, capacitação dos profissionais 

da educação. 

Em atendimento aos padrões de funcionamento foram 

adquiridos móveis e equipamentos para as unidades escolares - 

carteiras e conjuntos escolares, conjunto do professor, 
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eletrodomésticos para as cozinhas das escolas, priorizando as 

Escolas de Tempo Integral. 

Quanto à informatização da Secretaria foram adquiridos 

computadores, equipamentos para suporte, sevidor, nobreak, 

switch entre outros objetivando a melhoria da rede bem como a 

sua segurança. 

As ações da SEDUC, revestem-se de um caráter de 

assessoramento e apoio à escola, com o firme propósito de 

possibilitar a conquista da autonomia pedagógica, 

administrativa e financeira, bem como, o efetivo alcance da 

qualidade da educação. 

O desafio é de fazer da escola estadual o foco 

privilegiado das políticas públicas propostas pelo Estado. 

Seus programas e ações estão alinhados com as diretrizes 

organizacionais do Governo. 

A estrutura organizacional é descentralizada através das 

38 (trinta e oito) Subsecretarias Regionais de Educação, que 

são Unidades Administrativas responsáveis pelo apoio, 

assessoramento, monitoramento e avaliação das Unidades 

Escolares do Sistema Estadual de Ensino sob sua jurisdição e 

demais encargos atribuídos por delegação. 

Para descentralizar e fortalecer a autonomia das 

Subsecretarias Regionais de Educação, e Unidades Escolares 

foi implementado um sistema de rede envolvendo três 

instâncias: 

• Instância I – técnicos pedagógico-

operacionais; 

• Instância II – duplas pedagógicas e os 

coordenadores das escolas; 

• Instância III – grupo gestor das unidades 

escolares e os professores. 

A grande meta da SEDUC é a Oferta da Educação Pública de 

Qualidade, para isso investe em capacitação e projetos 

pedagógicos que alcancem diretamente a escola. Assim, tem 

realizado inúmeras ações que visam o sucesso do aluno na 

escola, implementando planos e projetos que estimulam e 

reforçam os laços entre estudantes, escola e comunidade, 

valorizam a produção cultural, artística e científica da 

educação e integram a comunidade escolar à produção de novos 

conhecimentos. 

Dentro desta perspectiva é que a Secretaria apresenta 

como uma das políticas públicas desta gestão a implantação da 

Escola Estadual de Tempo Integral e a Ressignificação do 

Ensino Médio. Hoje, têm-se 105 Escolas Estaduais de Tempo 

Integral na rede. Nasceram de um projeto elaborado pela 

Secretaria da Educação em 2006 para atender à determinação do 

Governo de Goiás de oferecer no Estado uma educação que 

integre o estudante ao mundo que o cerca, que o torne 

autônomo para pensar e agir como cidadão, e que o permita 

alcançar e garantir o seu sucesso dentro e fora da escola. É 

importante destacar que em 2009 foram executadas ações de 

capacitação dos profissionais de todas as unidades escolares, 

desenvolvendo práticas pedagógicas no sentido de assegurar 

uma ação integrada e competente entre os diversos momentos 

que compõem o currículo escolar de tempo ampliado. 
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Na Ressignificação do Ensino Médio tem-se 182 unidades 

escolares desenvolvendo projetos inovadores.  

Objetivando ter um espaço pedagógico que propicie ao 

aluno maiores oportunidades de desenvolvimento tanto na 

leitura quanto na escrita, foram adquiridos livros literários 

para renovação dos acervos do Cantinho de Leitura e 

bibliotecas, que contemplam também os alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais. 

A SEDUC desenvolve ainda o Projeto Movimento Cidadania e 

Paz (Bandeira da Paz) que nasceu nas escolas para enfrentar, 

coletivamente, a realidade dentro e fora do ambiente escolar 

e envolver o maior número possível de segmentos da sociedade, 

organizações sociais e setores públicos, otimizando-se as 

ações isoladas a fim de que, em seu conjunto, promova a 

mobilização permanente pela vida. A realização dessa 

atividade estimula o exercício da cidadania, incentivando os 

valores de solidariedade, tolerância, companheirismo, 

humanizando, a convivência pacífica e cidadã, colocando em 

evidência as várias ações de cidadania que permeiam o viver 

do cidadão, em especial, aquelas da sociedade civil 

organizada.  

Conectados ao que está sendo feito nas escolas estaduais 

foram implantados e implementados os Centros de Educação e 

Convivência Juvenil, proporcionando aumentar o tempo de 

permanência do aluno em atividades educativas. 

São oferecidos cursos na modalidade presencial, 

considerando-se, sobretudo, as necessidades, e o potencial da 

comunidade local. Suas funções vão além da identificação de 

habilidades e do despertar do espírito empreendedor. É um 

lugar de convivência, de aprendizado coletivo, de valorização 

da cultura e da arte, de resgate de tradições, do fazer pela 

comunidade para a comunidade. Trabalham com diversas 

modalidades de oficinas, acompanhamento pedagógico e 

desenvolvimento de projetos de inclusão social de crianças, 

jovens, adultos e idosos, ampliando assim, os espaços e as 

oportunidades para a consolidação da educação integral, 

objetivando evitar ociosidade e buscar uma vivência plena da 

cidadania. 

O Estado de Goiás, também, se destaca como o pioneiro na 

oferta de alimentação escolar para os estudantes de Ensino 

Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), desde o mês de 

agosto de 2006, completando três anos e meio de implantação. 

O Estado de Goiás disponibilizou recursos financeiros do 

Tesouro Estadual para o Programa de Alimentação Escolar, com 

o objetivo de contribuir para o enriquecimento nutricional da 

alimentação escolar, através da compra de alimentos com maior 

qualidade e em maior quantidade, favorecendo o crescimento, o 

desenvolvimento cognitivo, a aprendizagem e o rendimento 

escolar. 

O Programa Escola Estadual de Tempo Integral, atende o 

aluno com três refeições diárias, representando um percentual 

de 6% dos recursos disponíveis para merenda escolar do Estado 

de Goiás e supre 70% das necessidades nutricionais diárias 

dos alunos, garantindo-lhes, ainda, melhores condições de 

aprendizagem. 

Com mais verba foi possível melhorar sensivelmente a 

quantidade e a qualidade dos alimentos adquiridos, 

possibilitando formação de hábitos alimentares saudáveis, por 

meio de cardápios balanceados. 
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Foram realizadas compras para as cozinhas das Unidades 

Escolares de equipamentos permanentes (geladeiras, freezers, 

fornos, fogões) e utensílios (pratos, cubas, caçarolas, 

tigelas, copos); bem como, capacitação dos servidores que 

atuam no PNAE, além de fornecer transporte e diárias para os 

servidores e membros do Conselho de Alimentação Escolar para 

supervisionarem o programa. Foram elaborados livros, 

cartilhas, folhetos, folders, filipetas e guias que contém 

informações atualizadas sobre os temas “Alimentação 

saudável, Higiene, Sanitização, Doenças crônicas não 

transmissíveis, Cardápios etc ”. As Unidades Escolares, 

durante os três últimos anos, foram subsidiadas com mais de 

5.000 sugestões de cardápios, nutricionalmente completos, que 

atendem ao disposto na Resolução CD/FNDE/ nº. 38 de 16 de 

julho de 2009. 

Outro destaque foi a continuidade da implantação do 

Projeto Liderança que visa estreitar os laços entre países da 

América Latina e Reino Unido e incrementar o desenvolvimento 

da liderança escolar, possibilitando a troca de experiências 

em políticas de desenvolvimento e práticas de liderança nas 

escolas, como instrumento de melhoria da educação. 

O projeto Liderança foi implantado em 2006 com duração 

prevista de 5 anos, reunindo educadores da América Latina 

(Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Jamaica, México, Peru, 

Venezuela e Trinidad e Tobago) e Reino Unido (Inglaterra, 

Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales) que desenvolvem 

projetos em liderança escolar como instrumento de 

aprimoramento da educação com foco na aprendizagem.

Participam no desenvolvimento das atividades 200 escolas 

em todos os países envolvidos, 25 (vinte e cinco) delas no 

Brasil, sendo 05 em Goiás. 

Em todos os anos Goiás recebe a visita de diretores 

britânicos. Em 2009 foram 5 (cinco) representantes de 5 

(cinco) escolas do Reino Unido, parceiras das escolas 

goianas. 

Os diretores das 5 (cinco) escolas goianas, já foram ao 

Reino Unido, particularmente na Escócia, para uma visita às 

escolas  e conhecer o sistema educacional daquele país. 

Após a implantação do Projeto Liderança, observou-se 

mudanças positivas na gestão, como a observação das aulas de 

todos os professores para avaliação e auto-avaliação, 

propiciando uma melhoria de 80% no desempenho dos professores 

em suas metodologias, os registros escritos de todas as 

atividades realizadas na Unidade Escolar, o planejamento das 

aulas com a participação dos representantes dos alunos, aulas 

da língua inglesa em conversação. Houve um aumento de 10% de 

alunos se comunicando em inglês das escolas participantes, 

inclusive com a Escola Britânica, uma motivação dos 

professores da língua inglesa na busca de aprimoramento da 

conversação. 

Nas 5 (cinco) escolas do projeto houve um aumento, 

aproximadamente, de 15% no índice de aprovação dos alunos em 

todas as modalidades de ensino e redução de 6% na taxa de 

evasão. 

Destaca-se, também, o Programa Estadual de Educação para 

a Diversidade numa Perspectiva Inclusiva – PEEDI que 

completou 10 anos em 2009. A celebração desses 10 anos quer 



2201 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 

152 

se traduzir em reconhecimento de um projeto ousado, que tem 

pensado uma educação que estabelece uma ponte, fazendo a 

passagem de uma escola fundada na homogeneidade para uma 

escola alicerçada na diversidade, continuamente, a fim de 

cumprir o preceito constitucional do direito à educação.  

Vale ressaltar que são realizados todos os anos o Censo 

Escolar nas escolas públicas e privadas do País pelas 

Secretarias Estaduais, em parceria com as Secretarias 

Municipais de Educação e serve de base para a formulação de 

políticas públicas e para distribuição de recursos públicos 

(Merenda Escolar, Transporte Escolar, Livros Didático, 

Implantação de Bibliotecas, Dinheiro Direto na Escola, entre 

outros). 

O Banco de dados resultado do Censo é utilizado por 

outros ministérios, como Saúde e Esportes, Cultura, Turismo, 

Agricultura, Secretaria Nacional de Justiça, assim como, para 

a realização do SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica), ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e 

SAEGO (Sistema de Avaliação da Educação no Estado de Goiás), 

e por organismos internacionais, como a UNESCO e a UNICEF, 

ONGs, e fonte de pesquisa para estudantes de todo o Brasil. 

A SEDUC utiliza os dados do Censo também como 

indicadores de desempenho e comparativos entre as metas 

previstas e executadas no Plano de Ação, em que estão 

definidas as realizações de cada uma das ações previstas no 

Plano Plurianual. 

• O reordenamento da rede de ensino, adequando o 

n°. de vagas disponíveis nas escolas com a 

demanda existente na região (oferta X 

demanda), 

• Otimização e racionalização na aplicação dos 

recursos. 

A Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) 

desempenha um papel fundamental na integração dos sistemas 

educacionais em Goiás, promovendo a articulação com os 

municípios, divulgando o programa Todos pela Educação e 
assessorando as secretarias municipais no diagnóstico e na 

preparação do Plano de Ações Articuladas (PAR). 

No contexto do Plano de Metas, o PAR é o “conjunto 

articulado de ações, com apoio técnico/financeiro pelo 

Ministério da Educação, que visa o cumprimento das metas do 

Compromisso e a observância das suas diretrizes ”. 

Dimensões analisadas no PAR: 

• Gestão Educacional; 

• Formação de professores e de profissionais de 

serviço e apoio escolar; 

• Práticas pedagógicas e avaliação; 

• Infra-estrutura física e recursos pedagógicos. 

A equipe técnica da Secretaria realizou visitas aos 246 

municípios, fazendo repasse das informações oriundas do MEC, 

necessárias para a implementação e acompanhamento dos 

Programas do Governo Federal. Graças a esse esforço, os 246 

municípios goianos aderiram ao PAR, definindo quais as áreas 
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que precisam de financiamento ou de assessoria técnico-

pedagógica, cadastraram seus Planos no MEC e se encontram 

atualmente em execução. 

Nesse processo, a Secretaria ampliou, na prática, a sua 

abrangência para muito além das 1.109 escolas estaduais. A 

Secretaria tem agora a sua atenção voltada, também, para os 

projetos das 2.379 escolas municipais do Estado de Goiás. Uma 

responsabilidade que depende do grau de adesão de cada 

escola, de cada professor, de cada gestor, de Todos Pela 

Educação de Qualidade. 

O Governo Federal por meio do Decreto nº. 6.094, de 24 

de abril de 2007, implementou o “Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação ”, o qual prevê uma mobilização social 

com a participação de todos os entes da federação, a União em 

regime de colaboração com Estados e Municípios, sob a forma 

de programas e ações de assistência técnica e financeira em 

prol da melhoria da qualidade da educação básica brasileira. 

Este decreto prevê a adesão voluntária dos Estados e 

Municípios ao plano visando o cumprimento de metas de 

evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), índice adotado para mensurar a qualidade da educação. 

A SEDUC participa da formulação das políticas públicas 

em sua área de atuação, através da participação em 

seminários, fóruns, jornadas com áreas sociais afins, 

conferências e conselhos, por meio de representantes legais. 

As estratégias e planos da SEDUC estão estabelecidos no Plano 

Plurianual e no Plano de Ação. Na educação há diretrizes 

nacionais bem definidas, baseadas nas legislações: federal e 

estadual: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Estadual, Diretrizes e 

Parâmetros Curriculares Nacionais, Resoluções dos Conselhos 

Nacional e Estadual de Educação. 

As estratégias utilizadas para a formulação de políticas 

educacionais que norteiam os avanços da SEDUC são embasadas 

nas políticas de governo, nos resultados das avaliações 

internas e externas, nos dados do Censo Escolar, nas 

necessidades de cada regional, nas condições físicas e 

pedagógicas para o ensino- aprendizagem. 

O cumprimento das metas previstas no PPA está descrito 

nos Anexos III e IV. 

� Descrição dos principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações 

Os principais indicadores de desempenho dos programas são: 

PROGRAMA EDUCAÇÃO CULTURA E MOVIMENTO 

1.Número de alunos beneficiados pelos projetos sociais/Número 

de alunos existentes na rede x100 

PROGRAMA NOSSA ESCOLA: UMA PONTE PARA CIDADANIA 

1.Número de alunos atendidos com projetos pedagógicos 

especiais/Número de escolas existentes na redex100 

PROGRAMA GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIAS 

1.Escolas beneficiadas com repasses de recursos 

financeiros/Número de escolas existentes na rede x100. 

2. Número de escolas atendidas com equipamentos/Número de 

escolas existentes na rede estadual de ensinox100  
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3. Número de unidade educacional beneficiada com obras/Número 

de unidade educacional existente na rede estadualx100 

4. Número de alunos beneficiados com transporte escolar no 

Estado de Goiás/ Número total de alunos da zona rural 

existentes na redex100. 

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

1. Número de professores capacitados em formação 

continuada/Número professores da rede x100 

2. Número de Professores com licenciatura parcelada/Número de 

professores existentes na rede. 

Os resultados constam nos Anexos III e IV do referido 

documento 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 1853 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO 

CIDADÃO - VAP VUPT. 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 1901 - EDUCAÇÃO, CULTURA E MOVIMENTO 

� Ação 2196 - Desenvolvimento de Ações de Protagonismo 

Juvenil; 

Observações:  

Os recursos financeiros desta ação no valor de R$ 

828.000,00 foram remanejados para o PROGRAMA NOSSA ESCOLA UMA 

PONTE PARA A CIDADANIA na ação de Desenvolvimento das Ações 

Pedagógicas do Ensino Médio e a mesma foi excluída do PPA 

2008-2011. 

(   ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

(   ) Política de Gestão de Pessoas    
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� Ação 2780 - Escola-cultura da paz, inclusão Social e 

cidadania; 

Realizações: 

Aquisição de material de apoio e manutenção para os Projetos 

de Atividades Educacionais Complementares – PRAECs.

2581 - Aquisição de material de apoio e manutenção para os 

Projetos de Atividades Educacionais Complementares -

PRAECs, nos eixos: Desporto, Artes, Espaço de Cidadania, 

Educação Ambiental,Saúde e Prevenção. 

PRODUTO META FISICA 

EXECUTADA 

META FINANCEIRA 

EXECUTADA 

ESCOLA 525 66.000,00 

Aquisição de material de apoio e manutenção para os 

Projetos de Atividades Educacionais Complementares - PRAECs, 

nos eixos: Desporto, Artes, Espaço de Cidadania, Educação 

Ambiental, Saúde e Prevenção. 

A Secretaria de Estado da Educação, adotando uma 

política de formação emancipadora, estabeleceu, a partir de 

2007, condições para o atendimento do aluno em tempo 

integral, consolidado hoje por meio do Programa de Ações 

Educativas Complementares, que tem como objetivos resgatar a 

qualidade do ensino, desenvolver habilidades, construir 

conhecimentos, promovendo a aprendizagem bem-sucedida da 

população que freqüenta a escola pública, ampliando a rede de 

relações entre o indivíduo e a sociedade. 

De forma sistematizada, a SEDUC implementa projetos 

nas diversas áreas do saber, assegurando ao aluno de tempo 

integral a oportunidade de participar de atividades 

educativas que prolonguem a sua permanência na escola de 

maneira formadora e prazerosa. 

Diante do exposto, foram criados os Centros de 

Educação e Convivência Juvenil – Espaço Cidadania. O Centro 

de Educação é um espaço criado e mantido pelo governo 

estadual, por meio da Secretaria de Estado da Educação, no 

qual são oferecidos cursos na modalidade presencial, 

considerando-se, sobretudo, as necessidades, os anseios, o 

potencial da comunidade local. Suas funções vão além da 

identificação de habilidades e do despertar do espírito 

empreendedor. É um lugar de convivência, de aprendizado 

coletivo, de valorização da cultura e da arte, de resgate de 

tradições – do fazer pela comunidade para a comunidade. 

Funciona na modalidade de escola aberta, em período integral 

e aos finais de semana, para garantia de uma vivência plena 

da cidadania. São oferecidas oficinas nas áreas de Cultura, 

Arte, desporto e Lazer, Educação Ambiental, Línguas 

estrangeiras modernas (Inglês e Espanhol), Acompanhamento 

pedagógico, Informática, empreendedorismo e desenvolvidos 

projetos de inclusão social de crianças, jovens, adultos e 

idosos. 
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO - AVALIAÇÃO DA AÇÃO 

RESULTADOS POSITIVOS: 

� Disseminação da Cultura de Paz; 

� Mais ações voltadas para o Protagonismo Juvenil;  

� Escola se relacionando melhor com a comunidade; 

� Redução de situações de violência no interior das 

escolas; 

� Preservação do patrimônio físico da escola; 

� Saúde e Prevenção nas escolas; 

� Redução dos índices de evasão e repetência; 

� Escolas com arborização e jardins revitalizados; 

� Alimentação escolar enriquecida com gêneros das 

hortaliças; 

� Participação mais efetiva nos jogos estudantis; 

� Mais oportunidades de participação nas várias formas 

de manifestação artísticas utilizando todas as 

linguagens. 

PROBLEMAS QUE DIFICULTARAM A IMPLEMENTAÇÃO: 

� Burocracia nos processos de licitação; 

� Indisponibilidade de recursos financeiros para 

aquisição de materiais para execução e manutenção dos 

projetos; 

MEDIDAS TOMADAS PARA SUPERAR OS PROBLEMAS 

� Execução de quase a totalidade das ações sem lançar 

mão de recursos financeiros.  

Alunos/ Comunidade atendidos 

Atividades Educativas Complementares – Praec’s 

Subsecretarias 38 

Municípios 166 

Capacitação de Profissionais da SRE 38 

Profissionais participantes 76 

Quantitativo de Projetos 1.054 

Unidades Escolares participantes 522 

Profissionais envolvidos 983 

Alunos/ Comunidade atendidos 297.600 

Eventos/Seminários (seminário regional) 38 

Profissionais e alunos envolvidos 2.045 
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Praec’s por Categoria 

Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte 

Categoria
Quantidade 
Modulados

Artes Visuais  18  

Bandas e Fanfarras  97  

Conjunto de Cordas  1  

Coral  22  

Dança  51  

Ensino Coletivo de Violão  2  

Outros  23  

Teatro  14  
TOTAL 228

Desporto Educacional 

Categoria
Quantidade 
Modulados

Atletismo  9  

Basquetebol  13  

Capoeira  0  

Futsal  120  

Handebol  26  

Natação  8  

Outros  4  

Tênis de mesa  10  

Voleibol  65  

Xadrez  26  
TOTAL 281
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Educação Ambiental 

Categoria Quantidade Modulados

(Re)aproveitamento dos alimentos e papel 
da família na construção dos bons hábitos 
alimentares  

1  

Agenda ambiental na escola e na 
comunidade  

5  

Agricultura e meio ambiente  7  

Educação ambiental na horta escolar  107  

Educação e reeducação alimentar  3  

Jardinagem e/ou arborização na escola e na 
comunidade  

9  

Leis ambientais e suas aplicabilidades  2  

Oficinas ambientais  2  

Outros  26  

Papel da comunidade e da sociedade na 
preservação e conservação ambiental  

41  

Produção e consumo  3  

Reaproveitamento de resíduos sólidos  7  

Reflorestamento  14  

Resgate cultural e preservação ambiental  33  

TOTAL 260

Programas Especiais 

Categoria
Quantidade 
Modulados

Biblioteca Cidadã 17 

Escola Conectada 6 

Espaço de Cidadania 205 

Saúde e Prevenção na Escola 59 
TOTAL 287

TOTAL GERAL : 1056

� Ação 2781 - Realização dos Jogos Estudantis; 

Realizações: 

Realização das Olimpíadas Escolares do Estado de Goiás 

Realização das Olimpíadas Escolares do Estado de Goiás 

(arbitragem, alimentação, hospedagem, transporte, material de 

consumo, serviços diversos) 

 A elaboração dos Pedidos de Compras ou Serviços 

necessários à realização do evento, demandou um tempo que 

comprometeu o andamento das atividades das Fases Regional e 

Estadual. Foram realizadas apenas as fases: escolar e 

municipal. 

 Não obstante o atraso, outras complicações foram 

geradas, como o fato de vários atletas classificados numa 

determinada categoria, ultrapassarem as idades; e outros 

contratempos como a Influenza A (H1N1), e por último o ENEM e 

o vestibular da UFG, contribuíram para a tomada de decisão da 

4592 - Realização das Olimpíadas Escolares do Estado de 

Goiás (arbitragem, alimentação, hospedagem, transporte, 

material de consumo, serviços diversos) 

PRODUTO META FISICA EXECUTADA META FINANCEIRA 

EXECUTADA 

LUNO 110.584 140.984,06 
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Gerência de Desporto e Coordenação de Ensino Médio, de não 

mais realizarem as fases mencionadas, dando por encerradas 

esta edição.  

Número de Alunos participantes dos jogos intermunicipais 

� Ação 2782 - Desenvolvimento e implementação de 

Projetos de Cultura e Arte;

Realizações: 

Obs: Ação realizada em parceria sem ônus para Secretaria

� Das Análises de Projetos Pedagógicos e Atendimento de 

Solicitações Decorrentes. 

♦ Participação no Grupo de Estudos Educação das 

Relações Étnico-Raciais com reuniões na 

Superintendência de Ensino Especial. 

♦ Participação na Comissão de Organização da 2ª 

Bienal do Livro/2009:  

� Espaço Gutenberg – exposição retratando a história da 

Imprensa desde a criação da prensa por Gutenberg a 

Imprensa no Brasil, em Goiás e a Imprensa Braille em 

vinte três banners 

� Espaço Praça Vão dos Angicos - Espaço destinado a 

apresentações culturais de músicas e danças típicas 

23984 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE 

CULTURA E DA ARTE 

PRODUTO META FISICA 

EXECUTADA 

META FINANCEIRA EXECUTADA 

ESCOLA 58 0,00 

22705 – Campanha Paz na Escola 

PRODUTO META FISICA 

EXECUTADA 

META FINANCEIRA EXECUTADA 

ESCOLA 1 100.000,00 
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do Estado de Goiás como: Catira, Congada entre 

outros. 

Espaço Vão dos Angicos – Apresentação de Catira 

� Espaço Cerrado – Foco no patrimônio ambiental e sua 

conservação, fazendo uma interação com o público 

presente com distribuição de mudas de plantas típicas 

do Cerrado 

� Visita ao Colégio Lyceu de Goiânia para 

acompanhamento e orientação do Projeto “ Sala de 

Memória Lyceu de Goiânia ”. 

� Visita e acompanhamento do Projeto Viva e Reviva 

Gracinda de Lourdes/Goiânia com o tema “ A Escola 

Gracinda de Lourdes na História da Construção de 

Goiânia ”. 

�  Quantitativo do livro “Kalunga – Cultura e 

Tradição ”  distribuídos para as 38 Subsecretarias, 

20 Núcleos de Tecnologia Educacional e 262 Unidades 

Escolares do Estado, totalizando 1.419 exemplares. 

� Formação de Professores para conhecimento e 

valorização do Patrimônio Cultural Material e 

Imaterial 

♦ Elaboração do Curso a Distância: “Viva e Reviva 

– Cultura, Educação e Patrimônio ” com carga 

horária de quarenta horas, destinado as equipe 

dos Núcleos de Tecnologia Educacional. 

♦ Elaboração de Oficina “Patrimônio Cultural”  em 

fase de finalização - para Professores das 

Escolas Kalunga 

� Elaboração e reprodução de material didático-

pedagógico para o desenvolvimento do programa em 10 

municípios atendendo 58 unidades escolares Kalunga.

� Mostra de Resultados e entrega de produções criadas a 

partir dos projetos das escolas inseridas no 

Programa: 

• No dia 02 de maio, na 2ª Bienal do Livro, 

ocorreu o Lançamento do Livro Viva e Reviva 

Kalunga – Kalunga Cultura e Tradição - pela 

Senhora Secretária de Estado da Educação, 
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Professora Milca Severino Pereira, na Sala 

Lago dos Tigres com a presença de alunos e 

professores da Subsecretaria de Campos Belos, 

membros do Grupo de Estudos Educação das 

Relações Étnico-Raciais e equipe técnica da 

SEDUC. 

� Obs.: As atividades realizadas pelo Programa Viva e 

Reviva em 2009, foram executadas por meio de visitas 

‘in loco’, participação em grupos de estudos, 

oficinas de treinamento, seminários, elaboração e 

montagem do curso, distribuição e divulgação do livro 

Kalunga, mostra de resultados e impressão do material 

pedagógico. Ressaltamos ainda, que todas estas 

atividades foram realizadas sem formalização de 

processo licitatório e por meio de parcerias. 

� Ação 2783 - Aquisição de Material Esportivo e 

Equipamentos Artísticos; 

Realizações: 

Aquisição de equipamentos Artísticos/Fanfarras 

Após o recebimento dos instrumentos musicais pela 

Secretaria de Estado da Educação, algumas bandas brilharam em 

suas apresentações regionais, como aniversário de cidades, 

desfile de Sete de Setembro,  dentre outros, mas foi no 

campeonato estadual realizado pela Federação de Fanfarras e 

Bandas do Estado de Goiás, que muitas bandas beneficiadas da 

capital e de outros municípios, se destacaram um nível muito 

bom em suas participações. 

Em todas as categorias o domínio no resultado foi 

de bandas da Rede Estadual, demonstrando o crescimento e 

benefício que a aquisição dos instrumentos trouxe para os 

mesmos. 

Principais eventos: 

� Concerto em Comemoração ao Dia do Bombeiro (Teatro 

Goiânia) 

� Desfile Cívico de 24 de Outubro 

� Campeonato Estadual de Bandas de Goiás 

� Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras da CNBF 

(Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras) na 

cidade de Sorocaba - SP 

� Campeonato Aberto da Cidade de Bragança Paulista 

20199 - AQUISIÇÃO DE INSTTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDAS 

E FANFARRAS PARA UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS 

PRODUTO META FISICA 

EXECUTADA 

META FINANCEIRA EXECUTADA 

ESCOLA 70 1.054.563,50 
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� Orquestra de Sopros e Percussão do Cerrado Ciranda da 

Arte (15ª Feira de Ciências) 

Unidades Escolares beneficiadas por Subsecretarias 

Metropolitana Itumbiara 

C.E. Aécio de Oliveira C.E. Dom Veloso 

C.E. Assis Chateaubriant Jataí 

C.E. Carlos Alberto de Deus C.E. José Feliciano Ferreira 

C.E. Jardim América Jussara 

C.E. Jardim Guanabara C.E. Alfredo Nasser 

Lyceu de Goiânia Luziânia 

C.E. Novo Horizonte C.E. Antonio Valdir Roriz 

C.E. Parque Amazônia Minaçu 

C.E. Prof. Pedro Gomes C.E. Joaquim Thomé de Almeida 

C.E. Senador Onofre Quinan Mineiros 

C.E. Severiano de Araújo C.E. Dona Tonica 

C.E. Teotônio Vilela Morrinhos 

C.E. Pré Universitário C.E. Xavier de Almeida 

C.E. Profª Vandy de Castro C.E. Nivo das Neves 

Instituto de Educação de Goiás Palmeiras de Goiás 

Centro de Estudo e Pesquisa 
Ciranda da Arte 

C.E. Polivalente de Palmeiras de 
Goiás 

Anápolis Piracanjuba 

C.E. Gomes de Souza Ramos C.E. Prof. Jamil Safady 

C.E. José Ludovico de Almeida Piranhas 

C.E. Pe. Fernando Gomes de Melo C.E. Ana Rita de Faria 

Aparecida de Goiânia C.E. Costa e Silva 

C.E. Garavelo Park E.E. Melquiades Victor de Oliveira 

C.E. Ademar Alves de Souza C.E. Alfredo Nasser 

C.E. Colina Azul E.E. Joaquim Francisco de Souza 

C.E. Cruzeiro do Sul Pires do Rio 

C.E. Machado de Assis C.E. Rodrigo Rodrigues da Cunha 

Campos Belos Planaltina de Goiás 

C.E. Filismina Cardoso Batista C.E. Complexo 01 

Catalão Porangatu 

C.E. Anice Cecílio Pedreiro C.E. Tomaz Martins da Cunha 

C.E. Dona Iayá Posse 

C.E. Maria das Dores Campos C.E. João Honorato 

Ceres Quirinópolis 

C.E. Hélio Veloso C.E. João XXIII 

Formosa Rio Verde 

C.E. Profª Sueli Maria Nicheti C.E. do Sol 

Goianésia Rubiataba 

C.E. José Carrilho C.E. Raimundo Santana Amaral 

Goiás Santa Helena de Goiás 

C.E. Prof. Alcide Jubé C.E. Vital de Oliveira 

Goiatuba São Luiz de Montes Belos 

C.E. de Goiatuba C.E. Prof. João Rezende de Araújo 

Inhumas São Miguel do Araguaia 

C.E. Ary Ribeiro Valadão Filho C.E. Otaviano Santos Caldas 

Iporá Silvânia 
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C.E. Analícia C. Silva C.E. Salim Afiune 

C.E. Previsto de Morais Trindade 

C.E. Juscelino Kubitschek de 
Oliveira 

C.E. Padre Pelágio 

Itaberaí C.E. Senador Teotônio Vilela 

C.E. Pré Vestibular Uruaçu 

Itapaci C.E. Alfredo Nasser 

E.E. Santa terezinha  

Itapuranga 

C.E. Zico Monteiro  

C.E. de Itapuranga  

Realizações: Aquisição de materiais esportivos 

Observações: Esta atividade está em andamento; seu processo 

de pedido de compra está autuado sob o número 

200900006021735. 

� Ação 2784 - Ações Sociais Pedagógicas na Escola - 

Integração, Cooperação das Ações Educacionais e 

Comunidade Escolar 

Realizações: 

Atividade realizada no PROGRAMA 1902 AÇÃO 2790 
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Observações:  

Os recursos financeiros desta ação no valor de R$ 

83.000,00 foram remanejados para o PROGRAMA NOSSA 

ESCOLA UMA PONTE PARA A CIDADANIA na ação de 

Desenvolvimento das Ações Pedagógicas do Ensino Médio. 

� Ação 2785 - Desenvolvimento e Implementação de 

Projetos de Preservação da Cultura e da Arte. 

Realizações: 

Compreendemos a Educação Ambiental (EA) como eixo 

articulador da formação humana e epistemológica no processo 

de ensino-aprendizagem que articula o global com o local, o 

externo com interno.  

A EA é realidade na escola em Goiás. A Secretaria de 

Estado da Educação (SEDUC) reconhece que as ações 

desenvolvidas nas escolas são caminhos para contribuir na 

formação de multiplicadores de uma consciência ambiental nas 

comunidades escolares da rede estadual de ensino, em relação 

ao cuidado com questões socioambientais do Cerrado, do Brasil 

e do Planeta.  

Na SEDUC, as ações de EA desenvolvidas pelas escolas 

dentro do próprio currículo ou por meio de projetos, são 

orientadas e acompanhadas pelo Núcleo de Educação Ambiental 

(NEA).  

O Núcleo de Educação Ambiental-NEA tem como missão, 

despertar para a importância e a dimensão dos cuidados que se 

devem ter com o ambiente (e com a vida na escola) escolar.  

A equipe do NEA participou de todo o processo de 

construção da Política Estadual de EA (Lei n° 16.586/09), 

cuja execução será também da SEDUC. 

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO NUCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

A SEDUC, por meio do NEA, desenvolve ações educativas, 

a fim de sensibilizar as comunidades escolares da Rede 

Estadual para o desenvolvimento de ações ambientais 

integradas ao currículo escolar. 

� Oficinas pedagógicas nas escolas:  

♦ Para fortalecer a EA, na rede estadual de ensino 

o NEA “pondo a mão na massa ”, busca inserir e 

desenvolver atividades de EA no Projeto Político 

Pedagógico da escola; orientar as Unidades 

Escolares na elaboração e implantação de projetos 

20326 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE 

PRESERVAÇÃO DA CULTURA E DA ARTE   

PRODUTO META FISICA 

EXECUTADA 

META FINANCEIRA EXECUTADA 

ESCOLA 200 0,00 
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e, principalmente subsidiar os professores/as com 

materiais teóricos, metodológicos, informativos, 

seminários, palestras e mini-cursos para que 

possam desenvolver o trabalho com a comunidade 

educativa. 

♦ No intuito de realizar estes objetivos, o NEA 

promoveu várias ações educativas em 2009, através 

de palestras, ciclo de debates e oficinas. 

� Projetos de Atividades Educacionais Complementares – 

PRAEC 

♦ O PRAEC tem o objetivo de fortalecer o trabalho 

coletivo, estreitar os laços entre comunidade e 

escola e contribuir para a permanência do/da 

estudante na escola, através de atividades 

inovadoras e prazerosas que contemplem questões 

da realidade local na qual está inserido, 

sensibilizando e conscientizando os estudantes 

sobre as questões socioambientais; formando 

multiplicadores do conhecimento dentro e fora do 

espaço escolar; promovendo a educação e gerando 

uma nova postura, mudanças de valores e atitudes 

à prática cotidiana. O PRAEC proporciona a 

unidade escolar possibilidades de maior 

integração entre as disciplinas e 

consequentemente o desenvolvimento do currículo 

interdisciplinar, proporcionando aos estudantes 

estabelecerem conjecturas entre as disciplinas e 

relacionar teoria e prática. 

� Elaboração e publicação de material pedagógico 

♦ As publicações da SEDUC, elaboradas pelo NEA, 

referem-se à EA no cerrado goiano contextualizado 

às questões ambientais do Brasil e às questões 

globais. 

� Materiais publicados e enviados às unidades 

escolares: 

♦ Noções Básicas de Educação Ambiental, uma 

proposta de formação continuada - 2004. 

♦ Cartilha de Educação Ambiental - 2007. 

♦ É Conhecendo que se Preserva: Vol. I, II e III, 

2008. 

♦ Contextos e Experiências em Educação Ambiental na 

Rede Estadual de Ensino de Goiás – 2009/10. 

� Programa Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas. 

♦ Programa do Ministério da Educação e do 

Ministério do Meio Ambiente. A SEDUC desenvolve 

nas escolas as ações da Conferência Infanto-

Juvenil pelo Meio Ambiente. 

♦ Estudantes e toda a comunidade escolar exercitam 

a democracia por meio de estudo de conceitos, 

assumem responsabilidades e ações de acordo com 

as questões socioambientais locais, modificando a 

realidade com ações concretas na escola e na 

comunidade. 
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� II Conferência Estadual Estadual Infanto-Juvenil pelo 

Meio Ambiente 

♦ A II Conferência Estadual – II CEIJMA, realizada 

de 17 a 19/02/09, delegados (estudantes do 6º ao 

9º ano) das escolas de todo Estado, aprofundaram 

os estudos sobre os temas propostos nos cadernos: 

água, terra, ar e fogo e escreveram a Carta das 

Responsabilidades de Goiás onde convidam a 

sociedade goiana a Cuidar do Cerrado. 

♦ Durante todo o processo da Conferência a SEDUC, 

por meio do NEA, coordenou juntamente com o 

Coletivo Jovem de Meio Ambiente de Goiás, a 

Comissão Organizadora Estadual composta por 

várias instituições, garantindo o processo 

democrático e de aprendizagem aos estudantes 

� Com-Vida 

♦ A Com-Vida é uma nova forma de organização na 

escola e baseia-se na participação de estudantes, 

professores, funcionários, diretores e da 

comunidade. Tem como principal papel construir a 

Agenda 21 na Escola, contribuindo assim para um 

dia-a-dia participativo, democrático, animado e 

saudável, promovendo o intercâmbio entre a escola 

e a comunidade. Juntos tornando-se aprendizes de 

sustentabilidade.   

� Grupo de Estudo Ambiente e Sustentabilidade 

♦ Criado em 2009, pela SEDUC, para agrupar pessoas 

interessadas em educação ambiental, sob a 

responsabilidade do NEA, com os seguintes 

objetivos:  

♦ Conhecer como a educação ambiental tem sido 

trabalhada nas escolas da Rede Estadual de 

Ensino; 

♦  Debater os paradigmas ambientais da atualidade;  

♦ Desenvolver uma maior sensibilização e 

consciência ambiental;  

♦ Produzir materiais diversos para ampliar os 

processos de educação ambiental;  

♦ Propor possíveis caminhos para construção de um 

mundo solidário, cooperativo e sustentável.    

�  Laboratório de Educação Ambiental  

♦ Estudantes, professores e comunidade que 

visitaram o Laboratório de EA, vivenciaram a COM-

VIDA, possibilitando aprofundar seus 

conhecimentos, implantar e/ou darem continuidade 

às ações de EA na família, escola e comunidade.  
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� Projeto Semente – Seminário e oficinas pedagógicas.  

♦ Formação de professores e estudantes do Ensino 

Médio da rede pública estadual, como parte do 

projeto Ressignificação do Ensino Médio. Enfoque 

da EA na parte diversificada do currículo do 

Ensino Médio, considerando a realidade da escola 

e da juventude local, com a participação de 70 

municípios. 

� Redes de EA, parcerias  

♦ As ações de Educação Ambiental - EA, para o 

cuidado com o nosso ambiente, seja interno na 

escola, ou ampliando até a comunidade, é uma 

responsabilidade que precisa ser dividida e 

ampliada com outras pessoas, entidades 

governamentais (municipal, estadual e federal), 

associações, igrejas, representações de 

trabalhadores, organizações não governamentais 

(ONGs), etc. As ações individuais refletem no 

coletivo o tempo todo, é só pensar na água, na 

terra e no vento. 

♦ A EA só é plena quando se constrói relações de 

parcerias e é vivida em rede. Onde pessoas e 

instituições se organizam para trocarem 

informações, se comunicarem, planejarem projetos 

e outras atividades. As ações em rede ocorrem de 

forma horizontal, com participação voluntária, 

promovem a comunicação de seus participantes e 

juntos desenvolvem o sentido de pertencimento. 

� I Congresso Goiano de Educação Ambiental – I CONGEA

♦ O CONGEA é uma realização da Rede de Educação e 

Informação Ambiental de Goiás - REIA-GO. Em 

outubro de 2008 a Universidade Federal de Goiás 

foi a instituição que coordenou o I CONGEA. 

♦ O Congresso buscou fortalecer a EA e discutir as 

problemáticas ambientais frente aos desafios 

globais e locais, fomentando os seus espaços 

coletivos de articulação e as trocas de 

experiências, proporcionando a unificação de 

agendas, de ações e de projetos. Além de buscar 

interface com as ONGs, instituições públicas e 

privadas, entre outros que se preocupam e atuam 

na questão ambiental em Goiás. 

� Atividades em Parcerias Desenvolvidas pelo NEA 

♦ Combate à Dengue nas Escolas 

� Devido a grande incidência do mosquito Aedes 

aegypti em Goiás e à verdadeira epidemia 

nacional de dengue em 2008, Escolas assumiram 

a responsabilidade de trabalhar no combate à 

Dengue com atividades inseridas no Programa 

Político Pedagógico da Escola. 

♦ Fórum Goiano em Defesa do Cerrado 

� As instituições goianas defensoras do Meio 

Ambiente embuidas na defesa do Cerrado 

constituem o Fórum Goiano de defesa do 

Cerrado, em ações de pressão política para a 
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aprovação da Proposta de Emenda 

Constitucional, do Cerrado PEC-115. 

� A SEDUC é instituição componente do Fórum 

goiano em defesa do Cerrado levando, por meio 

do NEA, a participação das escolas, 

professores e estudantes aos debates, 

manifestações e a campanha de assinaturas na 

defesa do Cerrado. 

♦ Rede de Educação e Informação Ambiental 

� É um espaço de articulação, troca de 

experiências e discussão de EA goiana, 

pautado no interior da Rede, as questões 

ambientais do estado, fomentando a unificação 

de agendas, ações, lutas e projetos. 

Demonstrando a força de seus elos em 

construir sociedades sustentáveis por meio de 

uma EA transformadora e comprometida com a 

ética solidária. 

� A REIA-GO é composta por diversos atores e 

instituições, dentre elas a SEDUC, 

representada pelo NEA.  

� Atualmente a secretaria executiva da REIA-GO, 

é coordenada pelo Coletivo Jovem de Meio 

Ambiente de Goiás. A REIA-GO é responsável 

pela semana integrada de meio ambiente 

♦ Semana Integrada de Meio Ambiente 

� A semana integrada de Meio Ambiente é 

resultado do esforço integrado de várias 

instituições do Estado de Goiás comprometidas 

com construção de sociedades sustentáveis e 

da articulação da REIA-GO, construíram 

coletivamente em 2008 e 2009 agenda comum 

para atividades durante a semana que culmina 

no dia 5 de junho, dia mundial do meio 

ambiente.  

♦ Coletivo Educador da Estrada-de-Ferro 

� Os Coletivos Educadores são conjuntos de 

instituições que atuam em processos 

formativos voltados à totalidade e 

diversidade de habitantes de um determinado 

território. 

� O Coletivo Educador Território Estrada de 

Ferro é composto pelos municípios de 

Bonfinópolis, Gamelera, Leopoldo de Bulhões, 

Orizona, São Miguel do Passa Quatro, Silvânia 

e Vianópolis. Que tem a Escola Estadual - 

Aprendizado Marista Pe. Lancisio de Silvânia 

como proponente. 

♦  Encontro Estadual de Juventude de Meio Ambiente 

� O Coletivo Jovem de Meio Ambiente de Goiás 

(CJ) nasceu no processo da Conferência 

Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente e a SEDUC 

apóia suas ações e tem o CJ como parceiro em 

atividades pedagógicas de EA, principalmente 

com os estudantes. 
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� O NEA participou do Encontro Regional em 

Palmelo e VI Encontro Estadual do CJ, em 

Anápolis. Realizando palestras e oficinas 

pedagógicas sobre o Cerrado e o 

fortalecimento da COM-VIDA nas escolas. 

Participaram estudantes e professores da rede 

estadual de Goiás.  

♦ Oficina Cultura alimentar no Brasil pela Editora 

Horizonte Geográfico 

� Seminário e oficina pedagógica, realizados no 

2º. Semestre de 2009, para 200 professores da 

região de Goiânia, Aparecida de Goiânia e 

Anápolis. Com a introdução ao estudo da 

cultura alimentar e as relações 

socioculturais, entre a humanidade e os 

alimentos, na formação da identidade 

alimentar brasileira, valorizando o consumo 

consciente.  

♦ 18ª Caminhada Ecológica 

� A Caminhada Ecológica é uma promoção da 

Organização Jaime Câmera e tem a parceria da 

SEDUC, por meio da Gerência de Desporto 

Educacional e pelo NEA. 

� Em 2009, foi realizado nas escolas públicas 

dos municípios de Goianira, Brazabrantes, 

Caturaí, Inhumas, Itauçu, Itaberaí, Goiás, 

Faina, Araguapaz e Araunã, o Concurso O 

Futuro da Terra - Produção Escrita e 

Cartazes. Destinado aos estudantes do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio da rede pública. O 

concurso visa por meio da Educação Ambiental, 

sensibilizar e estimular nos estudantes o 

processo criativo de imaginar e ilustrar o 

Futuro da Terra. Interagindo e assumindo 

responsabilidade ambiental juntamente com os 

31 atletas que percorrem os 353 km de Goiânia 

a Aruanã. 

♦ Simpósio Ambientalista Brasileiro no Cerrado – 

SABC  

� A SEDUC é parceira da SABC na organização e 

participação do Seminário anual da sociedade, 

e juntamente com outras entidades, é 

responsável pela organização do Jovem 

Ambientalista do Cerrado. 

♦ Jovem Ambientalista Brasileiro no Cerrado - JABC 

� O NEA, por meio da Comissão responsável pelo 

10º JABC, realizou ações de EA com estudantes 

da rede estadual nas regionais de Goiânia, 

Anápolis, Rio Verde e Catalão. 

� A ação JABC, trata da sensibilização do 

jovem, por meio de ciclo de debates e 

oficinas, a fim de resgatar a identidade 

sócio-histórica do Bioma Cerrado para sua 

preservação. Promovem uma mobilização dos 

estudantes na discussão sobre o 

fortalecimento de práticas educativas 
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ambientais para articular suas ações junto à 

comunidade. Ressalta a importância do Jovem 

na Gestão Ambiental Municipal.  

PROGRAMA 1902 - NOSSA ESCOLA: UMA PONTE PARA A CIDADANIA 

O Programa Nossa Escola: uma Ponte Para a Cidadania 

está fundamentado na co-participação e co-responsabilidade de 

todos (Secretaria de Estado da Educação/Escola/Comunidade) no 

processo educacional, na consolidação da qualidade da 

aprendizagem, na universalização do acesso, na garantia da 

permanência e, sobretudo, na ampliação do número de 

concluintes do ensino básico; integrando a escola com a 

comunidade, motivando a participação ativa dos diferentes 

atores sociais; estimulando a participação da família no 

processo de ensino aprendizagem, favorecendo o 

desenvolvimento dos estudantes no plano afetivo, social, 

educacional e da saúde e valorizando o ser humano na sua luta 

contra o uso de drogas, a gravidez precoce, as doenças 

sexualmente transmissíveis, a criminalidade, a violência, 

dentre outras. 

O foco principal desse programa é o fortalecimento da 

Rede Pública de Ensino de Goiás por meio do Pacto pela 

Educação Goiana firmado entre Estado e Municípios objetivando 

focar todos os esforços dos governos estadual e municipais na 

melhoria dos índices de desempenho dos alunos nos Sistema 

Nacional de Avaliação (Prova Brasil, SAEB, ENEN, Provinha 

Brasil). 

No ano de 2009, a Secretaria de Educação programou e 

executou as seguintes ações: 

� Correção do fluxo escolar idade/ano do Ensino 

Fundamental 

� Desenvolvimento de Ações Pedagógicas da Educação de 

Jovens e Adultos; 

� Escola Estadual de Tempo Integral; 

� Fornecimento de Merenda Escolar para alunos do Ensino 

Fundamental, Médio, Especial e Educação de Jovens e 

Adultos; 

� Desenvolvimento de Ações Pedagógicas do Ensino Médio; 

� Aquisição, Produção e Distribuição de Livros 

Didáticos, Literários e Técnicos; 

� Desenvolvimento das Ações Pedagógicas do Ensino 

Especial; 

� Desenvolvimento das Ações Pedagógicas do Ensino 

Fundamental.  

Como resultados obtidos pelo programa, destacamos: 

� Realização de encontros para discussão das Matrizes 

Curriculares que compõem o Caderno 5, e das 

seqüências didáticas para a elaboração do Caderno 6 

da Reorientação Curricular. 

� Implementação de ações pedagógicas nas 105 unidades 

escolares de tempo integral, implantadas a partir de 

2006; 



2201 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 

171 

� Fornecimento de merenda escolar para mais de 630.760 

(seiscentos e trinta mil, setecentos e sessenta) 

alunos do ensino fundamental/médio/jovens e adultos); 

� Realização da 15ª Feira de Ciências, e da 3ª. Mostra 

do Conhecimento, Cultura e Artes; 

� Acompanhamento das atividades técnico-pedagógicas nas 

Subsecretarias e Unidades Escolares, seja via 

capacitação bem como visitas para redirecionar 

projetos e programas da Secretaria de Educação; 

� Encontros com Prefeitos, Secretários Municipais de 

Educação e Unidades Escolares para realização de 

estudos sobre os resultados do IDEB dos municípios, 

bem como para discutir as diretrizes do Ensino 

Fundamental e estabelecer ações a serem executadas em 

parcerias para o desenvolvimento do sistema 

educacional de Goiás; 

� Discussão coletiva nas escolas, Subsecretarias e 

Coordenações de Ensino referente a temas 

educacionais, ao processo ensino aprendizagem em uma 

nova perspectiva metodológica, conceitual e 

curricular; 

� Absorção de concepções e práticas positivas adotadas 

em alguns programas, incorporando à rede, atitudes e 

conceitos, antes restritos à pequena parcela dos 

alunos atendidos por projetos especiais, objetivando 

a redução dos índices de evasão, retenção e elevando 

assim, o percentual de alunos aprovados no Ensino 

Fundamental e Médio. 

Destacamos indicador que comprova a eficácia dos 

trabalhos desenvolvidos para o alcance do objetivo deste 

Programa - garantir a expansão e melhoria do 

ensino/aprendizagem nas escolas da rede estadual. 

� Ação 2103 - Desenvolvimento de Ações Pedagógicas da 

Educação de Jovens e Adultos 

Realizações: 

3184- REALIZAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL 

Produto:   PESSOA BENEFICIADA COM EXAME SUPLETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL             
Unidade: PESSOA                                                              

Físico Realizado Financeiro Realizado 

7.189  28.984,22 

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás  

3187- REALIZAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS/ENSINO MÉDIO.

Produto:   PESSOA BENEFICIADA COM EXAME SUPLETIVO - ENSINO MÉDIO        Unidade: 
PESSOA                                                              

Físico Realizado Financeiro Realizado 

22.640  - 

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás  

Obs. Financeiro da realização 3187 foi realizado na 

realização 3184 

Educação de Jovens e Adultos – EJA 

Educação de Jovens e Adultos - EJA é uma modalidade de 

Educação Básica que tem por objetivo favorecer oportunidades 
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de estudo aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio, na 

idade própria. 

Objetivos do Curso:  

� Continuidade de estudos para aqueles que não tiveram 

acesso à escola na idade própria; 

� Garantia de sistematização e apropriação de 

conhecimento nas diversas áreas, incorporando novo 

saber e competências próprias à idade do educando 

jovem e adulto; 

� Valorização de espaços educativos que privilegiem as 

interações de experiências do educando jovem e 

adulto, visando fortalecer a sua auto- estima e 

identidade cultural, para a construção de sua 

personalidade. 

NÚCLEO DE REGISTRO DE CERTIFICADOS DE ESCOLAS DE EJA 

Este departamento é responsável pelas orientações, 

registros e chancelas de certificados dos alunos concluintes 

do Ensino Médio de todas as Unidades Escolares públicas e 

privadas que ministram a modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, bem como, de todas as unidades escolares 

extintas. 

REGISTRO DE CERTIFICADOS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

Fonte: COEDi/SEDUC 

Realização dos Exames Supletivos 

Tem por objetivo possibilitar as pessoas que não 

puderam concluir o Ensino Fundamental ou Ensino Médio em 

idade própria, a oportunidade para esta conclusão através de 

exames. 

Em 2009 foram inscritos para realizar os exames 

supletivos 29.829 candidatos de Ensino Fundamental e Médio. 

Elaboração das Diretrizes Pedagógicas de EJA da rede pública 

de ensino: 

Fatores Críticos de Sucesso da Ação: 

Foram realizadas as seguintes ações:  

�  Sensibilização aos Núcleos de Tecnologia 

Educacional, Subsecretarias e Unidades escolares que 

ministram a Educação de Jovens e Adultos. 

�  Elaboração e aplicação dos questionários 

diagnósticos. 

�  Efetivação e retroalimentação aos grupos de 

trabalhos nas 38 regionais. 

�  Escrita preliminar das Diretrizes Pedagógicas 

Ano 2009 
Certificados Registrados 12.696 
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Medidas Para Superar os Problemas: 

� Contratação de Consultoria. 

� Auto Formação – Pesquisas pela Internet de 

referenciais Teóricos. 

Problemas que Dificultam a Implementação da Ação: 

� Ações Simultâneas no Departamento. 

� Falta de Formação da Equipe Técnico Pedagógico. 

� Falta de Referenciais Teóricos sobre a EJA no Estado 

de Goiás. 

� Reduzido quadro profissional habilitado. 

� Os seminários regionais e estaduais não foram 

realizados. Aguardando liberação de recursos. 

Conclusão Geral da Ação: 

O projeto requer tempo para o desenvolvimento de suas 

ações e implementações. Sendo que algumas ações já foram 

realizadas e outras serão concluídas. Este projeto tem o 

objetivo de implantar e assegurar a estruturação das 

diretrizes pedagógicas da Educação de Jovens e Adultos – EJA 

no Estado de Goiás garantindo a continuidade destas ações 

para melhoria desta modalidade de ensino. 

Seminário Regional e Estadual para elaboração, socialização, 

análise e aprovação das Diretrizes de EJA 

Atividade realizada parcialmente, uma vez que, o 

processo está em fase de elaboração. 

Expedição de certificados dos Exames Supletivos, Lúmen, 

Madureza, Profissionalizantes, Saturnos e Uso Integrado das 

Tecnologias no Contexto Educacional. 

Compete a Supervisão de Expedição de Diplomas e 

Certificados, atender aos requerimentos dos candidatos que 

prestam provas de Projetos oferecidos pela Coordenação de 

Educação a Distância.  

Expedição de Certificados no ano de 2009
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21

2325

1500

37

4

1

6

3

Cursos - NTE's

Ex. Profissionalizante

Exames Supletivos

Int. a Ed. Digital

Lúmen

Madureza

Magister

Saturnus

Telecurso



2201 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 

174 

� Ação 2200 - Municipalização da Educação Infantil e 

Primeira Fase do Ensino Fundamental 

Realizações: 

3689 - MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIRA FASE DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Produto: TURMA MUNICIPALIZADA                                                                       Unidade: UNID                                        

Físico Realizado Financeiro Realizado 

8 54.421,99 

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás  

Fatores críticos de sucesso 

� Estabelecimento de rotinas de acompanhamento, na 

Secretaria e Subsecretarias, dos processos via sepnet 

e telefone; 

� Maior atendimento por parte das Subsecretarias, às 

solicitações feitas via telefone e via e-mail. 

Problemas que dificultaram a implementação da Ação 

� Morosidade na liberação dos recursos orçamentários 

para empenho (autorização da   SEFAZ) e a liberação 

dos pagamentos das transferências mensais para os 

municípios; 

� Morosidade, por parte das Subsecretarias, em retornar 

os processos encaminhados pela Secretaria para 

despacho junto aos prefeitos; 

Medidas tomadas para superar os problemas: 

� Sugerimos como forma de superar os problemas que a 

municipalização seja realizada sem a transferência de 

recursos da Secretaria da Educação para o Município. 

Conclusão 

O Estado de Goiás e os municípios desenvolvem uma ação 

cooperativa com a finalidade de buscar melhor qualidade no 

atendimento do Ensino Fundamental, instituída pelo Decreto 

Governamental nº 5035/99, que estabelece o Programa de 

Cooperação Estado-Município para a Educação de Qualidade, com 

objetivo de desenvolver o ensino fundamental, através da ação 

conjunta dos poderes públicos estadual e municipal.

 No ano de 2009 foi efetivada a municipalização de 

oito turmas do Ensino Fundamental, sendo duas turmas da 

Escola Estadual Maria Barreto situada no município de 

Israelândia e seis turmas da Escola Estadual Raimundo Gomide 

situada no município de Nova Aurora. 
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� Ação 2239 - Correção do Fluxo Escolar Idade/Série –

Acelera Goiás 

Realizações: 

22.744 - DIA NACIONAL DA LEITURA-ENSINO FUNDAMENTAL

 Produto: ALUNO ATENDIDO                                                                                         Unidade: 
ALUNO  

Físico Realizado Financeiro Realizado 

276 137.432,05 

 Nº de municípios beneficiados: 60 

20.158 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO - CORREÇÃO DE 
FLUXO/IDADE SÉRIE 

Produto: ALUNO ATENDIDO                                                                                           Unidade: 
ALUNO  

Físico Realizado Financeiro Realizado 

2.437 289.370,99  

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás  

Com o objetivo de promover a oportunidade de correção 

de fluxo escolar aos alunos multirrepetentes ou que 

abandonaram a escola e que se encontram em defasagem 

idade/ano escolar, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria 

de Estado da Educação, atendeu 2.437 alunos no ano letivo de 

2009, distribuídos em 116 escolas de 71 municípios e 29 

Subsecretarias Regionais de Educação. Com esta ação o Governo 

realiza parte de sua responsabilidade social fazendo com que 

esses alunos avancem em sua vida escolar, atingindo o ano 

compatível com a sua idade e beneficiando os estudantes, suas 

famílias e a comunidade escolar.  

Uma das atividades propostas nesta ação foi a 

realização da Semana Nacional da Leitura, na Cidade de Goiás, 

cujo objetivo é incentivar a leitura entre os alunos da 

correção de fluxo e do ensino regular.   

OBJETIVO: Corrigir o fluxo idade/ano escolar. Reintegrar no 

percurso regular do Ensino Fundamental, alunos em situação de 

defasagem idade/ano escolar, resgatando sua autoestima, 

autoconfiança, valorizando os seus avanços e reduzindo as 

taxas de repetência e evasão escolar. 

Atividade 1 – Capacitação de professores 

� 1º Encontro: realizado em março de 2009, atendendo a 

120 (cento e vinte) Coordenadores das Subsecretarias 

e Coordenadores das escolas com turmas de correção de 

fluxo idade/ano escolar. 

� 2º Encontro: realizado em dezembro de 2009, atendendo 

435 (Quatrocentos e trinta e cinco) professores, 

coordenadores das subsecretarias, subsecretários e 

duplas pedagógicas. 

Atividade 02. Impressão, distribuição de material e de testes 

avaliativos 

� Impressão de 2500 (dois mil e quinhentos) folders 

informativos sobre o programa Correção de fluxo 

idade/ano escolar (gráfica da Seduc); 
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� Impressão de 2000 (dois mil) Cadernos sobre o 

programa de Correção de fluxo idade Ano/escolar – 

Projeto do Governo de Goiás (impresso na gráfica da 

seduc). 

� Impressão de 2550 (duas mil, quinhentos e cinquenta) 

avaliações para aplicação nas turmas de Correção de 

fluxo idade/ano escolar (impresso na gráfica da 

seduc); 

� Impressão das Matrizes Curriculares da Correção de 

fluxo (impresso na gráfica da seduc e Coref); 

� Impressão de 2400 (dois mil e quatrocentos) 

exemplares do Currículo em Debate: Caderno de 

Correção de fluxo idade ano escolar do ensino 

fundamental - Matrizes Curriculares e Sequências 

didáticas (impresso na gráfica da seduc). 

Atividade 04. Semana Nacional da Leitura  

� Evento realizado em novembro de 2009, na Cidade de 

Goiás/GO, atendendo a 285 (duzentos e oitenta) 

professores, alunos, coordenadores/subcoordenadores 

das subsecretarias, subsecretários e duplas 

pedagógicas. 

� Objetivos do evento:  

♦ Proporcionar aos educandos das turmas de correção 

de fluxo e do ensino regular momentos de 

interação entre os pares, trocas de vivências 

literárias nos festivais e oficinas (para 

crianças e adolescentes), palestras (para 

professores e coordenadores das subsecretarias); 

♦ Promover promover ais eperissino regular .ra  da 

Correo ade social fazendo com que esses alunos 

avancem em sua vida escolar, atingindo o momentos 

de conhecimento histórico, educativo, cultural e 

interpessoal com visitas a monumentos históricos 

e shows.  

� Ação 2621 - Escola de Tempo Integral 

Realizações: 

19912 - ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA IMPLEMENTAR AÇÕES A SEREM 
DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL 

 Produto: PROFESSOR CAPACITADO                                                                         Unidade: 
PROF  

Físico Realizado Financeiro Realizado 

455 62.525,00 

   Nº de municípios beneficiados: 70 

 22025 – 2ª Bienal do Estado de Goiás  

Produto: Aluno Atendido      Unidade: Aluno  

Físico Realizado Financeiro Realizado 

15.157 256.000,00 

 Nº de municípios  beneficiados : Estado de Goiás 
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19304 – AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERARIOS INFANTO JUVENIL 1º/ 5º 

Produto: LIVRO LITERÁRIO ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO DO CANTINHO DE LEITURA E 
BIBLIOTECA                             Unidade: UNID 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

533 1.560.878,80 

 Nº de municípios beneficiados: 62 

20.129 –  AQUISIÇÃO DE KITS EDUC.P/REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS, 
CÍVICAS E HIGIÊNICAS P/ ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. 

 Produto: ALUNO ATENDIDO                                                                                        Unidade: 
ALUNO 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

9.996 590.221,86 

   Nº de municípios beneficiados: 64 

Uma das metas do atual Governo é a implantação da 

Escola Estadual de Tempo Integral. No ano de 2009 a 

Secretaria de Educação alcançou a meta de 105 unidades 

escolares que atendem em tempo integral, beneficiando 15.157 

alunos, distribuídos em 71 municípios.  O impacto social 

desta ação revela-se no processo de ensino aprendizagem 

desses alunos que conhecem novas oportunidades na aquisição 

de saberes.  

O esporte, o lazer, o empreendedorismo, a arte, o 

ensino de línguas fazem parte do dia-a-dia dos alunos que 

frequentam essas escolas. A merenda escolar, cujo valor per 

capta foi acrescido pela Secretaria de Estado da Educação em 

aproximadamente 400%, proporciona a complementação alimentar 

diária adequada às  crianças e jovens que necessitam dessa 

alimentação para melhor aprenderem. Professores, pais e 

alunos sentem o avanço cognitivo e social desta ação. 

Foram atividades desta ação:  

� Realização da 2ª Bienal do Livro de Goiás com o 

objetivo de proporcionar aos alunos das Escolas 

Estaduais de Tempo Integral momentos de lazer e 

crescimento cultural durante visitação ao evento; 

� Formação de professores em três etapas, totalizando o 

atendimento a 455 professores.  

� Aquisição de material pedagógico para formadores – 

atividade não  realizada em virtude da Coordenação do 

Ensino Fundamental possuir material necessário à 

realização das formações em sua reserva técnica. 

� Aquisição de kits necessários à realização de 

atividades pedagógicas, cívicas e higiênicas para 

crianças e adolescentes. 

� Impressão e distribuição da Proposta Curricular do 

Caderno 5, matrizes curriculares do 1º ao 9º ano. 

Foram adquiridos 5.983 cadernos da Reorientação 

Curricular – Currículo em debate Caderno nº 5. 

� Aquisição de livros literários infanto-juvenis de 1º 

ao 5º ano – Referente ao processo de 2008, execução e 

distribuição em 2009. 



2201 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 

178 

� Foram distribuídos 533 cantinhos com 40 livros cada 

um, totalizando 21.360 livros, distribuídos para 91 

(noventa e uma) unidades escolares de 1º ao 5º ano de 

tempo integral, atendendo aproximadamente 15.157 

(quinze mil cento cinqüenta e sete) alunos.  
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� Ação 2786 - Desenvolvimento de Ações Pedagógicas do 

Ensino Fundamental 

Realizações: 

20.159 - DESENV. DE ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO ENSINO FUNDAMENTAL 

 Produto: LIVRO ADQUIRIDO Unidade: LIVRO  

Físico Realizado Financeiro Realizado 

16.017 653.480,02   

   Nº de municípios beneficiados: 211 

24766 - DESENV. DE ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO ENSINO FUNDAMENTAL 

 Produto: ALUNO ATENDIDO Unidade: ALUNO 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

366.700 -   

   Nº de municípios beneficiados: 211 

Obs: Financeiro realizado na realização 20159 

22198 - V- CONGRESSO NACIONAL DE ENSINO RELIGIOSO 

 Produto: ALUNO ATENDIDO                                                                                         Unidade: 
ALUNO  

Físico Realizado Financeiro Realizado 

93   - 

 Nº de municípios beneficiados: 27 

Obs: atividade realizada sem a utilização de recursos. 

22.024 - 2ª BIENAL DO ESTADO GOIÁS 

Produto: ALUNO ATENDIDO                                                                                    Unidade: ALUNO 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

4.538 481.793,49  

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás  

23700 – LOCAÇÃO DE ESPAÇO: TEATRO A SER UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª. 
MOSTRA DE ARTE DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE TEMPO INTEGRAL 

Produto: ALUNO ATENDIDO                                                                                    Unidade: ALUNO 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

1,00 4.500,00  

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás  

22708 – CAMPANHA PAZ NA ESCOLA  

Produto: CAMPANHA REALIZADA Unidade: UNID 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

1,00 79.999,34  

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás  

23445 – LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA 3ª. MOSTRA DE CONHECIMENTO CULTURAL E ARTE 
E 15ª. FEIRA DE CIÊNCIAS - PENSAR  

Produto: ALUNO PARTICIPANTE DA FEIRA Unidade: ALUNO

Físico Realizado Financeiro Realizado 

3.963 121.000,80  

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás  
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Implementado pela Coordenação de Ensino Fundamental de 

ações pedagógicas para o desenvolvimento de atividades que 

favoreçam o fortalecimento do trabalho pedagógico junto às 

Subsecretarias Regionais de Educação e às unidades escolares, 

garantindo que os alunos consolidem neste ano, o processo de 

letramento e habilidades de leitura, de produção oral e 

escrita em todas as áreas do conhecimento, valorizando a 

cultura local e infanto-juvenil, diminuindo os índices de 

evasão, repetência e promovendo uma verdadeira inclusão 

social e cultural dos jovens por meio da construção do 

conhecimento significativo. 

Para o desenvolvimento das ações pedagógicas da 

Coordenação de Ensino Fundamental, destacam-se as seguintes 

atividades: 

Elaboração, impressão, reimpressão e distribuição de material 

de apoio específico ao trabalho do professor em sala de aula.  

� Elaboração, reprodução e distribuição do Caderno 5 da 

Reorientação Curricular 

♦ Contendo as Matrizes Curriculares para todo o 

Ensino Fundamental de 9 anos, em todas as áreas 

do conhecimento: Arte nas quatro linguagens – 

dança, música, teatro e artes plásticas –, 

Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, 

História e Geografia de Goiás, Língua 

Estrangeira, Língua Portuguesa e Matemática.  

Destacamos que as Matrizes Curriculares são um 

importante instrumento de apoio ao trabalho do 

professor em sala de aula e foram elaboradas pela 

equipe de técnicos pedagógicos da Coref, em parceria 

com as Universidades Católica – PUC -, Universidade 

Estadual de Goiás – UEG - e Federal de Goiás e com o 

Centro de Ensino e Pesquisa e Ações Comunitárias – 

CENPEC - de São Paulo, sob o patrocínio da Fundação 

Itaú Social. Foram distribuídos 16.017 (dezesseis mil 

e dezessete) exemplares atendendo 366.700 (trezentos e 

sessenta e seis mil e setecentos) alunos, e 1.018 (hum 

mil e dezoito) escolas. 

Aquisição e distribuição de material básico e necessário ao 

desenvolvimento das matrizes curriculares 

� Aquisição de kits pedagógicos  

♦ Aquisição de kits pedagógicos básicos para o 

desenvolvimento das matrizes curriculares do 1º 

ao 9º ano. É importante destacar que nesta 

atividade as comunidades Kalunga e Indígena foram 

também contempladas com os kits. 

� Elaboração e reprodução do Caderno: Alfabetização e 

letramento. 

♦ Elaboração do Caderno Alfabetização e Letramento 

que estabelece as diretrizes para o processo de 

alfabetização e consolidação da base alfabética 

para os primeiros anos do Ensino Fundamental; 
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V Congresso Nacional de Ensino Religioso 

� Foram capacitados 93 (noventa e três) professores em 

novembro de 2009 em Goiânia. 

Aquisição de material de consumo e serviços a serem 

utilizados pela comunidade Kalunga 

� O processo já foi licitado e a distribuição será 

feita em 2010. 

� Ação 2787 - Desenvolvimento de Ações Pedagógicas da 

Educação Continuada e a Distância 

Realizações: 

22710 – CAMPANHA PAZ NA ESCOLA. 

Produto: CAMPANHA REALIZADA                      Unidade: UNID                                                           

Físico Realizado Financeiro Realizado 

1 71.285,00 

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás  

22093 – 2ª. BIENAL DO ESTADO DE GOIAS. 

Produto: ALUNO ATENDIDO Unidade: UNID                                                            

Físico Realizado Financeiro Realizado 

- 77.078,32 

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás  

Atividades realizadas no ano de 2009 - Gerência de Tecnologia 

Educacional 

� Mostras do uso Pedagógico das TICs no Contexto 

Educacional 

� Mostras Pedagógicas das TICs nas Unidades Escolares 

orientadas pelos NTEs. 

� 2ª Bienal do Livro de Goiás: 

Nos cinco dias da bienal, entre os diversos 

minicursos e oficinas para crianças, jovens e 

adultos, foi ministrado oficinas de informática, que 

propiciaram aprendizagens de diversos softwares e de 

outros temas (laboratório de informática); oficinas 

no espaço Rádio Escola, em que alunos da rede 

estadual de ensino apresentaram trabalhos 

desenvolvidos na escola. 

�  Mostra do Conhecimento, Cultura e Arte e 15ª Feira 

de Ciências 

� Curso no uso pedagógico TICs para alunos de Escolas 

da Rede Pública 

♦ Rádio Escola sem Fronteiras 

Programa Rádio Escola Sem Fronteiras é um programa 

educativo que visa utilizar a tecnologia e a mídia 

rádio no processo de ensino aprendizagem das 

escolas públicas goianas, definindo-se o uso dessa 
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tecnologia como um “ meio ” a ser apropriado pela 

escola para produzir novos conhecimentos e gerar 

aprendizagem. Para participar as escolas públicas 

devem aderir ao Programa, elaborando uma proposta 

pedagógica para a implantação da Rádio Educativa de 

Pátio em sua escola ou para a implantação da 

modalidade Rádio Educativa em Ondas no seu 

município, sob a orientação da Coordenação de 

Educação a Distância. 

♦ Aluno Integrado 

O Aluno Integrado foi lançado em setembro de 2009, 

pelo Ministério da Educação – MEC, como Projeto 

Piloto, atendendo a 45 (quarenta e cinto) alunos de 

escolas estaduais e 45 (quarenta e cinto) alunos de 

escolas municipais.  

O Programa objetiva a formação técnica de alunos e 

professores para gerenciar de maneira correta as 

salas informatizadas, possibilitando o uso eficaz 

desses ambientes. 

De acordo com o programa: “a participação do aluno 

no ambiente escolar, torna-se importante uma vez 

que serão preparados por meio de formação em 

tecnologia, para atuarem como monitores nas salas 

informatizadas, salas de vídeo e outros ambientes 

de suas escolas, em parceria com o professor lotado 

nesses espaços ”. 

� Aquisição, elaboração e reprodução de material 

didático pedagógico 

♦ Programa Nacional de Formação Continuada em 

Tecnologia Educacional – Proinfo Integrado 

Observações: 

Vale destacar que as atividades desenvolvidas nessa 

ação só foram possíveis graças às parcerias SEDUC/MEC e 

demais instituições parceiras.  

DEMONSTRATIVO DE PARTICIPANTES DAS MOSTRAS TECNOLOGICAS 

Ord Espaço 
Nº de 
escolas 

beneficiadas

Nº de alunos 
participantes

Nº de 
professores 
participantes

01 Mostras 
tecnológicas

99 39186 1.571 
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DEMONSTRATIVO DE PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES DA BIENAL 

DEMONSTRATIVO DE PARTICIPANTES 
NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS 

� Ação 2788 - Gestão Democrática Escolar 

Realizações: 

22199 - REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES P/ O GRUPO GESTOR DAS UNIDADES ESCOLARES 
DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. 

Produto: ELEIÇÃO REALIZADA NA UNIDADE ESCOLAR ESTADUAL                        Unidade: 
UNID                                                            

Físico Realizado Financeiro Realizado 

1.016 151.939,85 

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás  

Realização das Eleições para Diretores das Unidades Escolares 

da Rede Estadual de Ensino 

A eleição para o Grupo Gestor das Unidades Escolares 

de Educação Básica da Rede Estadual de Ensino de Goiás, 

biênio 2009/2011, está regulamentada pela Resolução CEE/CP N. 

004/2009. 

No total 1.016 unidades escolares realizaram a eleição 

dentro do processo convencional (1ª e 2ª etapas), nas demais, 

o Conselho Escolar indicou o grupo gestor pro-tempore, 

conforme disposto na Resolução CEE/CP N. 004/2009. 

A eleição para o grupo gestor, na rede estadual de 

educação básica de Goiás, fundamenta-se na autonomia da 

comunidade escolar poder escolher o melhor Plano de Gestão 

(em consonância com a legislação vigente e normas 

estabelecidas pela SEDUC) apresentado no processo eleitoral, 

levando em conta o contexto sócio-histórico em que se insere 

a escola. Assim, a escola poderá se tornar autônoma e mais 

Ord Espaço Nº de 
atividades 

Nº de 
participantes 

01 Salas diversas 106 1.679 

Ord Espaço Nº de 
Oficinas

Nº de 
participantes

01 Sala de Informática 07 218 

Ord. Tipo de exemplar Nº de 
exemplares 

01 Guia do cursita do curso Introdução a 
Educação Digital 4.100 

02 
Guia do cursista do curso Tecnologias na 
Educação: ensinando e aprendendo com as 

TICs 
5.020 

03 Livro “O Pequeno Poeta ” 140 

04 Livro “Kalunga – Cultura e Tradição ” 2.000 

05 Catálogos para a Exposição: História da 
Imprensa Nacional 200 

06 Material pedagógico sobre o Cerrado 
Goiano 500 

07 Livretos para Escolas Estaduais Calunga 250 
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competente no seu compromisso social com todos os segmentos 

que a constitui. 

Aquisição de Material de Consumo para Capacitação e 

AcompanhamentodDo PDE nas Unidades Escolares 

� Fatores críticos de Sucesso: 

♦ O PDE é um instrumento utilizado para a coleta de 

dados sobre a caracterização e desempenho da 

escola – localização, níveis e modalidades de 

ensino, aspectos relacionados ao ensino-

aprendizagem, professores e quadro técnico- 

administrativo, dados de desempenho dos alunos e 

projetos desenvolvidos 

♦ Esta ação foi realizada com recursos provenientes 

do Programa de Ações Articuladas (PAR), com 

descentralização de recursos via Universidade 

Federal de Goiás (UFG). 

♦ Foram capacitados técnicos de todas as 

Subsecretarias e Secretarias Municipais de 

Educação, para elaboração e acompanhamento do 

PDE-Escola; 

♦ Para o ano de 2009, o MEC disponibilizou um 

sistema on-line (Simec) para elaboração e a 

acompanhamento do PDE das escolas prioritárias e 

priorizadas; 

� Problemas que dificultaram a Ação: 

♦ Morosidade na tramitação dos processos. 

� Medidas para superar os problemas: 

♦ Acompanhamento sistemático dos processos em 

tramitação.  

� Conclusão Geral da Ação: 

♦ Para o ano de 2009, o MEC disponibilizou um 

sistema on-line (Simec) para elaboração e a 

acompanhamento do PDE das escolas prioritárias, 

com metodologia própria, num total de 500 escolas 

da rede municipal de ensino e 503 da rede 

estadual de ensino, totalizando 1003 escolas. 

♦ Foram organizados 24 pólos de capacitação, 

distribuídos em todo estado, nos meses de janeiro 

e fevereiro de 2009 para 1073 técnicos e gestores 

estaduais e 1078 técnicos dos 246 municípios 

goianos, totalizando 2.151. 

Capacitação, Acompanhamento e Monitoramento dos Conselhos 

Escolares 

O Conselho Escolar é um órgão colegiado, autônomo, sem 

fim lucrativo, de natureza pedagógica, consultiva, 

deliberativa, fiscalizadora. 

� Os conselhos escolares têm por objetivos: 

♦ Apoiar a gestão da unidade escolar; 
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♦ Tornar a organização escolar um ambiente dinâmico 

de aprendizagem social; 

♦ Assegurar a qualidade do trabalho escolar em 

termos administrativos, financeiros, pedagógicos 

e relacionais; 

♦ Articular e envolver a comunidade escolar e local 

na elaboração da proposta pedagógica, na 

participação no Prêmio Nacional de Referência em 

|Gestão Escolar, do plano de aplicação dos 

recursos, do Plano de Desenvolvimento da Escola – 

PDE – do Projeto Político Pedagógico e do 

Regimento escolar, ampliando o compromisso da 

comunidade com a ação educacional local. 

� Fatores críticos de Sucesso: 

♦ O Conselho Escolar tem por finalidade promover a 

dinamização e a autonomia da escola, garantido a 

efetiva participação de todos os segmentos da 

comunidade escolar e também da comunidade local 

nas decisões relacionadas aos eixos pedagógico, 

administrativo, financeiro e relacional, visando 

ao seu aperfeiçoamento e enriquecimento. 

� Problemas que dificultaram a Ação: 

♦ Falta de formação dos Conselheiros para exercer a 

função, 

♦ A capacitação prevista para o ano de 2009, por 

motivos técnicos foi remanejada para 2010. 

� Medidas para superar os problemas: 

♦ Informações técnicas e pedagógicas repassadas às 

subsecretarias e aos gestores escolares 

(diretores) no curso de capacitação; 

� Conclusão Geral da Ação: 

♦ No ano de 2009, não foi possível realizar a 

capacitação de Conselhos Escolares, está prevista 

para 2010. Contudo foi realizada a capacitação de 

diretores escolares. 

Implementação do AMAI 

� Fatores críticos de Sucesso: 

♦  O AMAI é um programa de Apoio e Monitoramento ao 

Aluno Infreqüente, oferecido pela Secretaria de 

Estado da Educação, que está sendo desenvolvido 

em parceria com o Ministério Público do Estado de 

Goiás, para assegurar o direito a educação, 

estabelecido como garantia fundamental nos 

preceitos da Constituição Federal.  

♦ O AMAI no Combate à Evasão Escolar, interage com 

os programas financiados pelo governo e tem o 

objetivo de assegurar a permanência com qualidade 

da aprendizagem do estudante, na escola. 
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� Problemas que dificultaram a Ação: 

♦ Indisponibilidade de relatórios específicos no 

SIGE; 

♦ Dificuldade na liberação das diárias dos técnicos 

que acompanham as escolas; 

♦ Dificuldade na liberação de transporte para 

acompanhar o Programa. 

� Medidas para superar os problemas: 

♦ Replanejamento das atividades não executadas; 

♦ Disponibilização de relatórios específicos para o 

acompanhamento do AMAI para o ano de 2010, no 

SIGE; 

� Conclusão Geral da Ação: 

♦ Para o ano de 2010 será replanejado o 

acompanhamento do AMAI, buscando uma execução 

mais eficaz. 

� Ação 2789 - Fornecimento de Merenda Escola para Alunos 

do Ensino Fundamental, Médio, Especial e Educação de 

Jovens e Adultos 

Realizações: 

3538 -  FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

 Produto: ALUNO ATENDIDO                                                                                          Unidade: 
ALUNO  

Físico Realizado Financeiro Realizado 

630.760 43.602.027,28 

   Nº de municípios beneficiados: 54 

Esta ação tem por objetivo suprir parcialmente as 

necessidades nutricionais do aluno com vistas a contribuir 

para a melhoria do desempenho escolar, redução da evasão, 

repetência e formação de bons hábitos alimentares. 

� Fatores de Sucesso da Merenda Escolar: 

♦ O Estado de Goiás também se destaca como o 

pioneiro na oferta de alimentação escolar para os 

estudantes de Ensino Médio e da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), que apesar de novidade 

para o restante do País completou três anos e 

meio de implantação em Goiás 

� Pontos negativos do programa: 

♦ Déficit de profissionais específicos para o setor 

(merendeira). 

♦ Falta de Profissionais que desenvolvam com 

autonomia as questões pertinentes à merenda 

escolar. (Gerente de Merenda). 

♦ Espaço físico inadequado para o preparo da 

merenda. 
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em 2009
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Série2

� Ação 2790 - Desenvolvimento de Ações Pedagógicas do 

Ensino Médio 

Realizações: 

22.709 - CAMPANHA PAZ NA ESCOLA 

Produto:  CAMPANHA REALIZADA                                                                               Unidade: 
UNID                                                            

Físico Realizado Financeiro Realizado 

- 100.000,00 

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás  

16.765 - REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CIÊNCIAS-PRODEB II-CONV.850019/06 

Produto: ALUNO PARTICIPANTE DE FEIRA DE CIÊNCIAS                                        Unidade: 
ALUNO                                                           

Físico Realizado Financeiro Realizado 

3.963 64..590,00 

   Nº de municípios beneficiados: 40  

22060 - REALIZAÇÃO DA 2ª BIENAL DO LIVRO DE GOIAS-ENSINO MÉDIO 

Produto:      ALUNO ATENDIDO                                                                           Unidade: ALUNO                                    

Físico Realizado Financeiro Realizado 

4.538 123.248,90 

   Nº de municípios beneficiados: Goiás  

20.308 - REALIZAÇÃO-EXPO EDUCAÇÃO VIVA DE FEIRA DE CIÊNCIAS E MOSTRAS 
CIENTÍFICAS-FENACEB CONV. 847041/07 ENSINO MÉDIO 

Produto: FEIRA REALIZADA                                                                                          Unidade: 
UNID                                          

Físico Realizado Financeiro Realizado 

01 32.963,80 

   Nº de municípios beneficiados: 1  
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II Expoeducação Viva de Feira de Ciências e Mostras 

Científicas 

A II Expoeducação Viva teve como objetivo principal, 

entre outros, fomentar as atividades de iniciação científica 

na Educação Básica e estimular estratégias de melhoria do 

ensino nas diversas áreas do conhecimento, proporcionando a 

elaboração de projetos interdisciplinares voltados ao 

desenvolvimento sustentável com estímulo e divulgação de 

experiências vivenciadas no cotidiano pelos professores e 

estudantes do ensino Fundamental e Médio, promovendo o 

intercâmbio entre as unidades Escolares  reforçando o papel 

das escolas, educadores, educandos e comunidade em geral na 

valorização da cultura regional e local. 

Em 03 de abril, aconteceu a exposição dos 30 (trinta) 

projetos selecionados entre os apresentados pelas Unidades 

Escolares jurisdicionadas. 

Paralelo à exposição dos projetos e as apresentações 

artísticas e culturais foram oferecidas aos professores das 

oitenta e oito Unidades Escolares jurisdicionadas e também 

das escolas dos municípios jurisdicionados, quatro oficinas e 

quatro minicursos com participação efetiva de 276 

professores. 

Percentual de Escolas que participaram da II Expoeducação 

Viva da Feira de Ciências e Mostra científica 

REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CIÊNCIAS 

O número de participantes previsto para a Feira, 

dentre alunos, professores, autoridades e comunidade escolar 

em geral, era de 3.160. No entanto, o sucesso do 

acontecimento superou a previsão, e 3.963 pessoas estiveram 

naquele local para prestigiar as exposições, apresentações e 

oficinas. 

Os expositores foram em número de 378 alunos, e as 

equipes de apoio em 495 pessoas (professores, coordenadores, 

diretores e pessoal das subsecretarias regionais). 

Foram realizadas 229 atividades de laboratório e 

oficinas. Professora e alunos-expositores – demonstram 
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seriedade e compromisso com as experiências realizadas nas 

escolas. O público visitante se envolveu e se encantou com 

tantas descobertas inusitadas, bem como com a criatividade 

dos estudantes 

Banner 15ª. Feira de Ciências 

Ainda no que se refere às atividades de Oficinas e 

Laboratórios, obtivemos,  uma freqüência de 4.746 (quatro mil 

setecentos e quarenta e seis) pessoas, dentre estudantes e 

professores.  

Outrossim, esclarecemos que o número de cursistas nas 

oficinas e laboratórios divergiu do total registrado no 

início deste relatório – 3.963 participantes -  pois uma 

mesma pessoa freqüentou várias atividades desenvolvidas nas 

referidas oficinas e laboratórios.      

Número de alunos participantes da Feira de Ciências

Aluno Participante de Feira de Ciências 

Produto: Aluno 

Meta Física Realizada Meta Financeira 

Realizada 

3.963 1.204.436,23 
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� Ação 2792 - Aquisição, Produção e Distribuição de 

Livros Didáticos, Literários e Técnicos 

Realizações: 

4602 -AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS LITÉRARIOS INFANTO JUVENIL DO 1º AO 5º 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

Produto:   LIVRO LITERÁRIO ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO DO CANTINHO DE LEITURA E 
BIBLIOTECA                                                                                                                 Unidade: UNID 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

2.026  869.763,30 

   Nº de municípios beneficiados: 140 

   24764 - AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, LITERÁRIOS E 
TÉCNICOS 

Produto:   ALUNO ATENDIDO                                        Unidade: ALUNO 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

26.955  - 

   Nº de municípios beneficiados: 140 

Obs: Financeiro realizado na realização 4602. 

OBJETIVO:  

Fortalecer as condições propícias para aprendizagem, mediante 

o fornecimento de livros didáticos e literários para 

estudantes.  

� Aquisição e distribuição de livros literários 

infanto-juvenil do 1º ao 5º ano do ensino fundamental 

- a ação foi executada somente no físico. 

� Distribuição de livros didáticos para alunos do 

ensino fundamental - a ação foi executada somente no 

físico. Foram distribuídos 100.941 livros didáticos 

atendendo 26.955 alunos e 271 unidades escolares 

� Aquisição de livros literários infanto-juvenil para 

recuperação e reposição do acervo de bibliotecas do 

6º ao 9º ano do ensino fundamental. Processo 

200900006026686 em andamento e posterior distribuição 

em 2010. 

� Aquisição de livros técnicos para bibliotecas das UEs 

para subsidiar o trabalho do professor do Ensino 

Fundamental e Médio. 

� Ação 2793 - Desenvolvimento de Ações Pedagógicas do 

Ensino Especial 

Realizações: 

� Realização I – Encontro Goiano de Políticas Públicas 

de Ensino Especial; 

� Realização II – Jornada Goiana de Educação Para a 

Diversidade numa Perspectiva Inclusiva; 
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� Realização III – Aquisição de Materiais Didáticos 

Pedagógicos para Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais; 

� Realização IV – Encontro de Acessórias Técnicas 

Pedagógicas em Ensino Especial; 

Estas realizações (I a IV) foram substituídas pelo 1.º 

Congresso Estadual de Educação para Diversidade numa 

Perspectiva Inclusiva a ser realizado em de fevereiro de 

2010. 

Em 2009, o Programa Estadual de Educação para a 

Diversidade numa Perspectiva Inclusiva – PEEDI - completou 10 

anos.  Esta foi a principal razão para se realizar o 1º 

Congresso de Educação para a Diversidade numa Perspectiva 

Inclusiva. 

A celebração desses 10 anos quer se traduzir em 

reconhecimento de um projeto ousado, que tem pensado uma 

educação que estabelece uma ponte, fazendo a passagem de uma 

escola fundada na homogeneidade para uma escola alicerçada na 

diversidade, continuamente, a fim de cumprir o preceito 

constitucional do direito à educação.  

A realização do evento, no Centro de Convenções de 

Goiânia, novembro de 2009, porém, em razão da não conclusão 

dos processos licitatórios a tempo, sua data foi alterada 

para fevereiro de 2010. 

� Atendimento de Reabilitação e Atendimento Educacional 

Especializado em Deficiência Visual no Centro de 

Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com 

Deficiência Visual - CAP/GO. 

Objetivo: 

♦ Proporcionar às pessoas com deficiência visual o 

acesso à habilitação e reabilitação, atendimento 

educacional especializado, complementar e 

suplementar ao ingresso e permanência escolar. 

Meta física 

prevista 

Meta física 

realizada 

500 atendimentos 564 atendimentos 

� Atendimento Multidisciplinar em Reabilitação e 

Atendimento Educacional Especializado em Deficiência 

Visual no Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento 

às Pessoas com Deficiência Visual - CAP/GO 

Objetivo: 

♦ Proporcionar às pessoas com deficiência visual o 

acesso à habilitação e reabilitação, atendimento 

educacional especializado, complementar e 

suplementar ao ingresso e permanência escolar por 

meio de assessorias realizadas por profissionais 

das áreas de oftalmologia, serviço social, 

psicologia, pedagogia e outras. 
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Meta física prevista Meta física 

realizada 

15.000 atendimentos 13.435 atendimentos 

� Impressão de textos em Braille e letras ampliadas no 

Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às 

Pessoas com Deficiência Visual - CAP/GO 

Objetivo: 

♦  Proporcionar o acesso à leitura para as pessoas 

com deficiências visuais. 

Meta física prevista Meta física realizada 

1.000 impressões em 

Braille / ampliações 

de texto 

759 impressões em 

Braille / ampliações de 

texto. 

� Avaliações de Professores Intérpretes e Instrutores 

da Língua Brasileira de Sinais realizadas no Centro 

de Capacitação de Profissionais da Educação e de 

Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS/GO. 

Objetivo: 

♦ Atestar a aptidão e fluência em LIBRAS dos 

candidatos em seleções de profissionais para as 

funções de Intérpretes e Instrutores de Libras. 

Meta física 

prevista 

Meta física realizada 

600 avaliações 581 avaliações 

� Assessorias pedagógicas especializadas em Português 

Escrito e Libras realizadas no Centro de Capacitação 

de Profissionais da Educação e de Atendimento às 

Pessoas com Surdez – CAS/GO. 

Objetivo: 

♦  Oferecer atendimento educacional especializado 

na área de surdez para alunos da rede pública e 

comunidade. 

Meta física 

prevista 

Meta física realizada 

600 assessorias 400 assessorias 
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� Encontros pedagógicos da Equipe de Professores do 

Projeto de Atendimento Hospitalar e Domiciliar - 

Hoje. 

Objetivo: 

♦  Promover, por meio de estudos de casos e 

reuniões gerais, avaliações profissionais, o 

aperfeiçoamento da Equipe de Professores e 

Profissionais que atuam no Projeto Hoje. 

Meta física 

prevista 

Meta física realizada 

60 encontros 75 encontros 

� Palestras promovidas pela Equipe de Atendimento 

Hospitalar e Domiciliar sobre Pedagogia Hospitalar.

Objetivo: 

♦  Divulgar, informar, e mediar a construção de uma 

proposta de Pedagogia Hospitalar. 

Meta física 

prevista 

Meta física realizada 

10 palestras 11 palestras 

� Assessorias acadêmicas promovidas pela Equipe de 

Atendimento Pedagógico Hospitalar e Domiciliar - 

HOJE. 

Objetivo: 

♦  Orientar estudantes das áreas de pedagogia e 

licenciaturas diversas sobre o trabalho com a 

pedagogia hospitalar. 

Meta física 

prevista 

Meta física realizada 

12 assessorias 12 assessorias 

� Atendimento Educacional Hospitalar / Atendimento 

Pedagógico Domiciliar. 

Objetivo: 

♦  Possibilitar o início e a continuidade da 

escolaridade dos educandos em condições especiais 

de saúde. 

Meta física 

prevista 

Meta física realizada 

65 educandos 

atendidos 
60 educandos atendidos 
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� Assessorias técnicas e sócio-educativas para 

educandos em processos de convalescência. 

Objetivo: 

♦  Assegurar, acompanhar, orientar, intervir, e 

mediar as relações entre educando, família, 

escola e instituições hospitalares. 

Meta física prevista Meta física realizada 

200 assessorias 200 assessorias. 

� Identificar e potencializar os alunos com altas 

habilidades/superdotação da rede de ensino do Estado 

de Goiás, por meio do trabalho desenvolvido no Núcleo 

de Atendimento às Pessoas com Altas Habilidades e 

Superdotação. 

Objetivo: 

♦  Assegurar o atendimento especializado aos alunos 

com altas habilidades/superdotação, envolvendo os 

aspectos acadêmicos, biopsicossocial e de 

empoderamento. 

Meta física 

prevista 

Meta física 

realizada 

50 alunos. 42 alunos. 

� Autorização de Passe livre para alunos com 

deficiências matriculados na rede de ensino. 

Objetivo: 

♦ Encaminhar solicitações à Secretaria Municipal de 

Transporte de passe livre para o aluno que recebe 

atendimento educacional especializado 

Meta física prevista Meta física realizada 

1.667 alunos 

atendidos. 
460 alunos atendidos. 

� Matricular, na rede pública de educação do Estado de 

Goiás, alunos com deficiências, altas habilidades e 

superdotação e transtornos globais do 

desenvolvimento. 

Objetivo: 

♦ Garantir o acesso e permanência das pessoas com 

deficiências, altas habilidades e superdotação e 

transtornos globais do desenvolvimento à escola 

pública regular. 

Meta física 

prevista 

Meta física 

realizada 

7.500 alunos. 6.507 alunos. 
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� Acompanhar a frequência do aluno beneficiário do 

Programa de Transferência Direta de Rendas, Bolsa 

Família, Benefício Variável Jovem - BVJ. 

Objetivo: 

♦ Acompanhar o registro bimestral da freqüência do 

aluno beneficiário do Programa Bolsa Família/ 

Benefício Variável Jovem, contribuindo para 

garantir a aprendizagem dos alunos de 16 a 17 

anos. 

Meta física 

prevista 

Meta física 

realizada 

46.907 alunos. 37.382 alunos. 

� Acompanhar a freqüência do aluno beneficiário do 

Programa de Transferência Direta de Rendas, Bolsa 

Família. 

Objetivo: 

♦ Acompanhar o registro bimestral da freqüência do 

aluno beneficiário do Programa Bolsa Família, 

contribuindo para garantir a permanência na 

escola e aprendizagem dos alunos de 6 a 15 anos. 

Meta física 

prevista 

Meta física 

realizada 

399.214 alunos. 328.374 alunos. 

� Distribuição de material pedagógico, sorobã, para 

alunos com deficiência visual. 

Objetivo: 

♦  Oferecer recursos pedagógicos diferenciados para 

os alunos com deficiências visuais. 

Meta física 

prevista 

Meta física 

realizada 

83 sorobãs. 8 sorobãs. 

� Distribuição de material pedagógico, régua-lupa, para 

alunos com deficiência visual. 

Objetivo: 

♦ Oferecer recursos pedagógicos diferenciados para 

os alunos com deficiências visuais. 

Meta física 

prevista 

Meta física 

realizada 

269 réguas-lupa. 4 réguas-lupa. 
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� Distribuição de material pedagógico, reglete, para 

escolas em processo de inclusão. 

Objetivo: 

♦  Oferecer recursos pedagógicos diferenciados para 

os alunos com deficiências visuais e para o 

aprendizado de todos os demais alunos das 

unidades escolares. 

Meta física 

prevista 

Meta física 

realizada 

83 regletes. 11 regletes 

� Distribuição de equipamento pedagógico adaptado, 

microcomputador tipo notebook, para alunos com 

deficiência visual. 

Objetivo: 

♦  Oferecer recursos pedagógicos diferenciados para 

os alunos com deficiências visuais e promover a 

inclusão digital. 

Meta física prevista Meta física 

realizada 

40 notebooks. 13 notebooks. 

� Distribuição de equipamento pedagógico, máquina de 

escrever em Braille, para alunos com deficiência 

visual. 

Objetivo: 

♦ Oferecer recursos pedagógicos diferenciados para 

os alunos com deficiências visuais. 

Meta física 

prevista 

Meta física 

realizada 

83 máquinas. 5 máquinas. 

� Distribuição de livros literários em Braille para as 

escolas em processo de inclusão. 

Objetivo: 

♦  Possibilitar o acesso e leitura de obras 

literárias, escritas em Braille, por parte dos 

alunos com deficiências visuais.

Meta física prevista Meta física realizada 

83 livros. 56 livros. 
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� Distribuição de livros sobre Inclusão Escolar. 

Objetivo: 

♦  Oferecer informações, didaticamente adaptadas, 

sobre o processo de inclusão escolar de alunos 

com deficiências, altas habilidades e 

superdotação e transtornos globais do 

desenvolvimento. 

Meta física prevista Meta física realizada 

1.109 livros. 56 livros. 

� Distribuição de áudio-livros para as escolas em 

processo de inclusão. 

Objetivo: 

♦  Possibilitar o acesso às obras literárias aos 

alunos com deficiências visuais, utilizando novas 

tecnologias didático-pedagógicas. 

Meta física prevista Meta física realizada 

1.109 livros. 56 livros. 

� Distribuição de livros didáticos em Braille para 

escolas em processo de inclusão. 

Objetivo: 

♦  Oferecer livros, didaticamente adaptados para 

escolas em processo de inclusão escolar de alunos 

com deficiências, altas habilidades e 

superdotação e transtornos globais do 

desenvolvimento. 

Meta física prevista: 83 livros. 

Meta física realizada: 21 livros. 

� Distribuição de materiais pedagógicos adaptados, CD 

Dicionário de Libras, para escolas em processo de 

inclusão.

Objetivo: 

♦  Oferecer materiais, didaticamente adaptados, CDs 

em Libras, para escolas em processo de inclusão 

escolar de alunos com deficiências, altas 

habilidades e superdotação e transtornos globais 

do desenvolvimento. 

Meta física prevista: 767 Cds. 

Meta física realizada: 08 Cds. 
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� Distribuição de materiais pedagógicos adaptados, 

Alfabeto Braille vazado, para escolas em processo de 

inclusão. 

Objetivo: 

♦ Oferecer materiais, didaticamente adaptados, 

alfabeto Braille vazado, para escolas em processo 

de inclusão escolar de alunos com deficiências, 

altas habilidades e superdotação e transtornos 

globais do desenvolvimento. 

Meta física prevista: 83 alfabetos. 

Meta física realizada: 12 alfabetos. 

� Atendimento pedagógico para alunos, familiares, bem 

como unidades escolares em processo de inclusão e de 

ensino regular. 

Objetivo: 

♦ Assessorar pedagogicamente os profissionais 

escolares, famílias e alunos em seu processo de 

inclusão no ensino regular. 

Meta física realizada: 141 pessoas atendidas nas 

dependências da Coordenação de Ensino Especial. 

� Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais nas 

unidades escolares em processo de inclusão, parceria 

SEDUC-GO e MEC/SEESP. 

Objetivo: 

♦ Disponibilizar nas unidades escolares salas 

adaptadas com recursos de informática, 

audiovisuais e outros para o atendimento de 

alunos com deficiências, altas habilidades e 

superdotação e transtornos globais do 

desenvolvimento. 

Meta física realizada: 25 salas implantadas. 

� Palestras nos cursos do Centro de Capacitação de 

Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas 

com Surdez por meio do Núcleo de Ações 

Multissetoriais nas áreas da psicologia, 

fonoaudiologia e serviço social. 

Objetivo: 

♦  Apoiar a formação de professores na área da 

deficiência auditiva. 

Meta física prevista: 150 palestras. 

Meta física realizada: 140 palestras. 
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� Pesquisa: Perfil Vocal dos Professores da Rede 

Estadual de Educação em Goiânia. 

Objetivo: 

♦  Mapear o perfil vocal de professores da rede, à 

partir de amostra de pesquisa aplicada nas 

unidades escolares, e utilizar seus resultados em 

ações estratégicas de formação e capacitação. 

Meta física prevista: 300 aplicações de questionário. 

Meta física realizada: 300 aplicações de questionário. 

� Elaboração e distribuição do Guia de Atividades de 

Apoio ao Letramento para o Ensino Fundamental. 

Objetivo: 

♦  Instrumentalizar os professores alfabetizadores 

na construção e no uso de jogos e atividades para 

alunos com deficiências, altas habilidades / 

superdotação, transtornos globais do 

desenvolvimento e dificuldades de aprendizagem. 

Meta física prevista: 5.000 livros distribuídos. 

Meta física realizada: 5.000 livros distribuídos em 

818 escolas, beneficiando cerca de 245.400 alunos. 

� Palestra sobre anatomo-fisiologia da Voz para o SESMT 

da Secretaria da Educação do Estado de Goiás. 

Objetivo: 

♦  Orientar os professores inscritos e comunidade 

para melhor utilizarem a voz sem abusos vocais. 

Meta física prevista: 70 palestras. 

Meta física realizada: 70 palestras, beneficiando 15 

escolas e cerca de 9.000 alunos. 

� Palestras no Congresso Pensar Educação do Estado de 

Goiás e do Estado do Tocantins sobre uso correto da 

voz. 

Objetivo: 

♦  Realizar orientações vocais e sobre letramento 

para os professores inscritos no Congresso 

Pensar. 

Meta física prevista: 240 professores. 

Meta física realizada: 240 professores, beneficiando 

190 escolas e cerca de 11.400 alunos. 
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� Palestras no Congresso Pensar Educação do Estado de 

Goiás e do Estado do Tocantins sobre uso correto da 

voz. 

Objetivo: 

♦  Realizar orientações vocais e sobre letramento 

para os professores inscritos no Congresso 

Pensar. 

Meta física prevista: 240 professores. 

Meta física realizada: 240 professores, beneficiando 

190 escolas e cerca de 11.400 alunos. 

� Oficinas sobre anatomo-fisiologia da voz - Dia 

Mundial da Voz. 

Objetivo: 

♦  Treinar os professores participantes para melhor 

utilizarem a voz sem abusos vocais. 

Meta física realizada: 650 professores, beneficiando 

30 escolas e cerca de 18.000 alunos. 

� Pesquisa / Projeto: Síndrome de Burnout: Um Estudo 

com Professores Regentes Efetivos da Rede Estadual de 

Educação em Goiânia. 

Objetivo: 

♦  Traçar mapa de saúde emocional de professores da 

rede a partir de amostra de pesquisa aplicada nas 

unidades escolares. 

Meta física prevista: 300 professores entrevistados. 

Meta física realizada: 300 professores.  A partir dos 

resultados da pesquisa espera-se beneficiar cerca de 

120 escolas e 72.000 alunos. 

� Curso profissionalizante de Assistente 

Administrativo, carga horária de 160 horas, para 

alunos da rede pública de educação em parceria com o 

SESI/SENAI Aparecida de Goiânia. 

Objetivo: 

♦ Formação Profissional e inserção no mundo do 

trabalho de alunos com deficiências, altas 

habilidades / superdotação e transtornos globais 

do desenvolvimento. 

Meta física prevista: 55 alunos. 

Meta física realizada: 55 alunos. 
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� Assessorias técnicas às unidades escolares nas áreas 

de identidades de gênero, étnico-raciais, sexualidade 

e condição de pessoas com deficiência. 

Objetivo: 

♦  Subsidiar os professores e profissionais das 

unidades escolares nas discussões sobre 

identidades de gênero, étnico-raciais, 

sexualidade e condição de pessoas com 

deficiência. 

Meta física prevista: 450 assessorias. 

Meta física realizada: 420 assessorias, beneficiando 

cerca de 40 escolas e 15.000 alunos. 

� Produção Científica: Sociedade Goiana de Inclusão. 

Objetivo: 

♦  Elaboração e distribuição de textos sobre 

temáticas diversas relacionadas à diversidade e 

inclusão na educação para fundamentar discussões 

entre as unidades escolares, profissionais da 

educação e comunidade. 

Meta física prevista: 06 publicações. 

Meta física realizada: 05 publicações, beneficiando 

cerca de 290 escolas e 171.000 alunos. 

� Avaliação multidisciplinar de alunos das Unidades 

Escolares Especiais. 

Objetivo: 

♦  Avaliar alunos das Unidades Escolares de 

Educação Especial com vistas ao encaminhamento 

para as Escolas Regulares. 

Meta física prevista: 800 alunos. 

Meta física realizada: 753 alunos avaliados. 

� Implementação da Rede de Apoio a Inclusão do Estado 

de Goiás por meio da modulação de professores de 

recursos, Professores de Apoio ao aluno com 

deficiência e Equipe Multiprofissional. 

Objetivo: 

♦  Possibilitar a inserção e permanência, na rede 

regular de ensino, de alunos com deficiências, 

altas habilidades/superdotação e transtornos 

globais do desenvolvimento. 

Meta física realizada: 3.688 profissionais modulados 

na área Rede de Apoio à Inclusão do Estado de Goiás, 

beneficiando 653 unidades escolares e, diretamente, 

cerca de 6.507 estudantes. 
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� Execução do Projeto Sensibilização do Olhar. 

Objetivo: 

♦  Capacitar os professores e profissionais da 

Coordenação de Ensino Especial, por meio de 

recursos áudio-visuais com vistas a melhorar o 

trabalho com os alunos com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. 

Meta física prevista: 15 encontros. 

Meta física realizada: 9 encontros realizados, 

beneficiando 117 escolas e cerca de 3.120 alunos. 

� Grupo de estudos da rede interdisciplinar de pesquisa 

em educação especial e inclusiva, parceria SEDUC / 

UFG. 

Objetivo: 

♦  Capacitar professores e profissionais da 

Coordenação de Ensino Especial para orientar os 

professores da área de ciências e da rede de 

apoio à inclusão. 

Meta física prevista: 25 encontros. 

Meta física realizada: 22 encontros realizados, 

beneficiando 117 escolas e cerca de 3.116 alunos. 

� Assessorias aos profissionais que trabalham com 

alunos autistas - Projeto RE-FAZER. 

Objetivo: 

♦ Assessorar, acompanhar e orientar os professores 

que atuam nas salas do Projeto RE-fazer com 

alunos autistas. 

Meta física prevista: 300 assessorias. 

Meta física realizada: 242 assessorias, beneficiando 

23 escolas e 328 alunos. 

� Projeto Braille Fácil. 

Objetivo: 

♦  Proporcionar à Equipe da Coordenação de Ensino 

Especial um estudo sobre o Sistema Braille como 

forma de prepará-la para a formação dos 

professores que trabalham com os alunos 

deficientes visuais. 

Meta física prevista: 20 encontros de estudo. 

Meta física realizada: 2 encontros. Obs. Realização 

iniciada em dezembro de 2010 e, beneficiará 117 

escolas e 352 alunos. 
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� Elaboração do Projeto Prisma. 

Objetivo: 

♦  Elaborar o Projeto Prisma, visando o 

desenvolvimento de estratégias pedagógicas em 

jogos matemáticos para a aprendizagem de 

educandos com deficiência intelectual. 

Meta física prevista: 01. 

Meta física realizada: 01. 

� Assessorias e supervisão pedagógica dos professores 

de recursos da rede de apoio à inclusão do Estado de 

Goiás. 

Objetivo: 

♦  Conhecer, acompanhar e avaliar o desenvolvimento 

do trabalho dos professores de recursos. 

Meta física prevista: 300 assessorias. 

Meta física realizada: 171 assessorias, beneficiando 

171 escolas e 1.1645 alunos. 

� Projeto Teatro do Oprimido - Colégio Estadual 

Professor José Honorato. 

Objetivo: 

♦  Executar técnicas do Teatro do Oprimido para 

promover a inclusão dos educandos com deficiência 

intelectual na rede regular de ensino. 

Meta física prevista: 8 encontros. 

Meta física realizada: 8 encontros beneficiando 15 

alunos com deficiência intelectual do Colégio Estadual 

José Honorato de Goiânia. 

� Assessorias Pedagógicas. 

Objetivo: 

♦  Assessorar os profissionais das Subsecretarias 

Regionais de Educação, bem como, professores da 

Rede de Apoio a Inclusão nos temas relativos a: 

desenvolvimento e aprendizagem; flexibilização 

curricular; avaliação para a diversidade; 

atendimento educacional especializado e 

legislação educacional na área da educação 

especial. 

Meta física prevista: 40 assessorias. 

Meta física realizada: 38 assessorias realizadas, 

beneficiando 317 escolas e 3.149 alunos. 

� Assessorias aos Professores dos Centros de 

Atendimento Educacional Especializado de Goiás. 

Objetivo: 

♦  Coordenar, acompanhar e orientar o trabalho dos 

profissionais dos Centros de Atendimento 

Educacional Especializado. 

Meta física prevista: 29 assessorias. 

Meta física realizada: 29 assessorias realizadas, 

beneficiando 29 escolas e 3.766 alunos. 
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� Conferência Livre de Segurança Pública e Café com 

Direitos Humanos. 

Objetivo: 

♦  Discussão e elaboração de propostas como etapa 

preparatória para Conferência Nacional de 

Segurança Pública e estudo sobre a temática dos 

Direitos Humanos. 

Meta física prevista: 150 participantes. 

Meta física realizada: 120 participantes. 

� Seminário Estadual de Educação em Direitos Humanos, 

parceria Seduc-GO, UFG/PDH e outros. 

Objetivo: 

♦  Rearticular o Comitê Estadual de Educação em 

Direitos Humanos 

Meta física prevista: 250 participantes. 

Meta física realizada: 212, envolvendo profissionais 

de 8 municípios do interior e capital de diversos 

órgãos públicos e entidades de defesa de direitos. 

� Seleção e formação das Duplas Pedagógicas Pedagógicas 

de Desenvolvimento Curricular do Ensino Especial. 

Objetivo: 

♦  Acompanhar, assessorar, avaliar e retroalimentar 

a operacionalização do trabalho pedagógico e 

curricular, bem como estabelecer diretrizes para 

elaboração de propostas e projetos curriculares 

das unidades escolares. 

Meta física prevista: 08 integrantes. 

Meta física realizada: 06 selecionados num universo de 

61 candidatos cujo trabalho beneficiará a Rede de 

Educação do Estado de Goiás. 

PROGRAMA 1907 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 

A Secretaria de Estado da Educação, seguindo as 

diretrizes do Plano Estadual de Educação, realizou em 2009 

uma política de formação abrangente, contemplando diversas 

áreas do conhecimento, por meio do Programa Valorização e 

Desenvolvimento dos Profissionais da Educação. Nesse programa 

se buscou conciliar as necessidades identificadas pelas 

unidades escolares, os interesses institucionais dos 

professores e, também, o nível de desempenho dos estudantes 

nos programas de avaliação institucional (IDEB, ENEN, PROVA 

BRASIL E PROVINHA BRASIL). 

Os resultados deste Programa de Formação, cujo o 

objetivo é  alcançar a qualificação dos professores da Rede 

Pública, foi positivo e teve parceria com instituições 

formadoras, o que garantiu o resultado proposto dentro do 

Plano Plurianual. O programa esteve sempre orientado e 

integrado aos grandes projetos pedagógicos da Seduc: 

� Educação Integral em tempo integral que abrange duas 

fortes ações: a Escola Pública Estadual de Tempo 
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Integral e os projetos que atendem os estudantes em 

tempo integral;    

� A Ressignificação do Ensino Médio que busca valorizar 

o protagonismo juvenil, a contextualização da 

aprendizagem dos estudantes e a valorização e o 

acesso às tecnologias e inovações técnicas e 

pedagógicas contemporâneas;  

� O levantamento da história e evolução da Educação de 

Jovens e Adultos conhecendo-a e compreendendo suas 

especificidades para melhor atuar e conseguir o 

retorno à escola daqueles que não tiveram 

oportunidade na época adequada;  

� A formação e a orientação das equipes gestoras das 

unidades escolares e subsecretarias regionais de 

ensino e, principalmente o foco na educação 

inclusiva. 

O Programa Valorização e Desenvolvimento dos 

Profissionais da Educação alcançou o seu objetivo em 2009, 

por meio da execução das diversas ações realizadas pela 

Superintendência de Educação Básica e suas Coordenações, 

assegurando a participação dos profissionais e estudantes, o 

que explicita um resultado positivo de valorização do 

protagonismo estudantil. É importante salientar a superação 

das expectativas físico-financeiras através de parcerias, que 

foram realizadas, abrangendo as seguintes ações: 

� Capacitação de 2.151 técnicos para elaboração do 

Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE em 

consonância com Plano de Ações Articuladas – PAR, no 

período de 27/01 a 20/02/2009. O objetivo dessa 

capacitação foi instrumentalizar as equipes técnicas 

das Unidades Escolares, Subsecretarias e Secretarias 

Municipais da Educação, para o manuseio do sistema 

on-line PDE, disponibilizado pelo MEC,  e o melhor 

conhecimento do Instrumento de Planejamento PDE 

viabilizando um diagnóstico de qualidade, realizado 

pelas equipes escolares e a priorização dos 

investimentos financeiros e pedagógicos em prol da 

melhoria da gestão escolar. 

� 1º Encontro - Compromisso Todos pela Educação - 

PDE/PAR para 500 participantes realizado no dia 

26/01/2009, objetivando estabelecer uma rotina de 

articulação técnica e pedagógica entre a Secretaria 

de Estado da Educação e os 246 Secretarias Municipais 

de Educação, existentes no Estado de Goiás. 

� Capacitação de 250 Professores do 6º ao 9º das 

Escolas Estaduais de Tempo Integral (EETI) das nove 

áreas do conhecimento, no período de 27 a 28/01/2009, 

com o objetivo de discutir e consolidar as diretrizes 

político pedagógicas e as diretrizes operacionais da 

educação integral em tempo integral, na rede estadual 

de ensino. 

� II Conferência Estadual Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente para 100 estudantes no período 17 a 

19/02/2009, visando a discussão coletivo e a 

construção das diretrizes para as políticas 

ambientais do Estado de Goiás, como fase preparatória 

para a participação dos estudantes goianos na 
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Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente. 

� Curso de aperfeiçoamento de Professores de Espanhol 

para 90 professores no período de fevereiro a março 

de 2009; visando a consolidação da qualidade 

pedagógica do projeto de ensino da língua estrangeira 

moderna – espanhol. 

� Encontro de Professores Alfabetizadores da Rede 

Pública do Estado de Goiás para 882 professores 

período de 29/03 a 04/04/2009;visando a construção de 

uma política de alfabetização e letramento para a 

Rede Estadual de Ensino, por meio da análise do 

desempenho dos estudantes de 1° ao 5° anos do Ensino 

Fundamental no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica. 

� Curso de Capacitação em Altas 

Habilidades/Superdotação; para 43 participantes no 

período de março de 2009, visando a qualificação dos 

profissionais, que atuam com as crianças, jovens e 

adultos com capacidades diferentes, visando a 

construção de metodologias específicas e abrangentes 

para a atuação nessa área educacional. 

� Realização das Conferências Regionais de Educação em 

13 pólos em parceria com a UFG: Campos Belos 74 

participantes, Catalão 122 participantes, Ceres 129 

participantes, Formosa 222 participantes, Goiânia 436 

participantes, Goiás 111 participantes, Inhumas 157 

participantes, Iporá 118 participantes, Jataí 85 

participantes, Luziânia 191 participantes, Morrinhos 

173 participantes, Porangatu 128 participantes e Rio 

Verde 127 participantes, no período Abril a junho de 

2009; com o objetivo de reunir todas as instituições 

oficiais e da sociedade civil organizada relacionadas 

à Educação com objetivo de avaliar a realidade 

educacional do Estado de Goiás, propondo diretrizes e 

metas para a educação nacional na construção do novo 

Plano Nacional de Educação, bem como para subsidiar a 

Conferência Nacional de Educação. 

� 1º Seminário Estadual de Educação Fiscal para 200 

participantes no período de 05 a 07/05/2009; com o 

objetivo de capacitar os profissionais da educação 

para atuarem como mediadores na formação dos 

estudantes na área de educação fiscal e tributária.

� Capacitação de Professores de Arte do Ensino Médio 

para 600 participantes, com o objetivo de discutir as 

diretrizes educacionais da área de arte nas suas 

quatro linguagens: música, arte visual, dança e 

teatro/contação de histórias, visando a implantação 

da nova política pública para o ensino da arte no 

Estado de Goiás em que se valoriza a arte como 

imprescindível para a formação do cidadão crítico, 

reflexivo e proativo. 

� I Capacitação para Supervisores da Merenda Escolar 

para 150 participantes, visando a instituição de 

rotinas de valorização e implantação da educação 

alimentar, o preparo técnico e higiênico dos 

alimentos, prestação de contas, etc. 
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� Curso de Capacitação nas áreas de filosofia, 

Sociologia e Historia da África para professores do 

Ensino Médio com 640 professores, no período de 18 a 

22/05/2009; visando a melhoria da qualidade do ensino 

nessa área de conhecimento/disciplinas. 

�  Encontro Estadual de Censo Escolar da Educação 

Básica - 2009 para 350 participantes (105 da Rede 

Estadual e 245 das Redes Municipais), com o objetivo 

de formar os técnicos das Subsecretarias Regionais de 

Educação e Secretarias Municipais de Educação para a 

coleta de dados nos dois sistemas (SMEs Educacenso e 

Seduc SIGE com migração para o Censo).  

� 8º Encontro Estadual do Fórum Goiano de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), para 62 participantes, 

visando à construção de diretrizes político 

pedagógica e metodológica para essa modalidade de 

ensino. 

� Formação para Agentes do Beneficio de Prestação 

Continuada na Escola (BPC) para 283 participantes, O 

objetivo de preparar os agentes municipais de 

Educação, Saúde e Assistência Social para entrevistar 

todas as pessoas com deficiências que recebem o BPC 

para que sejam atendidos pela escola. 

� Curso de Formação Continuada em Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), para 120 

participantes, com o objetivo de  abordar conceitos e 

praticas de atendimento a alunos com necessidades 

especiais e é voltado para professores de recursos .  

� Curso de formação continuada em 

Proinfantil/Profuncionario para 2.097 participantes, 

com o objetivo de contribuir para a construção da 

identidade profissional deste seguimento, e elevação 

do padrão de qualidade dos serviços prestados e para 

a democratização da escola como espaço público. 

� Capacitação de 34 professores de 1ª a 9ª serie que 

atuam em área indígena,  com o objetivo de promover a 

formação continuada de professores do ensino básico 

das escolas indígenas. 

� Capacitação de 265 professores pro-letramento, com o 

objetivo de promover a formação continuada de 

professores das sereis iniciais do ensino fundamental 

para melhoria da qualidade de aprendizagem da 

leitura/escrita e matemática. 

� Formação de 25 Professores em Educação Digital - 

Programa Tonomundo,  com o objetivo de oferecer 

capacitação para os professores, apoio técnico e 

ampliar o número de escolas da rede estadual   no 

programa.  

� 1º Seminário Goiano de Bullying Escolar para 300 

participantes, com o objetivo de sensibilizar os 

diferentes profissionais envolvidos no processo de 

formação humana para o combate ao Bullying, que é uma 

das formas de violência que cresce no mundo e que 

gera muito sofrimento. 

� Curso “Interseccionando as diferenças: formação em 

Educação, gênero, raça/etnia, sexualidade e pessoas 

com deficiência ”, para 124 participantes, com o 
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objetivo de refletir e desconstruir preconceitos que 

dificultam o processo de aprendizagem no ambiente 

escolar com foco nas relações de gênero, relações 

étinico-raciais, sexualidade e deficiências, temas 

cada vez mais presentes nos currículos escolares.  

� I Encontro Goiano do Centro de Atendimento 

Educacional Especializado para 171 participantes, com 

o objetivo de definir as formas de encaminhamento ao 

ministério da Educação das propostas das escolas 

especiais que deverão se transformar em centros de 

atendimentos educacional especializado.  

� Realização da Conferência Estadual de Educação para 

699 participantes, em parceria com UFG; objetivando a 

consolidação das contribuições das 13 Conferências 

Regionais de Educação (Conreges) e a eleição dos 69 

delegados goianos que participarão da Conferência 

Nacional de Educação em 2010. 

� Encontro de Diretores das Escolas Estaduais e 

técnicos das Subsecretarias Regionais da Educação 

para 1.220 participantes, visando efetivar o módulo 

presencial do Curso - “Gestão Escolar: Práxis 

Pedagógica ” que visa a formação técnica e pedagógica 

dos gestores da Secretaria de Estado da Educação, por 

meio do estudo teórico/prático do Projeto Político 

Pedagógico da Seduc/GO e das Diretrizes Operacionais 

da Rede Estadual de Ensino. 

� V Seminário de Ensino de Arte – Desafios e 

Possibilidades Contemporâneas, no dia 17/11/2009; 

realizado com a participação de 400 professores de 

arte, das quatro linguagens: música dança arte visual 

e teatro/contação de histórias visando socializar o 

projeto político pedagógico dessa área do 

conhecimento e efetivando a publicação da coleção de 

livros dessa área, a saber: O ensino de dança: O 

ensino de música, O ensino de artes visuais, A 

contação de histórias no espaço escolar, O ensino de 

teatro:  - Desafios e possibilidades contemporâneos  

�  II Capacitação para Supervisores da Merenda Escolar 

para 300 participantes, no período de novembro/2009; 

como objetivo de apresentar para os supervisores a 

execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) tais como: a observância dos parâmetros 

higiênicos sanitários; o aproveitamento integral dos 

alimentos; a higienização das áreas de armazenamento 

e manipulação dos alimentos: e a atenção para os 

atendimentos de estudantes com doenças crônicas não 

transmissíveis.  

� Seminário de Formação para Mobilização do Dia Mundial 

de Prevenção da AIDS, dia 17/11/2009; para 115 

participantes, com o objetivo de mobilizar a ação do 

programa saúde e prevenção nas escolas, voltado para 

promoção da cidadania saudável e a redução da 

vulnerabilidade da comunidade escolar em relação à 

gravidez na adolescência; ao uso de drogas; à 

contaminação pelo HIV e AIDS; e a conflitos de outras 

naturezas 

� Encontro de Formação do Programa Escola Ativa para 

208 participantes – (166 da Rede Estadual e 42 da 

Rede Municipal) no período de 23 a 27/11/2009  e  14 
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a 18/12/2009; visando a formação dos professores 

representantes dos municípios com adesão do programa 

escola ativa e os professores das escolas estaduais 

que desenvolvem o programa, na perspectiva de 

implantação do programa escola ativa como metodologia 

de atendimento à educação do campo 

� V Congresso Nacional de Ensino Religioso, no período 

de 12 a 14/11/2009 para 265 participantes com o 

objetivo de discutir e divulgar trabalhos e pesquisas 

relacionados à docência em formação para o ensino 

religioso, alem de  debater metodologias e praticas 

que auxiliam o professor em sua pratica pedagógica e 

ensino religioso.  

� Seminário Regional do Programa Mais Educação no 

período de 26 a 27/11/2009; para 300 participantes, 

com objetivo de contribuir para a formação integral 

das crianças a partir da ampliação do tempo e do 

espaço educacional dos alunos das redes públicas. 

� Seminário Estadual de Educação em Direitos Humanos 

para 300 participantes, no     período de 30/11 a 

01/12/2009; com o objetivo de fazer o diagnostico da 

situação dos Direitos Humanos em Goiás e eleger 

representantes da sociedade civil para compor o 

Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos. 

� 3º Seminário de Mídias nas Escolas para 820 

participantes, no período de Novembro a dezembro de 

2009; No total, 820 professores, gestores e 

estudantes das 38 regionais de Educação participam do 

seminário, dividido em duas etapas. Os primeiros 400 

educadores e alunos fizeram o seminário de 30 de 

novembro a 4 de dezembro. Os participantes do evento 

são de escolas de 28 subsecretarias regionais de 

Educação. Os seminários de Mídias foram programados 

pela Coordenação de Ensino Médio da Secretaria da 

Educação, a partir da Ressignificação do Ensino 

Médio. O objetivo dos seminários de Mídias é o de 

criar uma cultura de aceitação das novas formas de 

ensinar e aprender, em sintonia com as transformações 

do mundo e a nova realidade dos jovens. Com isso, 

eles promovem e estimulam, ainda, a cooperação entre 

alunos e professores, o uso adequado das tecnologias 

em sala de aula, a mudança no planejamento de aula e 

o reconhecimento das linguagens próprias de cada 

tecnologia. 

�  I Encontro de Profissionais da Educação sobre 

Segurança nas Escolas para 400 participantes, no 

período de 01 a 03/12/2009; com o objetivo de 

reforçar a campanha Faça a Paz florescer nas Escolas, 

do Governo de Goiás, que propõem o cultivo da Cultura 

de Paz nas Escolas da Rede Estadual. 

� I Encontro dos Centros de Educação e Convivência 

Juvenil da Rede Estadual de Ensino para 30 

participantes tem como objetivo consolidar as 

políticas de implantação dos Centros de Educação e 

Convivência Juvenil; refletir sobre a relevância da 

cultura juvenil, da valorização da cultura do idoso e 

da cultura local nas atividades de formação humana; e 

subsidiar as equipes gestoras dos Centros e técnicos 

das subsecretarias na implementação dos Centros de 
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Educação e Convivência Juvenil. Além disso o I 

Encontro pretende construir coletivamente o Manual de 

Orientações dos Centros de Educação e Convivência 

Juvenil. São sete os Centros de Educação e 

Convivência Juvenil em funcionamento: 

♦ Centro de Convivência Juvenil- Naly, Deusdará – 

Goiânia 

♦ Centro de Convivência Juvenil- Rui Barbosa – 

Nerópolis 

♦ Centro de Convivência Juvenil- Ornelo Machado – 

Petrolina 

♦ Centro de Convivência Juvenil- Coronel Gaspar – 

Uruaçu 

♦ Centro de Convivência Juvenil- Bernardo Sayão – 

Rubiataba 

♦ Centro de Convivência Juvenil- Dona Sinhá – 

Trindade 

♦ Centro de Convivência Juvenil- Geraldo F. Pires – 

Goiandira 

� Ação: 2808 - Capacitação de Profissionais da Educação 

Realizações: 

A ação de capacitação de profissionais em 2009 buscou 

assegurar a qualificação dos profissionais da Educação, 

dentre as principais realizações podemos destacar: 

� Capacitação de professores na área de tecnologias de 

informação e comunicação através da educação à 

distância, consolidando estas novas tecnologias às 

práticas pedagógicas; 

� Capacitação dos Gestores das Escolas Públicas 

Estaduais.   

� Capacitação para o ensino das Quatro Linguagens da 

Arte da Rede Estadual através do Centro de Formação 

de Professores de Arte - Ciranda da Arte, que 

desenvolve formações na área de Música, Artes 

Visuais, Teatro, Dança, Contadores de Histórias e 

Xadrez. 

� Capacitação de professores da Rede em:   

♦ Multimídia Educacional; 

♦ Educação Inclusiva;  

♦  Educação Integral;  

♦ Reorientação Curricular;  

♦ Arte de contar Histórias aplicadas à Educação nas 

Subsecretarias: Itaberaí Iporá, Piracanjuba, 

Pires do Rio e Inhumas. 

♦ Ressignificação do Ensino Médio. 
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Ação: 2808- Capacitação de Profissionais da Educação 

Realização:    2427 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 

1ª A 9ª SÉRIE QUE ATUAM EM ÁREA INDÍGENA 

Produto: PROFESSOR CAPACITADO       Unidade: PROF 

Meta Física Realizada Meta Financeira Realizada 

34,00 89.499,00 

N° de Municípios beneficiados: 02  

10701 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES / SEMINÁRIO 

DE GESTÃO (GRUPO GESTOR) 

    Produto: GESTOR CAPACITADO       Unidade: PESSOA 

Meta Física Realizada Meta Financeira Realizada 

1220 988.596,74   

N° de Municípios beneficiados: Todo o 

Estado de Goiás 

    16641 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES EM SERVIÇO 

E TÉCNICOS ENVOLVIDOS COM A IMPLANTAÇÃO DO PROEJA 

    Produto: PROFESSOR CAPACITADO       Unidade: PROF 

Meta Física Realizada Meta Financeira Realizada 

0,00 4.800,00   

Despesas referentes a exercício anterior.  

20804 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA 

MERENDA/SUPERVISORES TÉCNICOS E CONSELHEIROS 

  Produto: CAPACITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BÁSICA/NUTRICIONAL 

REALIZADA       Unidade: UNID 

Meta Física Realizada Meta Financeira Realizada 

450,00   129.896,46  

   Nº de municípios beneficiados: 38  

    22069 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES - 
ENSINO FUNDAMENTAL 

    Produto: PROFESSOR CAPACITADO EM ALFABETIZAÇÃO       Unidade: 
PROF  

Físico Realizado Financeiro Realizado 

882,00   157.389,00   

   Nº de municípios beneficiados: 98  

    22383 - SEMINARIO DE ENSINO DE ARTE/ENSINO MÉDIO 

    Produto: PROFESSOR CAPACITADO Unidade: PROF 

Físico Realizado Financeiro Realizado 



2201 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 

212 

1.000,00   336.750,96   

   Nº de municípios beneficiados: 152     

    22673 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PRO-LETRAMENTO - 
ENSINO FUNDAMENTAL 

    Produto: PROFESSOR CAPACITADO       Unidade: PROF  

Físico Realizado Financeiro Realizado 

265,00 53.178,80   

   Nº de municípios beneficiados: Estado de 
Goiás 

    

    22725 - INSCRIÇÕES NO CONGRESSO GOIANO DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE CONVENÇÕES-IDAG P/SERVIDORES 
DA SEDUC 

    Produto: CONGRESSO APOIADO       Unidade: UNID 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

1,00   6.480,00   

   Nº de municípios beneficiados: 1     

   - CAPACITAÇÃO DE TECNICOS PARA ELABORAÇÃO DO  PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA – PDE EM CONSONANCIA COM O 
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR 

       Produto: TÉCNICO CAPACITADO       Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

2.151,00 0,00 

   Estado de Goiás: capacitação 
realizada em parceria com o 
MEC. 

    

  I ENCONTRO COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO  PDE/PAR 

Produto: TÉCNICO CAPACITADO       Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

500,00 0,00 

   Estado de Goiás: capacitação 
realizada em parceria com o 
MEC. 

    

- CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DE TEMPO 
INTEGRAL 

Produto: PROFESSOR CAPACITADO      Unidade: PROF 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

250,00 0,00 

Estado de Goiás: capacitação 
realizada em parceria com o 
MEC. 

    

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES DE ESPANHOL

Produto: PROFESSOR CAPACITADO.      Unidade: PROF 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

90,00 0,00 

   Nº de municípios beneficiados: 
Estado de Goiás 

    

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM  ALTAS  
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO. 

    Produto: PROFESSOR CAPACITADO     Unidade: PROF

Físico Realizado Financeiro Realizado 

43,00 0,00 

Nº de municípios beneficiados: 
Estado de Goiás 
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REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO EM 13 
POLOS 

    Produto: TÉCNICO CAPACITADO       Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

2073,00 0,00 

   Estado de Goiás: capacitação 
realizada em parceria com a UFG. 

    

  I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FISCAL       

Produto: TÉCNICO CAPACITADO       Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

200,00 0,00 

   Nº de municípios beneficiados: 
Estado de Goiás 

    

CURSO DE CAPACITAÇÃO NAS AREAS DE FILOSOFIA SOCIOLOGIA E 
HISTORIA DA AFRICA 

Produto: PROFESSOR CAPACITADO.       Unidade: PROF 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

640,00 297.448,12 

   Nº de municípios beneficiados: 
Estado de Goiás 

    

ENCONTRO ESTADUAL DE CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA 

Produto: TÉCNICO CAPACITADO       Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

350,00 0,00 

   Nº de municípios beneficiados: 
Estado de Goiás 

    

   8º ENCONTRO ESTADUAL DE FÓRUM GOIANO DE EDUCAÇÃO DE 

Produto: TÉCNICO CAPACITADO       Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

62,00 0,00 

   Nº de municípios beneficiados: 
Estado de Goiás 

    

      FORMAÇÃO PARA AGENTES DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA NA ESCOLA (BPC) 

Produto: TÉCNICO CAPACITADO       Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

283,00 0,00 

   Nº de municípios beneficiados: 
Estado de Goiás 

    

      FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO DIGITAL 

Produto: PROFESSOR CAPACITADO       Unidade:PROF 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

25,00 0,00 

   Nº de municípios beneficiados: 
Estado de Goiás 

    

     CURSO DE “INTERSECCIONANDO AS DIFERENÇAS FORMAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO, GÊNERO, RAÇA/ ETNIA, SEXUALIDADE E PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIAS” 

Produto: PROFESSOR CAPACITADO       Unidade:PROF 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

124,00 0,00 
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   Nº de municípios beneficiados: 
Estado de Goiás 

    

      I ENCONTRO GOIANO DO CENTRO DE ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

Produto: PROFESSOR CAPACITADO       Unidade:PROF 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

171,00 0,00 

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás 

    

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

Produto: TECNICO CAPACITADO       Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

699,00 0,00 

   Estado de Goiás:. : capacitação realizada em parceria com a UFG. 

    

  V SEMINARIO DE ENSINO DE ARTE – DESAFIOS E 
POSSIBILIDADES CONTEPORANEAS 

Produto: TECNICO CAPACITADO       Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

400,00 0,00 

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás 

    

  SEMINARIO DE FORMAÇÃO PARA MOBILIZAÇÃO DO DIA MUNDIAL 
DE PREVENÇÃO DA AIDS 

Produto: TECNICO CAPACITADO       Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

115,00 0,00 

  Estado de Goiás:. : capacitação realizada em parceria com o MEC 

      ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA

Produto: TECNICO CAPACITADO       Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

119,00 0,00 

  Estado de Goiás:. : capacitação realizada em parceria com o MEC 

      V CONGRESSO NACIONAL DE ENSINO RELIGIOSO 

Produto: TECNICO CAPACITADO       Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

265,00 0,00 

  Estado de Goiás:. : capacitação realizada em parceria com o MEC 

REALIZAÇÃO DO SEMINARIO REGIONAL DO PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO 

Produto: TECNICO CAPACITADO       Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

300,00 0,00 

 N° de municípios beneficiados: Estado de Goiás 

REALIZAÇÃO DO SEMINARIO ESTADUAL EM DIREITOS HUMANOS 

Produto: TECNICO CAPACITADO       Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

300,00 0,00 

Estado de Goiás:. capacitação realizada em parceria com o UFG 
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REALIZAÇÃO DO SEMINARIO MIDIAS NAS ESCOLAS 

Produto: TECNICO CAPACITADO       Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

820,00 0,00 

Estado de Goiás: 

I ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE 
SEGURANÇA NAS ESCOLAS 

    Produto: TECNICO CAPACITADO       Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

400,00 0,00 

Estado de Goiás: 

      I ENCONTRO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO E CONVIVÊNCIA 
JUVENIL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO 

    Produto: TECNICO CAPACITADO       Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

30,00 0,00 

Estado de Goiás: 

CUROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADA (AEE) 

Produto: TECNICO CAPACITADO.      Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

120,00 0,00 

Estado de Goiás: 

CUROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM 
PROINFANTIL/PROFUNCIONARIO 

Produto: TECNICO CAPACITADO.      Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

2.097,00 0,00 

Estado de Goiás: 

I SEMINARIO GOIANO DE BULLYING ESCOLAR 

Produto: TECNICO CAPACITADO.      Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

300,00 68.196,00 

Estado de Goiás: 

Fonte: SIGEPLAN dez/2009 

� Ação 2809 - Formação Continuada Lato Sensu e Stricto 

Senso 

Realizações: 

Nesta ação de formação Continuada está em execução 

cursos de especialização em Tecnologia da Educação para 229 

professores da rede pública, em todo Estado de Goiás em 

parceria com SEDUC/PUC no contexto educacional (TIC’s). Outro 

projeto desenvolvido pela SEDUC em parceria com o MEC é a 

implantação da Universidade Aberta do Brasil (UAB) que 

oferece cursos de pós-graduação em metodologia do ensino 

fundamental, ensino de biologia, educação integral e gestão 

escolar. Outro fator importante foi concessão de licenças de 

aprimoramento para 248 professores que estão cursando 

mestrado e doutorado. 
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� Ação 2810 - Formação Inicial para Professores e 

Técnicos Administrativos 

Realizações: 

16657 – FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS EM CURSOS 

INTERCULTURAL / UFG 

Produto: PROFESSOR HABILITANDO EM CURSO DE LICENCIATURA 

INTERCULTURAL.       Unidade: PROF 

Meta Física Realizada Meta Financeira Realizada 

14,00   16.604,28   

   Nº de municípios beneficiados: 1 

O Programa de Formação de professores no Estado de 

Goiás abrange a política de valorização dos profissionais da 

educação. A partir de 2007 foi promovida a articulação entre 

as redes de educação do Estado e dos Municípios com as 

Universidades Estadual, Federal, IFET e outras Instituições 

formadoras para integrar os sistemas e adequar a oferta de 

cursos universitários às demandas das escolas, por área de 

conhecimento, nas várias regiões, essa articulação é 

denominada de Arranjo Educativo. A Formação de professores se 

realiza por meio da Plataforma Freire, onde são oferecidos 

cursos de licenciatura para os professores que ainda não o 

fizeram. Nesta primeira etapa do plano estão disponibilizadas 

2.100 vagas para o Estado de Goiás. Destacamos ainda, a 

ampliação da qualificação dos professores da rede pública, 

com a oferta de cursos em: artes visuais, física, educação 

física, teatro, música, geografia. 

� Ação 2811 - Implementação do Sistema de Avaliação dos 

Profissionais da Educação. 

Realizações: 

Encontra-se em execução a Avaliação de Desempenho dos 

Profissionais da Educação, cuja proposta de Avaliação do 

servidor visa definir padrões de desempenho assegurando o 

nível de qualidade desejada de acordo com as suas habilidades 

e competências, integrando as atividades desenvolvidas pela 

SEDUC. A Ação busca consolidar uma cultura de Avaliação de 

Desempenho dos Servidores, assegurando melhorias 

fundamentadas na auto-reflexão do desempenho profissional. Em 

2009 foi publicado o manual de orientações para avaliação de 

desempenho dos servidores da SEDUC visando disseminar as 

informações de Avaliação.  

Vale ressaltar que a meta prevista no anexo III 

consignada no orçamento 2009 não está correta, por se tratar  

de um Sistema de Avaliação de servidores, não está coerente 

com a ação proposta houve erro na inserção dos dados quando 

da elaboração do orçamento 2009, uma vez que o produto é 01 

(uma) avaliação, portanto deverá ser feita a correção. 
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Avaliação dos Profissionais da Educação 

AVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Produto: AVALIAÇÃO REALIZADA       Unidade: UNIDADE

Meta Física Realizada Meta Financeira Realizada 

1,00   

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás

� Ação 2926 - Capacitação de Profissionais da Educação 

na Temática de Direitos Humanos 

Realizações: 

Esta ação foi realizada em parceria com a Universidade 

Federal de Goiás e a Assembléia Legislativa do Estado, cujo o 

objetivo foi fazer um diagnóstico da situação dos direitos 

humanos em Goiás. 

Seminário em Direitos Humanos 

23837 – SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS 

HUMANOS 

Produto: PROFESSOR CAPACITADO       Unidade: PROF 

Meta Física Realizada Meta Financeira Realizada 

300,00    

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás 

OBS: Ação realizada em parceria sem ônus para a Secretaria. 

PROGRAMA 1909 - PROGRAMA GESTÃO, INFRA-ESTRUTURA E 

TECNOLOGIAS 

O Programa de Gestão, Infraestrutura e Tecnologia, 

contempla ações que trabalham em prol de uma educação plena e 

na perspectiva de gestão democrática. 

Dentro deste contexto a escola se estabelece 

articulando e descentralizando suas ações, através de tomadas 

de decisões e na relação de poder construídos dentro do 

projeto político pedagógico e no fortalecimento dos conselhos 

escolares. 

É no espaço escolar que o aluno aprende a conquistar o 

seu próprio espaço e ao mesmo tempo atuar com 

responsabilidade e consciência na preservação do patrimônio 

público. Para a conquista deste espaço são necessários 
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ambientes que ofereçam segurança, salubridades, conforto 

ambiental, equipamentos adequados e atualizados. 

Nessa concepção a SEDUC busca que as escolas sejam 

adequadas e equipadas de forma a proporcionar a realização de 

cada atividade. Para tanto são adquiridos mobiliários, 

materiais didáticos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, 

utensílios diversos, instrumentos de fanfarra, materiais 

esportivos e demais equipamentos. Tanto os ambientes quanto 

os equipamentos merecem cuidados especiais, para proporcionar 

melhores condições ao ensino e aprendizagem. 

Diante desse cenário, a Escola Pública Estadual 

promove ações tendo em vista a instrumentalização do ensino, 

da aprendizagem e da gestão, na perspectiva da melhoria da 

qualidade e, ao mesmo tempo, possibilitando a inclusão 

digital da comunidade, frente às necessidades postas pela 

sociedade contemporânea. Sendo que em 2009, 95,39% das 

escolas foram equipadas e/ou reequipadas, podendo-se afirmar 

que toda unidade escolar tem pelo menos um computador 

conectado a internet. 

Quanto ao indicador relativo as obras, atingiu-se o 

índice de 13,25% de um máximo de 25%, o que permite em 4 anos 

atender toda a rede. A diferença do previsto e realizado esta 

em execução, sendo que já foram realizados pagamentos 

parciais (realizado financeiro) dessas obras. 

No que se refere ao transporte escolar, pode-se 

afirmar que todo aluno da zona rural, que necessitava de 

transporte escolar foi atendido. Outro fato importante é que 

100% das unidades escolares receberam o repasse de recursos 

em 2009, em duas parcelas semestrais. 

� Ação 2820 - Aquisição e Instalação de Equipamentos, 

Mobiliário, Destinados às Unidades Escolares, Centro 

de Educação Profissional, Núcleo de Tecnologia 

Educacional e Escola De Tempo Integral 

Realizações:  

� OBJETIVO:  

♦ VIABILIZAR AS ATIVIDADES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

E PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES; EQUIPAR E 

REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES, NÚCLEOS DE 

TÉCNOLOGIAS EDUCACIONAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO E 

DOTÁ-LOS DE LABORATÓRIOS. 

Para atingir o objetivo proposto está sendo feito todo 

um investimento, através de diversas aquisições de 

equipamentos para informática e eletroeletrônico para as 

Unidades Escolares, Implantação de Laboratório de Enfermagem,  

equipamentos para Escolas de Tempo Integral, eletrodomésticos 

utensílios diversos para merenda escolar, instrumentos de 

fanfarra e materiais esportivos. 
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Escolas atendidas com Equipamentos 

Meta Física 

Realizada 

Meta Financeira 

Realizada (R$1,0) 

1.057 Unidades 

Escolares 

25.591.851,58 

Equipamentos Adquiridos: 

AÇÃO 2820: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 

MOBILIÁRIO, DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CENTRO DE 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL E 

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 

Equipamentos adquiridos em 2009 

Especificação Quantidade 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SUPORTE PARA 

REDE 
609 

COMPUTADORES 1.850 

NOTEBOOK 30 

IMPRESSORAS 21 

ARQUIVO DE AÇO/ESTANTE/ARMÁRIO 705 

CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA/ESTOFADA 13.451 

CONJUNTO DO ALUNO 110.000 

CONJUNTO DO PROFESSOR 5.300 

MESAS 

REDONDA/IMPRESSORA/COMPUTADOR/REUNIÃO/COZINHA 
5.791 

BANQUETA DE MADEIRA 20 

UTENSÍLIOS DE COZINHA 769.720 

EQUIPAMENTOS DE COZINHA 4.112 

VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 1.388 

POLTRONA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO PARA 

AUDITÓRIO 
750 

CONDICIONADOR DE AR - 18.000 BTUS 250 

EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA 252 

GLOBO TERRESTRE 180 

Fonte: Gerência de Material e Patrimônio/SEDUC 
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� Ação 2821 - Aquisição e Instalação de Equipamentos 

para Escolas em Processo de Inclusão e Escolas 

Especiais 

Realizações:  

Esta ação foi excluída do PPA 2008-2011 e suas 

atividades serão realizadas na ação 2820 - Aquisição e 

instalação de equipamentos, mobiliário, destinados as 

unidades escolares, centro de educação profissional, núcleo 

de tecnologia educacional e escola de tempo integral. 

� Ação 2822 - Aquisição e Instalação de Equipamentos 

para Laboratórios de Ciências, Informática, Línguas e 

Rádio Escola 

Realizações: 

Foi realizado empenho para implantação de 

infraestrutura elétrica, lógica, de segurança, equipamentos, 

links de comunicação e internet, solução de armazenamento 

remota de dados e backup e serviços de instalação e 

treinamentos para 200 técnicos das unidades escolares. Foram 

adquiridos mobiliários e equipamentos para instalação dos 

laboratórios de baixo custo/Ensino Médio. Vale ressaltar que, 

para dar suporte a esta ação foram adquiridos equipamentos na 

ação 2820. 

Meta Física Realizada Meta Financeira 

Realizada (R$1,0) 

200 Unidades Escolares 1.093.293,31 

� Ação 2823 - Construção, Ampliação, Manutenção e 

Adequação de Unidades Escolares e Prédios Públicos 

Realizações: 

PRODUTO: Escola Atendida/Unidade Escolar 

Meta Física Realizada Meta Financeira 

Liquidada (R$1,0) 

147 15.706.203,60 

A Ação “Construção, Ampliação, Manutenção e Adequação 

de Unidades Escolares e Prédios Públicos ” em 2009 foi 
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desenvolvida com o objetivo de garantir os padrões 

construtivos de qualidade, infraestrutura básica, conforto 

ambiental, segurança, economia e outros aspectos 

arquitetônicos importantes e adequados para a melhoria da 

qualidade da educação pública otimizando a eficácia dos 

serviços educacionais num ambiente confortável, sadio, 

agradável e seguro para aluno, servidor e comunidade. 

Para execução das ações definidas pela Secretaria de 

Estado da Educação – SEDUC, em atendimento as prioridades 

foram beneficiadas 147 unidades escolares com reforma, 

ampliação e/ou adequação no valor de R$ 14.213.726,62 

(quatorze milhões duzentos e treze mil, setecentos e vinte e 

seis reais e sessenta e dois centavos) transferidos aos 

Conselhos Escolares, permitindo o atendimento de suas 

necessidades, viabilizando assim, o compromisso com a 

melhoria da qualidade da aprendizagem. No momento  estão em 

fase de execução com reforma e ampliação 12 unidades 

escolares, com parte dos pagamentos realizados, no valor de 

R$ 1.492.476,98 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois 

mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e oito 

centavos). Dessa forma a SEDUC aplicou em 2009, R$ 

15.706.203,60 (quinze milhões, setecentos e seis mil, 

duzentos e três reais e sessenta centavos). 

Deve-se esclarecer que outras 20 unidades escolares 

beneficiadas com reforma e ampliação encontram-se em fase 

inicial de execução, porém não houve pagamento de nenhuma 

parcela. O valor total dessas obras somam R$ 15.711.434,33 

(quinze milhões, setecentos e onze mil, quatrocentos e trinta 

e quatro reais e trinta e três centavos), inclusive a 

construção de 04 novas unidades Padrão Século XXI. 

165 147
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� Ação 2824 - Consolidação do Sistema Integrado de 

Avaliação Educacional 

Realizações: 

A matrícula totalmente informatizada democratizou o 

acesso as escolas estaduais eliminaram filas e burocracia, 

modernizou a administração escolar, contribuindo com a 

melhoria da qualidade da Educação e viabilizou o 

reordenamento da rede proporcionando a utilização de espaço 

ocioso e consequentemente racionalização de recursos. São 

sistemas integrados ao Censo Escolar que produzem indicadores 

para a formulação de políticas educacionais que norteiam 

avanços e novas ações. 
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Meta Física 

Realizada 

Meta Financeira 

Realizada (R$1,0) 

1.109 Unidades 

Escolares 

45.000,00 

� Ação 2825 - Desenv. e Implantação de Sistema Ùnico de 

Banc.  Dados e Informações, Integrado aos Diversos 

Sist. Coorporativos 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2826 - Repasse de Recursos Financeiros às 

Escolas, Centros de Educação Profissional, Núcleo de 

Tecnologia Educacional e Subsecretarias 

Realizações: 

De acordo com a Lei Nº 13.666, de 27 de julho de 2000, 

que instituiu o Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola - 

PROESCOLA com o objetivo de prestar assistência financeira, 

em caráter suplementar, às escolas públicas do ensino 

fundamental, médio, especial e jovens e adultos da rede 

estadual. Esta ação é de suma importância para reforçar a 

autonomia da escola e a participação social, promovendo 

rapidez e flexibilidade na utilização dos recursos.

A Secretaria de Estado da Educação através destas 

transferências possibilita que o dinheiro chegue mais rápido 

à escola para beneficiar o aluno de forma democrática, com a 

participação dos pais educadores, e alunos que buscam 

compartilhar a gestão dos recursos públicos repassados, 

voltados para o desenvolvimento do fazer escolar, das ações 

pedagógicas e da aprendizagem, demonstrando que a política 

educacional tem como foco a melhoria da qualidade. 

Meta Física 

Realizada 

Meta Financeira 

Realizada (R$1,0) 

1.109 Unidades 

Escolares e 38 

Subsecretarias 

17.268.782,03 

Obs: 100% das unidades escolares beneficiadas com Repasses de 

Recursos Financeiros 
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� Ação 2827 - Implementação, Atualização e Consolidação 

do Sistema de Informações Gerenciais 

Realizações:  

O Projeto do SIGE – Sistema de Gestão Escolar está 

implementado com sucesso e em pleno uso pelas 1109 unidades 

escolares, porém para alcançar este resultado foram usados 

recursos financeiros da ação 2820 no valor de R$9.656.179,69, 

onde os resultados foram apresentados. Através das 

informações gerenciais da escola, a SEDUC prepara o Banco de 

dados para matrícula informatizada, que consequentemente 

contribuirá para reordenamento da rede, adequando o número de 

vagas disponíveis nas escolas (oferta x demanda), otimiza e 

racionaliza o repasse dos recursos. 

� Ação 2828 - Transporte Escolar – Transferência de 

Recursos Financeiros às Prefeituras e Pagamento a 

Empresas 

Realizações: 

O Programa Transporte Escolar, criado pelo Governo 

Federal através da Lei nº 10.709, de 30 de julho de 2003, e 

adotado pelo Governo Estadual pela Lei nº 14.556, de 07 de 

outubro de 2003,  conforme  Portaria do GAB/SEDUC nº 0003/09 

embasada no Decreto nº 5.902/04, regulamenta o atendimento a 

todos municípios goianos com valores entre R$ 840,00 a R$ 

1.050,00  por  aluno/ano,  dependendo da classificação do 

município. 

O Transporte Escolar é de grande relevância, visa 

assegurar e garantir a permanência dos alunos no espaço 

escolar, um fator importante na luta contra a evasão escolar. 

Uma ação de sucesso que estimula e reforça laços entre 

estudantes e instituições de ensino, onde podem ampliar suas 

formas de ver o mundo.  

Todos os estudantes que necessitam do transporte 

escolar são atendidos, garantindo o acesso do aluno à escola, 

proporcionando aos pais tranqüilidade e oportunidade de ver 

seus filhos prosperarem. Portanto, se não fosse o transporte 

escolar gratuito esses trabalhadores do campo se viam 

obrigados a mudarem para as cidades com o intuito de 

proporcionar educação aos filhos.  

Em algumas localidades por questão geográfica e de 

estradas vicinais, o transporte escolar torna-se difícil, 

principalmente pelo valor elevado do quilômetro rodado nestas 

regiões e a necessidade do uso de veículos diferenciados. 

Apesar das reclamações de grande parte dos Prefeitos, 

que alegam ser insuficiente o recurso repassado, conseguimos 

executar a ação com parcerias entre Estado/Municípios, uma 

vez que sem as mesmas, ficaria insustentável para Secretaria 

da Educação custear todo o  transporte escolar da Rede 

Estadual de Ensino. Desta forma os alunos são transportados 

em um mesmo veículo, impedindo-se o deslocamento de dois 

veículos para uma mesma região, utilizando os recursos 

públicos com racionalidade.  

Meta Física Realizada Meta Financeira 

Realizada (R$1,0) 

Alunos Beneficiados= 

48.374 

53.217.755,11 
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OBS: Os recursos utilizados para o repasse foram oriundos do 

FUNDO PROTEGE no valor de R$50.517.530,86 e do Tesouro no 

valor de R$2.700.224,25 

1 2

Meta Física/Financeira
Programada

Meta Física/Financeira
Executada

48.374
53.217.755,11

53.001
62.172.000,00

Alunos Atendidos com Transporte Escolar

Meta Física/Financeira Programada

Meta Física/Financeira Executada

� Ação 2830 - Apoio Técnico e Logístico ao 

Desenvolvimento de Atividades do Ensino 

Realizações: 

O objetivo desta ação é fortalecer e apoiar as 

atividades que necessitam de acompanhamento sistemático, 

funcionando como ponte entre Secretaria, Subsecretaria e 

Escolas. Com essa ferramenta todo o trabalho de orientação, 

implementação e acompanhamento é dinamizado em toda rede 

estadual de ensino. 

Meta Financeira Realizada R$ 2.285.000,81 

� Ação 2925 - Aquisição de Microfones para uso dos 

Docentes da Rede Pública de Ensino

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 – Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3010 - DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

� Ação 2858 - Desenvolvimento e Implementação de 

Políticas/Normas de Remuneração no Âmbito do Poder 

Executivo 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 
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PROGRAMA 3314 - DE EXCELÊNCIA GERENCIAL NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS (PEG) 

� Ação 2878 - Ação para Promoção da Excelência Gerencial 

nas Organizações Públicas do Estado de Goiás 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

�  Ação 4001 – Apoio Administrativo
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2301 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA 

GESTOR:

� Jorcelino José Braga 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ Promover o desenvolvimento social e econômico de 

forma harmônica e sustentada, por intermédio da 

formulação e execução de políticas tributárias, 

arrecadação, gestão de recursos e provisão 

financeira aos órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual.  

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ O Gabinete do Secretário da Fazenda está 

envolvido diretamente com o 4ª EIXO GOVERNAMENTAL 

– “Goiás Excelência em Gestão Pública ”, que tem 

como diretriz o alcance da Excelência da 

Administração Pública, com foco no cidadão, 

buscando o avanço do profissionalismo, a promoção 

da responsabilidade financeira e eficiência 

fiscal, através da integração de ações de um 

governo transparente, líder e empreendedor.  

� Legislação:

♦ Criação: Lei nº. 3999 de 14 de novembro 1961; 

Alterações: Decreto nº. 226 de 21 de dezembro de 

1962; Decreto nº. 239 de 05 de agosto de 1969; 

Decreto nº. 2801 de 21 de agosto de 1987 (com as 

modificações impostas pelo Decreto nº. 3009 de 

1988); Decreto nº. 4175 de 24 de fevereiro de 

1994; Lei nº. 13456 de 16 de abril de 1999; Lei 

nº. 13882 de 23 de julho de 2001; Decreto nº. 

5486 de 25 de setembro de 2001; Lei nº. 14383 de 

31 de dezembro de 2002; Lei nº. 14664 de 08 de 

janeiro de 2004; Lei nº. 15123 de 11 de fevereiro 

de 2005, Lei nº. 15596 de 26 de janeiro de 2006; 

Lei nº. 15846 de 28 de novembro de 2006; Lei nº. 

15909 de 26 de dezembro de 2006; Decreto nº. 6711 

de 14 de janeiro de 2008 e Lei nº. 16272 de 30 de 

maio de 2008. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:

♦ A SEFAZ durante o exercício de 2009, buscou 

cumprir fielmente suas atribuições, com ética, de 

acordo com os princípios da eficácia, da 

eficiência e da efetividade, em consonância com 

as normas vigentes. Suas ações estiveram sempre 

voltadas para uma gestão moderna e dinâmica, 
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tendo sempre como diretrizes, as estratégias 

tanto da SEFAZ, como do Governo do Estado de 

Goiás. Desse modo, pode-se dizer que todas as 

decisões tomadas pelo Secretário da Fazenda, 

foram sempre respaldadas no mais profundo 

critério técnico, sempre levando em consideração 

o caráter humano e social; 

♦ A boa gestão, com atuação firme e austera das 

suas unidades administrativas, contando o 

comprometimento de todos os seus servidores, 

visando cumprimento das diretrizes estabelecidas 

para o ano de 2009, resultaram no equilíbrio 

financeiro das contas do Estado. Mesmo em um ano 

de crise financeira mundial a arrecadação de 

tributos aumentou e as despesas, melhores 

gerenciadas, resultaram na otimização da 

aplicação dos recursos públicos, possibilitando 

eliminar déficit e, conseqüentemente, viabilizar 

investimentos na valorização dos servidores 

públicos, bem como em obras e serviços 

necessários a melhoria da qualidade de vida do 

cidadão goiano. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA:

♦ EPO – Sistema de Elaboração da Proposta 

Orçamentária 

♦ SMO – Sistema de Monitoramento Orçamentário 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações:

PROGRAMA NOME DO INDICADOR 
DESCRIÇÃO 
[Vide PPA 
2008-2011] 

1853 – Programa de 
Excelência no 
Atendimento ao Cidadão 

Índice de Excelência 
PPA pág. 865 

% de Aplicação das 
Vinc Constitucionais 
com Saúde 

PPA pág. 880 

% de Aplicação das 
Vinc. Constitucionais 
com Educação 

PPA pág. 880 

% de Cumprimento de 
Metas no Pg de Ajuste 
Fiscal 

PPA pág. 881 

3006 – Programa de 
Gestão das Finanças 
Públicas 

% % de Aplicação das 
Vinc. Constitucionais 
com C & T 

PPA pág. 881 

Índice de Implantação 
dos Sistemas 
Corporativos 

PPA pág. 881 
3008 – Programa de 
Modernização do Uso da 
Tecnologia da 
Informação Índice de Satisfação 

de Uso dos Sistemas 
Corporativos 

PPA pág. 881 

3009 – Programa de 
Modernização 
Fazendária 

% de Processos 
Redesenhados na SEFAZ 

PPA pág. 881 
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Índice de Implantação 
do sistema RHNet PPA pág. 882 

Índice de Políticas de 
Remuneração 
Implantadas 

PPA pág. 882 

Índice de Satisfação 
dos Usuários PPA pág. 882 

3010 – Programa de 
Valorização e Gestão  

de Recursos Humanos 

Índice de Implantação 
do Progr. Saúde no 
Serviço Público 

PPA pág. 882 

3017 – Programa de 
Incremento da Receita 

% de Incremento da
Receita PPA pág. 882 

3311 – Programa 
GOIASTRASPARENTE 

% do Sistema de 
Informação Implantado 
– Gov. Eletr. Setorial

PPA pág. 883 

Índice de Conformidade 
(Órgãos e Entidades) PPA pág. 884 

Eficácia Física do 
Estado PPA pág. 884 

3312 – Programa 
GOIASCONTROLE 

Eficiência do Estado PPA pág. 884 

% de Economia Anual 
Realizada c/ uso 
Comprasnet 

PPA pág. 884 
3313 – Programa de 
Modernização da Gestão 
Governamental – GESGOV 

Índice de Satisfação 
do Usuário 

PPA pág. 884 

Nº de Organizações 
Aderidas ao Programa PPA pág. 884 

Nº de Auto-avaliações 
Realizadas PPA pág. 884 

Nº de Organizações 
Premiadas no PQGG PPA pág. 884 

3314 – Programa de 
Excelência Gerencial 
na Administração 
Pública do Estado de 
Goiás (PEG) 

% DE EVOLUÇÃO DAS 
Pontuações no PQGG PPA pág. 884 

% Aquisições Previstas 
Realizadas - PNAGE PPA pág. 885 

3315 – Programa PNAGE 
Goiás 

% Recursos Executados 
– PNAGE PPA pág. 885 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

(   ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1853 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO 

CIDADÃO – VAPT – VUPT. 

� Ação 1139 - Ampliar a Atuação Do VAPT – VUPT.  

Realizações:  

Durante o exercício de 2009 não foram implantadas novas 

unidades do Vapt–Vupt.  

Durante o ano foi concluída a unidade Vapt-Vupt do Banana 

Shopping, bem como iniciadas processos de despesa para 

implantação de novas unidades tais como: Goiânia – Praça Da 

Bíblia, Caldas Novas e Santa Helena de Goiás.  

A dificuldade de implantação de novas unidades deveu-se 

basicamente ao contingenciamento orçamentário que se efetivou 

ao final do exercício de 2009, o que impossibilitou a 

execução de despesas de grupo 04 (investimento), despesas 

estas características do processo de implantação de unidades 

de atendimento do Vapt-Vupt.   

VALOR 
REALIZAÇÃO Recursos 

Específico Total 

Aquisição de mobiliário para estruturação de nova unidade 
do Vapt-Vupt no Banana Shopping 

GAB 94651,00

Computador (servidor) para Unidade Vapt-Vupt Banana 
Shopping 

GAB         6498,00

Equip. de informática p/ unidades do Vapt-Vupt de 
Campinas, Banana Shopping, Anápolis e Jataí 

GAB          1572,00

102.721,00              

03 realizações 102.721,00              

� Ação 2553 - Promover a Acessibilidade do Cidadão aos 

Serviços do VAPT-VUPT.  

Realizações: 

O padrão de atendimento do Vapt-Vupt, no ano de 2009, 

foi implantado somente em um órgão do Estado, mais 

precisamente na Procuradoria de Assistência Judiciária - PAJ. 

Pode-se dizer que diante do contingenciamento orçamentário 

efetivado ao final do exercício de 2009, a meta de 

implantação do padrão de atendimento do Vapt-Vupt em oito 

unidades focou prejudicada, dada a impossibilidade de 

execução de despesas de grupo 04 (investimento), 

características do processo de implantação padrão de 

atendimento do Vapt-Vupt.   

Observações: 

De modo a minimizar problemas na execução desta ação, 

durante o processo de revisão do PPA 2008-2011, realizado no 

ano de 2009, foram definidas ações orçamentárias específicas 

para implantação do padrão de atendimento Vapt-Vupt em dez 

órgãos do Estado, bem como na Secretaria da Fazenda.
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Ação 2555 - Manter e Aperfeiçoar o Sistema Integrado de 

Atendimento ao Cidadão VAPT-VUPT.  

Realizações: 

Apesar de dificuldades no que se refere a recursos 

orçamentários, a avaliação é satisfatória, sendo possível a 

manutenção da infra-estrutura de todas as 20 unidades fixas e 

realização de edições 32 edições do Vapt Vupt móvel em 

diversos municípios do Estado de Goiás, sendo realizados um 

total de 7.233.548 atendimentos, elevando o número acumulado 

do programa para 53.517.577 atendimentos desde sua 

implantação.  

Além disso, foi possível realizar a ampliação da área 

da unidade Vapt Vupt de Campinas de 753 m² para 1.383 m²; 

reformas das unidades Vapt Vupt de Anápolis, Senador Canedo e 

Cidade Jardim. Foram ainda acrescentados três novos 

condôminos: Polícia Federal; Tribunal Regional Eleitoral e 

Clube dos Diretores Lojistas. 

Por meio de um aporte financeiro de R$ 240.800,14 de 

contra partida financeira de condôminos e redução de valores 

de aluguéis de R$ 118.056,00 para R$ 41.068,80 mensais, 

conseguiu-se atingir uma economia de R$ 923.846,40 no ano 

para os cofres públicos. 

Finalmente, no intuito de buscar a melhoria contínua 

da gestão dos serviços prestados, durante o ano de 2009 foram 

certificadas de mais nove unidades fixas de atendimento Vapt 

Vupt com a ISO 9001:2000, totalizando agora 19 unidades com a 

certificação já implantadas. 

PROGRAMA 3006 - GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS 

De modo a melhor refletir a realidade do programa, 

para o ano de 2010, foi incorporado ao mesmo, ação 

orçamentária específica para o Tesouro Estadual, de modo a 

evidenciar despesas deste, seja de caráter administrativo ou 

não, necessárias à gestão do programa e ao cumprimento das 

metas dos seus indicadores. Tais despesas, no ano de 2009, 

foram alocadas no programa de apoio administrativo.  

Com relação à ação de gerenciamento e controle do 

patrimônio do Estado, não há execução orçamentária para esta 

ação, sendo que despesas realizadas pela unidade 

administrativa responsável por esta atribuição foram todas 

despesas de caráter administrativo (diárias, etc.) alocadas 

no programa de apoio administrativo. De um total previsto de 

1000 imóveis previstos para vistoria e cadastro ao longo do 

ano de 2009, dadas dificuldades relacionadas a recursos 

humanos e tecnológicos, foi possível atingir somente 70% do 

planejado dentro do exercício de 2009. Deve-se ressaltar que 

para o ano de 2010, esta ação foi alocada no Programa de 

Otimização do Uso de Recursos Públicos – 3321, de modo a 

permitir que o Programa de Gestão Das Finanças Públicas, se 

relacione somente a gestão dos recursos financeiros do 

Estado, propriamente ditos. 

% de aplicação das vinculações constitucionais c/ saúde 

(Percentual)  

– Previsto: 12 %     - Realizado: 12,17 %
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% de aplicação das vinculações constitucionais c/ educação 

(Percentual)  

– Previsto: 25 %     - Realizado: 25,40 % 

% de cumprimento de metas no pg. de ajuste fiscal 

(Percentual)  

– Previsto: 80 %     - Realizado: 80 % 

% de aplicação das vinculações constitucional c/ C&T 

(Percentual) 

– Previsto: 3,25 %     - Realizado: 2,62 % 

� Ação 2357 - Gerenciar e Controlar o Patrimônio 

Imobiliário do Estado 

Realizações: 

Não há execução orçamentária para esta ação, as 

despesas realizadas pela unidade administrativa responsável 

pela gestão do patrimônio imobiliário do Estado foram todas 

despesas de caráter administrativo (diárias, etc.) alocadas 

no programa de apoio administrativo. De um total previsto de 

1000 imóveis previstos para vistoria e cadastro ao longo do 

ano de 2009, foi possível atingir somente 70% do planejado 

dentro do exercício de 2009.  

Observações: 

Diante de dificuldades relacionadas a recursos humanos 

e tecnológicos, bem como relacionadas a contingenciamento de 

despesas, foi possível atingir somente 70% do planejado para 

esta ação dentro do exercício de 2009. Deve-se ressaltar que 

para o ano de 2010, esta ação foi alocada no Programa de 

Otimização do Uso de Recursos Públicos – 3321, de modo a 

permitir que o Programa de Gestão Das Finanças Públicas, se 

relacione somente a gestão dos recursos financeiros do 

Estado, propriamente ditos. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais 

Realizações: 

As realizações da ação se confundem com as realizações 

do Programa 3008 por ser a única ação do Programa, e podem 

ser verificadas no anexo III do Programa 3008 (Gabinete e 

FUNDAF) 

Observações:

A meta física realizada correspondente ao percentual 

de sistemas implantados frente àqueles planejados, não 

reflete fielmente os resultados da ação. 

Todas as ações de relativas a suporte técnico, provimento de 

equipamentos, manutenção e serviços afetos à área de 
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TI/Telecom forma desempenhadas a contento, e isso representa 

não só o atendimento às demandas operacionais como também a 

melhoria de serviços e sistemas em uso, conforme relatado nos 

comentários do Anexo III. 

DESPESA GD FR  Valor da Despesa Valor Liquidado 

Serviços de manutenção de No-Break da SGE 
-  FORÇA Com. Mat. Eletro. Eletrônico 

03 00 
                   

3.937,50 
                    3.937,50 

Serviço de manutenção de equipamentos de 
informática - INTELCOMP 

03 00                 59.997,72                  35.578,09 

Serviço de certificação digital p/ servidor web  03 00 
                   

4.225,00 
                    4.225,00 

Seguro Obrigatório - DPVAT - de veículos em 
funções da gestão de TI - SGTI 

03 00 
                       

561,06 
                       554,26 

Placas p/ ampliação de capacidade do PABX 
da DRF Rio Verde 

03 00 
                   

4.760,00 
                    4.760,00 

Peças e componentes para manutenção de 
equipamentos de informática - INTELCOMP 

03 00 
               

186.906,48 
                 

108.004,15 

Passagens Aéreas p/ outros Estados/Distrito 
Federal para servidores a serviço do SGTI 

03 00 
                     

1.881,94 
                      

1.881,94 
Passagem/hospedagem Empresa Expresso 
Turismo - SGTI 

03 00 
                      

646,68 
                       646,68 

Pagamento de multas e juros de INSS - 
POLITEC 

03 00 
                 

18.866,99 
                  18.866,99 

Material p/ manutenção  de No-Break da SGE 
-  FORÇA Com. Mat. Eletro. Eletrônico 

03 00 
                   

2.834,00 
                    2.834,00 

Mão-de-obra técnica especializada para 
conserto de central PABX Intelbrás 

03 00 
               

400,00 
                       400,00 

Mão de obra técnica especializada p/ revisão 
em placas de sistema PABX da DRF Rio 
Verde 

03 00 
                    

1.328,00 
                     

1.328,00 

Licenciamento, Seguro DPVAT e multas de 03 
veículos/ SGTI 

03 00 
                      

472,07 
                       472,07 

INSS - multas e juros - POLITEC (ref. contrato 
2007.0000.401.6946 - ano 2008) - mar a 
out/2008 

03 00                 45.497,99                  45.497,99 

INSS - Multas e juros - POLITEC (Ref. 
contrato 2007.0000.401.6946 - ano 2008) 

03 00 
                  

18.640,13 
                   

18.640,13 

INSS - Multas e juros - POLITEC  (Ref. 
contrato 20070000401.0774 - ano 2007) 

03 00 
                 

58.586,15 
                  58.586,15 

Diárias: partic. no Seminário Brasil Europa de 
02 a 03/05/07 - Luiz A. A. da Silva e Jaime L. 
de Souza 

03 00 
                      

480,00 
                       480,00 

Diárias: partic. em reunião da ABEP em 
Palmas/TO de 13 a 15/06/07 - Ricardo Vaz da 
Silva 

03 00 
                      

400,00 
                       400,00 

Diárias(estim.) prestação de serviços fora do 
Estado  - SGTI 

03 00 
                 

16.600,00 
                    3.440,00 

Diárias(estim.) prestação de serviços - SGTI 03 00                 25.000,00                  24.552,00 
Diárias(estim.) prestação de serviços - SGTI 03 00                 27.000,00                  25.904,00 

Diárias (estim.) p/ deslocamento no Estado - 
Sup. Gestão da Tec. da Informação - SGTI 

03 00                 32.000,00                   31.486,00 

Diárias (estim.) p/ deslocamento no Estado - 
Sup. Gestão da Tec da Inform. - SGTI 

03 00                 25.000,00                  24.890,00 

Diárias (estim.) p/ desloc. a outras unid. da 
federação - Sup. Gestão da Tec da Inform. - 
SGTI 

03 00 
                   

3.520,00 
                    2.880,00 

Contribuição associativa ABEB - Ass Bras. de 
Entid. Estaduais de Tec. da Informação e 
Comum. 

03 00 
                   

6.300,09 
                    6.300,09 

CONTRATO - SUN - Serv. de sup. técnico em 
equip. da plataforma Sun e Sist. Operacional 
Solaris 

03 00 
                 

18.762,78 
                  18.762,78 

CONTRATO - SUN - 2º T. Adit. - Sup. téc. p/ 
eq. de plat. SUN e sist. oper. Solaris - 13/04/09 
a 12/04/10 

03 00                 70.732,80                  44.797,44 

CONTRATO - PORTOGRAFF - 1º termo 
aditivo - Serv. Gráficos e Editoriais p/ gestão 
de TI - SGTI 

03 00 
                 

10.700,00 
                  10.700,00 

CONTRATO - POLITEC - Desenv., manut. e 
suporte a soluções de tec. da inform. - fábr. de 
projetos 

03 00           5.470.073,76             5.075.712,44 

CONTRATO - POLITEC - 5º Termo Aditivo - 
25% de acréscimo no total anual de horas 
contratadas 

03 00            1.574.737,50             1.574.737,50 

CONTRATO - LIBERT - Manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos do 
sistema nobreak 

03 00 
                 

16.927,78 
                  16.306,57 

CONTRATO - INTERLINE - Traslados p/ SGTI 03 00 
                   

5.000,00 
  

1.112,73 
CONTRATO - INTERLINE - Passagens aéreas 
nacionais p/ SGTI 

03 00                 90.000,00                   17.679,49 

CONTRATO - INTERLINE - Passagens aéreas 
internacionais p/ SGTI 

03 00 
                 

10.000,00 
      

1.658,56 

CONTRATO - INTERCOMP - Serviços de 
manutenção de equipamentos de informática 

03 00                 43.270,07                  43.266,63 

CONTRATO - INTERCOMP - Peças 
necessárias a serv. de manut. de equip. de 
informática 

03 00 
               

118.880,22 
                 

118.874,40 

CONTRATO - GFS - Fornec. mensal de 
licença de uso e suporte técnico remoto p/ 
programas  

03 00 
                 

59.168,54 
                 52.806,33 
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CONTRATO - GFS - Fornec. mensal de 
licença de uso e suporte técnico remoto p/ 
programas 

03 00 
                 

16.262,40 
                  12.046,22 

CONTRATO - CONSIST - Licença de uso e 
garantia de atuaização técnico e suporte 

03 00 
            

3.294.121,65 
             3.294.121,65 

CONTRATO - CA SPOOL PACKAGE - sup. 
técnico e manutenção do produto 

03 00 
                 

52.604,21 
                 50.323,68 

CONTRATO - BSB - Serviço mensal de 
comunicação de dados via rádio 

03 00               250.000,00 
                  

110.190,85 
CONTRATO - BIG BLUE - Serv. de 
manutenção de eqpts IBM c/ forn. de peças - 
SGTI - ref. 2009 

03 00 
                   

4.860,00 
                    4.860,00 

CONTRATO - BIG BLUE - Serv. de 
manutenção de eqpts IBM c/ forn. de peças - 
SGTI - ref. 2008 

03 00 
         

16.740,00 
                  16.740,00 

CONTRATO - AÇÃO Informática - Licenças, 
atualiz. e suporte técnico p/ softwares 
ORACLE 

03 00            3.086.501,64             3.086.501,64 

CONTRATO - 2º t aditivo - Serv. Gráf. Edit. p/ 
gestão TI - SGTI - PORTOGRAFF - 27/07/09 a 
31/12/09 

03 00 
                    

8.015,44 
                     

8.015,44 

CONSIST- regularização de desp. com licença 
de uso  de software (21/09/06 a 31/12/07) 

03 00            1.898.725,77             1.898.725,77 

Atualização de sistema do PABX da DRF Rio 
Verde 

03 00 
                    

1.822,22 
                     

1.822,22 
Aqusição de ferramentas diversas para 
atender a Ger. do Vapt-Vupt 

03 00 
                   

2.742,80 
                    2.742,80 

Aquisição de placas de ramais analógicos para 
PABX Intelbrás 

03 00 
                       

132,70 
                        

132,70 
Aquisição de placas de alimentação de KS 
para PABX Intelbrás 

03 00 
                       

103,00 
                        

103,00 
Aquisição de conector modular RJ45 TIPO 
MACHO 

03 00 
                      

230,00 
                       230,00 

Aquisição de conector modular RJ45 TIPO 
FÊMEA 

03 00 
                      

668,00 
                       668,00 

Aquisição de cabo de rede 8X24AWG - CAT 
5E (caixa de 305 m) 

03 00 
                    

1.923,00 
                     

1.923,00 
Adiant. p/ material elétrico e eletrônico - José 
Pereira de Queiroz - SGTI 

03 00 
                   

4.847,27 
                    4.847,27 

Adiant. p/ mat. de proc. de dados (Geral)- José 
Pereira de Queiroz - SGTI 

03 00 
                      

690,00 
                       690,00 

Adiant. p/ manut. cons. de máq. equip.  - PJ - 
José Pereira de Queiroz - SGTI 

03 00 
                   

2.983,00 
                    2.983,00 

Adiant. p/ desp. c/ material elétrico e eletrônico 
- LUIZ QUEIROZ 

03 00 
                   

7.880,00 
                    7.880,00 

Adiant. p/ desp. c/ material elétrico e eletrônico 
- LUIZ QUEIROZ 

03 00 
                   

4.995,00 
                    4.995,00 

Adiant. p/ desp. c/ material de processamento 
de dados - LUIZ QUEIROZ 

03 00 
                   

2.408,00 
                    2.408,00 

Adiant. p/ desp. c/ material de processamento 
de dados - DVD - LUIZ QUEIROZ 

03 00 
                      

973,00 
                       973,00 

Adiant. p/ desp. c/ manu., conserv. e inst. de 
maq. eqpt. ou utens. de escritório - LUIZ 
QUEIROZ 

03 00 
                   

3.980,00 
                    3.980,00 

Adiant. p/ desp. c/ manu., conserv. e inst. de 
maq. eqpt. ou utens. de escritório - LUIZ 
QUEIROZ 

03 00 
                   

2.992,50 
                    2.992,50 

Relógio de ponto p/ controle de frequência dos 
servidores da SGTI 

04 00 
                    

3.821,00 
                     

3.821,00 

Aqusição de HD´s externos com 500 GB 04 00 
                   

2.236,00 
                    2.236,00 

Aquisição de switch 24 portas 10/100Mbps 04 00 
                      

378,00 
                       378,00 

Aquisição de estabilizador de tensão  04 00 
              

2.717,00 
                     

2.717,00 

Aquisição de aparelhos telefônicos digitais  04 00 
                    

1.260,00 
                     

1.260,00 
Aparelho de fax para atender a Gerência de 
Administração do Sistema Orçamentário - 
GEASO 

04 00 
                      

329,00 
                       329,00 

068 Despesas Total  16.712.037,85  15.934.596,65 
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PROGRAMA 3009 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

� Ação 1058 - Construção, Ampliação e Reforma das 

Instalações Físicas da SEFAZ. 

Realizações: 

Foram realizadas 15 intervenções entre construções, 

ampliações e reformas, abrangendo demandas de diversas áreas 

da SEFAZ 

Observações: 

Esta ação visa a aplicação de recursos diretamente 

arrecadados pelo FUNDAF – Fundo de Modernização da 

Administração Fazendária tendo em vista os objetivos e 

demandas dos programas tanto finalísticos quanto voltados à 

área meio. 

VALOR 
REALIZAÇÃO ÁREA Recursos

Específico Total 

OBRA -  reforma e manutenção 
corretiva no prédio da CTNF 

FUNDAF          8.235,79 

Reforma e adequação da Agenfa de 
Caldas Novas 

FUNDAF         10.880,00 

Contrução de reservatório de água 
tipo taça de 5 m³ para o PF de 
Cabeceira Alta em Mineiros 

FUNDAF          11.747,98 

OBRA - Reforma da rede elétrica e 
implantação de cabeamento de prédio 
da Auditoria Fiscal  

FUNDAF           14.231,41 

Contrução de reservatório de água 
tipo taça de 10 m³ para o PF de Ivapé 
em Sta Rita do Arag. 

GAB         16.338,22 

CONTRATO - MATHER Construtora - 
1º termo aditivo serv. reforma imóvel 
rua 132, St. Sul Goiânia 

Adm. 
Tributária 

FUNDAF         23.831,22 

              465.689,51 

OBRA - Reforma e adequação da 
Agenfa de Bom Jesus de Goiás - p/ 
devolução do imóvel 

GAB        30.084,50 

OBRA - Reforma do Posto Fiscal de 
Buriti Alegre 

FUNDAF        32.459,44 

OBRA - Reforma do Posto Fiscal 
Juscelino Kubischek 

FUNDAF        85.785,85 

Construção de Posto Fiscal em 
Chapadão do Céu 

FUNDAF      232.095,10 

Serviços de reparo na fachada do 
bloco B do Complexo Fazendário 

GAB          6.300,00 

OBRA - Adequação da Assessoria 
Jurídica da Corregedoria Fiscal do 
Complexo Fazendário 

GAB         12.496,77 

Instalação de guarda-corpo e 
corrimão nas  escadas do Complexo 
Fazendário 

Área Meio 
(Administr.)

GAB          13.914,45 

                  32.711,22 

Elaboração de proj. elétrico 
(Mezanino Parthenon Center) p/ 
acomodar a SGE 

Gestão 
Estadual 

GAB          7.600,00                   7.600,00 

OBRA - Construção de Galpão Duplo 
no Complexo Fazendário Meia - 
Ponte 

Tec. da 
Inform. 

FUNDAF    1.851.874,35             1.851.874,35 

15 realizações Total Empenhado   2.357.875,08 

� Ação 1241 - Aperfeiçoar a Gestão Fazendária. 

Realizações: 

As realizações no sentido do aprimoramento da gestão 

fazendária praticamente não ocorreram. Ações isoladas 

voltadas a necessidades apresentadas ao longo do ano, não 

integradas a um planejamento específico da ação, consumiram 

apenas 1,2% da meta financeira contemplada no orçamento 

aprovado. 

Este valor é considerado como realização física da 

ação na unidade 2301 – Gabinete do Secretário da Fazenda. 

Dos recursos previstos para provimento pelo tesouro 

(fonte 00) apenas 9,8% foram disponibilizados até o final do 

exercício, sendo totalmente utilizados. 
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Observações: 

As realizações desta ação estavam fundamentadas no 

desenvolvimento de projetos a serem financiados pelo BID 

através de seus programas votados à modernização fazendária, 

os quais não foram implementados pela não disponibilização 

financeira dos recursos programados para o exercício (fonte 

11 – Op. De Crédito Externa – BID). 

� Ação 1242 - Aperfeiçoar a Estrutura Logística e 

Mobiliária. 

Realizações: 

Apesar da não-aplicação de recursos do tesouro, 

considera-se o alcance de 75,5% (equivalente à razão da 

aplicação dos recursos orçamentários previstos) da meta 

física, refletindo os ajustes na estrutura logística e 

mobiliária, listados na tabela ao lado. 

Observações: 

Os créditos orçamentários da fonte 00 (tesouro), 15,0% 

do total destinado à Ação, foram reduzidos das respectivas 

dotações. As realizações foram totalmente financiadas por 

recursos provenientes do FUNDAF, os quais representavam 

inicialmente 85,0% do total previsto. 

VALOR 
REALIZAÇÃO ÁREA Recursos

Específico Total 

Renov.  frota SEFAZ - 40 Sandero 
(R$29.900), 1 Logan (R$32.900) e 20 
Ranger (R$58.000) p/ SAT 

FUNDAF    2.388.900,00 

Renov.  frota SEFAZ - 01 veículo de 
passeio modelo Logan para CAT 

Adm. 
Tributária 

FUNDAF          32.900,00 

           2.421.800,00 

Renov.  frota SEFAZ - 20 Sandero 
(R$29.900), 01 Logan (R$32.900) e 01 
Furgão (R$73.000) p/ SAF 

FUNDAF       703.900,00 

Três grupos geradores para geração 
de energia elétrica de emergência para 
Complexo Fazendário   

FUNDAF       558.567,37 

Condicionadores de ar tipo split (40) e 
de janela (60) para atender a diversos 
setores da SEFAZ 

FUNDAF        159.842,00 

Instalação dos geradores p/ geração 
de energia elétrica de emergência para 
Complexo Fazendário   

FUNDAF        128.394,52 

Aquisição de estantes de aço para uso 
no arquivo geral da Ger. de Patrim. 
Mobil. e Arquivo 

FUNDAF          38.400,00 

Transporte de veíc. doados à SEFAZ 
pela Receita Federal (35 
carros/passeio, 2 motos 1 ônibus) 

Área Meio 
(Administr.)

FUNDAF          34.000,00 

            1.623.103,89 

Renov.  frota SEFAZ - 01 veículo de 
passeio modelo Logan para 
Corregedoria Fiscal - COF 

Área Meio 
(Correged.)

FUNDAF          32.900,00                 32.900,00 

Renov.  frota SEFAZ - 3 Sandero 
(29.900,00) e 1 Logan (32.900,00)  
para SCI 

Controle 
Interno 

FUNDAF        122.600,00               122.600,00 

Renov.  frota SEFAZ - 5 Sand (29.900), 
1 Logan (32.900) , 1 Furg (73000) e 
Minibus (90.500) p/ SGE 

Gestão 
Estadual 

FUNDAF       345.900,00              345.900,00 

Renov.  frota SEFAZ - 1 veíc. de 
passeio  Logan (29.900,00) e  4 utilit. 
Kangoo (32.900,00) p/ SGTI 

Tec. da 
Informação

FUNDAF        164.500,00               164.500,00 

Renov.  frota SEFAZ - 01 veículo de 
passeio modelo Logan para STE 

Tesouro 
Estadual 

FUNDAF          32.900,00                 32.900,00 

13 realizações Total Empenhado   4.743.703,89 
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PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

� AÇÃO 2857 – Desenvolver Competências e Melhorar a 

Qualidade de Vida do Servidor 

Realizações: 

Por meio desta ação foi possível disponibilizar cursos 

e treinamentos aos servidores da Secretaria da Fazenda, 

utilizando-se tanto recursos do FUNDAF (2351) como também do 

Gabinete (2301). 

Os recursos orçamentários para esta ação, na unidade 

orçamentária 2301 (Gabinete), estão detalhados na tabela 

detalhada em seguida. 

Aquisição de cursos da área da Qualidade - implantação NBR ISO 9000 
para GDP/SAF 

  10.930,00  

Congresso Goiano de Direito Administrativo - vagas para servidores da 
SEFAZ 

       200,00  

Locação de tenda da GDP "Curso Programa SESI cozinha Brasil", no 
complexo fazendário 

       496,00  

Curso Especialização em Educação Fiscal e Cidadania ESAF - Maurivan S. 
de Oliveira - STE 

    7.000,00  

Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Ger. Contabilidade 
Pública  

    1.480,00  

Curso - Como Implantar Gestão por Competência - SGTI     1.500,00  

� AÇÃO 2858 - Desenvolvimento e Implementação de 

políticas / Normas de remuneração no Âmbito do Poder 

Executivo. 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2859 - Implementação do Programa de Saúde no 

Serviço Público 

Realizações: 

� Realização de campanhas de saúde; 

� Elaboração de laudos técnicos de insalubridade e /ou 

periculosidade; 

� Realização da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho); 

� Realização de palestras educativas sobre a prevenção 

de acidentes e doença ocupacionais; 

� Apoio técnico do SESMT aos órgãos Públicos; 

� Treinamentos de incêndio. 

Observações:  

Além das realizações citadas anteriormente foram 

executadas despesas diversas com o intuito de aparelhar e dar 

condições ao bom funcionamento da Gerência de Saúde e 

Prevenção, conforme tabela que segue abaixo. 
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Aparelho de aferição de pressão arterial p/ atividades da Gerência de Saúde e 
Prevenção 

                
315,00  

Equipamento para implantação de senha eletrônica na Gerência de Saúde e 
Prevenção 

            
1.925,86  

Bobinas para impressão de senha eletrônica para uso na Gerência de Saúde e 
Prevenção 

                     
5,15  

Lixeiras para materiais infectantes para uso no posto de primeiros socorros da SEFAZ 
               

797,50  

Mobiliário p/ ambulatório médico da SEFAZ (SESMT) - Armários Metálicos 
               

626,67  
Mat. de exp. p/ amb. médico SEFAZ (SESMT) - Formulários: 558,40; + 20 cx de pastas 
susp.: 643,40 

             
1.201,80  

Serviço gráfico p/ confecção de formulário contínuo específico para Ger. de saúde e 
Prevenção 

            
3.105,36  

Aquisição de equipamentos para o Serv. Especializado em Eng. e Medicina do 
Trabalho - SESMT 

           
5.005,00  

Medicamentos p/ atendimetno de primeiros socorros da SEFAZ 
               

658,79  

Material ambulatorial p/ atendimetno de primeiros socorros da SEFAZ 
                 

126,15  

Placas de identificação instaladas - Gerência de Saúde e Prevenção 
                  

13,60  

Camisetas p/ funcionários da Gerência de Saúde e Prevenção - GESPRE 
                 

27,23  

� Ação 2860 - Estruturação, Modernização e Humanização 

dos Serviços Médico-Hospitalares Prestados aos 

Servidores Públicos. 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2861 - Implementação do Sistema de Gestão de 

Recursos Humanos do Poder Executivo. 

Realizações: 

Manteve-se apenas 01 órgão (2,22%) no RHNET (AGETUR), 

e em paralelo estão sendo feitos ajustes de ordem técnica 

para que o sistema possa incorporar novos órgãos no decorrer 

do ano de 2010.  

Observações:

Não houve execução de recursos orçamentários 

destinados a esta ação. 

PROGRAMA 3017 - PROGRAMA DE INCREMENTO DA RECEITA 

� Ação 2214 - Implementar Medidas Visando à Recuperação 

de Créditos Estaduais 

Realizações:  

� Manutenção de convênio com o Serasa visando viabilizar 

informações relativas às inscrições na dívida ativa da 

Fazenda Pública Estadual; 

� Aumento da eficiência nos procedimentos de inscrição 

em dívida ativa e de encaminhamento das informações 

dos débitos e dos devedores à SERASA, bem como a 

intensificação das ações de cobrança administrativa, 

proporcionando a elevação da receita tributária 

recuperada em 35,82 % em relação ao exercício 

anterior. 
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� Ação 2865 - Melhorar o Desempenho do Sistema 

Arrecadatório. 

Realizações: 

� Manutenção e conservação das estruturas físicas das 

unidades destinadas à arrecadação tributária 

distribuídas em todo o Estado (locação de imóveis, 

reformas); 

�  Manutenção e conservação da frota de veículos 

destinadas à arrecadação tributária; 

� Contratação de serviços de assessoramento/consultoria 

para melhoria do sistema arrecadatório – FGV; 

� REVISÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS: Revogação do Crédito 

Outorgado e Redução da Base de Cálculo dos Setores de 

Fertilizantes, Álcool Anidro, Cigarros e Leite: 

• Fertilizante - benefício revogado em 01/08/2008. 

Resultado: aumento da arrecadação do setor, de 

R$7.979.509,26 em 2008, para R$19.244.244,40 em 

2009; 

• Álcool Anidro - benefício revogado em 01/08/2008. 

Resultado: aumento da arrecadação do setor, de 

R$22.465.654,41 em 2008, para R$33.816.183,49 em 

2009, e redução do saldo credor, de R$16.589.903,07 

em 2008, para R$3.156.550,63 em 2009; 

• Cigarro - benefício revogado em 01/06/2009. 

Resultado: aumento da arrecadação do setor, de 

R$72.294.544,25 em 2008, para R$95.075.753,54 em 

2009; 

• Leite - benefício vigorou até 31/01/2008. 

Resultado: redução do saldo credor, de 

R$2.127.497,01 em 2007, para R$829.983,23 em 2009; 

� AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E INTELIGÊNCIA FISCAL: 

• Fiscalização de empresas com base em informações 

das operadoras de cartão de crédito e de débito; 

• Instalação de equipamentos de controle eletrônico 

do fluxo de veículos nos principais postos de 

fiscalização de fronteira, com leitura da placa com 

reconhecimento de caracteres ópticos, registro de 

passagem e pesagem dos veículos em movimento; 

• Integração da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFAe) 

do rebanho bovino com a emissão eletrônica da Guia 

de Trânsito Animal – GTA, pela Agrodefesa, 

permitindo acompanhamento em tempo real da 

movimentação de cerca de 22 milhões de cabeças do 

rebanho bovino do estado; 

• Implementação da Nota Fiscal Eletrônica (Nfe) com 

acompanhamento on-line das operações comerciais. A 

Nfe permite ao Fisco o monitoramento e auditoria de 

empresas antes mesmo do fechamento da apuração 

mensal.
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Observações: 

� As realizações no âmbito desta ação contribuíram para 

o bom desempenho alcançado no exercício de 2009, 

propiciando se cumprir as metas previstas; 

� Os resultados alcançados demonstram que houve 

crescimento de 6,24% da receita tributária de 2009 em 

relação a 2008; 

� Houve incremento da receita na arrecadação de todos os 

tributos, com destaque para os mais representativos 

como o ICMS e o IPVA.A arrecadação do ICMS superou a 

meta estipulada pela Secretaria da Fazenda, chegando à 

ordem de R$ 6.810.431.362,58 (4,16 % superior a de 

2008), média mensal de R$ 567 milhões. Por sua vez, a 

arrecadação do IPVA foi de R$ 437.756.990,10 (23,66% a 

mais que 2008); 

� Os números demonstram que os esforços concentrados da 

administração tributária, atuando em estrita 

consonância com as modernas técnicas de análise e 

investigação fiscal, produziram os resultados 

esperados, proporcionando crescimento na arrecadação 

dos tributos estaduais, mesmo em um ano de crise 

mundial. 

PROGRAMA 3311 – GOIASTRANSPARENTE 

� AÇÃO 1248 - Estruturação do Sistema de Transparência 

Pública  

Realizações:  

� Reestruturação e novo designe do sitio da 

transparência pública do executivo estadual com o 

seguinte conteúdo: arrecadação estadual; execução 

orçamentária e financeira com detalhamento dos 

programas por unidade orçamentária em valores orçados 

e atualizados, quadro de execução de despesas por 

órgão, programas, funções/ações;  

� Distribuição tributos estadual; folha de pagamento;

� Licitações e compras; convênios; diárias e viagens e 

� Procedimentos disciplinares. 
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Observações:  

O site conta com glossário e área temática. 

� Ação 2876 - Promoção da Gestão Ética na Administração 

Pública  

Realizações:  

� Realizado o I Encontro Estadual da Ética e 

Transparência Pública, em 22 de setembro – dia 

estadual da ética – Lei 15.769 de 30/08/2006, com os 

temas Ética e transparência como vetores de excelência 

na gestão pública e A Ética com base na Lei da 

Responsabilidade Fiscal.Elaboração da 2ª Edição, em 

versão mais completa da cartilha de Princípios Éticos 

do Servidor Público Estadual. Elaboração de 2 ensaios 

/ palestra e do Projeto Trabalhando com Ética.  

� Elaboração de estudos e de normas legais para criação 

da Gerência de Transparência e Ética na SCI/SEFAZ. 

PROGRAMA 3312 – GOIASCONTROLE 

As atividades desenvolvidas pela Superintendência de 

Controle Interno da Secretaria da Fazenda no exercício de 

2009 destacaram-se na administração por terem sido altamente 

relevantes e por contribuírem para o aprimoramento contínuo 

da gestão pública. 

De caráter rotineiro, mas de extrema relevância, vale 

citar as milhares de orientações técnicas emitidas pelos 

setores especializados (Gerências de Ação Preventiva e de 

Obras e Serviços de Engenharia) que propiciaram a diminuição 

significativa de falhas nos procedimentos; redução de custos 

e a prevenção de fraudes, nas licitações; contratos; 

convênios e demais ajustes. 

Além disso, inúmeras auditorias foram concluídas nesse 

exercício cujos resultados foram demonstrados aos gestores 

responsáveis e encaminhados aos órgãos de controle externo 

nas hipóteses de irregularidades insanáveis. Na folha de 

pagamento, utilizando-se de avançados recursos tecnológicos e 

cruzamento de informações em banco de dados pode-se realizar 

uma auditoria nas hipóteses de acumulação indevida de cargos 

e funções públicas, possibilitando a geração de uma economia 

anual na ordem de R$ 1,2 milhão.  
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Somam-se a essas atividades a certificação das contas 

anuais dos titulares dos órgãos e entidades do Poder 

Executivo Estadual que possibilita a esta unidade de controle 

interno evidenciar nos respectivos processos as falhas; 

irregularidades e até mesmo desvios de recursos apurados 

quando do exercício da fiscalização. Cabe registrar que foi 

editado, nesse exercício, o Decreto Estadual n° 6.895, de 29 

de abril de 2009, que dispôs sobre a avaliação da tomada e 

prestação de contas de órgão ou entidade do Poder Executivo 

pelo controle interno. Essa norma veio preencher uma lacuna 

que existente estabelecendo um regramento próprio para a 

certificação das contas anuais. 

No campo legislativo o controle interno propôs 

inúmeras leis; decretos; portarias das quais é importante 

mencionar:  

o O Decreto n° 6.907, de 07 de maio de 2009, que 

regulamenta a Lei nº 16.434, de 16 de dezembro de 

2008, que estabelece procedimentos para a concessão 

e aplicação de adiantamento de numerário a servidor 

público estadual; 

o O Decreto n° 6.962, de 29 de julho de 2009, que 

Regulamenta a Lei Complementar nº 64, de 16 de 

dezembro de 2008, que estabelece diretrizes para 

criação, utilização e prestação de contas de fundos 

rotativos nos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário e no Ministério Público; 

o O Decreto n° 7.041, de 30 de dezembro de 2009, que 

dispõe sobre o sistema de controle interno no 

âmbito do Poder Executivo. 

Cumpre informar que a norma anteriormente citada 

consolidou em um único decreto a legislação esparsa que 

tratava de controle interno, redefinido atribuições e 

competências e inovando ao prever a realização de 

fiscalização “in loco” , ou seja, compete hoje ao controle 

interno verificar a execução dos contratos e demais ajustes 

atribuindo responsabilidade ao gestor no caso de evidências 

de irregularidades. Além disso, pela primeira vez previu-se 

como devem ser realizadas as comunicações de ilegalidades aos 

órgãos de controle externo: 

Art. 5º Para fins de cumprimento do disposto 
no §1º do art. 29 da Constituição Estadual, o 
Tribunal de Contas do Estado – TCE – deverá 
ser cientificado de eventuais irregularidades 
ou ilegalidades verificadas pela 
Superintendência de Controle Interno no 
exercício de suas atividades. 
§ 1º A comunicação ao TCE dar-se-á no prazo de 
10 (dez) dias, contados: 
I – da comprovação da prática do ato, quando 
verificados dano ao erário, desfalque ou 
desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; 
II – da constatação de perigo iminente de 
prejuízo ao erário. 
§ 2º As irregularidades correspondentes a 
impropriedades ou quaisquer outras falhas de 
natureza formal ou material, não sanadas pelos 
órgãos ou pelas entidades governamentais no 
decorrer do exercício, constarão dos 
relatórios de auditoria de gestão, consoante o 
disposto no Decreto nº 6.895, de 23 de abril 
de 2009. 

Uma outra atividade desenvolvida no âmbito deste 

controle interno é a avaliação da gestão governamental, cujo 

resultado é expresso anualmente no documento ora apresentado. 

Essa tarefa, muito embora tenha previsão legal no Regimento 
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Interno do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (RITCE-GO), 

representa um ótimo instrumento de gestão; as ações e 

programas são avaliados sob os aspectos da eficiência e 

eficácia  e isso possibilita a geração de “feedbacks ” às 

unidades responsáveis de modo a corrigir eventuais distorções 

detectadas. Complementa-se a avaliação com inspeções “in 

loco ” para certificação da fidedignidade das informações 

prestadas. 

Envidou-se, também, todos os esforços para a promoção 

e exercício da transparência e da ética pública; divulgou-se 

os relatórios resumidos de execução orçamentária  e da gestão 

fiscal, mas sobretudo avaliou-se quadrimestralmente em 

audiências públicas na Assembléia Legislativa  os resultados 

desses demonstrativos, em linguagem clara e acessível aos 

nobres parlamentares; imprensa; sociedade civil organizada; 

servidores públicos e cidadãos em geral que ali compareceram. 

Como marco na promoção da transparência e ética 

pública realizou-se no dia 22 de setembro de 2009 o I 

Encontro Goiano da Ética e Transparência Pública, no 

auditório do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. A oficialização 

da data visa estabelecer como prioridade administrativa a 

probidade administrativa em todos os níveis e ações 

governamentais. Ética e transparência são: instrumentos 

ímpares no processo de administração pública ou privada em 

razão de sua relação com a moralidade e por fomentar a 

participação social, alcançando com isso, maiores retornos 

para a população. Além de maximizar resultados em face aos 

objetivos e metas projetados.  

Naquela oportunidade relançou-se, em uma nova versão, 

o sítio: www.transparencia.goias.gov.br agora totalmente 

reestruturado, dispondo de mecanismos facilitadores de busca 

aos dados financeiros e contábeis do governo relativos aos 

investimentos e pagamentos realizados em obras, programas 

sociais e aquisições de bens e serviços. São publicados dados 

da arrecadação estadual, gastos feitos pelo Governo, repasses 

de verbas aos municípios, operações de recursos do orçamento 

em favor de pessoas ou organizações não governamentais de 

qualquer natureza, operações de crédito realizadas por 

instituições oficiais de fomento e outros procedimentos.  

Inaugurou-se, também, em 03 de dezembro de 2009, no 

âmbito do Poder Executivo o Dia do Combate ao Desperdício e 

uma campanha permanente com esse mesmo fim. O objetivo do 

encontro foi o de promover a racionalização da aplicação dos 

recursos financeiros, criar uma nova cultura de gestão de 

custeio, disseminar na alta administração do Poder Executivo 

e nos servidores o interesse em participar diretamente do 

combate ao desperdício, do controle e acompanhamento das 

aplicações de recursos dos órgãos, como também ter 

conhecimento das normas que regem a nível estadual e federal 

o custeio dos processos públicos. 
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� Ação 2877 - Uniformização, Difusão e Avaliação de Práticas de Gestão 

Realizações:  

Atividade Produto Unidade Meta Física 
Prevista 

Meta Física 
Realizada 

Desenvolvimento/aprimoramento de metodologia de 
avaliação da gestão e do desempenho governamental 

Metodologia 
desenvolvida/aprimorada Unid. 1 3 

Elaboração de Relatório de Gestão referente ao 
exercício de 2008 

Relatório elaborado Unid. 1 1 

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

Unidade orçamentária 
analisada Unid. 88 88 

Avaliação dos Contratos de Gestão em vigor no Estado Contratos avaliados Unid. 2 2 

Gerenciamento do Programa GoiásControle Monitoramento realizado Unid. 4 4 

Realização de Verificação in Loco: das informações 
prestadas pelos órgãos e entidades por ocasião da 
elaboração do relatório da gestão governamental-ex. 
2008; em caráter experimental para validação da 
metodologia de execução e gerenciamento de contratos e 
convênios; nas obras contratadas pela Adm. Direta e 
Indireta do Poder Executivo Estadual 

Verificação realizada Unid. 34 32 

Gerenciamento do Acordo de Metas - 2009 Acordo de Metas gerenciado  Unid. 1 1 

Capacitação dos Servidores da SCI Servidores capacitados Pessoas 28 35 

Apoio às atividades de revisão do PPA e à elaboração da 
proposta orçamentária da SEFAZ para o exercício de 2010 Apoio prestado Percen. 100 100 

Realização de pesquisa acerca da aplicabilidade e 
confiabilidade dos indicadores de desempenho 
estabelecidos pelos órgãos e entidades do poder 
executivo 

Pesquisa realizada Unid. 1 1 
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Atividade Produto Unidade Meta Física 
Prevista 

Meta Física 
Realizada 

Empreender estudos/elaborar metodologia a ser utilizada 
na avaliação das empresas estatais em processo de 
liquidação 

Estudos 
realizados/metodologia 
elaborada 

Unid. 1 0 

Atualização de Sistemas Corporativos: Sistema atualizado Unid. 2 2 

Atualização da Legislação da SCI Proposta/minuta elaborada Unid. 6 8 

Orientações Preventivas 
Despacho/Nota Técnica/ 
orientações/Memorando 
expedidos 

Percen. 100 100 

Audiência Pública Audiência Realizada Unid. 3 3 

Correção e publicação do RREO e RGF Relatório Publicado Unid. 6 7 

Acompanhamento da arrecadação dos recursos próprios. Acompanhamento realizado Unid. 20 9 

Monitoramento dos benefícios fiscais. Monitoramente realizado Unid. 12 23 

Monitoramento da retenção e recolhimento do IRRF Monitoramento realizado Unid. 6 21 

Proposição e desenvolvimento de sistemas de controle 
interno. 

Sistemas desenvolvidos Unid. 2 3 

Acompanhamento dos resultados dos procedimentos 
licitatório. 

Acompanhamento realizado Unid. 10 8 

Criação da campanha de controle de custeio (folders, 
cartazes, mascote) Mascote criado Unid. 1 1 

Verificação da aplicação de recursos do Fundo Rotativo 
e Adiantamentos Análise realizada Unid. 100 125 

Acompanhamento diário dos PAD Relatório semestral Unid. 2 2 

Análise dos Processos de Tomada e Prestação de Contas 
Anual dos órgãos, entidades e empresas públicas 
estaduais 

Relatório de avaliação da 
Gestão e Certificados 
emitidos 

Unid. 90 108 

Reunião anual com órgãos e entidades do Poder Executivo 
Estadual para tratar dos seguintes assuntos: Prestação 
e Tomada de Contas Anual; Orientação preventiva sobre 
Adiantamento e Fundo Rotativo 

Reunião realizada Unid. 2 1 
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Atividade Produto Unidade Meta Física 
Prevista 

Meta Física 
Realizada 

Realização de Auditorias diversas nas seguintes 
unidades/ processos/ modalidades: SEE, SECTEC, AGEHAB; 
processo 200800038000555; folha de pagamento; auditoria 
especial 

Relatório Elaborado Unid. 13 19 

Inspeção na Folha de Pagamento da SECTEC Despacho Conclusivo Unid. 1 1 

Análise dos processos dos PCR's Processos analisados Unid. 80 89 

Realização de Auditoria: nos processos de diferenças 
salariais e na SEE ref. ao exercício de 2008 Processos analisados Unid. 5050 4.660 

Apuração de Denúncias Denúncia Apurada Percen. 90 100 

Auditoria Operacional - ANOP Relatório de Auditoria 
realizado 

Unid. 2 0 

Manifestação em relatórios de auditoria e processos 
administrativos 

Manifestação realizada Unid. 20 23 

Atualização do manual do SIAC Versão 1.1 do manual Unid. 1 1 

Capacitação de usuários do SIAC Usuários capacitados Pessoa 60 48 

Redução da inadimplência dos Órgãos I. Diminuição da Inadimplência 
dos órgãos junto à União 

Percen. 20 32,4  

Redução da inadimplência dos Órgãos II. 
Diminuição da quantidade de 
inserção dos órgãos no CAUC Percen. 15 35 

Desenvolvimento de metodologia de gerenciamento de 
contratos - Software integrado de gerenciamento de 
contratos 

Memorial descritivo de 
referência para administração 
de contratos 

Unid. 1 1 

Elaboração de Manual de Instrução para gerenciamento de 
contratos 

Manual Elaborado Unid. 1 0,75  

Acompanhamento da situação de Adimplência do Estado 
junto ao CAUC/SIAF Acompanhamento realizado Dias 200 202 
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Atividade Produto Unidade Meta Física 
Prevista 

Meta Física 
Realizada 

Empreender estudos para definir metodologias de 
inspeção "in loco" da execução e gerenciamento dos 
contratos e convênios 

Roteiro definido Unid. 2 3 

Fiscalização do Programa 3ª Via Relatórios emitidos Unid. 2 2 

Análise prévia na documentação técnica dos editais de 
licitação de obras e serviços de engenharia Orientações expedidas Percen. 100 100 

Análise prévia dos processos de despesas públicas Ações preventivas realizadas Percen. 100 100 

Implantação do Módulo Controle Interno no SIOFINET Módulo implantado Unid. 1 0 

Acompanhar a legislação federal, estadual e municipal 
afeta às atribuições da Superintendência de Controle 
Interno 

Servidores atualizados Percen. 100 100 

Elaborar compêndio de normas internas para a 
Superintendência de Controle Interno Compêndio elaborado Percen. 30 100 

Divulgar Guia Técnico sobre licitações e o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 
(LC nº 123/06) 

Guia divulgado Unid. 1 0 

Participação em capacitação para a Secretaria de Estado 
da Saúde  

Módulo ministrado Unid. 1 1 

Desenvolver o Sistema de Controle de Licitações (SCPL) Sistema Desenvolvido Percen. 100 100 

Realização de manutenção adaptativa, corretiva e 
evolutiva do SRI 

Manutenção Realizada Unid. 8 9 

Empreender estudos para o desenvolvimento de uma 
solução informatizada para o controle e Avaliação de 
Metas  

Sistema Percen. 100 100 

Atualizar o site da SCI Site Atualizado Percen. 100 100 

Observações:

O percentual de 106,70%, apresentado como realização desta ação no anexo III, foi obtido por meio de metodologia especialmente 

desenvolvida para a determinação da eficácia do Programa.
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PROGRAMA 3313 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 

GOVERNAMENTAL - GESGOV 

� Ação 1251 - Desenvolver Ferramentas, Políticas e 

Metodologias de Gestão para a Administração Pública. 

Realizações: 

As realizações desta ação abarcaram, em sua maioria, 

as despesas de caráter administrativo necessárias à gestão da 

Superintendência de Gestão Estadual - SGE. 

As realizações em prol dos objetivos da ação focaram a 

agregação de conhecimento e experiências o que se traduziu na 

participação de técnicos e gestores em fóruns, congressos e 

afins, além de visitas técnicas.  

Observações: 

A realização de despesas administrativas através desta 

ação visou à identificação gerencial dos custos envolvidos 

com as finalidades da SGE, evitando-se, dentro do possível, a 

utilização do Programa de Apoio Administrativo – 4001, 

destinado às despesas de caráter administrativo das áreas 

meio. Isto levou a aplicação de 726% dos recursos 

inicialmente aprovados no orçamento, refletindo a necessidade 

de uma ação específica que abarque os custos administrativos 

da SGE de modo a não mascarar suas realizações finalísticas. 

DESPESA VALOR 

Manutenção corretiva de ap. e sist. de ar condicionado c/ fornec. peças p/ 
SGE 

        
500,00  

Diárias (estimativo) p/ desloc. a outras unidades da federação - Sup. 
Gestão Estadual - SGE 

    
3.040,00  

Diárias (estim.) p/ deslocamento no Estado - Sup. Gestão Estadual - SGE
      
3.118,00  

Despesas c/ viagem p/ melhoria da gestão administrativa do Estado - 
Reunião do CONSAD 

         
719,73  

Diárias(estim.) prestação de serviços  - SGE 
    
6.408,00  

Diárias(estim.) prestação de serviços fora do Estado  - SGE 
    
2.400,00  

Multas de trânsito pelo uso de veículos em função administrativa de área 
meio - SAF 

          
113,32  

Pneus p/ veículos a serviço da Superintendência de Gestão Estadual 
(SGE) 

    
2.488,00  

Passagens Aéreas p/ outros Estados/Distrito Federal para servidores a 
serviço do SGE 

    
2.663,66  

Hospedagem para servidores, a serviço da SGE 
    
2.663,67  

Ajuda de custo p/ visita téc. de  capacit. em "Gestão de Saúde Digital" - 
Andalucía /Espanha -  SGE 

   
14.773,32  

Serv. Entrega processsos e peq. cargas na Reg. Metrop. de Goiânia por 
30 dias 

    
6.450,00  

Adinat. p/ gêneros alimentícios e preparados. - REGINALDO 
     
1.367,37  

Adinat. p/ mat. e cama, mesa e cozinha - REGINALDO 
        
200,00  

Adinat. p/ mat. de expediente - REGINALDO 
        
300,00  

Adinat. p/ mat de processamento de dados cart. topnner e fitas de 
impressão - REGINALDO 

     
1.000,00  

CONTRATO - Serv. de entrega de proc. e peq. cargas na Reg. Metrop. 
de Goiânia - 06 meses 

    
8.286,65  

Serv. entrega proc peq. cargas na Reg. Metrop. de Gyn por 30 dias - 
acrescimo ao Despacho nº381.  

     
1.400,00  

CONTRATO -ATLAS SCHINDLER - Manutenção de elevadores da SGE 
( de 08/2009 a 12/2009) 

        
960,00  

Restituição despesas com desloc. do servid. Luis Edgar Leão Tolini (18 e 
19/07/2009) - SGE 

         
188,00  

Ressarcimento de desp. c/ locomoção p/ participação do Conaprev - 
João Carlos Potenciano  

         
172,52  

Limpeza interna e externa da fachada do prédio da SGE. 
     
2.100,00  



2301 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA 

248 

Diárias (estim.) p/ deslocamento no Estado -  Sup. Gestão Estadual - 
SGE 

    
3.826,00  

Ajuda de custo p/ visita téc. de  capacit. em "Gestão de Saúde Digital" - 
Andalucía /Espanha -  SGE 

    
4.268,80  

Adiant. p/ gêneros alimentícios e preparados - Reginaldo Caetano 
Fernandes - SGE 

        
760,37  

Adiant. p/ material cama, mesa e cozinha - Reginaldo Caetano 
Fernandes - SGE 

        
200,00  

Adiant. p/ material de expediente -  Reginaldo Caetano Fernandes - SGE 
        
300,00  

Adiant. p/ mat. de proc. de dados (Cartuchos/Toner)  - Reginaldo 
Caetano Fernandes - SGE 

     
1.000,00  

Ressarcimento de desp. c/ viagem p/ Forum Nac. de Secretários de Adm. 
- SGE - Luiz Tolini  

        
935,84  

� Ação 2929 - Gerenciar as Aquisições e Contratações 

Governamentais 

Realizações:  

� Implementação do Banco de Especificações, incluindo a 

padronização de especificações de materiais e 

serviços; 

� Implementação do Banco de Preços, incluindo pesquisa e 

gestão de preços referenciais para aquisições; 

� Realização de aquisições especiais; 

� Realização de aquisições corporativas, via Registro de 

Preços; 

� Análise prévia para autorização dos procedimentos 

aquisitivos; 

� Análise prévia para autorização dos aditivos 

contratuais; 

� Gestão do cadastro unificado de fornecedores; 

� Coordenação da elaboração da Lei Goiana de Licitações, 

Contratos e Convênios; 

� Coordenação da integração dos sistemas eletrônicos 

corporativos Comprasnet.GO e AFT; 

� Manutenções corretivas e evolutivas do sistema 

eletrônico de aquisições (Comprasnet.GO); 

� Elaboração e lançamento do Plano de Comunicação da 

CENTRAC; 

� Instituição do grupo multisetorial para levantamento 

de requisitos dos sistemas eletrônico de contratos e 

convênios. 

DESPESA LIQUID. 

Viagem p/ absorção de experiências em centralização de aquisições e contratações 7.341,50 

CONTRATO - Serv. de impresão c/ equipamento e material consumível - MULTI 242.173,18 

Diárias (estimativo) p/ desloc. a outras unidades da federação - CENTRAC 3.120,00 

Curso de capacitação em gestão de convênios - Coord. Conv. e outros Ajustes - CENTRAC  1.980,00 

Vagas para o curso Gestão e Fisc. de Contratos de Obras e Svs de Engenharia  - GAP20DF 1.390,00 

Inscrição para o Seminário Nacional de Dispensa, Inexigib. de Lic. e Sist. de Reg. de Preços 8.000,00 

Diárias(estim.) prestação de serviços fora do Estado  - CENTRAC 6.480,00 

Passagem/hospedagem Empresa  Expresso Turismo - CENTRAC 9.396,22 

Materiais diversos para reforma das instalações da CENTRAC  4.718,10 

Curso de Contratação Direta, Dispensa e Inexegibilidade, Compras pelo Sist. de Reg. de 
Preços

8.000,00 

Passagens Aéreas p/ outros Estados/Distrito Federal para servidores a serviço da CENTRAC 2.086,92 

Hospedagem para servidores, a serviço da CENTRAC 2.086,92 

Capacitação em Congresso Nacional One - Cursos de contr. obras e serv de engª 4.380,00 

Capacitação serv. VI Fórum Bras. Contr. da Adm. Públ. e III Fórum Brasil-Espanha Dir. Adm. 5.560,00 

Licenciamento, Seguro DPVAT e multas de 01 veículo / CENTRAC 93,51 

Curso de Capacitação - Como aplicar as penalidades administrativas da Lei 8666/93 - 
CENTRAC 

7.080,00 
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Serviço de Consultoria on-line, por escrito e por telefone  p/ CENTRAC 7.870,00 

Curso - Pregão Presencial, Eletrônico e Capacitação técnica do pregoeiro- CENTRAC 1.860,00 

Material elétrico e lógico p/ conclusão da manutenção de rede da CENTRAC 502,60 

Curso - Pregão Pres., Eletr. e Cap. Téc. do pregoeiro - CENTRAC - Proc orig. 
2009.0000.402.3854

1.860,00 

Curso - Capacitação e formação de Pregoeiros - Ana Cristina Guimarães Martins - CENTRAC 1.495,00 

CONTRATO - Consult. on-line por escrito e acesso à bco de dados (12 meses) - CENTRAC  5.490,00 

TOTAL LIQUIDADO NA AÇÃO 332.963,95 

PROGRAMA 3314 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA GERENCIAL NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS - PEG

� Ação 2878 - Ação para Promoção da Excelência Gerencial 

Nas Organizações Públicas do Estado De Goiás 

Realizações: 

Não houve realizações nesta ação. O exercício de 2009 

foi dedicado ao reexame conceitual e de estratégias para a 

disseminação do programa nas organizações públicas do Poder 

Executivo. 

� Ação 2881 - Mobilização para Promover a Excelência 

Gerencial nas Organizações Públicas do Estado de Goiás 

Realizações: 

Não houve realizações nesta ação. O exercício de 2009 

foi dedicado ao reexame conceitual e de estratégias para a 

disseminação do programa nas organizações públicas do Poder 

Executivo. 

PROGRAMA 3315 - PROGRAMA PNAGE GOIÁS

� Ação 2883 - Modernização do Planejamento e da Gestão 

de Políticas Públicas 

Realizações:  

Foram iniciados os procedimentos licitatórios para 

contratação dos produtos previstos no Componente 1 do Plano 

de Trabalho aprovado pelo Contrato de Empréstimo 1718 OC-BR e 

Contrato de Repasse nº 12/2006, quais sejam: 

� Aquisição de Ferramenta OLAP (BI) – beneficiário: 

Secretaria do Planejamento – valor previsto: 

R$350.000,00 

� Contratação de Capacitação em Inteligência de Negócios 

– beneficiário: Secretaria do Planejamento – valor 

previsto: R$150.000,00 

� Consultoria para implementação dos Núcleos de 

Inteligência e elaboração do Plano Goiás 2030 – 

beneficiário: Secretaria do Planejamento – valor 

previsto: R$1.000.000,00 

� Equipamentos de informática para suporte a implantação 

dos núcleos – beneficiário: Secretaria do Planejamento 

– valor previsto: R$400.000,00 
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� Ação 2884 - Desenvolvimento de Políticas de Gestão de 

Recursos Humanos 

Realizações:  

Com o intuito de cumprir as atividades previstas no 

Componente 2 do Plano de Trabalho aprovado pelo Contrato de 

Empréstimo 1718 OC-BR e Contrato de Repasse nº 12/2006, foi 

efetivada em julho/09 a contratação da Fundação Getúlio 

Vargas para elaborar, planejar, executar e avaliar os 

resultados do curso de formação do grupo de multiplicadores 

da Cultura Gerencial do Programa Universidade Corporativa. – 

Beneficiário: Secretaria de Ciência e Tecnologia/Sectec – 

Valor Total: R$1.100.000,00 

Produtos realizados/pagos do Contrato: 

� - Atualização do Plano de Trabalho 

� - Elaboração do Projeto do Curso 

� - Planejamento do Curso de Formação 

� Previsão para início do Curso: 27/01/2010  

� Ação 2885 - Modernização de Estruturas Organizacionais 

e de Processos Administrativos 

Realizações:  

Foram iniciados os procedimentos licitatórios para 

contratação dos produtos previstos no Componente 3 do Plano 

de Trabalho aprovado pelo Contrato de Empréstimo 1718 OC-BR e 

Contrato de Repasse nº 12/2006, quais sejam: 

� Contratação de Capacitação para os agentes envolvidos 

no Programa de Excelência de Gestão - PEG – 

beneficiário: Superintendência de Gestão da Secretaria 

da Fazenda – valor previsto: R$300.000,00 

� Contratação de Empresa de Consultoria para implantação 

do Programa de Excelência de Gestão - PEG – 

beneficiário: Superintendência de Gestão da Secretaria 

da Fazenda – valor previsto: R$455.000,00 

� Aquisição de Software de Gestão e serviços acessórios 

para implantação (PEG) – beneficiário: 

Superintendência de Gestão da Secretaria da Fazenda – 

valor previsto: R$1.006.517,33 

� Contratação de Capacitação em Auditoria Governamental 

– beneficiário: Superintendência de Controle Interno 

da Secretaria da Fazenda – valor previsto: 

R$495.000,00 

� Aquisição de Equipamentos para estruturação da 

Superintendência de Controle Interno da Secretaria da 

Fazenda – valor previsto: R$884.307,00 

� Ação 2886 - Implementação de Mecanismos de 

Transparência Administrativa e de Comunicação 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

Após revisão do Plano de Trabalho, aprovado pelo 

Contrato de Empréstimo 1718 OC-BR e Contrato de Repasse nº 
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12/2006, autorizada pelo Ministério do Planejamento, as 

atividades anteriormente previstas para o Componente 4, que 

seriam contempladas nesta Ação, foram excluídas. 

� Ação 2887 - Modernização da Gestão e Integração dos 

Sistemas de Tecnologia de Informação 

Realizações:  

� Foram iniciados os procedimentos licitatórios para 

contratação dos produtos previstos no Componente 5 do 

Plano de Trabalho aprovado pelo Contrato de Empréstimo 

1718 OC-BR e Contrato de Repasse nº 12/2006, quais 

sejam: 

� Aquisição de Equipamentos de Informática (Racks, 

Gabinetes, Unidades de Processamento, Software de 

Gerenciamento, notebooks, etc...) 

� Ação 2888 - Desenvolvimento de uma Cultura de Promoção 

e Implantação de Mudança Institucional 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

Observações:  

Após revisão do Plano de Trabalho, aprovado pelo 

Contrato de Empréstimo 1718 OC-BR e Contrato de Repasse nº 

12/2006, autorizada pelo Ministério do Planejamento, as 

atividades anteriormente previstas para o Componente 6, que 

seriam contempladas nesta Ação, foram excluídas. 

� Ação 2889 - Gerenciamento do Projeto PNAGE GOIÁS 

Realizações: 

Com o intuito de cumprir as atividades previstas no 

Componente 7 do Plano de Trabalho aprovado pelo Contrato de 

Empréstimo 1718 OC-BR e Contrato de Repasse nº 12/2006, bem 

como das convocações do Ministério do Planejamento, a UCE-

PNAGE GO participou dos seguintes eventos: 

� - março/2009 – XII Reunião do Comitê Técnico 

Consultivo -CTC - Brasília-DF 

� - junho/2009 – XIII Reunião do Comitê Técnico 

Consultivo - CTC - São Luís- MA 

� - setembro/2009 – XIV Reunião do Comitê Técnico 

Consultivo - CTC – Curitiba-PR 

� - novembro/2009 - Seminário de Ações Compartilhadas – 

Curitiba-PR 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 
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2302 – ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO 

PROGRAMA 0 – ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7008 - Contribuições ao PASEP 

PROGRAMA 7002 – ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 

� Ação 7022 - Encargos da Dívida Pública Interna 

PROGRAMA 7003 – ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 

� Ação 7023 - Encargos da Dívida Pública Externa 
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2303 – TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E/OU LEGAIS 

PROGRAMA 0 – ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7006 - Transferências Constitucionais A 

Municípios 
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2304 – ENCARGOS ESPECIAIS 

PROGRAMA 0 – ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7009 - Auxílio para Despesas de Capital às 

Empresas em Liquidação 

� Ação 7010 - Subvenções Econômicas as Empresas em 

Liquidação 

� Ação 7011 - Encargos especiais na área da educação 

� Ação 7012 - Encargos especiais na área da saúde 

� Ação 7014 - Encargos especiais gerais 

PROGRAMA 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

� Ação 9000 - Reserva de Contingência 
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2350 – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS – 

PROTEGEGOIÁS 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A: 

� 2300 – SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS – 

SEFAZ 

GESTOR: 

� JORCELINO JOSÉ BRAGA 

VISÃO INSTITUCIONAL

� Objetivo Institucional: 

Contribuir para o desenvolvimento social da população 

carente do Estado de Goiás, através da provisão dos 

recursos financeiros às unidades executoras de programas 

e/ou ações sociais, com objetivo de viabilizar à 

população goiana o acesso a níveis dignos de 

subsistência por meio de ações suplementares de 

nutrição, habitação, saúde, educação, reforço de renda 

familiar e outros programas ou ações de relevante 

interesse social. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 - 

Goiás Estado da Qualidade de Vida): 

♦ Os Programas Sociais custeados pelo PROTEGE 

estão descritos nas Linhas Estratégicas PPA 2008-

2011: 

"GOIÁS CIDADANIA E BEM-ESTAR SOCIAL ” 

“GOIÁS EMPREENDEDOR E COMPETITIVO” 

 “GOIÁS INTEGRADO E SUSTENTÁVEL ”. 

♦ O FUNDO PROTEGE GOIÁS não executa PROGRAMAS 

GOVERNAMENTAIS, apenas descentraliza e fiscaliza a 

aplicação dos recursos orçamentários e financeiros 

necessários à operacionalização dos principais 

Programas e/ou Ações Sociais executados por 

diversos órgãos do Governo de Goiás. 

� Legislação: 

• LEI Nº 14.469, DE 16 DE JULHO DE 2003 – institui o FUNDO 

PROTEGE GOIÁS·. 

• Decreto nº 5.832, de 30 DE SETEMBRO DE 2003 – 

regulamenta o FUNDO PROTEGE GOIÁS (Revogado) 

• LEI Nº 14.541, DE 30 DE SETEMBRO DE 2003 – altera a Lei 

nº 14.469 de 16/07/2003. 

• LEI Nº 14.881, DE 22 DE JULHO DE 2004 – altera a Lei nº 

14.469 de 16/07/2003·. 



2350 – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIÁS 

256 

• Decreto nº 5.993, de 19 de agosto de 2004 – inclui novo 
Programa Social·. 

• LEI Nº 14.984, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2004 – cria a 
Superintendência do FUNDO PROTEGE GOIÁS. 

• Decreto nº 6.272, de 07 de outubro de 2005 – inclui oito 
novos Programas Sociais. 

• Decreto nº 6.306, de 28 de novembro de 2005 – inclui 
novo Programa Social. 

• Decreto nº 6.329, de 14 de dezembro de 2005 – inclui 
novo Programa Social e nova receita. 

• Decreto nº 6.883, de 12 de março de 2009 – Novo 
Regulamento do FUNDO PROTEGE GOIÁS. 

• LEI Nº 15.454, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2005 – destina nova 
receita ao Protege. 

• LEI Nº 15.505, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005 – destina nova 
receita ao Protege. 

• LEI Nº 15.522, DE 05 DE JANEIRO DE 2006 – altera a Lei 
nº 14.469 de 16/07/2003. 

• LEI Nº 15.763, DE 25 DE AGOSTO DE 2006 – destina nova 
receita ao Protege. 

• LEI Nº 15.945, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 – altera a Lei 
nº 14.469 de 16/07/2003. 

• LEI Nº 16.039, DE 17 DE MAIO DE 2007 – altera a Lei nº 
14.469 de 16/07/2003. 

• LEI Nº 16.232, DE 08 DE ABRIL DE 2008 – altera a Lei 
14.469 de 16/07/2003. 

• LEI Nº 16.384, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008 – altera a Lei 
14.469 de 16/07/2003. 

• LEI Nº 16.723, DE 29 DE SETEMBRO DE 2009 – altera a Lei 
14.063 de 26/12/2001, destinando os recursos da Bolsa 
Garantia ao Fundo Protege para pagamento dos Programas 
Sociais do Estado de Goiás. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

O FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS – 

PROTEGE GOIÁS, instituído pela Lei nº. 14.469/2003, em 

obediência ao que determina o art. 82, caput e § 1º, do ADCT 

da Constituição Federal, é o agente arrecadador e financiador 

da política de inclusão social do Estado.   

Fundo público de caráter especial foi ancorado 

inicialmente na cobrança de 5% sobre os benefícios 

tributários concedidos ao empresariado goiano e, a partir de 

abril/2006, no Adicional de 2% sobre o ICMS incidente sobre 

produtos e serviços supérfluos, receita esta 

constitucionalmente autorizada, e sendo estas as fontes mais 

estáveis de receita. 

Com a publicação da Lei 16.723, de 29 de setembro de 

2009, que alterou a Lei 14.063, de 26 de dezembro de 2001, a 

Receita arrecadada pela BOLSA GARANTIA passou a ser 

contabilizada pelo Fundo PROTEGE GOIÁS, a partir de 01 de 

outubro de 2009. Da Receita auferida 25% são destinados aos 

Municípios Goianos e 75% para custeio dos Programas Sociais 

descritos em regulamento. 

O PROTEGE GOIÁS se destaca por: 

• recuperar parte da renúncia fiscal representada pelos 

benefícios fiscais; 

• possibilitar a inclusão de fontes de recursos extra-

ICMS; 
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• exercer controle sobre os gastos com os programas 

sociais; 

• desonerar o Tesouro Estadual em termos de gastos com 

programas sociais; 

• repercutir positivamente na economia dos municípios, 

pelo aumento do volume de dinheiro em circulação local 

(conseqüência das transferências financeiras aos 

Programas Sociais), com reflexos positivos  nas 

atividades produtivas e também na receita do Estado, 

pelo aumento do consumo e conseqüente incremento na 

arrecadação do ICMS. 

DENTRE AS REALIZAÇÕES DA GERÊNCIA DO FUNDO PROTEGE DESTACAM-

SE COMO MAIS RELEVANTES NO EXERCÍCIO DE 2009: 

1. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE 

PROGRAMAS SOCIAIS (SIPIS) – Paralisado por motivo de 

mudança de prioridade no desenvolvimento de outros 

sistemas necessários ao Estado de Goiás – aguardando 

financiamento do BID. 

2. TOTAL DAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS - R$ 

304.858.851,37 (trezentos e quatro milhões, oitocentos 

e cinqüenta e oito mil reais, oitocentos e cinqüenta e 

um reais e trinta e sete centavos), representando um 

acréscimo da ordem de 12,03%, se comparada à Receita 

de 2008.   

I N G R E S S O S     D E     R E C E I T A S   -  2 0 0 9  

NATUREZA 
RECEITA D E S C R I Ç Ã O VALOR EM R$ % 

1.1.1.3.02.19 Adicional de 2% - Lei nº 15.505/2005 225.487.237,04 73,96 
1.7.3.9.01.01 Doações e Transferências ao PROTEGE 76,00 00,00 
1.9.1.1.42.18 Multas do Adicional de 2% 15.102,90 00,00 
1.9.1.1.42.19 Juros do Adicional de 2% 4.898,10 00,00 

1.9.1.9.99.07
Multas e Juros da Contribuição 5% ao 
PROTEGE 474.404,36 00,16 

1.9.9.0.99.05 Contribuição 5% 78.797.027,37 25,85 

1.1.2.2.99.11
Taxa de Antecipação - 
CENTROPRODUZIR 766.155,49 00,25 

1.1.2.2.99.13 Taxa de Antecipação - LOGPRODUZIR 207.266.61 00,07 

1.9.9.0.99.09
Crédito Espec. Investimento - Lei nº 
15.454/2005 386.369,27 00,13 

1.3.2.5.02.99
Remun. Outros Depos. de Recursos não 
Vinc. 1.876.794,43 00,62 

TOTAL DOS INGRESSOS 308.015.331,57

(-) Deduções de Receitas (A) -3.156.480,20 - 
TOTAL DAS RECEITAS - DIRETAMENTE 
ARRECADADAS 304.858.851,37 100 

(A) Contribuintes efetuaram recolhimentos com códigos indevidos dos DAREs, 
solicitando correção do Código das Receitas do Adicional de 2% Lei n.15.505/2005  
e da Contribuição de 5% ao Protege  para ICMS Normal –código 108,  mediante  
processos de restituição e reversão, os quais  foram deferidos pelo Secretário da 
Fazenda por meio de Despachos. O PROTEGE GOIÁS, seguindo roteiro 
elaborado pela Gerência de Contabilidade, implementou as restituições e 
reversões dos valores em 2009.
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4. DESEMBOLSOS EFETUADOS - Total de R$ 371.911.074,07 

(trezentos e setenta e um milhões, novecentos e onze mil, 

setenta e quatro reais e sete centavos), cerca de 18,05% a 

mais de investimentos sociais do que no ano de 2008, conforme 

demonstrado no quadro abaixo: 

D E S E M B O L S O S  E F E T U A D O S    E M   2 0 0 9 

Pagamentos Valores 
 em reais 

% 

Bolsa Esporte 405.250,00 0,11 

Bolsa Orquestra 600.000,00 0,16 

Bolsa Universitária 30.568.796,54 8,22 

Lavoura Comunitária 6.975.766,00 1,88 

Melhoria das Condições de Saúde de População  41.300.221,48 11,10 

Merenda Escolar 16.351.266,76 4,40 

Renda Cidadã  52.551.201,05 14,13 
Restaurante Cidadão e Oficinas Educacionais 
Comunitárias 3.115.886,25 0,84 

Salário Escola – Jornada Ampliada  302.912,00 0,08 

Transporte Cidadão - Sec. Cidades  833.333,33 0,22 

Transporte Cidadão - Sec. Infraestrutura 37.418.502,67 10,06 

Transporte Escolar  45.949.012,50 12,35 
Ressarcimento Programas Sociais, Lei 14.469/2003, 
art 6º § Único 117.033.290,09 31,47 
Transferência da conta 64.377-6 Itaú para 16.483-6 
BB  8.651.021,74 2,33 

TOTAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS 362.056.460,41
Devolução de Valores Recolhidos Indevidamente ao 
Protege 3.156.548,34 0,85 

PASEP 6.698.065,32 1,80 

TOTAL DE DESEMBOLSOS 371.911.074,07 100,00 

5. ARCABOUÇO LEGAL DO PROTEGE: 

Foi publicado o Novo Regulamento do FUNDO PROTEGE, na 

forma do Decreto 6.883, de 12 de março de 2009, no qual 

destacam-se, dentre outros aspectos: a redefinição dos 

Programas e Ações Sociais que serão custeados com recursos do 

PROTEGE; a redefinição das competências do Conselho Diretor, 

do seu Presidente e da Secretaria-Executiva do Fundo; 

procedimentos de execução financeira e a designação dos 

responsáveis pela movimentação dos recursos. 

Conforme consta do Anexo Único do Regulamento, o FUNDO 

PROTEGE poderá custear os seguintes programas e ações: 

PROGRAMAS AÇÕES

I – Qualificação e Reorganização do 
Sistema de Urgência e Emergência 

II – Aquisição de Medicamento para a Rede 
Assistencial 

A - MELHORIA DAS CONDIÇÕES 
DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

III – Aquisição de Medicamento Excepcional 

B – GESTÃO, INFRA-ESTRUTURA 
E TECNOLOGIA. 

I – TRANSPORTE ESCOLAR – 
Transferência de Recursos Financeiros às 
Prefeituras e pagamento às empresas 
contratadas 

C – NOSSA ESCOLA: UMA PONTE 
PARA A CIDADANIA 

I – Fornecimento de MERENDA ESCOLAR 
para alunos do Ensino Fundamental, Médio, 
Especial e Educação de Jovens e Adultos -
EJA 

D – EDUCAÇÃO CULTURA E 
MOVIMENTO 

I – Concessão de Bolsa Educativa e Cultural 
(BOLSA ORQUESTRA) 

E – BOLSA UNIVERSITÁRIA I – Concessão de Bolsas Universitárias 
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I – Apoio à Permanência na Unidade 
Escolar de Alunos de 07 a 17 Anos – 
SALÁRIO ESCOLA 

F – SALÁRIO ESCOLA 
II – Apoio ao Desenvolvimento de Atividades 
Técnicas, Administrativas e Pedagógicas 
(JORNADA AMPLIADA) 

G – PROTEÇÃO E INCLUSÃO 
SOCIAL 

I – Subvenções Sociais às Organizações 
Não Governamentais (RESTAURANTE 
CIDADÃO E OFICINAS EDUCACIONAIS 
COMUNITÁRIAS – OEC’S) 

I – Auxilio Financeiro às Famílias de Baixa 
Renda – Transferência de Renda 

II – Auxílio Emergencial à Pessoa de Baixa 
Renda (CESTA BÁSICA) 

III – Inserção Produtiva de Famílias 
Vulnerabilizadas – CRIANDO 
OPORTUNIDADE E UNIDADES DE 
PRODUÇÃO 

IV – Auxílio no Pagamento das Tarifas de 
Energia Elétrica, Água e Esgoto às Famílias 
de Baixa Renda 

V – Auxilio no Pagamento das Tarifas de 
Energia Elétrica, Água e Esgoto às 
Entidades e Hospitais Filantrópicos. 

H – RENDA CIDADÃ 

VI – Auxilio Nutricional às Entidades 
Filantrópicas e Unidades de Atendimento 

I – Horta Comunitária – Produção de 
Olerícola I – AGROFAMILIAR 

II – Lavoura Comunitária – Produção 
Comunitária de Alimentos 

J – MORADA NOVA 
I – Regularização Fundiária (Antigo Habitar 
Legal) 

II – Quitação de financiamento habitacional 
para a população carente 

I – Transporte Cidadão – Subsídio ao 
Transporte Coletivo Urbano 

L – MOBILIDADE NA REGIÃO 
METROPOLITANA E MUNICIPIOS 
DE MÉDIO PORTE II – Cartão Transporte Cidadão 

M – GOIÁS POTÊNCIA 
ESPORTIVA 
- Redação dada pelo Decreto nº 
6.954, de 15-07-2009, art. 2º. 

I – Concessão de Incentivo ao Atleta de 
Rendimento – PRÓ-ATLETA 

N – DESENVOLVIMENTO REDE 
MULTIMODAL DE TRANSPORTE 

I – Programa Transporte Cidadão na RMG 
(Lei nº 16.275/2008) 

6. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO 

SERVIDOR – PASEP: 

O PROTEGE GOIÁS pagou rigorosamente em dia a 

contribuição para o PASEP Mensal e o Parcelamento, durante o 

exercício de 2009, atingindo o montante de R$ 6.698.065,32 

(seis milhões, seiscentos e noventa e oito mil, sessenta e 

cinco reais e trinta e dois centavos).  

• Fazendo uma análise da despesa realizada com a 

Contribuição PASEP no exercício de 2009, se o referido 

valor fosse aplicado no Programa Renda Cidadã, por 

exemplo, seria possível aumentar em mais de 10% o número 

de famílias atendidas por mês, com base no volume 

autorizado para 2010. 
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7. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – LEI Nº 16.473, DE 23 DE 

JANEIRO DE 2009 E DECRETO N 6.865, DE 23 DE JANEIRO DE 2009. 

Em 2009, foi instituída a DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 

cujos principais impactos sobre o Fundo Protege foram: 

• Transferência da atribuição de execução dos créditos 

orçamentários de um órgão ou entidade para outro; 

• Preservação dos limites dos créditos autorizados e 

manutenção da  classificação orçamentária; 

• Emissão de: Termo de Descentralização Orçamentária – 

TDO; Registro de Descentralização Financeira – RDF e 

Documento de Descentralização Orçamentária – DDO; 

• O Fundo PROTEGE é titular do crédito orçamentário 

destinado a 13 Programas Sociais, num total de 24 ações 

sociais e um Programa de Apoio Administrativo, destinado 

ao pagamento da Contribuição ao PASEP; 

• O Fundo PROTEGE descentraliza o orçamento das ações 

sociais por meio de transferência total da atribuição de 

executar determinado crédito (Modalidade: Tipo 1). 

• No processo de execução orçamentária da despesa o 

Gerenciador do Crédito descentralizado (unidade 

orçamentária executora do crédito) realizará os 

procedimentos de sua competência na condição de 

representante do Titular; 

• A responsabilização do Titular e do Gerenciador do 

crédito descentralizado será limitada aos procedimentos 

efetivamente realizados por cada um.  

A Descentralização Orçamentária resultou em maior 

controle e transparência dos Investimentos em Programas e 

Ações Sociais do Estado de Goiás.  

8. ORÇAMENTO DO FUNDO PROTEGE – SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 Em 21/05/2009, por meio do Decreto Orçamentário nº 

120, o Fundo PROTEGE suplementou seu orçamento em R$ 

117.073.000,00 (cento e dezessete milhões e setenta e três 

mil reais) para suportar os gastos com diversos 

programas/ações sociais, indicando para tanto o Superávit 

Financeiro de 2008. 

9. DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - REPASSE DE RECURSOS PARA O 

TESOURO: 

Ressarcimento ao Tesouro no valor de R$ 117.033.290,09 

(cento e dezessete milhões, trinta e três mil, duzentos e 

noventa reais e nove centavos), em 20/04/2009 – referente aos 

gastos com os Programas Sociais do novo Regulamento do 

PROTEGE, referente ao período de 01/01/2008 a 28/02/2009, bem 

como dos Programas Sociais, que já constavam do Regulamento 

anterior, no período de 01/10/2008 a 28/02/2009, todos de 

responsabilidade do Fundo PROTEGE GOIÁS. 
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� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA: 

• Planejamento junto aos órgãos executores dos Programas 

Sociais; 

• AFT – Sistema de Administração Financeira do Tesouro; 

• SIOFINET – Sistema de Execução Orçamentária e Financeira  

• Fluxo de Caixa 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações: 

O FUNDO PROTEGE GOIÁS não executa diretamente 

PROGRAMAS e/ou AÇÕES. Os programas/ações custeados com 

recursos do Fundo PROTEGE são descentralizados, cabendo ao 

órgão executor do programa/ação a eleição de indicadores de 

desempenho próprios a cada programa/ação (item descrito no 

Anexo IV, informado pelo órgão executor do programa).  

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 0 - ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7014 - Encargos Especiais Gerais 

Realizações:��

�

PROGRAMA 1003 - PROGRAMA AGROFAMILIAR 

� Ação 2000 - Horta Comunitária - Produção De Olerícola 

Realizações:�

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

– SEAGRO não solicitou descentralização de crédito 

orçamentário para a ação Horta Comunitária para o exercício 

de 2009.  

�

� Ação 2388 - Lavoura Comunitária - Produção Comunitária 

de Alimentos 

Realizações:�

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

�

�

(x) Gestão Participativa 

(x) Gestão com Foco nos Resultados  

( ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1008 - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 

� Ação 2007 - Concessão De Bolsas Universitárias�

Realizações:�

A ação visa oportunizar a conclusão de um curso 

superior para estudantes que não possuem condições de arcar 

com as mensalidades em instituições privadas de ensino no 

Estado de Goiás. 

Atualmente, são mais de 15 mil universitários 

bolsistas matriculados em 64 instituições particulares de 

ensino superior, em 191 municípios goianos. O programa paga a 

contribuição de até 200 reais do valor total da mensalidade 

para estudantes regularmente matriculados. 

Em contrapartida, o aluno presta serviço voluntário em 

instituições governamentais ou não-governamentais, com carga 

horária compatível com seus afazeres escolares, trabalho e, 

muitas vezes, de acordo com a sua área de formação.

A prestação de serviço é estabelecida com carga 

horária mínima de 160 horas semestrais em locais e horários 

compatíveis com as tarefas escolares e profissionais, e de 

acordo com a formação do beneficiado. 

As atividades executadas são: 

� Cadastramento dos Beneficiários 

� Entrevistas dos Beneficiários 

� Avaliação dos Beneficiários 

� Seleção dos Beneficiários 

Atualmente o Contrato de Gestão firmado entre a 

Secretaria de Cidadania e a OVG – Organização das Voluntárias 

de Goiás estabelece a meta de 19.807 bolsas. 

O presente Programa é executado mediante contrato de 

gestão, entre a Secretaria de Cidadania e Trabalho e a 

Organização das Voluntárias de Goiás. 

Observações: 

A partir de 2009, o Programa Bolsa Universitária é 

executado orçamentária e financeiramente por meio do processo 

de descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás com a 

Secretaria de Cidadania e Trabalho 
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PROGRAMA 1034 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL 

DE TRANSPORTE 

� Ação 2989 - Programa Transporte Cidadão Na Rmg (Lei Nº 

16.275)�

Realizações:�

Esta ação foi plenamente executada 

PROGRAMA 1038 - PROGRAMA EDUCACIONAL SALÁRIO ESCOLA

� Ação 2299 - Apoio e Permanência na Und. Escolar de 

Alunos de 07 A 17 Anos - Salário Escola

Realizações:�

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2302 - Apoio ao Desenvolvimento de Atividades 

Técnicas, Administrativas e Pedagógicas  

Realizações:�

� Acompanhamento médico, odontológico e pedagógico; 

� Alimentação adequada no período previsto; 

� Atividade artística, culturais e esportivas; 

� Acompanhamento social das famílias 

22079 – REPASSE FINANCEIRO PARA O PROGRAMA 

TRANSPORTE CIDADAÃO 

Produto: PESSOA ATENDIDA       Unidade: PESSOA 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

35.476.388,0 38.201.254,21 

Nº. de municípios beneficiados: 1 
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DIAS LETIVOS DESPESAS TRIMESTRAIS 

MUNICÍPIOS  TOTAL DE 
ALUNOS 

 (MARÇO / 
ABRIL / 
MAIO ) 

(JUNHO / 
AGOSTO) 

 ( SETEMBRO / 
OUTUBRO /  

NOVEMBRO) 

TOTAL DE 
DIAS 

LETIVOS 
MARÇO / ABRIL / 

MAIO 
JUNHO / 
AGOSTO 

SETEMBRO / 
OUTUBRO / 
NOVEMBRO 

VALOR TOTAL 

BOM JESUS 100 37 24 47 108  R$        5.920,00  R$   3.840,00  R$      7.520,00  R$    17.280,00 

CATALÃO 100 37 24 47 108  R$        5.920,00  R$   3.840,00  R$      7.520,00  R$    17.280,00 

GOIÂNIA 200 37 24 47 108  R$      11.840,00  R$   7.680,00  R$    15.040,00  R$    34.560,00 

GOIÁS 100 37 24 47 108  R$        5.920,00  R$   3.840,00  R$      7.520,00  R$    17.280,00 

INHUMAS 100 37 24 47 108  R$        5.920,00  R$   3.840,00  R$      7.520,00  R$    17.280,00 

ITABERAI 120 37 24 47 108  R$        7.104,00  R$   4.608,00  R$      9.024,00  R$    20.736,00 

ITUMBIARA 100 37 24 47 108  R$        5.920,00  R$   3.840,00  R$      7.520,00  R$    17.280,00 

MINEIROS 100 37 24 47 108  R$        5.920,00  R$   3.840,00  R$      7.520,00  R$    17.280,00 

ORIZONA 100 37 24 47 108  R$        5.920,00  R$   3.840,00  R$      7.520,00  R$    17.280,00 
PALMEIRAS DE 
GOIÁS 

100 37 24 47 108  R$        5.920,00  R$   3.840,00  R$      7.520,00  R$    17.280,00 

PIRACANJUBA 100 37 24 47 108  R$        5.920,00  R$   3.840,00  R$      7.520,00  R$    17.280,00 

PIRANHAS 100 37 24 47 108  R$        5.920,00  R$   3.840,00  R$      7.520,00  R$    17.280,00 

PORONGATU 100 37 24 47 108  R$        5.920,00  R$   3.840,00  R$      7.520,00 
  

R$    17.280,00 
RIO VERDE 120 37 24 47 108  R$        7.104,00  R$   4.608,00  R$      9.024,00  R$    20.736,00 
SANTA HELENA 
DE GOIÁS 

100 37 24 47 108  R$        5.920,00  R$   3.840,00  R$      7.520,00  R$    17.280,00 

SILVÂNIA  100 37 24 47 108  R$        5.920,00  R$   3.840,00  R$      7.520,00  R$    17.280,00 

URUAÇU 100 37 24 47 108  R$        5.920,00  R$   3.840,00  R$      7.520,00  R$    17.280,00 

TOTAL 1840      R$    108.928,00  R$ 70.656,00  R$  138.368,00  R$  317.952,00 
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PROGRAMA 1051 - PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVA 

� Ação 1099 - Concessão da Bolsa Esporte

Realizações:�

Foram realizados os pagamentos de 2 (duas) parcelas, 

referentes aos meses de outubro e novembro de 2009. O recurso 

aplicado atingiu o quantitativo de 433 (Quatrocentos e trinta 

e três) atletas no mês de outubro e 437 (Quatrocentos e 

trinta e sete) atletas no mês de novembro.  

Número de Atletas Contemplados 

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

xxx xxx 433 437 xxx 

Municípios Goianos 

com Atletas 

Contemplados 

Modalidades 

Esportivas 

Contempladas 

Atletas 

Contemplados 

53 38 437 

PRÓ-ATLETA 

0
100

200
300
400
500

Atletas
Contemplados

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

� O Programa de Incentivo ao Atleta de Rendimento – Pró-

Atleta teve grande aceitação e procura por parte do 

público-alvo que se pretendeu atingir. 

� Foram contemplados atletas em três níveis: Nível 

Nacional, Estadual e Escolar. Fato este que contribui para 

diversificação e consequente massificação e 

desenvolvimento do Esporte Goiano.

Observações:  

O benefício de outubro foi pago no mês de novembro 

devido à publicação no Diário Oficial de Goiás, dos atletas 

contemplados com o Programa, ter se dado na segunda quinzena 

do mês de outubro de 2009. 
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PROGRAMA 1069 - PROGRAMA MORADA NOVA 

� Ação 1130 - Regularização Fundiária (Antigo Habitar

Legal)

Realizações:�

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2164 - Quitação De Financiamentos Habitacionais 

Para A População Carente�

Realizações:�

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 1082 - PROGRAMA RENDA CIDADÃ 

� Ação 2419 - Auxílio Financeiro as Famílias de Baixa 

Renda - Trasferência De Renda�

Realizações:�

No ano de 2009, o Programa de Renda deu continuidade 

ao processo de recadastramento dos beneficiários nos 246 

municípios do Estado. Tal atividade teve por fim atualizar 

dados dos beneficiários do Programa e desligar os que não se 

enquadram nos critérios e/ou que estivesse em duplicidade com 

outros programas sociais (estadual, municipal ou federal). 

Em 2008 foi realizado o recadastramento, efetuado 

pelos Secretários Executivos de cada município, por meio de 

visitas ‘in loco’ para avaliação social de cada família 

beneficiada, e coordenado pela Secretaria de Cidadania e 

Trabalho, através da Superintendência dos Programas de 

Transferência de Renda. 

O pagamento mensal esteve suspenso durante o 

recadastramento e teve inicio em março de 2008, no ano de 

2009 foi retomado o atendimento mensal, sendo que atualmente, 

atende uma média mensal de 43.922 famílias. 

Observações:  

A partir de 2009 o Programa Renda Cidadã é executado 

orçamentária e financeiramente por meio do processo de 

descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás com a 

Secretaria de Cidadania e Trabalho 
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Fonte: Banco de Dados da Superintendência de Transferência de 
Renda 

� Ação 2421 - Auxílio Emergencial a Pessoa de Baixa 

Renda�

Realizações:�

A ação visa distribuir Kits de Alimentos e gênero de 

primeira necessidade, em caráter temporário, às famílias 

vítimas de catástrofes ou demais necessidades emergenciais, 

como também atender comunidades vulnerabilizadas 

economicamente como: quilombolas, ciganos, indígenas, GLBTT's 

outras. 

No ano de 2009 foram distribuídos apenas 800 Kits 

Alimentícios. 

MÊS  META FÍSICA  META FINANCEIRA  

JANEIRO 42.126 R$ 3.370.080,00 

FEVEREIRO 42.112 R$ 3.368.960,00 

MARÇO 42.668 R$ 3.413.440.00 

ABRIL 43.038 R$ 3.443.040,00 

MAIO 43.384 R$ 3.470.720,00 

JUNHO 43.857 R$ 3.508.560,00 

JULHO 43.795 R$ 3.503.600,00 

AGOSTO 43.913 R$ 3.513.040,00 

SETEMBRO 44.134 R$ 3.530.720,00 

OUTUBRO 44.134 R$ 3.530.720,00 

NOVEMBRO 47.973 R$ 3.837.840,00 

MÉDIA MENSAL 43.739  

TOTAL  R$38.490.720,00 
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Observações: 

A partir de 2009 o Programa Renda Cidadã é executado 

orçamentária e financeiramente por meio do processo de 

descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás com a 

Secretaria de Cidadania e Trabalho. 

� Ação 2441 - Inserção Produtiva de Famílias 

Vulnerabilizadas - Criando Oportunidades e Unidades de 

Produção�

Realizações:�

Esta ação visa instrumentalizar membros das famílias 

beneficiadas pelo programa, por meio de  ações de 

qualificação profissional, voltadas para o trabalho e geração 

de renda, bem como incentivo ao associativismo, com vista a 

emancipação futura dessas famílias e ingresso no mercado 

produtivo. 

Observações: 

A partir de 2009 o Programa Renda Cidadã é executado 

orçamentária e financeiramente por meio do processo de 

descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás com a 

Secretaria de Cidadania e Trabalho. 

DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DAS PALESTRAS NOS MUNICÍPIOS 
GOIANOS 

TEMAS ÀREAS ABRANGIDAS 
TOTAL DE 

PALESTRAS 
EM 2009 

TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

EM 2009 

Saúde 347 

Social 280 

Educação 63 

Programa Renda Cidadã 41 

Economia 45 

Segurança 11 

Religiosos 10 

Meio Ambiente 7 

Trabalho/Profissionalização 5 

284 Pessoas

TOTAL GERAL 809 
Fonte: Banco de Dados da Superintendência de Transferência de Renda 

TOTAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZARAM 
PALESTRAS 

TOTAL GERAL DOS 
MUNICÍPIOS GOIANOS

143 246 
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CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA RENDA CIDADANIA-
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

PROJETO CIDADANIA EM MOVIMENTO-
PALESTRA: ECONOMIA DOMÉSTICA 

TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

04 REGIONAIS 3.000 PESSOAS 

� Ação 2446 - Auxílio no Pagamento das Tarifas de 

Energia Elétrica, Água e Esgoto às Famílias de Baixa 

Renda�

Realizações:�

Esta ação consiste no auxilio financeiro mensal na 

forma de isenção das contas de: energia elétrica quando o 

consumo for até 50 Kws/mês; água tratada de até 5.000 

Litros/mês e de utilização do serviço de coleta de esgoto, 

instituído pela Lei 14.052 de 21 de dezembro de 2001, visando 

com isso promover a redução das despesas das famílias 

cadastradas no Programa Renda Cidadã, proporcionando-lhes  um 

aumento na sua renda mensal. 

Observações: 

A partir de 2009 o Programa Renda Cidadã é executado 

orçamentária e financeiramente por meio do processo de 

descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás com a 

Secretaria de Cidadania e Trabalho. 

Demonstrativo das Famílias Beneficiadas -   
Meta Física Executada 

Ano 2009 

MESES 
ISENÇÃO DE 

ENERGIA 
ISENÇÃO DE 

ÁGUA 

Janeiro 2.217 12.643 
Fevereiro 2.345 12.643 
Março 2.382 14.437 
Abril 2.190 14.210 
Maio 2.316 13.170 
Junho 2.283 12.285 
Julho 2.627 12.430 
Agosto 2.291 11.516 
Setembro 2.081 10.255 
Outubro 2.071 11.099 

TOTAL 2.280 11.640 
Fonte: Banco de Dados da Superintendência de Transferência de Renda 

� Ação 2463 - Auxílio no Pagamento das Tarifas de 

Energia Elétrica, Água e Esgoto às Entidades e 

Hospitais Filantrópicos�

Realizações:�

Esta ação consiste no auxilio financeiro mensal na 

forma da isenção de contas pelo consumo de energia elétrica, 

água tratada e de utilização do serviço de coleta de esgoto, 

instituído pela Lei 14.052 de 21 de dezembro de 2001, e visa 

promover o aumento da capacidade de atendimento das unidades 

de assistência social e de saúde, otimizando assim o serviço 

disponibilizado à comunidade e proporcionando aos seus 

usuários melhoria no desempenho e agilidade nas atividades. 

A partir de 2009 o Programa Renda Cidadã é executado 

orçamentária e financeiramente por meio do processo de 
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descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás com a 

Secretaria de Cidadania e Trabalho. 

Demonstrativo das Entidades/Pessoas Beneficiadas -   
Meta Física Executada 

Ano 2009 

ISENÇÃO DE ENERGIA ISENÇÃO DE ÁGUA 
MESES 

Entidades Pessoas Entidades Pessoas 
Janeiro 264 433.948 238 375.755 
Fevereiro 264 433.948 238 375.755 
Março 264 433.948 238 375.755 
Abril 264 433.948 238 375.755 
Maio 264 433.948 238 375.755 
Junho 264 433.948 238 375.755 
Julho 264 433.948 238 375.755 
Agosto 264 433.948 238 375.755 
Setembro 262 479.336 235 418.658 
Outubro 261 479.316 233 418.620 

TOTAL 261 479.316 233 418.620 

� Ação 2464 - Auxílio Nutricional as Entidades 

Filantrópicas e Unidades de Atendimento�

Realizações:�

� Esta atividade consiste no repasse do auxílio 

financeiro às entidades filantrópicas cadastradas no 

Programa Pão e Leite. 

� Após o recadastramento em 2008, esta ação atende 

atualmente uma media de 390 entidades/mês e 44.099 

pessoas. 

� A coordenação de acompanhamento às Entidades, oferece 

um serviço de orientação e fiscalização das mesmas 

Observações: 

A partir de 2009 o Programa Renda Cidadã é executado 

orçamentária e financeiramente por meio do processo de 

descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE GOIÁS com a 

Secretaria de Cidadania e Trabalho. 

MÊS  META FÍSICA META FINANCEIRA 

JANEIRO 409 R$ 330.664,00 

FEVEREIRO 395 R$ 353.026,80 

MARÇO 414 R$ 346.221,20 

ABRIL 428 R$ 361.797,20 

MAIO 414 R$ 369.406,80 

JUNHO 304 R$ 264.710,40 

JULHO 304 R$ 264.710,40 

AGOSTO 411 R$ 373.262,40 

SETEMBRO 419 R$ 379.320,00 

OUTUBRO 419 R$ 379.320,00 

NOVEMBRO 376 R$ 294.556,80 

MÉDIA MENSAL 390  

TOTAL R$ 3.716.996,00 

Fonte: Banco de Dados da Superintendência de Transferência de Renda 
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PROGRAMA 1852 - PROGRAMA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA 

POPULAÇÃO 

� Ação 2546 - Qualificação E Reorganização Do Sistema De 

Urgência E Emergência�

Realizações: 

Implantação de bases do serviço de atendimento móvel de 

urgência-SAMU: 

� Unidade Saúde Básica Bom Jesus  

� Unidade Saúde Básica Itumbiara 

� Unidade Saúde Básica Goiatuba 

� Unidade Saúde Avançada Itumbiara 

Implantação de centrais de regulação de urgência: 

� Foi implantada uma em Itumbiara e outra em implantação 

em Caldas Novas. 

Implantação de complexos reguladores regionais: 

� Foram implantados 2 módulos e realizados diversos 

treinamentos para implantação. 

Capacitação Profissional em Atendimento de 

Urgência/Emergência: 

� 2.246 de profissionais que atuam com 

urgências/emergência 

� Ação 2548 Aquisição De Medicamentos Para A Rede 

Assistencial�

Realizações:�

Aquisição de medicamentos para a rede assistencial de 

saúde da SES/GO: 

� Contratos relativos ao fornecimento de medicamentos, 

materiais farmacológicos e nutrição parenteral 

industrializada e manipulada para REDE / SES-GO. 

� R$ 5.689.091,00. 

Material Farmacológico - Fundo Rotativo da SES/GO 

� R$ 3.216.869,43 

Algumas das realizações desta ação foram executadas 

por meio do processo de descentralização orçamentária com o 

Fundo PROTEGE-SEFAZ. 
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� Ação 2552 Aquisição De Medicamentos Excepcionais�

Realizações:�

Aquisição de medicamentos excepcionais para o Juarez 

Barbosa – CMAC: 

� Contratos relativos à aquisição de medicamentos 

excepcionais para pacientes cadastrados no CMAC – 

Juarez Barbosa. 

Doação de medicamentos / mandados de segurança. 

� Contratos relativos à aquisição de medicamentos para 

doação a pacientes carentes; 

� Importação de medicamentos para atender mandados de 

segurança 

Ações de melhorias realizadas no Juarez Barbosa 

� Agendamento de dispensação do medicamento do paciente 

para, no máximo, 05 (cinco) dias úteis, após a entrega 

de documentos para realização de cadastro.        

�  Visitas à casa do paciente, quando o mesmo não se 

encontra possibilitado de abrir seu cadastro 

pessoalmente na unidade de medicamentos excepcionais. 

� Modernização do Setor, substituindo a autorização 

apenas manual, agora realizada também de forma 

informatizada, tendo cada farmacêutico autorizador seu 

computador para agilização da liberação do medicamento 

ao paciente. 

� Organização dos horários da Equipe médica, 

possibilitando a cobertura total do setor. Assim, a 

unidade, a qualquer hora, possui um médico avaliador 

para análise dos processos de solicitação de 

medicamentos, agilizando a dispensação do paciente.

� Aumento dos profissionais farmacêuticos treinados em 

atendimento ao público, de forma humanizada e 

comprometida com os princípios do SUS.                       

Implantação da orientação farmacêutica, com trabalho 

educativo de conscientizar o paciente a não somente 

receber a medicação, mas também utilizá-la 

racionalmente, conhecendo técnicas de armazenamento e 

propriedades do medicamento. 

FORAM IMPLANTADOS NA UNIDADE: 

� Programa do voluntariado – profissionais de saúde 

treinados para assistência à rotina de atendimento da 

unidade. 

� Conselho local de Saúde - órgão fiscalizador e de 

assistência ao gestor da unidade, formado por usuários 

do SUS (pacientes) e trabalhadores da unidade. 

� Sala das Associações – abriga várias Associações dos 

Portadores de hepatite, ou Associação dos 

Transplantados Renais, que representam os pacientes 

dentro da própria unidade. 

� Criação do colegiado, formado pelas chefias e reunindo 

quinzenalmente. 
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� Implantação da sinalização, melhorando o fluxo de 

Atendimento. Colocação de Faixas e Banners de 

identificação  

� Redução da falta de medicamentos, atendendo 98,5% dos 

itens no ano de 2009, contra 27% em 2007. 
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Custo Anual da CMAC Juarez Barbosa por Patologia 
Custo Anual da CMAC Juarez Barbosa por Patologia 

ITEM Patologias 
Valor Total de Compra / 

P.FAB.(CAP) 
Valor Ressarcido 

M.S.Total 
% Ressarcido 

M.S. 
Contrapartida da 

SES/GO 
% Contrapartida 

SES 
% Gasto por 

Patologia 
% Absoluto 

1 ARTRITE REUMATÓIDE  R$ 22.314.810,72 R$ 18.007.006,08 80,70% R$ 4.307.804,64 19,30% 26,12% 26,12%
2 ESQUISOFRENIA  R$ 21.224.656,80 R$ 17.061.060,00 80,38% R$ 4.163.596,80 19,62% 24,85% 50,97%
3 ESCLEROSE MÚLTIPLA R$ 13.197.197,76 R$ 11.920.076,16 90,32% R$ 1.277.121,60 9,68% 15,45% 66,42%
4 TRANSPLANTADOS R$ 7.750.500,00 R$ 7.662.155,76 98,86% R$ 88.344,24 1,14% 9,07% 75,50%

5 
ANEMIA FALCIFORME, TALASSEMIA, 
HEMOCROMATOSE e S. MIELODISPLÁSICA R$ 2.758.974,48 R$ 2.483.187,36 90,00% R$ 275.787,12 10,00% 3,23% 78,73%

6 

INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, 
HIPERFOSFATEMIA (IRC) e 
HIPOPARATIREOIDISMO R$ 2.602.374,00 R$ 2.328.523,20 89,48% R$ 273.850,80 10,52% 3,05% 81,77%

7 DOENÇA DE ALZHEIMER R$ 2.470.876,80 R$ 2.199.330,00 89,01% R$ 271.546,80 10,99% 2,89% 84,67%
8 OSTEOPOROSE R$ 1.953.624,00 R$ 1.854.628,80 94,93% R$ 98.995,20 5,07% 2,29% 86,95%

9 DISTONIA e ESPASTICIDADE R$ 1.781.312,40 R$ 1.603.020,00 89,99% R$ 178.292,40 10,01% 2,09% 89,04%

10 
NANISMO HIPOFISÁRIO e SÍNDROME DE 
TURNER R$ 1.728.000,00 R$ 1.533.600,00 88,75% R$ 194.400,00 11,25% 2,02% 91,06%

11 ACROMEGALIA e HIPERPROLACTNEMIA R$ 1.530.900,84  R$ 1.367.496,60  89,33% R$ 163.404,24  10,67% 1,79% 92,85% 
12 DISLIPIDEMIA R$ 1.155.621,60 R$ 1.058.893,20 91,63% R$ 96.728,40 8,37% 1,35% 94,21%

13 
PUBERDADE PRECOCE, ENDOMETRIOSE e 
MIOMATOSE  R$ 793.514,76 R$ 641.600,40 80,86% R$ 151.914,36 19,14% 0,93% 95,13%

14 FIBROSE CÍSTICA R$ 728.299,20 R$ 636.758,40 87,43% R$ 91.540,80 12,57% 0,85% 95,99%

15 DOENÇA DE PARKINSON R$ 711.705,60 R$ 614.331,60 86,32% R$ 97.374,00 13,68% 0,83% 96,82%
16 FENILCETONÚRIA  R$ 636.942,60 R$ 645.600,00 101,36% (R$ 8.657,40) -1,36% 0,75% 97,57%
17 ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA R$ 479.364,48 R$ 431.464,32 90,01% R$ 47.900,16 9,99% 0,56% 98,13%
18 OUTRAS PATOLOGIAS R$ 398.659,20 R$ 443.146,80 111,16% (R$ 44.487,60) -11,16% 0,47% 98,59%
19 EPILEPSIA R$ 324.338,40 R$ 881.305,20 271,72% (R$ 556.966,80) -171,72% 0,38% 98,97%
20 ACNE GRAVE R$ 240.000,00 R$ 120.000,00 50,00% R$ 120.000,00 50,00% 0,28% 99,25%

21 
 DOENÇA DE CROHN e ESPONDILITE 
ANSILOSANTE R$ 222.408,00 R$ 180.216,00 81,03% R$ 42.192,00 18,97% 0,26% 99,52%

22 ASMA GRAVE R$ 218.910,00 R$ 235.800,00 107,72% (R$ 16.890,00) -7,72% 0,26% 99,77%

23 PSORÍASE e ICTIOSE R$ 195.156,00 R$ 108.804,00 55,75% R$ 86.352,00 44,25% 0,23% 100,00%
TOTAL GERAL R$ 85.418.147,64 R$ 74.018.003,88 86,65% R$ 11.400.143,76 13,35% 100,00%   

OBS - O total anual do valor de Registro de preços é de R 85.418.147,64, ou seja: R$ 7.118.178,97 / mês. Como os Registros de Preços são feitos com uma margem técnica de 20%, significa que o 
custo mensal atual da Unidade é de R$ 5.694.543,18 (R$ 7.118.178,97 - 20%), ou seja, R$ 68.334.518,11 / ano. 
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PROGRAMA 1879 - PROGRAMA PARA MOBILIDADE NA REGIÃO 

METROPOLITANA E MUNICÍPIOS DE MÉDIO PORTE 

� Ação 2702 - Transporte Cidadão - Subsídio Ao 

Transporte Coletivo Urbano�

Realizações: 

Transferência financeira pela Secretaria das Cidades à 

METROBUS de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) 

mensais.  

Observações: 

Este valor destina-se a oferecer subsídio financeiro 

aos usuários das linhas semi-urbanas e a viabilizar a 

aplicação da tarifa única do Sistema Integrado de Transporte 

da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (SIT-RMTC). 

� Ação 2707 - Cartão Transporte Cidadão�

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 
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PROGRAMA 1881 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

� Ação 2718 - Subvenções Sociais as Organização não 

Governamentais 

Realizações: 

CONTRATO DE GESTÃO COM A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DO 

ESTADO DE GOIÁS – OVG: 

Objetiva o atendimento às crianças, adolescentes, 

deficientes e famílias, respaldando as ações da OVG, podendo 

proporcionar em médio prazo, a integração de outras ações que 

possam colaborar com a inclusão dessa clientela. 

MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR: 

 A partir de 2009 é executado orçamentária e 

financeiramente por meio do processo de descentralização 

orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás com a Secretaria de 

Cidadania e Trabalho. 

OFICINAS EDUCACIONAIS COMUNITÁRIAS: 

A partir de 2009 é executado orçamentária e 

financeiramente por meio do processo de descentralização 

orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás com a Secretaria de 

Cidadania e Trabalho 

PROGRAMA 1901 - PROGRAMA EDUCAÇÃO CULTURA E MOVIMENTO 

� Ação 2930 - Concessão de Bolsa Educativa e Cultural

Realizações: 

Foram repassadas 100 bolsas por mês a 100 alunos do 

CEP em Artes Basileu França que compõem a Orquestra Sinfônica 

Jovem do Estado de Goiás. As audições para a seleção dos 

bolsistas ocorreram em fevereiro e agosto de 2009 e o 

acompanhamento foi realizado pela Comissão Artística e 

Executiva, nos termos da Lei Estadual n.°. 15.206, de 07 de 

junho de 2005. 

PROGRAMA 1902 - PROGRAMA NOSSA ESCOLA: UMA PONTE PARA A 

CIDADANIA 

� Ação 2789 - Fornecimento de Merenda Escolar Para 

Alunos do Ensino Fund/Méd/Especial/Eja 

Realizações: 

O Estado de Goiás se destaca como o pioneiro na oferta 

de alimentação escolar para os estudantes de Ensino Médio, 

que apesar de novidade para o restante do País completou três 

anos e meio de implantação em Goiás. 

Assim o Estado passou a atender 100% da rede, num 

total de 630.760 (seiscentos e trinta mil, setecentos e 

sessenta) alunos, com recursos aplicados da ordem de R$ 

16.218.431,72 (dezesseis milhões, duzentos e dezoito mil, 

quatrocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos) 
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oriundos do Fundo Protege. A clientela é Ensino Fundamental, 

PNAC, PNAP, EJA, EJA FUNDAMENTAL, EJA MÉDIO, PEAEM e Contra-

Turno. 

Além disso, utiliza-se ainda neste Programa o recurso 

total do FNDE/PNAE, que em 2009 foi de R$ 28.103.737,20 

(vinte e oito milhões, cento e três mil, setecentos e trinta 

e sete reais e vinte centavos). 

Observações: 

O objetivo é suprir parcialmente as necessidades 

nutricionais do aluno com vistas a contribuir para a melhoria 

do desempenho escolar, redução da evasão, repetência e 

cooperar para a formação de bons hábitos alimentares. 

PROGRAMAS 
Físico 

Realizado / 2009 

Financeiro /  TESOURO 

ESTADUAL / FUNDO PROTEGE 

/ FNDE 

Nossa Escola uma Ponte 

para a Cidadania 

630.760 43.602.027,28 

630.760

610.000

620.000

630.000

640.000

Demonstrativo de Alunos Atendidos pelo Programa de Merenda Escolar em 2009 
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PROGRAMA 1909 - PROGRAMA GESTÃO, INFRA-ESTRUTURA E 

TECNOLOGIAS 

� Ação 2828 - Transporte Escolar-Transferência de 

Recursos Financeiros às Prefeituras e Pagamento a 

Empresas Contratadas 

Realizações: 

Foram atendidos 48.709 alunos com transporte escolar e 

aplicados recursos financeiros oriundos do Fundo Protege no 

valor de R$ 50.517.530,86. 

Observações: 

 A ação é direcionada ao atendimento dos alunos da 

rede estadual de ensino residentes na zona rural e foi 

executada em parceria com os municípios, servindo o mesmo 

veículo para transportar tanto o aluno da rede estadual, 

quanto os do município residentes na mesma região/rota 

viabilizando o atendimento a um maior número de alunos e 

reduzindo os custos para o Estado. 

Meta Física Realizada Meta Financeira Liquidada 

Alunos Beneficiados = 48.709 50.517.530,86 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 
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2351 – FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA – 

FUNDAF-GO 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A: 

� 2300 - Secretaria de Estado da Fazenda 

GESTOR: Jorcelino José Braga

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional: 

O fundo tem como objetivo a complementação dos recursos 

financeiros destinados aos programas e projetos de 

modernização, desenvolvimento e aperfeiçoamento da 

administração fazendária, de capacitação e 

especialização de recursos humanos, bem como de 

ampliação e reaparelhamento tecnológico. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Administração Pública Moderna e Empreendedora. 

� Legislação: 

LEI nº 15.443, de 16 de novembro de 2005. 

LEI nº 15.582, de 23 de janeiro de 2006. 

LEI nº 15.632, de 30 de março de E 2006 

Decreto orçamentário nº 149, de 28 de junho de  2006 

LEI nº 15.909, de 26 de dezembro de 2006. 

DECRETO Nº 6.519, de 04 de agosto de 2006. 

LEI nº 16.384, de 27 de novembro de 2008. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

A gestão do Fundo é realizada de forma colegiada. Os 

projetos encaminhados pelas várias unidades são 

aprovados pelo Conselho de Administração,  que avalia o 

atendimento aos objetivos do Fundo e a disponibilidade 

de recursos.  

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA: 

� Há um planejamento permanente no qual está definido o 

percentual do orçamento anual a ser gasto em cada uma 

das 5 categorias de investimento, previsto na Lei de 

criação do fundo. Outra forma de planejamento 

utilizado é a obrigatoriedade de que as ações 

previstas no projeto a ser financiado pelo Fundo 

estejam alinhadas com as diretrizes estratégicas 

definidas pela alta administração da SEFAZ. 
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� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações: 

PROGRAMA 
NOME DO 

INDICADOR 
DESCRIÇÃO [Vide 

PPA 2008-2011] 

Qtd processos 
redesenhados / 

Total de proc.a serem 
redesenhados 

% de 
Processos 

Redesenhados 
na SEFAZ Onde:Total de 

processos a serem 
redesenhados = 30 

3009 – 
Programa de 
Modernização 
Fazendária 

    

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 1853 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO 

CIDADÃO - VAP VUPT. 

� Ação 2933 - Manutenção, Modernização ou Ampliação da 

Estrutura do Vapt-Vupt 

Realizações: 

Diante as inúmeras demandas e saldo orçamentário 

insuficiente para realização de despesas de Manutenção, 

Modernização ou Ampliação da Estrutura do Vapt-Vupt, não 

houve realização relevante ou mesmo execução orçamentária 

nesta ação.  

As demandas relacionadas à manutenção, modernização ou 

ampliação da estrutura do Vapt-Vupt foram atendidas com 

recursos do Tesouro Estadual, especificamente por meio da 

ação 2555 - Manter e Aperfeiçoar o Sistema Integrado de 

Atendimento ao Cidadão - VAPT-VUPT.  

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais 

Realizações: 

As realizações da ação se confundem com as realizações 

do Programa 3008 por ser a única ação do Programa, e podem 

( X ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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ser verificadas no anexo III do Programa 3008 (Gabinete e 

FUNDAF) 

Observações:

A meta física realizada correspondente ao percentual 

de projetos implantados frente àqueles planejados, não pode 

ser alcançada pela não obtenção dos recursos provenientes dos 

empréstimos previstos pela SEFAZ. 

Adotou-se assim o percentual de aplicação dos recursos 

como meta física atingida, ou seja 25,64%, o que, na 

realidade, indica a performance do FUNDAF n provimento dos 

recursos planejados para aplicação na Ação 2856 do Programa 

3008. 

A tabela abaixo revela a aplicação dos recursos, 

mostrando a contribuição para o alcance dos objetivos do 

Programa 3008 e da Ação 2856 na medida da sua aplicação no 

desenvolvimento de soluções de TI/Telecom 

DESPESA - Programa 3008 - FUNDAF (2351) GD FR  Valor da Despesa Valor Liquidado 

CONTRATO - CPD - Treinamento p/ Solução de 
back-up (exercíco de 2009) 

03 20 
                   

4.000,00 
                    

4.000,00 

CONTRATO - CPD - Suporte téc., manut. e 
atualiz. p/ Soluç.  de back-up (13/02 a 31/12/09) 

03 20 
                  

17.041,02 
                     

7.241,04 
CONTRATO - CPD - Licença p/ Soluç. 
robotizada de back-up (40 meses - início: 
13/02/09) 

03 20 
              

228.800,00 
               

228.800,00 

CONTRATO - CPD - Instação e Parametrização 
p/ Soluç.  de back-up (40 m - início: 13/02/09) 

03 20 
                 

18.400,00 
                  

18.400,00 
CONTRATO - CA 33/08 - Fornecim.  mensal de 
licença de uso, manutenção e suporte p/ 
softwares 

03 20 
               

233.631,36 
         

194.692,71 

CONTRATO - CA 32/08 - Fornecim. mensal de 
licença de uso, manutenção e suporte p/ 
softwares 

03 20 
              

268.549,80 
                

223.791,50 

CONTRATO - AG - Licenças perpétuas e 
temporárias de uso de softwares c/ manut. e 
suporte 

03 20           3.939.805,59 
            
3.731.478,38  

Aquisição de plotter para impressão de projetos 
- Setor de Engenharia - Sefaz 

04 20 
                   
6.700,00  

                    
6.700,00  

008 Despesas Total    4.716.927,77      4.415.103,63  

PROGRAMA 3009 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

� Ação 1058 - Construção, Ampliação E Reforma De 

Instalações Físicas Da Sefaz 

Realizações: 

Foram realizadas 15 intervenções entre construções, 

ampliações e reformas, abrangendo demandas de diversas áreas 

da SEFAZ 

Observações: 

A aplicação de recursos do FUNDAF (fonte 20) foi feita 

na medida de sua disponibilidade, perfazendo 34,9% de sua 

meta financeira. Este valor é também considerado como 
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“ realização física ” tendo em vista que o FUNDAF, enquanto 

unidade orçamentária, presta-se ao provimento financeiro 

necessário ao alcance das metas físicas da unidade 

administrativa 2301 - Gabinete do Secretário da Fazenda. 

VALOR 
REALIZAÇÃO ÁREA Recursos

Específico Total 

OBRA -  reforma e manutenção 
corretiva no prédio da CTNF 

FUNDAF          8.235,79 

Reforma e adequação da Agenfa de 
Caldas Novas 

FUNDAF         10.880,00 

Contrução de reservatório de água 
tipo taça de 5 m³ para o PF de 
Cabeceira Alta em Mineiros 

FUNDAF          11.747,98 

OBRA - Reforma da rede elétrica e 
implantação de cabeamento de prédio 
da Auditoria Fiscal  

FUNDAF           14.231,41 

Contrução de reservatório de água 
tipo taça de 10 m³ para o PF de Ivapé 
em Sta Rita do Arag. 

GAB         16.338,22 

CONTRATO - MATHER Construtora - 
1º termo aditivo serv. reforma imóvel 
rua 132, St. Sul Goiânia 

FUNDAF         23.831,22 

OBRA - Reforma e adequação da 
Agenfa de Bom Jesus de Goiás - p/ 
devolução do imóvel 

GAB        30.084,50 

OBRA - Reforma do Posto Fiscal de 
Buriti Alegre 

FUNDAF        32.459,44 

OBRA - Reforma do Posto Fiscal 
Juscelino Kubischek 

FUNDAF        85.785,85 

Construção de Posto Fiscal em 
Chapadão do Céu 

Adm. 
Tributária 

FUNDAF      232.095,10 

              465.689,51 

Serviços de reparo na fachada do 
bloco B do Complexo Fazendário 

GAB          6.300,00 

OBRA - Adequação da Assessoria 
Jurídica da Corregedoria Fiscal do 
Complexo Fazendário 

GAB         12.496,77 

Instalação de guarda-corpo e 
corrimão nas  escadas do Complexo 
Fazendário 

Área Meio 
(Administr.)

GAB          13.914,45 

                  32.711,22 

Elaboração de proj. elétrico 
(Mezanino Parthenon Center) p/ 
acomodar a SGE 

Gestão 
Estadual 

GAB          7.600,00                   7.600,00 

OBRA - Construção de Galpão Duplo 
no Complexo Fazendário Meia - 
Ponte 

Tec. da 
Inform. 

FUNDAF    1.851.874,35             1.851.874,35 

15 realizações Total Empenhado   2.357.875,08 

� Ação 1241 - Aprimorar a Gestão Fazendária. 

Realizações:  

Foram aplicados apenas 1,2% da meta financeira 

contemplada no orçamento aprovado, correspondente a 18,3% do 

orçamento disponível pela fonte 20. 

O valor de 1,2% é considerado como realização física 

da ação na unidade 2351 – FUNDAF, tendo em vista a realização 

de despesas necessárias, mas não planejadas no âmbito da 

modernização fazendária   

As realizações desta ação estavam fundamentadas no 

desenvolvimento de projetos a serem financiados pelo BID 

através de seus programas votados à modernização fazendária, 

os quais não foram implementados pela não disponibilização 

financeira dos recursos programados para o exercício (fonte 

11 – Op. De Crédito Externa – BID). 

VALOR 
REALIZAÇÃO ÁREA Recursos 

Específico Total 

Aquisição de equtos para implementação 
de laboratório de eletrônica da Ger. de 
Intel. Fiscal 

Adm. 
Tributária 

FUNDAF 
       
28.005,39  

         
28.005,39  

Capacitação para uso de programas iGrafx 
Área Meio 
(adiministr.)

FUNDAF 
         
7.600,00  

            
7.600,00  

Ressarcimento de despesa efetuada por 
José Carlos de Oliveira Pajaro - 
Corregedoria Fiscal 

Área Meio 
(Correged.) 

TESOURO 
             
280,00  

               
280,00  

3 realizações Total Empenhado   35.885,39  
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� Ação 1242 - Aperfeiçoar a Estrutura Logística e 

Mobiliária. 

Realizações:  

As realizações físicas desta ação se dão apenas no 

âmbito da unidade administrativa 2301 – Gabinete do 

Secretário da Fazenda, sendo o FUNDAF apenas o provedor de 

recursos para a consecução das ações do Gabinete. 

Neste sentido foram aplicados 88,8% dos recursos 

previstos inicialmente, sendo este valor considerado a meta 

física alcançada pela unidade orçamentária 2351 – FUNDAF.  

Os créditos orçamentários previstos na fonte 10 

(Operações de Crédito Internas – BNDES) não se concretizaram, 

impossibilitando a implementação dos projetos previstos 

através daqueles recursos. 

VALOR 
REALIZAÇÃO ÁREA Recursos 

Específico Total 

Renov.  frota SEFAZ - 40 Sandero (R$29.900), 1 
Logan (R$32.900) e 20 Ranger (R$58.000) p/ SAT 

FUNDAF 
   

2.388.900,00 

Renov.  frota SEFAZ - 01 veículo de passeio modelo 
Logan para CAT 

Adm. 
Tributária 

FUNDAF 
         

32.900,00 

           
2.421.800,00 

Renov.  frota SEFAZ - 20 Sandero (R$29.900), 01 
Logan (R$32.900) e 01 Furgão (R$73.000) p/ SAF 

FUNDAF 
      

703.900,00 

Três grupos geradores para geração de energia 
elétrica de emergência para Complexo Fazendário   

FUNDAF 
      

558.567,37 

Condicionadores de ar tipo split (40) e de janela (60) 
para atender a diversos setores da SEFAZ 

FUNDAF 
       

159.842,00 

Instalação dos geradores p/ geração de energia 
elétrica de emergência para Complexo Fazendário   

FUNDAF 
       

128.394,52 

Aquisição de estantes de aço para uso no arquivo 
geral da Ger. de Patrim. Mobil. e Arquivo 

FUNDAF 
         

38.400,00 

Transporte de veíc. doados à SEFAZ pela Receita 
Federal (35 carros/passeio, 2 motos 1 ônibus) 

Área Meio 
(Administr.)

FUNDAF 
         

34.000,00 

            
1.623.103,89 

Renov.  frota SEFAZ - 01 veículo de passeio modelo 
Logan para Corregedoria Fiscal - COF 

Área Meio 
(Correged.)

FUNDAF 
         

32.900,00 
                

32.900,00 

Renov.  frota SEFAZ - 3 Sandero (29.900,00) e 1 
Logan (32.900,00)  para SCI 

Controle 
Interno 

FUNDAF 
       

122.600,00 
              

122.600,00 

Renov.  frota SEFAZ - 5 Sand (29.900), 1 Logan 
(32.900) , 1 Furg (73000) e Minibus (90.500) p/ SGE

Gestão 
Estadual 

FUNDAF 
      

345.900,00 
             

345.900,00 

Renov.  frota SEFAZ - 1 veíc. de passeio  Logan 
(29.900,00) e  4 utilit. Kangoo (32.900,00) p/ SGTI

Tec. da 
Informação 

FUNDAF 
       

164.500,00 
              

164.500,00 

Renov.  frota SEFAZ - 01 veículo de passeio modelo 
Logan para STE 

Tesouro 
Estadual 

FUNDAF 
         

32.900,00 
                

32.900,00 

13 realizações Total Empenhado   4.743.703,89 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 
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2352 – FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A: SECRETARIA DA FAZENDA

GESTOR: Jorcelino José Braga 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ Promover a centralização da gestão 

previdenciária, otimizando recursos, garantindo a 

manutenção futura dos benefícios e a dignidade de 

seus segurados. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Goiás com cidadania e melhoria da qualidade de 

vida. 

� Legislação:

♦ Lei nº13.903 de setembro de 2001; 

♦ Emenda Constitucional n°20 de 15 de dezembro de 

1998; 

♦ Emenda Constitucional nº41 de 19 de dezembro de 

2003; 

♦ Emenda Constitucional nº47 de 05 de Julho de 

2005; 

♦ Lei Complementar nº29 de 12 de abril de 2000; 

♦ Lei Complementar nº46 de 19 de dezembro de 2003; 

♦ Lei nº9.717 de novembro de 1998; 

♦ Lei nº9.796 de 05 de maio de 2004; 

♦ Lei nº10.887 de 18 de junho de 2004; 

♦ Orientação Normativa nº01 - MPAS de 06 de janeiro 

de 2004; 

♦ Orientação Normativa nº03 – MPAS de 12 de agosto 

de 2004; 

♦ Portaria nº4.992 – MPAS de 05 de fevereiro de 

1999. 
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AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ A gestão de 2008 desenvolveu-se em conformidade 

com o PPA, a LDO e LOA, a Política de Qualidade e 

Planejamento Estratégico. 

♦ As principais ações concluídas do Planejamento 

Estratégico, além das atividades finalísticas e 

dos pagamentos de benefícios previdenciários de 

inativos e pensionistas e da concessão de pensões 

dentre outros, foram os seguintes: 

♦ Em relação à Política da Qualidade: Manter o 

Órgão Auto Sustentável Garantindo a Melhoria 

Contínua do Sistema de Gestão da Qualidade: 

♦ Quanto ao objetivo de promover a adequação 

financeira e atuarial do Regime Próprio de 

Previdência Social: 

♦ Geração de rendimentos financeira de 100% dos 

recursos capitalizados – parte dos recursos da 

conta previdenciária; 

♦ Regularidade da compensação previdenciária entre 

Regime Geral de Previdência Social e o Regime 

Próprio de Previdência do Estado de Goiás; 

♦ Realização de auditorias na folha de pagamento de 

pensionistas; 

♦ Recadastramento de pessoas que recebem pensão 

alimentícia. 

♦ Quanto ao objetivo de Centralizar a Gestão do 

Regime Próprio de Previdência Social do Estado de 

Goiás: 

♦ Manutenção da atividade de avaliação sócio-

econômica dos pensionistas; 

♦ Manutenção da atividade de cadastramento e 

recadastramento anual dos participantes do Regime 

Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás; 

♦ Realização do cálculo do benefício médio com 100% 

de aproveitamento; 

♦ Disponibilização do Sistema de Gestão 

Previdenciária – PLANPREV; 

♦ Manutenção das atividades de folha de pagamento 

de inativos e pensionistas; 

♦ Concessão das averbações de tempo de serviço aos 

participantes do Regime Próprio de Previdência 

Social do Estado de Goiás; 

♦ Reestruturação do espaço físico da Diretoria de 

Previdência.  

Quanto ao objetivo de Disponibilizar Informações 

sobre o Regime Próprio de Previdência Social do 

Estado de Goiás aos Clientes: 
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♦ Disponibilização de acesso aos servidores da 

cartilha previdenciária. 

♦ Em relação à Política da Qualidade: Promover a 

Qualificação dos Colaboradores Ampliando suas 

Competências: 

♦ Quanto ao objetivo de Estruturar Bibliotecas do 

Instituto: 

♦ Disponibilização de biblioteca para os 

colaboradores da Gerência do Regime Próprio de 

Previdência Estadual. 

Quanto à criação da GOIASPREV: 

♦ Realização de reuniões do Conselho Estadual de 

Previdência e reuniões do grupo técnico para 

elaborar o projeto de lei para criação da Unidade 

Gestora do Regime Próprio de Previdência dos 

Servidores e Militares do Estado – GOIÁSPREV 

aprovado no último dia 06.01.09 pela Assembléia 

Legislativa.  

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA:

♦ Planejamento estratégico; 

♦ Planos de ação; 

♦ Procedimentos para elaboração de projetos; 

♦ Planos de melhoria registrados e acompanhados 

pela Supervisão Administrativa; 

♦ Syscore, sistema para acompanhamento de 

indicadores institucionais, que utiliza a 

metodologia Balanced Score Card – BSC; 

♦ Planejamento permanente de recursos e aquisições. 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações:

♦ Indicador: Tempo médio de permanência dos 

processos relativos à concessão de benefício de 

pensão. 

Descrição: Média aritmética do prazo de 

permanência do processo de concessão do 

benefício de pensão na GEPREV. 

Periodicidade: anual 

Unidade de Medida: Dias. 

Previsto: 30 dias. 

Realizado: 45 dias. 

♦ Indicador: Índice de satisfação do cliente – 

Programa da Previdência. 
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Descrição: Número de pesquisas que classificam o 

atendimento como bom ou ótimo, dividido pelo 

número de pesquisas respondidas, vezes cem. 

Periodicidade: semestral 

Unidade de Medida: (%) 

Percentual Previsto: 95%. 

Realizado: 99,31%.

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 0 - ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7001 - Encargos Com Inativos e Pensionistas 

� Ação 7002 - Encargos C/ Inativos e Pensionistas na 

Área Da Educação Básica

� Ação 7003 - Encargos C/ Inativos e Pensionistas na 

Área da Saúde

� Ação 7074 - Encargos com Inativos e Pensionistas na 

Área de Ensino Superior (Ueg)

PROGRAMA 1867 - PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

� Ação 2632 - Implantação e Implementação da Gestão 

Documental Arquivística

Realizações:  

Devido a Reforma Administrativa do Estado promovida 

pela Lei nº 16.272 / 2008, aprovação de Lei Complementar n° 

66 de janeiro de 2009, criando a GOIASPREV e a definição de 

sua estrutura organizacional pela Lei 16884 de janeiro de 

2010, as ações para estruturação e reforma da unidade 

administrativa dos arquivos do Fundo de Previdência 

Estadual, foram parcialmente interrompidas. 

No decorrer do ano de 2009 não há registro de 

realização ou execução orçamentária nesta ação, havendo 

somente o início das discussões, pela Gerência do Regime 

Próprio de Previdência, da estruturação da unidade de 

arquivo, abrangendo desde o estabelecimento de critérios e 

norma relativa à produção, tramitação, utilização, avaliação 

e arquivamento das informações documentações produzidas e 

recebidas no exercício das atividades no âmbito do Regime 

Próprio de Previdência do Estado de Goiás. Dessa forma, em 

( x ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

( x ) Política de Gestão de Pessoas    
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2009 considera-se que, dada a definição do modelo do sistema 

de gestão documental e arquivística, foram realizadas apenas 

5% da meta física da ação. 

� Ação 2660 - Adequação Financ. e Atuarial do Regime 

Próprio de Previdência Social 

Realizações:  

Dentre as realizações desta ação, destaca-se: 

� recadastramento anual de 98% total de servidores 

inativos e pensionistas do Estado; 

� a realização por meio de consultoria especializada de 

avaliação anual previdenciária do Regime de Próprio 

de Previdência Social do Estado de Goiás, conforme as 

orientações e exigências do Ministério de Previdência 

Social - MPS, atendendo assim, a disposição legal de 

renovação do Certificado de Regularidade 

Previdenciária CRP –, conforme Emendas 

Constitucionais nº20/98, 41/03, 47/05, Lei 9717/98 e 

Portarias Ministério de Previdência Social - MPS 

nº172/05, 204/08, 402/08, 403/08.   

� Investimentos do Fundo de Previdência na compra de 

ações da SANEAGO - Saneamento de Goiás S.A., no valor 

de R$ 4.445.740,62, totalizando 4.445.740,62 ações do 

capital da companhia de saneamento do Estado de 

Goiás.   

� Obtenção de rendimentos financeiros dos recursos 

capitalizados pelo Fundo de Previdência de 3% a.a. 

� Ação 2661 - Integração  Social dos  Servidores 

Inativos e Pensionistas de Goiás 

Realizações:  

Dadas as dificuldades relacionadas à estrutura de 

recursos humanos e materiais, resultantes do prazo dilatado 

para implantação da Goiasprev (Lei Complementar n° 66 de 

janeiro de 2009), ficaram prejudicados os cursos de formação 

previdenciária contínua com o objetivo de fornecer aos 

servidores inativos e pensionistas do Estado, conhecimento 

do sistema, além de integração social entre os mesmos. 

Desse modo, as ações foram parcialmente interrompidas, 

conseguindo a capacitação de somente 100 dos 500 servidores 

previstos originariamente para a ação.  

� Ação 2662 - Estruturação de Junta Médica e Serviço 

Social 

Realizações:  

Diante das dificuldades relacionadas à estrutura de 

recursos humanos e materiais, resultantes do processo de 

criação e implantação da Goiasprev, após a sua criação pela 

Lei Complementar n° 66 de janeiro de 2009, o processo de 

estruturação da junta médica inicia – se com a definição da 

estrutura organizacional da GOIASPREV, criada pela Lei 

16884/2010. 



2352 – FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL 

289 

Dessa forma, as ações para implantação de Junta Médica 

Previdenciária, bem como a estruturação de unidade 

administrativa de Serviço Social Previdenciário ainda estão 

em fase de implantação e instalação.  

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 
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2401 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A: 

� Goiás Turismo – Agência Estadual de Turismo 

� Companhia de Distritos Industriais de Goiás 

GESTOR:  

� Luiz Medeiros Pinto 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional: 

♦ Formular e executar a política estadual de 

fomento ás atividades artesanais, de mineração, 

industriais, comerciais e de exportação, bem como 

a formulação da política de turismo do Estado e a 

administração dos distritos agroindustriais. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida): 

♦ Eixo 2 – Goiás Empreendedor e Competitivo. 

� Legislação: 

♦ Lei nº. 3.999, de 14 de novembro de 1961. 

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

♦ Lei nº. 13.523, de 05 de outubro de 1999. 

♦ Lei nº. 13.550, de 11 de novembro de 1999. 

♦ Lei nº. 13.656, de 20 de julho de 2000.  

♦ Lei nº. 13.782, de 03 de janeiro de 2001. 

♦ Decreto nº. 5.492, de 03 de outubro de 2001. 

♦ Decreto nº. 5.868, de 1º de dezembro de 2003. 

♦ Lei nº. 16.272, de 30 de maio de 2008. 

♦ Leis e Decretos Estaduais e Federais. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

♦ A Secretaria de Indústria e Comércio vem 

atendendo de forma satisfatória as atividades 

destinadas a Pasta. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA: 
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♦ Preenchimento de formulários do planejamento 

determinando atividades a serem cumpridas. 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações: 

♦ Pessoa atendida, Empresa/Empresário Atendido, 

Feira e Evento Realizado, Empresa Instalada, 

Empresa Beneficiada, Missão Comercial Realizada, 

Seminário Realizado, Empresa/Empresário Atendido, 

Município Atendido, Atendimento Realizado, 

Unidade Atendida, Ação Implantada. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 1018 - COMPETITIVIDADE E APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS 

� Ação 2075 - DAG – Desenvolvimento do Artesanato Goiano 

Realizações: 

� 2.891 artesãos foram atendidos em feiras e na Central  

Observação:  

A quantidade de artesãos atendidos poderá aumentar 

consideravelmente se ocorrer uma maior participação em 

feiras. 

( ) Gestão Participativa       

(x) Gestão com Foco nos Resultados  

( ) Política de Gestão de Pessoas    
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� Ação 2077 - ITE – Informação e Treinamento a 

Empreendedor 

Realizações:  

� Cursos de capacitação empresarial: 96 

� Microempresários capacitados: 3.805 

� Palestras informativas: 49 

� Microempresários beneficiados: 2.131 

� Ação 2079 - OAC – Orientação e Acesso ao Crédito 

Realizações:  

� 2.131 empresários atendidos com 49 palestras 

informativas sobre crédito, em especial o Crédito 

Produtivo da SIC. 

Observação: 

A meta de 17.000 não foi cumprida devido à falta de 

verba para realização de viagens ao interior do estado 

para realização de palestras e cursos. 
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PROGRAMA 1031 - PROMOÇÃO COMERCIAL 

� Ação 2321 - Estimulo a Participação e Realização de 

Feiras, Exposições e Eventos. 

Realizações:

Não houve realização nesta ação no ano de 2009. 

PROGRAMA 1857 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO INDUSTRIAL

Com relação o resultado obtido pode considerar que 

foram bons, uma vez que o público alvo foi atingido, quando 

recebido na ATI ou fora da SIC, em feiras e exposições que 

participamos. Os produtos e serviços ofertados são de boa 

qualidade, pois apresentamos uma gama muito grande de 

produtos, como benefícios fiscais e outros e de uma forma 

geral foi positiva a análise de 2009. 

� Ação 1053 - Desenvolvimento de Infra-Estrutura em 

Distritos Industriais 

Realizações:

Não realizada pela SIC. Esta ação esta sobre a 

responsabilidade da Companhia de Distritos Industriais de 

Goiás – Goiás Industrial 

� Ação 1151 - Desenvolvimento de Segmentos Estratégicos 

Realizações: 

Nenhuma realização foi iniciada nesta ação. 

Observações:  

Para o próximo o Orçamento de 2010 esta ação foi 

excluída. 
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� Ação 1152 - Atração e Promoção de Investimentos  

Realizações: 

� Foram realizados 268 atendimentos a empresários 

visando atração e promoção de investimentos para o 

estado de Goiás, sendo 27 no mês de janeiro, 16 em 

fevereiro, 36 em março, 29 em abril, 18 em maio, 25 

em junho, 8 em julho, 26 agosto, 39 setembro, 28 

outubro e 16 em novembro. 

� Foram instaladas 30 empresas no Estado de Goiás com 

benefícios fiscais do PRODUZIR. 

� Ação 1156 - Substituição de Fornecedores 

Realizações: 

Não teve ações executadas neste ano de 2009. 

Observações:  

Para o próximo o Orçamento de 2010 esta ação foi 

excluída. 

� Ação 1158 - Desenvolvimento Local E Extensão 

Industrial E Empresarial  

Realizações:  

� Foram realizadas no total 19 reuniões tendo em vista 

o desenvolvimento local dos APL – Arranjos Produtivos 

Locais envolvidos (Açafrão, Floricultura, e 

orgânicos).  

� Agregação de outras cooperativas a “Goiás 

Orgânico ”, como a COOPERAF (Itapurangatu) e a 

COOPERSIL (Silvânia). 

� Criação do Comitê Gestor para crédito (B.B/DRS) no 

APL de Orgânicos. 

� Articulação para pleitear recurso de emenda 

parlamentar para o segmento de orgânico para o ano de 

2010. 

� Criação da cooperativa “Goiás Orgânico ” e de um CD 

dentro da cooperativa.  
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APL - Reuniões Realizadas 
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PROGRAMA 1860 - GOIÁS EXPORTADOR  

� Ação 2222 - Missões Comerciais 

Realizações:

� MISSÃO: Governamental e Empresarial à China e Rússia 

DATA: 4 a 18 de setembro de 2009 

LOCAL: Beijin, Província de Hebei e Moscou 

OBJETIVO: Apresentar aos mercados externos os produtos 

goianos para exportação, assim como conhecer as 

disponibilidades de negócios desses países. Realização 

de rodadas de negócios, participação em feiras 

internacionais e encontros com empresários desses 

mercados focos. 

PARTICIPAÇÃO: Empresas: Express Trading, Bud Mol, 

Oliveira e Ferguson, Rialma, Lousa Invest. Corp (USA), 

Goyases Botas, Antonioli Transportes Logísitca, Brasil 

Minérios, Presidente da Amcham, Arroyo Footwear, FAEG, 

SIC, Prefeitura, SICTT-Aparecida de Goiânia, SINVEST, 

FIEG, ATAN Turismo, SIFAEG, Prefeitura de Inhumas, 

Caramuru Alimentos S/A, Prefeitura de Anápolis, Gesso 

Casa, Mecol Engenharia, Transenergia Renovável, Café 

Rancheiro, Centro Mundial dos Cristais e Fabril 

Plásticos, CEL Engenharia, SEINFRA e CORREIOS. 

� MISSÃO: Ucrânia e França 

DATA: 2 a 5 de dezembro 

LOCAL: Kiev e Paris 

OBJETIVO: O Governador Alcides Rodrigues e o 

Secretário Luiz Medeiros foram convidados para 

acompanhar a Comitiva Oficial do Presidente da 

República. Divulgação das potencialidades do Estado de 

Goiás e estabelecimento de relações de comércio 

internacional com os dois países. 

PALESTRA PROFERIDA NA FRANÇA: referência ao fechamento 

do ano da França no Brasil e consolidação dos laços de 

amizade e comércio internacional entre eles.  

PARTICIPANTES: Governador Alcides Rodrigues e 

Secretário Luiz Medeiros 
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� MISSÃO: Polônia  

DATA: 25 a 30 de outubro de 2009 

LOCAL: Província de Poznan 

OBJETIVO: estabelecer laços de amizade e comércio 

exterior  

PARTICIPANTES: Assessor para Assuntos Internacionais 

Ellie Chidiak e Secretário de Indústria e Comércio 

Luiz Medeiros. 

� Ação 2223 - Seminários e Eventos de Negócios 

Realizações:

A Superintendência de Comércio Exterior participou de 

diversos eventos com objetivo de assessorar as empresas 

goianas e incentivar a exportação. 

� EVENTO: Fashion Rio 2009 

LOCAL: Píer Mauá – Rio de Janeiro 

DATA: 6 a 10 de junho de 2009 

OBJETIVO: Assessorar as empresas goianas (Mwuel, Sol & 

Energia, New Basic, Triagem e Dijon), na exposição de 

seus produtos no Fashion Business através do Projeto 

Comprador Internacional Al Invest Fashion Business 

PARTICIPANTES: Técnicas da SUCEX Ana Maria Veiga 

Castro Coelho Diniz e Cintya Santos Conrado 

(Coordenadora do Projeto 1ª Exportação) 

� EVENTO: ENCOMEX Goiânia/GO 

LOCAL: Oliveira’s Place 

DATA: 29 e 30 de abril de 2009 

PARCEIROS: MDIC, MRE, IMA, BNDES, APEX-Brasil, 

INMETRO, MAPA, SIC/SUCEX, SECTEC, SEBRAE/GO, FIEG, 

CORREIOS, BANCO DO BRASIL, CEF, Redeagentes, AMCHAM 

Brasil e SBCE. 

PAINEL 1: De Goiás para o Mundo 

PAINEL 2: Agronegócios 

PAINEL 3: Promoção das Exportações 

PAINEL 4: Logística Integrada de Comércio Exterior 

PAINEL 5: Mercados Potenciais para os Produtos de 

Goiás. 

REALIZAÇÕES: 

Palestras 

Oficinas Setoriais e Temáticas 

Programação noturna 

Caso de Sucesso 

Showroom 

Espaço do Exportador 

Caminho da Exportação 

Talk Show 

� EVENTO: Encontro de Comércio Exterior – ENCOMEX 
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DATA: 30 de junho a 2 de julho de 2009 

LOCAL: Vitória-ES 

OBJETIVO: Representar as empresas do Projeto 1ª 

Exportação nos encontros de negócios com tradings, 

organizados pela APEX 

PARTICIPANTE: Cíntya Conrado (Coordenadora do Projeto 

1ª     Exportação) 

ORGANIZADOR DO EVENTO: Ministério da Indústria e 

Comércio Exterior –MIDC. 

� EVENTO: 1º ENCONTRO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO MERCOSUL 

PROMOÇÃO: SECEX/MDIC – importante canal de comunicação 

do governo com o exportador, principalmente os de 

pequeno porte.  

DATA: 16 e 17 de setembro de 2009 

LOCAL: Foz do Iguaçu 

PARTICIPANTES: SUCEX (Cintya Conrado e Thaíza)  O 

evento contou com a presença de 10 empresários do 

Projeto 1ª Exportação, os quais obtiveram todo o apoio 

técnico necessário e puderam expor alguns de seus  

produtos no estande do Estado de Goiás. 

AGENDA:  

Dia 16 – Foram agendados vários encontros dos 

empresários goianos com Tradings. Vários contatos 

foram feitos possibilitando a abertura de negócios com 

os compradores. 

Dia 17 - Os empresários tiveram encontro com a União 

Européia, encontro este agendado com a APEX Brasil. 

Todos os empresários foram auxiliados nas rodadas de 

negócios. 

� EVENTO: Feira de Alimentação de ANUGA 2009 

PARTICIPAÇÃO: Visita à Feira de ANUGA 

DATA: 8 a 16 de outubro de 2009 

LOCAL: Colônia – República Federal da Alemanha 

APOIO: APEX/Vinícius Estrela permitiu a abertura de 

oportunidades futuras para empresas goianas na ANUGA 

2011, assim como em outras feiras setoriais 

internacionais de interesse do Estado. 

PARTICIPANTES DA SUCEX: Joni Ronnie Pessoni 

(Superintendente de Comércio Exterior) e Nelson Bose 

(Assessor Especial) 

FRIGORÍFICOS PARTICIPANTES: JBS-FRIBOI, BERTIN, 

MARFRIG MATABOI, COTRIL, SUPER FRANGO, COOPERFRIGO, 

ABRAFIG CARAMURU e MABEL. 

SUGESTÃO: No caso de ANUGA 2011 deve-se iniciar seis 

meses antes o projeto de participação de Goiás no 

evento. 

� EVENTO: Colóquio – Atuação Consular Brasileira: 

Migração e Tráfico de Pessoas 

LOCAL: Auditório 

DATA: 10 de dezembro de 2009 

HORÁRIO: 8h30 às 12h30 
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PROMOÇÃO: Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas – NETP-GO e  Assessoria para Assuntos 

Internacionais do Governo de Goiás 

PARTICIPAÇÃO: Itamaraty – representado pela 

Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no 

Exterior 

OBJETIVO: Promover ampla discussão da questão 

migratória em nosso País, abranger temas como o apoio 

e organização das comunidades brasileiras no exterior 

e políticas destinadas ao migrante e apoio prestado a 

ele nas mais diversas situações . 

ASSUNTO:  

Panorama Histórico da Atuação Consular 

Principais desafios do MRE/SGEB na atualidade 

As ferramentas para fazer face a esse desafio 

Sessão de perguntas e respostas 

PARTICIPANTES: Andréia Silva, Mariana Coelho, Joni 

Ronnie Pessoni, Ana Maria Veiga, Ronaldo Costa, Nelson 

Bose, Ricardo Máximo (SUCEX). 

� Ação 2626 - Pesquisas de Mercado 

Realizações: 

� PESQUISA: Ville Têxtil 

DATA DE ENTRADA: 5/1/2009 

REPRESENTANTE: Elias Miranda Alencar Neves 

SOLICITAÇÃO: Pesquisa sobre barreiras tarifárias para 

exportação de cuecas e capas de sofás. 

PAÍSES DE DESTINO: África, Argélia, Líbia, Marrocos e 

Tunísia 

� PESQUISA: Para empresários do setor de confecções 

DATA: 05/2009 

TÉCNICA: Ana Maria Veiga 

� PESQUISA: Alimentação da Ficha de Acompanhamento das 

Empresas do site do Projeto Primeira Exportação 

DATA: 19/05/2009 

TÉCNICA: Ana Maria Veiga 

� PESQUISA: Sobre o MERCOSUL para o ENCOMEX/MERCOSUL 

DATA: 19/05/2009 

TÉCNICA: Ana Maria Veiga 

� PESQUISA: Nominar os certificados concedidos aos 

participantes do ENCOMEX 

DATA: 27/05/2009 

TÉCNICA: Ana Maria Veiga 

� PESQUISA: Compactadores e rolos ou cilindros 

compressores, autopropulsores (NCM 8429400); outros 

aparelhos elevadores ou transportadores de 

mercadorias, de caçamba (NCM 84283200) e outros 

reboques e semi-reboques, para transporte de 

mercadorias (87163900) 
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DATA: 23/11/2009 

DESTINOS POTENCIAIS: África do Sul, Angola e 

Moçambique 

TÉCNICA: Teresinha Curado   

ESTAGIÁRIA: Mariana Coelho 

� Ação 2627 - Primeira Exportação 

Realizações: 

� Participação de reuniões com objetivo de difundir a 

cultura exportadora e orientar as empresas de sua 

região que desejam exportar. 

� Realização de cursos destinados aos empresários do 

Projeto Primeira Exportação. 

� CURSO: Formação de Preços 

DATA: 11 a 15/05/2009 

LOCAL: Auditório da SIC 

PARTICIPANTES: Empresários do Projeto Primeira 

Exportação (Raquel Pires, Móveis Andrade, Gabitec, 

Calafiori, Maria Madalena, PCTEL, Caneta Fixa, Luz), 

Assessoras Técnicas da SUCEX: Pollyanna, Ana Maria, 

Teresinha e outros integrantes da SIC 

PROFESSOR: Célismarques – SEBRAE 

MATÉRIA: 

• Elementos de Formação de Preço 

• Custos e Despesas Fixos 

• Curso e Despesas Variáveis 

• Formação do Preço de Venda 

• Definição do Preço de Venda 

� CURSO: Redeagentes 

DATA: 19 a 21/5/2009 

HORÁRIO: 8h às 12h e 14h às 18h 

LOCAL: SENAI 

TÉCNICOS DO MDIC: Márcia Valença e Maurício Fonseca

ASSUNTO: 

• Romaneio   

• Packing list 

• Associativismo 

• Alianças Estratégicas 

• Arranjos Produtivos Locais 

• Bancos 

• Documentos para Exportação 

• Forma de Pagamento do frete 

� CURSO: Workshop em Comércio Exterior 

DATA: 6 a 10 de julho de 2009 

LOCAL: Auditório do MIDC – Brasília 
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OBJETIVO: divulgar as atividades dos diversos 

departamentos do Ministério da Indústria e Comércio 

Exterior e aumentar a integração com os estados entre 

si. Exposição de algumas entidades estaduais 

referentes ao Comércio Exterior 

PARTICIPANTES: Cíntya Conrado e Ronaldo Costa (SUCEX), 

representando a SIC de Goiás e técnicos de outros 

estados ligados à área de Comércio Exterior e também 

Secretaria da Fazenda 

� CURSO: Controles Financeiros 

DATA: 13 a 17 de julho de 2009 

LOCAL: Auditório da SIC 

PROFESSOR: Consultor e Instrutor do SEBRAE: Jonas 

Alves de Lima 

PARTICIPANTES: Empresários/representantes do Biscoito 

Goiano, PCTEL, VCJ, Luar Design de Lustres, Maria 

Madalena, MQUEL, Lajes Santa Inês, Gabitec, Móveis 

Andrade, Calafiori (moda praia) e Teresinha Curado 

(SIC) 

OBJETIVO: Apresentar aos participantes instrumentos de 

controle da vida presente e futura da empresa, 

permitindo a analise do seu desempenho e fornecendo 

subsídios para decisões gerenciais. 

Módulos: 

• A origem dos recursos e a necessidade de seu 

registro 

• Controle dos recursos no dia-a-dia 

• O fluxo de caixa 

• Análise do fluxo de caixa e determinação do capital 

de giro da empresa 

• Apurar os resultados da empresa 

OBS.: A entrega dos certificados aos participantes foi 

feita no dia 17/07/2009. 

� Ação 2628 - Município Exportador 

Realizações: 

Não teve realizações neste ano de 2009.

� Ação 2629 - Cadastro de Exportador 

Realizações: 

� Foram cadastradas 99 empresas goianas para exportação. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 – Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais

Realizações: 

Não teve realizações nesta ação no ano de 2009. 
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PROGRAMA 3010 - VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

� Ação 2858 - Desenvolvimento e Implementação de 

Políticas/Normas de Remuneração no Âmbito do Poder 

Executivo. 

Realizações:

Não teve realizações nesta ação no ano de 2009. 

� Ação 2859 - Implementação do Programa Saúde no Serviço 

Público  

Realizações: 

Não teve realizações nesta ação no ano de 2009. 

PROGRAMA 3314 - EXCELÊNCIA GERENCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DO ESTADO DE GOIÁS  

� Ação 2878 - Promoção da Excelência Gerencial nas 

Organizações Públicas do Estado de Goiás (SIC) 

Realizações:

Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade segundo a 

norma ABNT NBR ISO 9001:2008 

� Palestra Faculdade AFhonsiano – Trindade-G0 

� Tema: Implantação da norma ABNT NBR ISO 9001 no 

serviço público – 24 de abril- 19h00 às 10h00 – 40 

participantes 

� Treinamento de 10 auditores internos – ISO 9001:2008  

- 19 de outubro de 2009  

� Avaliação de satisfação de cliente presencial e por 

processos via pesquisa interna e externa - mensal 

� Auditoria interna segundo a norma ABNT NBR ISO 

9001:2008 – 21 a 27/10/09 e encerramento dia 03/11/09 

em virtude da viagem do Secretário para Exterior. 

� Auditoria externa realizada pela empresa certificadora 

- ICQ Brasil - 01 a 02/12/09 

� Reuniões do Comitê da Qualidade e de Análise Crítica 

pela Direção – 9 reuniões realizadas/ 15h15min. 

� Participação da SIC no Comitê Gestor do ICQ Brasil (2 

representantes) e na Comissão de análise de processos 

de certificação ICQ Brasil – Representando a 

Secretaria de Indústria e Comércio (2 representantes) 

– 40 participações durante o ano. 

� Realização da ferramenta 5 “S ” na Secretaria de 

Indústria e Comércio - semestral 

� Inicio do curso de língua estrangeira – espanhol para 

os servidores da SIC interessados, ministrado por 

servidor voluntário da SIC – abril 2009 

� Participação no encontro nacional de RD – FIEG – 28 de 

outubro de 2009 – 28 de outubro de 2009    
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� Planos de oportunidade de melhoria abertos para as 

ações corretivas, preventivas e de melhoria – dos 45 

planos abertos em 2009, 30 foram realizados até 

31/12/2009.  

� Cartuchos usados com destino certo 

� Instituição de Projetos descritos para as ações, com 

acompanhamento e verificação/validação dos mesmos 

pelas unidades 

� Organização dos dossiês dos servidores/colaboradores 

da SIC 

� Definição nos processos de todos os registros 

utilizados e levantamento e registro da legislação 

utilizada 

� Melhoria dos procedimentos no Laboratório de Ensaios 

Cerâmicos 

� Nova página da SIC criada pelos servidores da unidade 

de TI  

� Migração de softwares licenciados (pagos) para 

softwares livres 

� Elaboração do Regulamento e Regimento Interno da SIC 

� Descrição dos processos para a Superintendência de 

Comércio Exterior e instituição de equipe de transição 

da Secretaria extinta para a SIC 

� Melhoria da descrição dos processos das unidades: 

jurídica, engenharia, TI, Planejamento e Orçamento, 

artesanato e joalheria e lapidação 

� Instituição de programa de comunicação institucional 

da SIC 

� Revisão de todos os processos em andamento quanto a 

reserva de orçamento detectando a efetivação ou 

desvinculação 

� Autorização para instituição da Secretaria Geral na 

Chefia de Gabinete objetivando a melhoria do fluxo dos 

processos e documentos redução de retrabalho. 

� FEEDBACK – Análise crítica da alta direção da SIC do 

documento do Controle Interno encaminhado via Ofício 

Circular nº 19/2009-SCI de  14 de setembro de 2009 

intitulado “ Análise Crítica da Gestão e do Desempenho 

Governamental ”. Foram abertos planos de prevenção e 

melhoria conforme sugestões apresentadas pela 

Superintendência de controle Interno/SEFAZ e algumas 

ações estão sendo efetivadas no âmbito da SIC. 

� 127 documentos revisados e aprovados no Sistema de 

Gestão da Qualidade   

� Indicação de Responsáveis em Portarias para Gestão de 

Contratos e Convênios 

� Melhoria da Frota de Veículos/substituição 

� Melhoria das instalações da Unidade de Artesanato 

atendendo convênio com o Governo Federal.                                                             
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Observações: 

Os planos não realizados são os abertos em auditoria 

externa realizada em 01 e 02 de dezembro de 2009, as 

providências já estão sendo tomadas e monitoradas até o 

fechamento em 2010.  

Aumento no mês de novembro de revisão de documentos em 

função da alteração da norma ABNT NBR ISO 9001:2008

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 
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2450 – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO 

ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A: 

� Goiás Turismo – Agência Estadual de Turismo 

� Companhia de Distritos Industriais de Goiás 

GESTOR: 

� Luiz Medeiros Pinto 

� Luiz Antonio Faustino Maronezi 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ Contribuir para a expansão, modernização e 

diversificação do setor industrial do Estado de 

Goiás, estimulando a realização de investimentos, 

a renovação tecnológica das estruturas produtivas 

e o aumento da competitividade estadual, com 

ênfase na geração de emprego e renda e na redução 

das desigualdades sociais e regionais. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Eixo 2 – Goiás Empreendedor e Competitivo 

� Legislação:

Lei nº 9.489, de 19 de julho de 1984    

Lei nº 11.180, de 19 de abril de 1990 

Lei nº 11.660, de 27 de dezembro de 1991 

Lei nº 12.012, de 23 de junho de 1993 

Lei nº 12.181, de 03 de dezembro de 1993 

Lei nº 12.276, de 24 de janeiro de 1994 

Lei nº 12.288, de 24 de março de 1994 

Lei nº 12.422, de 20 de julho de 1994 

Lei nº 12.425, de 15 de agosto de 1994 

Lei nº 12.543, de 28 de dezembro de 1994 

Lei nº 12.806, de 27 de dezembro de 1995 

Lei nº 12.855, de 19 de abril de 1996 

Lei nº 12.948, de 17 de setembro de 1996 

Lei nº 12.955, de 19 de novembro de 1996 

Lei nº 13.028, de 20 de janeiro de 1997 

Lei nº 13.087, de 19 de junho de 1997 

Lei nº 13.194, de 26 de dezembro de 1997 

Lei nº 13.213, de 29 de dezembro de 1997 

Lei nº 13.246, de 13 de  janeiro de 1998 

Lei nº 13.265, de 31 de março de 1998 
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Lei nº 13.316, de 15 de julho de 1998 

Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1998 

Lei nº 13.446, de 20 de janeiro de 1999 

Lei nº 13.465, de 20 de julho de 1999 

Lei n° 13.466, de 20 de julho de 1999 

Lei nº 13.523, 05 de outubro de 1999 

Lei nº 13.533, de 15 de outubro de 1999 

Lei nº 13.568, de 21 de dezembro de 1999 

Lei n° 13.581, de 10 de janeiro de 2000 

Lei nº 13.621, de 15 de maio de 2000 

Lei nº 13.801, de 19 de janeiro de 2001 

Lei nº 13.804, de 19 de janeiro de 2001 

Lei nº 14.063, de 26 de dezembro de 2001 

Lei nº 14.185, de 27 de junho de 2002 

Lei n° 14.209, de 04 de julho de 2002 

Lei nº 14.239, de 09 de julho de 2002 

Lei nº 14.394, de 09 de janeiro de 2003 

Lei nº 14.539, de 30 de setembro de 2003 

Lei nº 14.543, de 30 de setembro de 2003 

Lei nº 14.544, de 30 de setembro de 2003 

Lei nº 14.792, de 08 de junho de 2004 

Lei nº 14.800, de 08 de junho de 2004 

Lei nº 14.806, de 09 de junho de 2004 

Lei nº 14.394, de 09 de janeiro de 2003 

Lei nº 14.539, de 30 de setembro de 2003 

Lei nº 14.543, de 30 de setembro de 2003 

Lei nº 14.544, de 30 de setembro de 2003 

Lei nº 14.792, de 08 de junho de 2004 

Lei nº 14.800, de 08 de junho de 2004 

Lei nº 14.806, de 09 de junho de 2004 

Decreto nº 4.419, de 16 de março de 1995 

Decreto nº 4.453, de 22 de maio de 1995 

Decreto nº 4.727, de 26 de novembro de 1996 

Decreto nº 4.756, de 14 de fevereiro de 1997 

Decreto nº 4.807, de 26 de junho de 1997 

Decreto nº 4.825, de 10 de setembro de 1997 

Decreto nº 4.858, de 26 de janeiro de 1998 

Decreto nº 4.989, de 30 de dezembro de 1998 

Decreto nº 5.036, de 16 de abril de 1999 

Decreto nº 5.059, de 18 de junho de 1999 

Decreto nº 5.297, de 18 de outubro de 2000 

Decreto nº 5.344, de 29 de dezembro de 2000 

Decreto nº 5.627, de 24 de julho de 2002 

Decreto nº 5.645, de 21 de agosto de 2002 

Decreto s/nº , de 26 de agosto de 2002 

Decreto nº 5.660, de 17 de setembro de 2002 

Decreto nº 5.692, de 04 de dezembro de 2002 

Decreto s/nº , de 28 de fevereiro de 2003 

Decreto nº 5.821, de 1º de setembro de 2003 

Lei nº 14.815, de 06 de julho de 2004 

Lei nº 15.074, de 30 de dezembro de 2004 

E legislações posteriores. 
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AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

♦ A Gestão é realizada com base no planejamento e 

no cumprimento das metas estabelecidas, 

priorizando a excelência da qualidade dos 

serviços prestados aos clientes internos e 

externos. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA: 

♦ Indicadores e Metas 

♦ Elaboração de pauta para realização das reuniões 

ordinária. 

♦ Preenchimento de formulários do planejamento 

determinando atividades e metas a serem 

cumpridas. 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações: 

♦ Nº. certificado emitido  

♦ Valor recebido na Bolsa Garantia 

♦ Nº recebimento/conferência de guia  - ICMS 

♦ Valor Financiado pelo Fomentar 

♦ Valor do recebimento do Fomentar 

♦ nº. de auditoria realizada para investimento e 

implantação de empresa 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 1011 - PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA 

RODOVIÁRIA 

� Ação 1255 - Pavimentação, Conservação e Sinalização da 

Malha Rodoviária 

Realizações: 

� A SIC/FOMENTAR descentralizou para AGETOP remessa 

no valor de R$ 15.714.012,00, tendo em vista a 

realização de obras no Estado de Goiás. 

(  ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1019 – PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E 

GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 

� Ação 1006 - Construção, Ampliação e Reforma de 

Próprios Públicos 

Realizações:  

Não houve realizações no ano de 2009. 

PROGRAMA 1020 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO 

ESTADO DE GOIÁS – PRODUZIR 

PROJETOS APROVADOS DO FOMENTAR - 2009 

EMPRESAS RAMO ATIVIDADE MUNICIPIO EMPREG
INVES FIXO 

R$ 
CREDITO R$ 

GEM AGROIND. E 
COMERCIAL L. 

CEREALISTA ACREÚNA 28 12.850.000,00 59.468.880,09 

GEOLAB I 
FARMACEUT 
COSMÉTICA L 

FARMACÊUTICO ANÁPOLIS 360 2.019.591,00 107.810.597,06 

GRANOL I C 
EXPORTAÇÃO S/A

ÓLEOS VEGETAIS ANÁPOLIS 139 19.888.173,00 - 

ISOESTE I C 
ISOLANTES 
TÉRMICOS L 

MAT ISOLANTES ANÁPOLIS 60 1.848.832,00 110.165.255,26 

LABORATÓRIO 
TEUTO 

BRASILEIRO L 
FARMACÊUTICO ANÁPOLIS 129 1.205.355,00 14.554.674,88 

PLUMATEX 
COLCHÕES INDL 

L 
COLCHÕES ANÁPOLIS - 2.606.290,00 19.961.495,99 

REBICA IND COM 
L 

ÁGUA MINERAL ANÁPOLIS 9 2.500.000,00 8.284.646,30 

CEPALGO EMBAL 
FLEXIVEIS L. 

EMBALAGENS APARECIDA - 12.785.725,00 16.558.926,59 

CIPA- INDL  PROD 
ALIMENTÍCIOS  L 

ALIMENTÍCIO APARECIDA 500 20.400.000,00 86.839.657,09 

COSPLASTIC I C 
EMBALAGENS L 

EMBALAGENS APARECIDA 24 1.661.289,00 12.401.337,78 

EQUIPLEX 
PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS 
LTDA. 

HOSPITALAR APARECIDA - 26.815.000,00 158.029.250,71 

GSA GAMA I C 
SECOS  

MOLHADOS L. 
ALIMENTÍCIO APARECIDA 28 3.538.965,00 25.665.588,40 

SAPEKA I C 
FRALDAS 

DESCART L 
FRALDAS APARECIDA 548 3.600.000,00 55.221.451,81 

TEMPERVIDROS 
V CRISTAIS TEMP 

L 
VIDROS APARECIDA 106 2.855.709,00 129.163.447,15 

ZUPPANI  
INDUSTRIAL  L. 

UTILID 
DOMÉSTICAS 

APARECIDA 17 500.000,00 438.408,86 

AGROTEC EMPR 
AGROPECUÁRIOS 

L 
MADEIREIRO CATALÃO 80 625.083,00 21.771.921,43 

MMC 
AUTOMOTORES 
DO BRASIL S/A 

MONTADORA CATALÃO - 200.000.000,00 1.769.680.891,24

OSMAR 
RODOVALHO 

CERÂMICA CATALÃO 15 3.678.805,00 22.773.388,18 

BRITACAL I C 
BRITA  CAL 

BRASILIA L D 
MINÉRIO DIVINÓPOLIS 55 3.112.725,00 6.098.707,22 

JALLES 
MACHADO S/A 

DESTILARIA GOIANÉSIA - 14.137.200,00 28.414.746,20 

PLASTFORM I C 
EMBALAGENS L. 

EMBALAGENS GOIÂNIA 25 2.411.115,00 6.065.508,09 
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POLI-GYN 
EMBALAGENS L 

EMBALAGENS GOIÂNIA 18 1.500.000,00 36.283.829,49 

GOIASA- 
GOIATUBA 
ÁLCOOL L 

DESTILARIA GOIATUBA - 37.044.000,00 91.391.154,14 

FILLERCAL 
MINERAÇÃO C L 

MINÉRIO INDIARA 77 1.039.989,00 7.157.284,29 

ABATEDOURO 
SÃO SALVADOR L 

FRIGORÍFICO ITABERAÍ 2.770 60.804.649,00 138.438.315,05 

CARAMURU 
ALIMENTOS  S/A 

ÓLEOS VEGETAIS ITUMBIARA 53 20.750.000,00 40.641.920,41 

DEST. NOVA 
UNIAO S/A - 

DENUSA 
DESTILARIA JANDÁIA - 3.948.420,00 4.574.994,95 

ÂNGELO 
AURICCHIO E CIA 

L 
ALIMENTÍCIO MORRINHOS 229 5.680.000,00 3.722.900,29 

CONIEXPRESS 
S/A 

ALIMENTÍCIO NERÓPOLIS 313 14.500.000,00 150.851.640,68 

BRASILATA S/A 
EMBAL 

METÁLICAS 
EMBALAGENS RIO VERDE - 1.014.929,00 15.576.190,64 

CEREAL COM 
EXP. REP. AGROP 

L 

INSUMOS 
AGROPEC 

RIO VERDE - 10.747.834,00 126.607.565,12 

KOWALSKI  
ALIMENTOS L 

CEREALISTA RIO VERDE 57 1.684.626,00 50.724.585,66 

CARAMURU 
ALIMENTOS S/A 

SS 
BIODIESEL SÃO SIMÃO 56 30.000.000,00 150.077.681,27 

REBIC 
EMBALAGENS I C 

L 
EMBALAGENS TRINDADE 8 14.425.000,00 136.604.125,75 

   5.704 542.179.304,00 3.612.020.968,07

� Ação 2263 - Incentivo Fiscal/Manutenção dos Programas 

Realizações: 

� Foram aprovados 34 projetos de reenquadramento no 

FOMENTAR. 

� Contratação de serviços terceiros: de estacionamento, 

manutenção e conservação de veículos. 

� Pagamento de tarifas, tributos, taxas e contribuições. 

� Pagamento de folha de pessoal (gratificação). 

� Viagens realizadas no Estado de Goiás e Nacional. 

� Contratação de serviços de informática e limpeza. 

� Aquisição de material de expediente. 

� Ação 2527 - Apoio ao Marketing e Merchandising dos 

Programas da SIC 

Realizações:

� Prestação de serviços de publicidade compreendendo 

estudo, planejamento, criação, produção, execução, e 

veiculação de campanhas e peça publicitárias. 
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PROGRAMA 1857 - MODERNIZAÇÃO INDUSTRIAL 

� AÇÃO 1106 - Feira Permanente da Indústria e Centro de 

Convenções de Anápolis. 

Realizações:

Não houve realizações de atividades nesta ação no ano 

de 2009. 

� Ação 1113 - Construção, Reforma e Ampliação de 

Empreendimentos Industriais 

Realizações:

Não teve realização de obras no ano de 2009. 

� Ação 1152 - Atração e Promoção de Investimentos  

Realizações:  

� Foram realizadas diversas viagens com objetivo de 

participar de feiras industriais visando atração de 

empresas e divulgação do Estado de Goiás. 

� Ação 1156 - Substituição de Fornecedores  

Realizações: 

Não teve ações executadas neste ano de 2009. 

� Ação 1226 - Obras e Serviços de Infra-estrutura nas 

Unidades de Desenvolvimento Industrial 

Realizações:

� Aquisição de área para instalação da empresa Bonduelle 

Alimentos no município de Cristalina. 

� Aquisição de área visando instalação de empresas no 

DAIA – Anápolis.  

� Ação 2913 - Bolsa Garantia 

Realizações:

� Emissão de certificados para empresas. 

� Arrecadação de investimentos para bolsa garantia. 

Observações: 

Todas as empresas inseridas no Programa Fomentar 

participaram com a Bolsa Garantia 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 – Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais

Realizações: 

Não teve realizações nesta ação no ano de 2009.
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2452 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - 

FUNPRODUZIR 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A:  

� Secretaria de Indústria e Comércio 

GESTOR:  

� Luiz Medeiros Pinto 

� Luiz Antonio Faustino Maronezi 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional: 

♦ Contribuir para a expansão, modernização e 

diversificação do setor industrial do Estado de 

Goiás, estimulando a realização de investimentos, 

a renovação tecnológica das estruturas produtivas 

e o aumento da competitividade estadual, com 

ênfase na geração de emprego e renda e na redução 

das desigualdades sociais e regionais. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida): 

♦ Eixo 2 – Desenvolvimento da Administração Pública 

- Goiás Excelência em Gestão Pública 

� Legislação: 

♦ Lei nº. 13.591, de 18 de janeiro de 2000. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

♦ A Gestão é realizada com base no planejamento e 

no cumprimento das metas estabelecidas, 

priorizando a excelência da qualidade dos 

serviços prestados aos clientes internos e 

externos. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA: 

♦ Preenchimento de formulários do planejamento 

determinando as atividades a serem executadas e 

metas a serem cumpridas.  

♦ Elaboração de pauta para realização das reuniões 

ordinárias do Produzir 
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� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações: 

♦ Nº. de processo contratado, Nº. recebimento/ 

♦ Conferência de guia – ICMS, Percentual da 

satisfação do cliente no Produzir, nº. de 

auditoria realizada para desconto e rebate, Nº. 

de projeto analisado, N.° de empresas 

beneficiadas. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 1011 - PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA 

RODOVIÁRIA 

� Ação 1255 - Pavimentação, Conservação e Sinalização da 

Malha Rodoviária 

Realizações: 

� A SIC/FUNPRODUZIR descentralizou para AGETOP 

remessa no valor de R$ 54.713.820,00 tendo em vista 

a  realização de obras no Estado de Goiás. 

PROGRAMA 1018 - DE COMPETITIVIDADE E APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS 

� Ação 2077 - Informação/Conhecimento e Treinamento 

Empreendedor 

Realizações:  

� Cursos de capacitação empresarial 

� Microempresários capacitados 

� Palestras informativas 

� Microempresários beneficiados 

(  ) Gestão Participativa       

(x) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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� Ação 2078 - FON (Fomento a Oportunidade de Negócios) 

Realizações:

� Crédito Produtivo da SIC: Ocorreram 493 

financiamentos em 2009, totalizando Cerca de R$ 

6.234.260,21. 

� Essa realização também foi prejudicada por 

contingen-ciamento de cursos (pré-requisito) no 

interior do estado 

PROGRAMA 1019 – PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E 

GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 

� Ação 1006 - Construção, Ampliação e Reforma de 

Próprios Públicos 

Realizações:  

Não houve realizações no ano de 2009. 

PROGRAMA 1020 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO 

ESTADO DE GOIÁS – PRODUZIR 

� Ação 2261 - Apoio as Empresas Beneficiadas pelo 

Programa/Subprograma PRODUZIR 

Realizações: 

� Foram aprovados 15 projetos para usufruir os 

benefícios dos subprogramas COMEXPRODUZIR, 

LOGPRODUZIR, MICROPRODUZIR E MIGRAÇÃO. 

� Previsão de geração de 918 empregos diretos e 

indiretos. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2003 2005 2007 2009

554 Palestras do 
Projeto Jornada

32.520 Pessoas
Atendidas

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

3.504
Financiamentos

Valor: R$ 33.526    x
mil



2452 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR 

313 

PROJETOS DO PRODUZIR APROVADOS EM 2009 

EMPRESAS MUNICIPIO RAMO 
ATIVIDADE 

  
EMPREG 

 INVET 
FIXO R$  

  CREDITO R$ 

COMEXPRODUZIR 

BRUMEL 
DISTRIBUIDORA 
DE PNEUS LTDA. 

ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO  -    
                      
-    

                         
-    

UNITED 
MEDICAL LTDA. 

ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO  2  
             
-    

                         
-    

EUROEX COML. 
IMP. EXP. PR. 
AUTOMOTIVOS 
L. 

APARECIDA IMPORTAÇÃO  41  
                      
-    

                         
-    

FABIAMCE COM. 
IMORT. E EXP. 
LTDA 

APARECIDA IMPORTAÇÃO  -    
                      
-    

                         
-    

IBRAEX IND. 
COM. IMP. EXP. 
AERONAVES L. 

GOIÂNIA IMPORTAÇÃO  9  
                      
-    

                         
-    

SUN COM. EXT. 
EQUIPAMENTOS 
SOLARES L. 

GOIÂNIA IMPORTAÇÃO  19  
                      
-    

                         
-    

LOGPRODUZIR 

CENTROLOG 
LOGÍSTICA E 
TRANSPORTES L. 

APARECIDA TRANSPORTES  294  
    

2.015.000,0
0  

                         
-    

RG LOG 
ROSSETTI & 
GABARDO L. TR. 
L. 

ANÁPOLIS TRANSPORTES  17  
  

10.125.000,
00  

                         
-    

MICROPRODUZIR 

INTEX IND. 
TÊXTIL LTDA 

ANÁPOLIS TÊXTIL  20  
       

154.000,00 
          

656.021,52  

LACERDA & SÁ 
LTDA. GOIANÉSIA COSMÉTICOS  28  

       
275.545,00 

          
659.679,59  

 MIGRAÇÃO  

CIA HERING ANÁPOLIS CONFECÇÕES   
                      
-    

     
68.573.257,98 

NOVAFARMA I 
FARMACÊUTICA 
L 

ANÁPOLIS 
FARMACÊUTIC

O 
 97  

    
2.143.290,0

0  

     
24.129.640,08 

DISBRAL- 
DISTRIB BRASIL 
ASFALTO 

APARECIDA ASFALTO  -    
    

1.818.318,0
0  

     
66.784.037,78 

CRV INDUSTRIAL 
LTDA. 

CARMO  
RIO VERDE 

DESTILARIA  391  
  

27.910.274,
00  

   
120.688.836,2

6  
NUTRIZA 
AGROIND DE 
ALIM S/A 

PIRES DO 
RIO 

FRIGORÍFICO  -    
    

3.186.521,0
0  

   
162.661.876,6

8  

� Ação 2263 - Incentivo Fiscal/Manutenção dos Programas 

Realizações: 

� Atendimento a empresários dando-lhes orientação do 

programa e procurando solucionar problemas 

relativos à sua utilização. 

� Atendimento às empresas em diversos municípios. 

� 70 projetos aprovados para utilização do beneficio 

do PRODUZIR. 

� 152 auditorias realizadas pelo PRODUZIR para 

desconto, rebate, investimento, implantação e 

expansão da empresa. 

� Previsão de geração 3.549 empregos diretos e 

indiretos. 

� Realização de palestras no interior do Estado para 

divulgação do Programa Produzir 

� Pagamento de taxas, tarifas, tributos e 

contribuições. 
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� Contratação de serviços de terceiros, como: 

combustível, limpeza, chaveiros, carimbos, 

manutenção e instalação de divisórias, uniformes. 

� Aquisição de materiais de consumo, tanto de 

escritório quanto de lanches. 

� Manutenção e conservação de veículos. 

� Diárias concedidas para o Estado de Goiás e fora do 

Estado.  

Observações: 

Relativos aos processos de diárias e aquisição de 

materias, devido a alguns problemas externos, 

estiveram parados esperando a liberação. Assim 

acumulando assim uma grande quantidade de processos 

para serem finalizados no ultimo mês do ano. 

� Ação 2474 - Quitação de Parcelas de ICMS 

Realizações:

Após auditoria e comprovação do cumprimento dos 

parâmetros de descontos elencados no projeto o 

presidente do CD/PRODUZIR autoriza a Agência de 

Fomento realizar as quitações das guias. 

� Ação 2527 - Apoio ao Marketing e Merchandising dos 

Programas da SIC 

Realizações:

� Prestação de serviços de publicidade compreendendo 

estudo, planejamento, criação, produção, execução, 

e veiculação de campanhas e peça publicitárias. 

PROGRAMA 1031 - PROMOÇÃO COMERCIAL  

� Ação 2321 - Estimulo a Participação e Realização de 

Feiras, Exposições e Eventos. 

Realizações: 

� A Secretaria de Indústria e Comércio/FUNPRODUZIR 

participou da seguintes FEIRAS/EVENTOS: 

NACIONAL: FEIVEST (Anápolis), FICMAR (M.Rosa), FICAP 

(Porangatu),FEICONP (Pontalina), EXPOMILHO (Jataí), 

Salão de Negócios de Santa Helena, Anápolis e 

Nerópolis, SUDOEXPO (Rio Verde), AGROINDUSTRIAL 

(Goianésia, Caçu e Piranhas), FEICAN (Caldas Novas), 

FEICER (Ceres e Rialma), Ind. e Com (Rubiataba, 

Palmeiras de GO, Sanclerlândia, Silvânia, Morrinhos, 

Novo Gama, Itapuranga, FECIAGO (Goiatuba), Salão do 

Micro Empreendedor (Inhumas, Mineiros, cidade de 

Goiás, Uruaçu, Ipameri, Pires do rio), FENEAP 

(Aparecida de Goiânia), Feira da Indústria e Comércio 

de Quirinópolis, Mostra Comercial (Brazabrantes, Santa 

Bárbara), FEICONTUR (Novo Gama), AGROCENTROOESTE 

(Goiânia), EXPOSUL (Itumbiara), EXPOSUDESTE (Catalão), 
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FETRIN (Trindade, JARAGUÁ Expo Fashion, FFATTIA e AGOS 

(Goiânia), FAINA (Anápolis),FICOMEX (Goiânia), Expo 

Nacional de Orquídeas de Piracanjuba. 

INTERNACIONAL: COUROMODA, FENIT, FRANCAL, HOSPITALAR e 

FORMÓBILE – (Todas em São Paulo), FENAC (Novo 

Hamburgo) 

Exterior:  

China, França. 

� Viagens realizadas no Estado de Goiás, Nacional e 

Internacional. 

NOME DA FEIRA Local  
Data/ 

Eventos 
VALOR 

ENCOMEX - 
ENCONTRO 
COMERCIO 
EXTERIOR 

Oliveiras´s 
Place 

Goiania 

28 a 30 de 
abril de 

2009 
R$ 150.000,00 

CDL DE 
ANAPOLIS - 
FEIVEST 

Anápolis 21 de maio R$ 50.000,00 

GOIAS MOSTRA 
MODA - SINVEST

Goiânia 
23 a 26 de 
junho de 

2009 
R$ 350.000,00 

 SINDICALCE - 
FRANCAL 

S. PAULO 
14 a 17 de 
julho de 

2009 
R$ 370.000,00 

AGOS - 8° 
CONVENÇÃO E 
FEIRA GOIANA 

DE 
SUPERMECADOS 

Goiânia 

06, 07 e 
08 de 

setembro 
de 2009 

R$ 100.000,00 

ACIEG - 
FashionWeek 
pela Paz 

Goiânia 
14 a 17 de 
setembro 

R$120.000,00 

Feira do 
Empreendedor-

SEBRAE 
Goiânia 

10 a13 de 
setembro 
de 2009 

R$ 150.000,00 

ENCOMEX-
MERCOSUL 

Foz do 
Iguaçu 

15 a 17 de 
setembro 
de 2009 

R$ 80.000,00 

FAIANA - FEIRA 
AGROINDUSTRIAL 
DE ANAPOLIS 

Anápolis 
16 a 20 de 
setembro 
de 2009 

R$ 150.000,00 

LIQUIDA 
GOIANIA - CDL 

Goiânia 
10/09 a 
20/09/09 

R$ 380.000,00 

BAAN - BASE 
AÉREA DE 
ANÁPOLIS 

Anápolis Setembro R$ 150.000,00 

ACIAU- Iª 
FICTUR 

Uruaçu 
15 a 17 de 
outubro de 

2009 
R$ 50.000,00 

EXPOSUL- 
CENTENÁRIA 

Itumbiara 
15 a 18 de 
outubro de 

2009 
R$ 120.000,00 
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EXPO CENTRO 
SUL E XXI FIC 

Morrinhos 
05 a 08 de 
novembro 
de 2009 

R$ 80.000,00 

TOTAL   
R$ 

2.180.000,00 

PROGRAMA 1857 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO INDUSTRIAL

� Ação 1113 - Construção, Reforma e Ampliação de 

Empreendimentos Industriais 

Realizações:

Não teve realização de obras no ano de 2009. 

� Ação 1152 - Atração e Promoção de Investimentos  

Realizações:  

� Foram realizadas diversas viagens com objetivo de 

participar de feiras industriais visando atração de 

empresas e divulgação do Estado de Goiás. 

� Ação 1156 - Substituição de Fornecedores 

Realizações:  

Não teve ações executadas neste ano de 2009. 

� Ação 1158 - Desenvolvimento Local e Extensão 

Industrial e Empresarial 

Realizações:  

� Foram realizadas viagens visando o desenvolvimento 

local dos APL – Arranjos Produtivos Locais 

envolvidos (Açafrão, Floricultura e Orgânicos). 

� Ação 1226 - Obras e Serviços de Infra-estrutura nas 

Unidades de Desenvolvimento Industrial 

Realizações: 

� Aquisição de área visando instalação de empresas no 

DAIA – Anápolis conforme o Decreto n.º 6.950, 

10/07/09..  
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PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 – Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais

Realizações: 

� Foram atendidas as demandas do FUNPRODUZIR para 

produção de relatórios diversos; 

� Foi disponibilizado no sítio da Secretaria de 

Indústria e Comércio um novo mecanismo de emissão 

dos DAREs das receitas do FUNPRODUZIR para as 

empresas que possuem benefícios fiscais poderem 

emitir os DAREs; 

� No sítio da Secretaria de Indústria e Comércio foi 

remodelada a área dedicada ao FUNPRODUZIR, 

facilitando a divulgação de informações para a 

população em geral e as empresas interessadas nos 

programas mantidos pelo FUNPRODUZIR. 

� Foi feito acompanhamento das necessidades do 

FUNPRODUZIR em relação aos sistemas mantidos por 

fornecedor externo e tomadas ações necessárias para 

manter os sistemas funcionando adequadamente. 

� Foi criado o Projeto de Atualização da Estrutura 

computacional da Secretaria de Indústria e Comércio 

SIC / FUNPRODUZIR / FOMENTAR e abertos os processos 

necessários para realizar as aquisições previstas 

no projeto; 

Observações: 

� Diversas são as ações executadas pela Unidade de 

Tecnologia da Informação para atender ao 

FUNPRODUZIR, dentre elas: instalação e manutenção 

de equipamentos; Desenvolvimento e manutenção de 

soluções de software para atender a necessidades 

específicas do FUNPRODUZIR; Acompanhar a manutenção 

dos sistemas utilizados pelo FUNPRODUZIR; realizar 

backup periódico das informações dos usuários do 

FUNPRODUZIR; Realizar o suporte operacional para 

resolver os problemas que surgem diariamente; 

Realizar digitalização de documentos e preparar 

arquivo para ser enviado para a SEFAZ/CENTRAC; 

Manter o sítio e a extranet compartilhados entre a 

Secretaria de Indústria e Comércio e o FUNPRODUZIR; 

Disponibilizar solução eletrônica para coleta de 

indicadores do Sistema de Gestão da Qualidade; 

Manter e disponibilizar informações sobre as usinas 

de álcool instaladas no Estado de Goiás; 

Disponibilizar solução informatizada de comunicação 

interna sobre eventos e acontecimentos; 

� Os indicadores produzidos pela Unidade de 

Tecnologia da Informação atendem aos critérios 

definidos no Sistema de Gestão da Qualidade e não 

correspondem diretamente à unidade/indicador 

solicitada no Anexo III. 
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2453 – FUNDO DE FOMENTO À MINERAÇÃO 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A:  

� SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO – SIC 

GESTOR:  

� Luiz Fernando Magalhães 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Promover em território goiano o conhecimento do solo, 

subsolo e de suas riquezas minerais como agente de 

desenvolvimento econômico e social. Visa consolidar o 

Serviço Geológico Estadual como instrumento de 

atendimento das demandas e promoção do potencial 

mineral do Estado de Goiás 

� Objetivo Institucional: 

♦ Financiamento de projetos e empreendimentos 

minerais da pequena e média empresa de mineral e 

do artesanato mineral. 

♦ Geração e difusão de tecnologias de prospecção, 

pesquisa, lavra e industrialização de bens 

minerais;  

♦ Identificação de problemas científicos, 

tecnológicos, econômicos, financeiros e 

gerenciais que possam estar impedido ou atrasando 

a implantação de novos empreendimentos de 

aproveitamento dos recursos minerais do Estado 

e/ou ocasionando a diminuição de sua produção 

mineral; 

♦ Organização do cadastro de recursos minerais;  

♦ Disponibilização ao público interessado de 

informações básicas, estudos e levantamentos 

relativos aos recursos minerais; 

♦ Assistência técnica ao micro, pequeno e médios 

mineradores.  

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida): 

♦ Pólos dinâmicos industriais, comerciais, de 

serviços, turisticos de mineração e de agronegócio.

� Legislação: 

♦ Lei nº. 13.570, de 17 de janeiro de 2000 

♦ Decreto nº 5.760, de 21 de maio de 2003 

♦ Resoluções do Conselho de Fomento à Mineração. 
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AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

♦ Apesar de contar com recursos financeiros 

disponível, o programa foi tratado no contexto do 

fluxo de caixa deficitário do governo, 

enfrentando o mesmo entrave existente para as 

unidades que não dispõe de fonte própria de 

recursos para execução de suas atividades. 

♦ As Previsões de Desembolso Financeiro – PDF 

solicitadas não foram liberadas não permitindo a 

conclusão de projetos técnicos na área de 

geologia e mineração e a celebração do contrato 

com o agente financeiro do fundo que 

conseqüentemente inviabilizou a concretização de 

financiamentos com recursos do FUNMINERAL. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA: 

♦ O CONSELHO E FOMENTO À MINERAÇÃO- COFOM, 

normatizou e aprovou as atividades desenvolvidas 

no âmbito do programa. 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações: 

♦ REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL E 

DO CENTRO DE GEMOLOGIA DE GOIÁS AÇÃO EXECUTADA / 

PERCENTUAL 

♦ AÇÃO 1225 - LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO DO ESTADO 

DE GOIÁS - ÁREA IMPLEMENTADA / PERCENTUAL 

♦ AÇÃO 2842 - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA 

ARRECADAÇÃO DA CFEM E DOS ROYALTIES DA MINERAÇÃO 

CADASTRO ELABORADO / UNIDADE 

♦ AÇÃO 2843 - ATENDIMENTO DAS DEMANDAS MUNICIPAIS 

ATENDIMENTO REALIZADO / PERCENTUAL A 

♦ AÇÃO 2844 - VIABILIZAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE 

DEPÓSITOS MINERAIS – GERAMIN  PROJETO EXECUTADO / 

UNIDADE 

♦ AÇÃO 2845 - FINANCIAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 

MINERAL CONTRATO REALIZADO / REAL 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

( X ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

(   ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1912 - MINERAÇÃO GERANDO MAIS RIQUEZA E RENDA 

� Ação 1223 - Reestruturação do Centro de Tecnologia 

Mineral e do Centro de Gemologia de Goiás 

Realizações: 

� Foram realizados serviços de manutenção da 

estrutura física. 

� Forma realizados ensaios cerâmicos e 10.951 

análises químicas. 

� Em andamento estudo para parceria administrativa e 

operacional. 

Reestruturação do Centro de Tecnologia Mineral e Centro de 

Gemologia de Goiás 

Análises químicas e ensaios cerâmicos realizados 

Mês Nº de 
amostras 

Nº de 
determinações 

Nº de 
ensaios 

Jan 943 3357 320 
Fev 868 2286 164 
Mar 1010 2376 16 
Abril 723 2236 280 
Maio 1077 4085 320 
Jun 962 3560 40 
Jul 1060 2965 156 
Ago 1074 3091 80 
Set 1080 2805 160 
Out 1252 2377 80 
Nov  902 1982 85 
TOTAL 11853 31120 1701 

ORIGEM 
RECURSOS 

VALOR 
ORÇADO–R$ 

VALOR 
EMPENHADO–

R$ 
SALDO – R$ 

FUNMINERAL 
– Fonte 20 
– Receita 
Corrente 

500.000,00 22.960,00 477.040,00 

FUNMINERAL 
– Fonte 20 
– Receita 
de Capital

100.000,00 4.912,00 95.088,00 

FUNMINERAL 
– Fonte 90 
– Receita 
Corrente 

1.000,00 0,00 0,00 

FUNMINERAL 
– Fonte 90 
– Receita 
de Capital

1.000,00 0,00 0,00 

T O T A L 602.000,00 27.872,00 574.128,00 
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� AÇÃO 1225 - Levantamento Aerogeofísico do Estado de 

Goiás 

Realizações:

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2842 - Acompanhamento e Controle da Arrecadação 

da Cfem e dos Royalties da Mineração 

Realizações: 

� Convênio para fiscalização da CFEM em conjunto com 

o DNPM e a SEFAZ. 

� Reunião preparatória para inicio do trabalhos de 

fiscalização conjunta DNPM/SEFAZ. 

� Fiscalização empresas que recolhe royalties pela 

AGR. 

� Ação 2843 – Atendimento das Demandas Municipais 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2844 - Viabilização do Aproveitamento de 

Depósitos Minerais - GERAMIN 

Realizações: 

� VISTORIA TÉCNICAS PARA O FUNMINERAL 

As vistorias técnicas para o FUNMINERAL tiveram o 

objetivo de avaliar o aspecto técnico e as 

necessidades dos equipamentos solicitados no processo 

de financiamento. 

Estas vistorias ocorreram numa grande diversidade do 

segmento da mineração, desde água mineral, cerâmica 

vermelha, em agregados para artefatos de concreto, 

unidades moageiras de calcário para a produção de pó 

corretivo de solos, beneficiamento de rochas no 

fabrico de britas e areia industrial, marmorarias, 

extração de blocos de rochas e seu desdobramento 

(beneficiamento) em teares, para comercialização no 

segmento de rochas ornamentais. 

� BANCO DE DADOS DAS ATIVIDADES MINEIRAS 

Continuou-se de forma sistemática a atualização do 

Banco de Dados das Atividades Mineiras, que consta do 

levantamento de todos os lançamentos do aproveitamento 

dos Recursos Minerais OUTORGADOS/CANCELADOS pelo 

Departamento Nacional da Produção Mineral no estado, 

pelo Regime de Licenciamento e por Portaria de Lavra. 

Desta maneira mantem-se uma constante espacialização 

das atividades mineiras no estado seja por substancia 

mineral ou municípios. Também foram espacializados 
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alguns empreendimentos de beneficiamento mineral como 

unidades moageiras de calcário. 

Atualmente estão cadastrados no Banco de Dados 1460 

empreendimentos de extrativismo mineral (títulos 

minerários) e 112 empreendimentos de beneficiamento 

mineral. 

� PESQUISA DE NOVAS FONTES DE MATÉRIA PRIMA DE ARGILA 

(SEQUEIRO) 

Os trabalhos ficaram restritos na área abrangida pelo 

Arranjo Produtivo Local – Cerâmica do Norte, tendo 

sido amostrados e analisados solos e rochas visando o 

seu aproveitamento econômico na indústria da cerâmica 

vermelha. 

Pode ser observado que na região proposta para os 

trabalhos, os alvos de pesquisa foram direcionados 

para as rochas de seqüências vulcano-sedimentares e 

filiação sieno-granítica. 

Os trabalhos ficaram prejudicados pela pequena 

dimensão da equipe e por falta da liberação de 

adiantamentos para o custeio das viagens. 

� PESQUISA GEOLOGICA PARA ARGILA DE VÁRZEA 

Os trabalhos foram realizados na área do Arranjo 

Produtivo Local – APL- Ceramica do Norte e 

constituíram–se de levantamentos geológicos, 

topográficos plani-altimétricos, amostragens de argila 

através de furos de trado e por canaletas em 

escavações abertas por retroescavadeira.  

As amostras foram tratadas no Laboratório de Cerâmica 

da Superintendência de Geologia e Mineração – SGM, 

sendo realizados ensaios de resíduos, queima de cor e 

análises químicas. 

Para tanto foram escolhidas 04 áreas sob influencia 

das cerâmicas J. Carvalho ( Ipiranga de Goiás), Santo 

Antônio ( Mara Rosa), União ( Estrela do Norte) e 

Solimões (Campinorte). 

� ATUALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA 

Nos anos anteriores foram realizadas solicitações de 

uma atualização do acervo técnico da biblioteca da 

Superintendência de Geologia e Mineração – SGM , sem 

contudo não ter sido efetivada devido a falta de 

autorização para a aquisição deste material técnico. 

� Ação 2845 - Financiamento da Cadeia Produtiva 

Realizações:

O desempenho ínfimo do FUNMINERAL no presente ano deveu-se 

a entraves burocráticos, mais especificamente a não 

autorização das PDF’s – Previsões de Desembolso 

Financeiro, por parte da Secretaria de Estado da Fazenda.  
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Tais entraves não permitiram a conclusão de projetos 

técnicos na área de geologia e mineração e a celebração do 

contrato com o Agente financeiro do Fundo o que 

conseqüentemente inviabilizou a concretização de 

financiamentos com recursos do FUNMINERAL. 

Os recursos de convênios disponíveis não foram aplicados e 

novos recursos de convênios foram inviabilizados por não 

liberação das PDF’s. Convênios esses frutos de projetos 

aprovados junto ao FINEP – Financiadora de Projetos, 

concorrendo em editais com outros projetos a nível 

nacional e de relevante interesse do Estado por tratar-se 

de projeto de mitigação de impactos ambientais e de saúde 

na atividade de mineração. 

Assim, restou no decorrer do exercício as rotinas 

administrativas e de atendimento ao público, sendo 

possível a realização das seguintes atividades: 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - FINANCIAMENTOS 

Reuniões do COFOM

FINANCIAMENTOSN
º

TIPO DATA
Nº 
DA 
ATA DEFER

IDOS 
INDEFE
RIDOS 

Nº DE 
RESOLUÇ
ÕES 

4
8
ª

Ordiná
ria 

30/0
1/09

048
/09

3 0 4 

4
9
ª

Ordiná
ria 

08/0
4/09

049
/09 0 0 1 

5
0
ª

Ordiná
ria 

11/0
5/09

050
/09 0 0 1 

5
1
ª

Ordiná
ria 

29/0
6/09

051
/09 3 1 4 

5
2
ª

Ordiná
ria 

03/0
8/09

052
/09 3 0 4 

5
3
ª

Extrao
rdinár
ia 

17/0
8/09

053
/09 0 0 0 

5
4
ª

Ordiná
ria 

10/0
9/09

054
/09 2 0 3 

5
5
ª

Ordiná
ria 

01/1
0/09

055
/09 1 0 3 

5
6
ª

Ordiná
ria 

06/1
1/09

056
/09 9 0 12 
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Projetos de Financiamentos Aprovados 

DESCRIÇÃO 
ARTESANATO 
MINERAL 

EMPRESAS 
MINERADORAS

TOTAL 

Nº de 
Projetos 

19 2 21 

Nº de 
Municípios

5 2 06 

Valor 
Financiado 
(R$) 

   
106.885,35 

700.477,17 807.362,52

Empregos 
Mantidos 

29 42 71 

Empregos 
Gerados 

18 21 39 

Recursos Liberados pela GoiásFomento 

MUNICÍPIO 
ARTESANAT

O 
MINERAL 

EMPRESAS 
MINERADORA

S 

TOTA
L 

Anápolis 10.000,00 0,00 1 
Avelinópolis 0,00 600.000,00 1 

Cristalina 30.000,00 0,00 6 
Goiânia 10.000,00 0,00 2 
Mara Rosa 0,00 594.184,85 1 
Pirenópolis 30.000,00 0,00 6 
TOTAL GERAL 80.000,00 1.194.184,

85
17 

PROCESSOS PARA LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTOS NA 

GOIÁSFOMENTO 

Nº EMPRESA RAMO 
SUBSTÂNCI
A MINERAL

MUNICÍPIO 
VALOR 

FINANCIADO 
(R$) 

1 E M de Souza 
Indústria 
Cerâmica Argila Silvânia R$ 566.800,00

2
Cerâmica 
Lider Ltda 

Indústria 
Cerâmica Argila Itumbiara R$ 301.600,00

3

Cerâmica 
Manasses 
Ltda 

Indústria 
Cerâmica 

Argila Anápolis R$ 286.000,00

4

Cerâmica 
Terra Santa 
Ltda 

Indústria 
Cerâmica 

Argila São Simão R$ 536.523,53

5
Cerâmica 
Três Irmãos 

Indústria 
Cerâmica Argila Vianópolis R$ 484.793,00

6

Bell 
Telecomunica
ções 

Indústria 
de Brita 

Basalto Jandaia R$ 892.950,00

8
Brasília 
Mineração 

Indústria 
de Brita Mineração

Monte 
Alegre R$ 995.050,00

9

Britagram 
Britas e 
Granitos 
Mineradora 

Indústria 
de Brita 

Granulito
Nova 
Veneza R$ 999.600,00

1
0 Embracol 

Concreteir
a 

Cimento, 
Areia e 
Brita Goiânia 

R$ 
1.000.000,00

1
1

Fortmix 
Concretos 
Ltda 

Concreteir
a 

Cimento, 
Areia e 
Brita Luziânia 

R$ 
1.000.000,00

1
2

Ecoblending 
Ambiental 
Ltda 

Co-
processame
nto de 
clínquer 

Res 
Minerais Cezarina 

R$ 
1.000.000,00

1
3 Rio Granito 

Indústria 
de Rochas 
Ornamentai
s Granito 

Senador 
Canedo R$ 498.511,02

1
4

Calcário 
Quilombo 
Ltda 

Indústria 
de Pó 
Calcário Calcário Silvânia R$ 570.400,00
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1
5 Calbrax 

Indústria 
de Pó 
Calcário Calcário 

Guarani de 
Goiás 

R$ 
1.000.000,00

1
6

Mineração 
Capa Branca 

Indústria 
de Pó 
Calcário Calcário Rio Verde R$ 485.137,95

1
7 Titanio 

Extração 
de titânio Titânio 

Sta 
Barbara 

R$ 
1.000.000,00

1
8

Ind. Com. 
Bebidas 
Panoff 

Indústria 
de Água 
Mineral 

Água 
Mineral Marzagão R$ 662.000,00

1
9

Turmalina 
Negra 

Indústria 
de Jóias Gemas Goiânia R$ 215.684,17

T  O  T  A  L     - 
R$ 

12.495.049,67

PROCESSOS EM ANÁLISE NA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNMINERAL 

Nº EMPRESA RAMO 
SUBSTÂNCIA 
MINERAL 

MUNICÍPIO
VALOR 

FINANCIADO 
(R$) 

20 V.J. Correia 

Indústria 
Cerâmica 

Argila 

Campos 
Verdes 
Goiás R$ 241.100,00

21

Pedras Urtigão 
IND. e COM. de 
Produtos 
Minerais 

Indústria de 
Brita 

Brita Mineiros R$ 500.000,00

22
Brasil 
Minérios LTDA 

Extração de 
Vermiculita 

Vermiculita

São Luis 
de Montes 
Belos/GO R$ 500.000,00

23

Art-Traço 
Artefatos de 
Cimento LTDA 

Concreteira 
Cimento, 
Areia e 
Brita 

Aparecida 
de 
Goiânia  R$ 122.511,16

24

Esmeralda Ind. 
e Com. de Água 
Mineral LTDA 

Indústria de 
Água Mineral

Água 
Mineral Jussara 

R$ 
1.000.000,00

T  O  T  A  L     - 
R$ 

2.363.611,16

     
T  O  T  A  L  ( 

2.4 +2.5)     - 
R$ 

14.858.660,83

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 – Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 
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2501 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA 

GESTOR: 

� SERGIO RAMOS CAIADO 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ formulação da política estadual e a sua execução, 

direta ou indiretamente, no que se refere a 

transportes; 

♦  formulação da política estadual e a sua 

execução, direta ou indiretamente, no que se 

refere a obras públicas; 

♦ formulação da política estadual e a sua execução, 

direta ou indiretamente, no que se refere a  

energia e; 

♦ formulação da política estadual e a sua execução, 

direta ou indiretamente, no que se refere a  

telecomunicaçõe; 

♦ formulação da política estadual e a sua execução, 

direta ou indiretamente, no que se refere ao 

controle e à fiscalização da qualidade na 

prestação ou fornecimento desses produtos ou 

serviços, e; 

♦ a administração dos terminais de passageiros de 

propriedade do Poder Público Estadual; 

♦ - Redação dada pela Lei nº 16.662, de 23-07-2009. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ GOIÁS COMPETITIVO E PÓLO ECONÔMICO REGIONAL 

� Legislação:

♦ Lei Nº 13.456, de 16 de abril de 1.999 – Dispõe 

sobre a organização da administração direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo e dá 

outras providências. 

♦  Define a estrutura básica comum às Secretarias 

de Estado; 

♦  Cria os Cargos de Nível de Direção Superior NDS 

(art.12)  

♦ Lei Nº 13.550, de 11 de novembro de 1.999. 

Modifica a organização administrativa do Poder 

Executivo e dá outras providências. 

♦ Cria a Secretaria de Infra-Estrutura que absorve 

as competências e atribuições definidas na Lei nº 

13.456, de 16 de abril de 1.999, da extinta 

Secretaria de Transportes e Obras Públicas e da 

Metais de Goiás S/A relativas ao fomento à 
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mineração, esta ultima em processo de liquidação 

(Art 5°). 

♦ É criada, com o respectivo cargo de Secretário de 

Estado, a Secretaria de Estado de Infra-

Estrutura, com as mesmas finalidades, 

competências e atribuições das extintas 

Secretarias de Estado de Transportes e Obras 

Públicas e de Minas, Energia e Telecomunicações, 

bem como da Metais de Goiás S/A, relativas ao 

fomento à mineração (Art 5°). 

♦ Além das unidades administrativas básicas 

enumeradas no art. 3° da Lei nº 13.456, de 16 de 

abril de 1.999, a Secretaria de Estado prevista 

no artigo 5º pode ser dotada de até 5 (cinco) 

superintendências, a serem criadas por decreto do 

governador, com os correspondentes cargos de 

nível de direção superior. 

♦ Decreto Nº 5.142, de 11 de novembro de 1.999. 

Dispõe sobre a estrutura básica da Secretaria de 

Infra-Estrutura e das agências autárquicas, fixa 

normas diversas para os fins que especifica e dá 

outras providências. 

♦ A estrutura especifica da Secretaria de Infra-

Estrutura – SEINFRA, ficando assim definida 

(inc.I ao VI art. 1º): 

♦ As despesas com pessoal ativo e inativo das 

Secretarias de Transportes e Obras Públicas e de 

Minas, e Energia e Telecomunicações, ocorrerão à 

conta dos orçamentos setoriais da Secretaria da 

Infra-Estrutura (inciso IV, art. 22). 

♦ Lei 14.046, de 21 de dezembro de 2.001 - Autoriza 

o Poder Executivo a praticar os atos que 

especifica na área de energia elétrica e dá 

outras providências. 

♦ Decreto Nº 5.259, de 18 de julho de 2.000, Aprova 

o Regulamento da Secretaria de Infra-Estrutura – 

SEINFRA e dá outras providências. 

♦ Lei Nº 13.782, de 03 de janeiro de 2.001 - 

Introduz modificações na organização 

administrativa do Poder Executivo e dá outras 

providências.  

♦  Extingue a Superintendência de Mineração na 

SEINFRA (alínea “c ” inc.V art. 1°). 

♦  Transfere o Conselho de Geologia e Recursos 

Minerais a vinculação e a gestão do Fundo de 

Fomento à Mineração para a Secretaria de 

Industria e Comércio. 

♦ Transfere a Secretaria Executiva do Fundo de 

Fomento à Mineração para Diretoria de Mineração e 

Recursos Naturais da Agência Goiana de 

Desenvolvimento Industrial e Mineral.  

♦ Decreto Nº 5.610, de 27 de junho de 2.002 - 

Aprova o regulamento previsto no art. 1° da Lei 

n. 14.046, de 21 de dezembro de 2.001. 
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♦  Compete a SEINFRA a realização de obras e 

serviços na área de energia elétrica (Inc.I art. 

1º). 

♦ Lei Nº 14.383, de 31 de dezembro de 2.002 - 

Modifica a organização administrativa do Poder 

Executivo e dá outras providências. 

♦ A Secretaria de Infra-Estrutura passa a contar em 

sua estrutura com uma representação da 

Procuradoria Geral do Estado (Art. 5º) 

♦ Cria Gerência Executiva para Assuntos de 

Transportes da Região Metropolitana de Goiânia 

(item 1, alínea “s ” , inc.V, art. 1º) 

♦ Lei Delegada Nº 04, de 20 de junho de 2.003, 

Institui subsídios para os ocupantes dos cargos 

em comissão que especifica. 

♦  Anexo Único - define os subsídios para os 

ocupantes dos cargos em comissão da estrutura 

básica. 

♦ Lei Delegada Nº 06, de 1º de julho de 2.003 – 

Introduz alterações nas leis delegadas que 

especifica: 

♦ Altera a tabela de quantitativo dos cargos de 

provimento em comissão por referência do Anexo 

Único da Lei Delegada Nº 03, de 20 de junho de 

2.003.(Art. 1º) 

♦ Dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º da 

Lei Delegada Nº 04, de 20 de junho de 2.003. 

(Art. 2°) 

♦ O Anexo Único – Os cargos Comissionados da 

Estrutura Básica da Lei Delegada Nº 04 de 20 de 

junho de 2.003, passa a ser o que acompanha esta 

Lei. (Revoga o Anexo Único da Lei Delegada Nº 04 

(art.3º). 

♦ Lei Delegada Nº 08, de 15 de outubro de 2.003 - 

Cria unidades administrativas complementares nos 

órgãos e nas entidades que especifica e dá outras 

providências.  

♦  Cria os cargos de Gerentes e Supervisores. 

♦  Anexo XVIII – Define a estrutura complementar da 

Secretaria de Infra-Estrutura. 

♦ Lei Delegada Nº 10, de 21 de outubro de 2.003 – 

Institui funções comissionadas no âmbito da 

administração direta, autarquia e fundacional do 

Poder Executivo e fixa os valores das 

gratificações que lhes são correspondentes (Art 

6°). 

♦ Decreto Nº 5.959, de 04 de junho de 2.004 - 

Aprova o Regulamento da Secretaria de Infra-

Estrutura - SEINFRA e dá outras providências. 

(revoga o Decreto nº 5.259 de 18 de julho de 

2000). 
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♦ Lei Nº 15.123, de 11 de fevereiro de 2005. 

Modifica a organização administrativa do Poder 

Executivo e dá outras providências. 

♦ Altera a denominação da Gerência Executiva para 

Assuntos de Transportes da Região Metropolitana 

para Gerência Executiva dos Recursos Energéticos 

Renováveis ( Alínea “ e ”, inc.VIII, art. 1º) 

♦ A Transporte Coletivo S/A – METROBUS passa ser 

jurisdicionada a Secretaria das Cidades (Inc.VI, 

art. 2º) 

♦ Decreto nº 6.085, de 21 de fevereiro de 2005 . 

Institui o Programa Goiano de Biodiesel e o 

Comitê.  

♦ Lei nº 15.714, de 28 de junho de 2006 - Autoriza 

a constituição da Empresa de Economia Mista que 

menciona, promove a reorganização administrativa, 

técnica e societária da Companhia Energética de 

Goiás-CELG, e dá outras providências. 

♦  Jurisdicionada à Secretaria de Infra-Estrutura. 

♦  Decreto nº 6.569, de 21 de novembro de 2006 - 

Regulamenta a Lei nº 15.714, de 28 de junho de 

2006, que autoriza a constituição da Companhia 

Goiás de Participações-GOIASPAR e dá outras 

providências. 

♦ A GOIASPAR terá sede e foro em Goiânia, Capital 

do Estado de Goiás, e será jurisdicionada à 

Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, cujo 

titular será o representante do Estado de Goiás, 

como acionista majoritário da Companhia, na 

Assembléia Geral (§2º, art. 1º). 

♦ LEI Nº 16.237, DE 18 DE ABRIL DE 2008 - Autoriza 

a constituição da Companhia de Telecomunicações e 

Soluções – CELGTelecom e dá outras providências. 

♦ Art. 7o Fica alterada a denominação social da 

Companhia Goiás de Participações – GOIASPAR, 

criada com fundamento no art. 1º da Lei no 

15.714, de 28 de junho de 2006, para Companhia 

Celg de Participações – CELGPAR. 

♦ Parágrafo único. Na Lei no 15.714, de 28 de junho 

de 2006, as referências à “Companhia Goiás de 

Participações – GOIASPAR ” passam a ser à 

“ Companhia Celg de Participações – CELGPAR” . 

♦ Lei 16.272 de 30 de maio 2008 - Dispõe sobre a 

organização da administração direta, autárquica e 

fundacional do Poder Executivo. (Reforma 

Administrativa do Estado); 

♦ Regulamento aprovado pelo Decreto nº 6.937, de 

1º-07-2009 

♦ Alteração do inciso XVI do art. 6° da Lei 16.272 

de 30 de maio de 2008 com redação dada pela Lei 

nº 16.662, de 23-07-2009; 
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AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦  Empreendemos uma gestão dando continuidade à 

busca do equilíbrio financeiro do Estado em todas 

as áreas de atuação, com responsabilidade 

retomamos seletivamente os investimentos e as 

despesas que não poderiam ser postergados, 

mantendo a qualidade dos serviços e estradas do 

estado e atendendo a demanda do crescimento 

econômico do Estado. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA:

♦  PDTG - Plano Diretor de Transporte de Goiás, que 

subsidia todo planejamento de desenvolvimento na 

área de transporte de cargas. 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações:

♦  POTÊNCIA TOTAL GERADA MWH; 

♦  Nº DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS; 

♦  Nº DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXECUTADAS; 

♦  PERCENTUAL DE PROJETO EXECUTADO 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 1011 - PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA 

RODOVIÁRIA 

� Ação 1003 - Terceira Via 

Realizações: 

Acompanhamento das obras e serviços realizados pelo 

extinto Fundo de Transportes, sucedido pela Ação Terceira 

Via, e outros assunto de interesse junto à Agência Goiana de 

Transporte e Obras-AGETOP. 

( x ) Gestão Participativa 

( x ) Gestão com Foco nos Resultados 

( x ) Política de Gestão de Pessoas
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PROGRAMA 1023 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO 

DIST. FEDERAL 

� Ação 2382 - Reestruturação do Transporte Coletivo na 

Região do Entorno do DF 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 1034 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL 

DE TRANSPORTE 

� Ação 1040 - Implantação e Melhoria de Acessos e 

Terminais Intermodais  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 1041 - Adequação do Sistema de Transporte 

Rodoviário ao PDTG.  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 1059 - Conclusão das Obras em Andamento - SEINFRA  

Realizações: 

Gestões junto ao Governo Federal para retomada da obra 

do aeroporto de Goiânia. 

Negociação de novas fontes de financiamento para 

projetos. 

� Ação 1080 - Implantação de Anéis Viários em Grandes 

Cidades.  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 1082 - Implantação de Obras de Arte em Rodovias 

Municipais e Estaduais.  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 1084 - melhoria do transporte intermunicipal de 

passageiros.  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 
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� Ação 2277 - Desenvolver o Transporte Aéreo de Carga  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2298 - PDTG - Plano Diretor de Transporte de 

Goiás  

Realizações: 

� Destacamos ações na busca de fontes de 

financiamento para os Projetos e Obras em 

andamento. 

� -Elaboração Termo de Referência para contratação de 

serviço técnico de diagnóstico e plano de ação para 

revisão do Plano de Desenvolvimento do Sistema de 

Transporte do Estado de Goiás-PDTG; 

� Gestões junto ao Banco Mundial-BIRD para obtenção 

de recursos financeiros para desenvolver o PDTG; 

� Participação no grupo de trabalho G5+1, que 

elaborou o Plano Diretor da Hidrovia Paranaíba-

Paraná-Tiête, com a participação dos estados de 

Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, Mato 

Grosso do Sul, em conjunto com a Agência Nacional 

de Transportes Aquaviários-ANTAQ;  

� Participação dos estudos de navegabilidade dos rios 

Araguaia e Tocantins; 

� Coordenação de seminário sobre Hidrovias, com a 

participação de órgãos estaduais, federais, 

municipais e sociedade civil; 

� Participação em reuniões externas acerca da 

Parceria Público Privada de concessão do serviço de 

travessia precedido de obra sobre o Rio Araguaia, 

Ponte do Cocalinho, ligando a GO-454 e MT-326, 

negociação com o consórcio Caminhos do Sol para 

retomada da obra ; 

� Elaboração de projeto básico e convênio com a 

VALEC-Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, para 

transformar a ponte acima citada em ponte Rodo-

Ferroviária, destinada a atender ao ramal Oeste da 

Ferrovia Norte-Sul; 

� Ação 2300 -Implantação do Alcoolduto Senador 

Canedo/Paulínia  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2561 - Fretamento de Transporte Coletivo 

Rodoviário.  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 
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� Ação 2989 - Programa Transporte Cidadão na RMG (LEI Nº 

16.275).  

Realizações: 

PROGRAMA 1039 - PROGRAMA ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES

� Ação 1073 - Reforço do Sistema Elétrico com 

Implantação de LTs E SEs. 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 1074 - Implantação de Redes de Distribuição Rural 

Realizações: 

Destacamos nesta ação o Programa Luz Para Todos, que 

apesar das limitações de investimentos realizou instalações 

rurais beneficiando 5125 proprietários rurais. 

� Ação 1075 - Implantação de Redes de Distribuição 

Urbana 

Realizações: 

Desenvolvimento de projetos elétricos de rede de 

distribuição urbana. 

� Ação 1076 - Implantação de Redes/Iluminação de Vias 

Públicas e Praças Esportivas. 

Realizações: 

Desenvolvimento de projetos elétricos de iluminação de 

estádios de futebol e de praças públicas. 

� Ação 1079 - Telecomunicações para Todos. 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 
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� Ação 2307 - Balanço Energético e Cadastro do Parque 

Gerador Elétrico. 

Realizações: 

Foram confeccionados o bego e o parque gerador, 

iniciado processo para impressão do parque sucroalcooleiro do 

estado de Goiás. 

� Ação 2311 - Apoio Institucional e Operacional à 

GOIASGÁS 

Realizações: 

Suporte ao Secretário para gestão e planejamento de 

Infraestrutura à Agência Goiana de Gás-GOIASGÁS. 

PROGRAMA 1050 - PROGRAMA GOIÁS PAVIMENTADO 

� Ação 2931 - Planejamento, Gestão, Estudos, Projetos e 

Supervisão 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 1846 - PROGRAMA POLÍTICA INTEGRADA PARA O SERVIÇO DE 

TRANSPORTE RURAL 

� Ação 1131 - Mapeamento das Rodovias Vicinais 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 1132 - Desenvolver Banco de Dados 

Multidisciplinar 

Realizações: 

Investimento na infraestrutura de informática. 

� Ação 1133 - Otimização do Sistema de Tráfego 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 
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PROGRAMA 1855 - PROGRAMA GOIANO DE BIOENERGIA 

� Ação 1141 - Adequação do Sistema Elétrico para a 

Bioenergia 

Realizações: 

Investimento em infraestrutura informática. 

� Ação 1142 - Adequação do Sistema de Transporte para a 

Produção da Bioenergia 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2560 - Integração e Promoção da Bioenergia 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 1874 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA 

COMPETITIVIDADE 

� Ação 1050 - Implantação da Ferrovia Leste-Oeste.  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 1051 - Implantação da Ferrovia Norte-Sul.  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 1052 - Implantação do Ramal do Gasoduto até 

Goiás.  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 
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PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

� Ação 2858 - Desenvolvimento e Implementação de 

Políticas/Normas de Remunerção no Âmbito do Poder 

Executivo 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2859 - Implementação do Programa Saúde no Serviço 

Público 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3314 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA GERENCIAL NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS (PEG) 

� Ação 2878 - Ação para Promoção da Excelência Gerencial 

nas Organizações Públicas do Estado de Goiás. 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3317 - PROGRAMA ESTADUAL DE INVESTIMENTOS, PARCERIAS 

E DESESTATIZAÇÃO 

� Ação 2893 - Manutenção e Conservação dos Terminais 

Rodoviários do Estado 

Realizações: 

Foram executadas todas as ações previstas para manter 

os terminais 

PROGRAMA 4001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 - Apoio Administrativo. 
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2601 – GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

GESTOR: 

�Roberto Gonçalves Freire 

VISÃO INSTITUCIONAL 

�Objetivo Institucional:

A Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

do Estado de Goiás (SEMARH) tem como competência 

formular, coordenar, articular e executar a política 

estadual de gestão e proteção dos recursos ambientais 

e de gerenciamento dos recursos hídricos, visando o 

desenvolvimento sustentável em todo o Estado de Goiás. 

Além disso, a SEMARH é também responsável pela 

formulação e coordenação da política estadual de meio 

ambiente, de recursos hídricos, florestas e 

biodiversidade. Ela ainda coordena e participa da 

elaboração do zoneamento agro-ecológico-econômico do 

Estado. Também está na competência da SEMARH a 

coordenação do Sistema de Prevenção e Controle de 

Poluição Ambiental e a coordenação e gestão do Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação. 

�Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 - 

Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Eixo: 3-Desenvolvimento Regional e Local Sustentável 

/Macro Objetivo: Goiás Integrado e Sustentável 

/Estratégia Mobilizadora: Qualidade Ambiental e 

Responsabilidade Social. 

�Legislação:

A Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

- Semarh, instituída pela Lei n. 12.603, de 07 de 

abril de 1995, com alterações introduzidas pela Lei 

n.13.456,de 16 de abril de 1999, e posteriormente pela 

Lei n. 14.383, de 31 de dezembro de 2002, constitui-se 

em órgão da administração direta do Poder Executivo. 

A Semarh atua no âmbito do Estado de Goiás como órgão 

seccional, coordenador do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA - em nível estadual, de acordo com 

o inciso V do art. 6° da Lei Federal n. 6.938, de 31 

de agosto de 1981, modificado pelo inciso III do art. 

1° da Lei Federal n. 7.804, de 18 de julho de 1989, e 

integra o Sistema Nacional de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos, criado pela Lei n. 9.433, de 08 de 

agosto de 1997.  
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AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

�Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

No decorrer de 2009 obtivemos o desenvolvimento 

normal de nossas ações finalísticas, entretanto 

algumas ações foram prejudicadas pelo quadro 

insuficiente de servidores.  

Em se tratando das melhorias aos servidores do 

órgão tivemos êxito em ganhos remuneratórios e 

reestruturação física, garantindo assim o bem estar 

do servidor. 

No mais, ações inovadoras como instrumentos de 

gestão temos alcançado bons resultados, que trarão 

benefícios consideráveis à gestão ambiental goiana.  

�Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA:

Planejamento Estratégico  

�Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho dos 

Programas e das Ações:

Resíduos sólidos gerenciados, Análise da água 

realizada, fiscalização realizada, área protegida 

regularizada, gestão ambiental descentralizada e 

pessoa orientada sobre educação ambiental.  

�Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 1853 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO – VAPT-

VUPT 

� Ação 2553 - Promover a acessibilidade do cidadão aos 

serviços do vapt-vupt 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

( ) Gestão Participativa       

(X) Gestão com Foco nos Resultados  

( ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1855 - GOIANO DE BIOENERGIA  

� Ação 2573 - Bioenergia Sustentável 

Realizações:  

�Incentivo para que as Usinas de Cana de açúcar tenham 

colheita mecanizada, assim a partir de 2007, 100% das 

Usinas possuem colheita mecanizada.  

PROGRAMA 1856 - GOIÁS QUALIDADE AMBIENTAL 

� Ação 1144 - Revitalização da Bacia Hidrográfica 

Tocantins/Araguaia 

Realizações:

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 1145 - Redução de Passivos ambientais 

Realizações:

�As realizações desta ação foram incorporadas à ação 

orçamentária 2598. Para o orçamento 2010 extinguimos 

esta ação. 

� Ação 1146 - Meia ponte rio por inteiro  

Realizações:

�Como informado no relatório de 2008, não houve ações 

específicas no período, entretanto as ações de 

Fiscalização, Monitoramento, Licenciamento Ambiental, 

Recursos Hídricos, Educação Ambiental, entre outras 

realizaram suas ações atendendo à Bacia do Rio Meia 

Ponte, em suas diversas demandas.  

� Ação 1147 - Proteção de espécies ameaçadas 

Realizações:  

�Na execução do projeto Quelônios, em 2009, constatou-

se a existência de cerca de 4 mil covas, entretanto 

fortes chuvas provocaram cheias inesperadas que 

comprometeram os ninhos, sendo necessário 

remanejamento, assim foram salvas 1,8 mil covas.  

� Ação 1148 - Zoneamento ecológico-econômico 

Realizações: 

�Auxiliamos na elaboração de termo de referência para 

viabilizar contratação de técnicos para a realização 

do Zoneamento ecológico –econômico.  

Importante esclarecer que a coordenação geral 

dos trabalhos do ZEE é realizada pela Secretaria das 

Cidades e pela SEMARH, no entanto, a unidade 

“ física ” de coordenação do ZEE está localizada na 

SECIDADES, e o convênio foi celebrado entre o MMA e a 
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SECIDADES. Assim, maiores detalhes sobre o andamento 

dos trabalhos do ZEE-GO serão colocados no Relatório 

de Gestão da Coordenação do ZEE-GO da SECIDADES. 

� Ação 1150 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Realizações: 

�Realização de análise técnica dos processos de 

licenciamento de empreendimentos nos assuntos 

referentes à geração de resíduos; 

�Elaboração de parecer técnico e realização de 

vistoria quanto ao licenciamento de aterros 

sanitários municipais e os planos de gerenciamento de 

resíduos industriais; 

�Realizada proposta de regulamento e termos de 

referência para licenciamento ambiental dos projetos 

de tratamento e disposição de resíduos sólidos e 

correlatos; 

�Realizações de ações com a à Secretaria das Cidades 

relacionadas à programas de saneamento básico; 

�Elaborado diagnóstico da disposição do lixo dos 

municípios goianos; 

�Deu-se início ao acompanhamento junto à Secretaria do 

Planejamento com relação à implantação do programa de 

resíduos sólidos da RIDE; 

�Coordenação geral do Programa de Gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos, “Projeto Piri Limpo ”, por ocasião 

do Carnaval de 2009 na cidade de Pirenópolis, 

objetivando assegurar a qualidade ambiental durante o 

evento. 

� Ação 2588 - Licenciamento Ambiental  

Realizações:  

�Foram emitidas 485 licenças simplificadas -LAS, 137 

licenças prévias, 838 licenças de funcionamento, 1335 

licenças de funcionamento e 51 licenças de 

loteamento, totalizando 2846 licenças expedidas.  

�Realização de palestras sobre Licenciamento 

Ambiental, Agrotóxicos, Estudos de Impacto Ambiental; 

�Participação de reuniões técnicas, bem como reuniões 

e audiências públicas; 

�Assinatura do Termo de cooperação técnica com a 

Superintendência Regional do Incra, o Ministérios 

Público Federal e Estadual e o Ibama para regularizar 

a questão ambiental em projetos de assentamentos 

(PA´s) no Estado. Simultaneamente será criado um 

grupo de trabalho que contará com um representante e 

um suplente de cada um desses órgãos para analisar a 

situação do passivo ambiental dos assentamentos e 

apontar as soluções possíveis para cada caso. 
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� Ação 2591 - Implementação de instrumentos de gestão 

ambiental  

Realizações:  

�Com a Reforma Administrativa que incorporou a Agência 

Goiana do Meio Ambiente à Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente as realizações desta ação estão sendo 

realizadas pela ação 2596. 

� Ação 2592 - Monitoramento ambiental  

Realizações: 

Em 2009, tivemos ainda a limitação de recursos 

para investimento e sem o amparo do projeto PNMA, 

mantivemos o monitoramento do RIO MEIA PONTE nos 

pontos definidos historicamente, contemplando os 07 

pontos localizados a montante e á jusante de Goiânia -

GO. Estas informações junto a outras fazem parte de um 

banco de dados históricos para a SEMARH/GOIÁS. Em 

destaque maior, foram também mantidos e ampliados o 

monitoramento em outras bacias hidrográficas no 

Estado, como; Rio Araguaia – Aragarças, Aruanã, 

Bandeirantes e Luiz Alves-GO, Rio Quente em Rio 

Quente/Caldas Novas, Rio das Almas em Pirenópolis –

GO, Rio Vermelho em Goiás – GO, Rio São Domingos – São 

Domingos – GO,Rio Passa Três/Maranhão – Uruaçu-GO, Rio 

Claro – Jataí-GO,Rio São Marcos – Catalão/Davinopolis-

GO, Rio Corumbá – Corumbá de Goiás, Rio dos Bois – 

Anicuns-GO.Continuamos monitorando também vários 

lagos/barragens em municípios Goianos 

Em Julho/2009, novamente se destacou as 

atividades executadas na CAMPANHA ARAGUAIA/2009, 

estendendo as atividades para o Lago no município de 

Minaçú. Mantivemos ainda nossas coletas na execução do 

monitoramento de efluentes industriais em todo o 

estado, visando subsidiar o licenciamento e 

fiscalização da Instituição. O Monitoramento da 

QUALIDADE DO AR em Goiânia - GO, apesar de todos os 

esforços não foi continuado em 2009, devido à falta de 

estruturação e condições dos equipamentos utilizados. 

Realizou-se 13361 análises fisico-químicas e 

exames bacteriológicos realizados em 686 pontos 

amostrados, para tanto foram realizadas 237 coletas.  

Deste modo, o Monitoramento ambiental trabalhou 

com 149 municípios beneficiando 3.991.746 habitantes 

(IBGE).  

� Ação 2593 - Fiscalização ambiental  

Realizações: 

As ações da fiscalização resultaram em 2.378 

processos vistoriados, 1.425 materiais apreendidos 

(tarrafas, pindas, bóias, redes, etc.), 3.743 kg de 

pescados apreendidos, 15 sacos de carvão apreendido, 

27,74 m3 madeira apreendida, 1 animais silvestre 

apreendido, 1.892 lascas apreendidas e 418 denúncias 

atendidas.   

No período da piracema, novembro de 2008 a 

fevereiro de 2009, foi proibida a pesca embarcada e 
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só permitida a pesca em barranco. Foi liberada a pesca 

de subsistência praticada por ribeirinhos que utilizam 

o pescado apenas como complemento alimentar seu e de 

sua família, desde que não comercializassem o  

pescado. Também foi liberada a pesca científica 

devidamente licenciada. 

Na execução da Campanha Araguaia 2009, realizou-

se cadastramento e fiscalização dos acampamentos 

instalados ao longo do Rio Araguaia, realização de 

blitz ambiental em ação conjunta dos educadores 

ambientais da SEMARH, Batalhão Ambiental e Policia 

Rodoviária Federal, com orientações, distribuições de 

brindes como réguas para medir peixes, sacolas para 

lixo em automóveis e cartazes com normas de 

convivência com o Rio Araguaia 2009, para serem 

afixadas nos acampamentos e desenvolvimento de 

atividades de fiscalização (foram montados 5 postos de 

fiscalização ao longo da bacia do Araguaia. 

Limpeza das praias – Araguaia 2009 

� Ação 2594 - Gestão de áreas protegidas  

Realizações: 

�Efetuado pagamento de 5.350.000,00 em regularização 

fundiária do Parque Estadual de Terra Ronca; 

�Realização de estudos técnicos, elaboração de 

proposta para a criação de zona de amortecimento para 

ampliação do Parque Estadual Altamiro de Moura 

Pacheco;  

�Processo de criação de unidade de conservação no 

campus da UEG em Anápolis-GO: realização de vistoria 

técnica; 
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�Realização de vistoria técnica para a avaliação do 

potencial para a criação de unidade de conservação no 

Morro da Serrinha, em Goiânia-GO; 

�Revisão dos produtos entregues relacionados ao Plano 

de Manejo (Fase 2) do Parque Estadual Altamiro de 

Moura Pacheco; 

�Revisão dos produtos entregues para elaboração do 

Plano de Manejo (Fase 1) da Área de Proteção 

Ambiental – APA João Leite; 

�Elaboração do Plano de Manejo da Estação Ecológica de 

Nova Roma: fiscalização dos serviços contratados para 

a elaboração, participação em reuniões técnicas, 

realização de duas oficinas de planejamento; 

�Elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual dos 

Pirineus: avaliação dos produtos entregues, 

participação em reuniões técnicas; 

�Realização de fiscalização permanente nas Áreas de 

Proteção Ambiental – APAs da Serra Geral, João Leite 

e Pireneus; 

�Realização de fiscalização sob demanda nos Parques 

Estaduais da Serra Dourada, Paraúna, Araguaia, Serra 

de Jaraguá; 

�Realização de fiscalização sob demanda nas APAS Pouso 

Alto, Serra Dourada, Serra da Jibóia, Serra das Galés 

e da Portaria, Encantado; Área de Relevante Interesse 

Ecológico – ARIE Águas e São João e Floresta Estadual 

do Araguaia; 

�Implantação de aceiros nos Parques Estaduais de Terra 

Ronca, Serra de Caldas Novas, Altamiro de Moura 

Pacheco, Pireneus, Mata Atlântica e Telma Ortegal; 

�Manutenção geral de máquinas e equipamentos e 

infraestrutura nos Parques Estaduais de Terra Ronca, 

Serra de Caldas Novas, Altamiro de Moura Pacheco, 

Pirineus, Mata Atlântica, Telma Ortegal e Estação 

Ecológica de Nova Roma; 

�Acompanhamento dos Programas Básicos Ambientais da 

Barragem do Ribeirão João Leite (Unidades de 

Conservação, Educação Ambiental, Desmatamento, 

Resgate de Fauna, Monitoramento de Fauna Atropelada 

na Rodovia BR 060/153, Recuperação de Áreas 

Degradadas); 

�Realização de vistorias em processos de licenciamento 

ambiental de empreendimentos localizados em zona de 

entorno de unidades de conservação de proteção 

integral, unidades de conservação de uso sustentável 

e áreas prioritárias para a conservação da 

biodiversidade; análise processual; emissão de 

parecer; emissão de 2.828 autos de infração e 39 

termos de embargo. 

� Ação 2595 - Gestão dos recursos hídricos em Goiás 

Realizações:

�Conclusão do processo de instalação do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (CBH Paranaíba); 
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�Ações do convênio com a ANA, os Estados de Minas 

Gerais e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, 

para a integração da gestão dos recursos hídricos da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba; 

�Acompanhamento, elaboração de Termos de Referência e 

ações do Programa Nacional de Desenvolvimento dos 

Recursos Hídricos - PROÁGUA NACIONAL, para o Estado 

de Goiás; 

�Fórum Nacional de Órgãos Gestores de Águas: 

�Plano Estadual de Infra-estrutura Hídrica, por meio 

de convênio com o Ministério da Integração Nacional: 

licitação e procedimentos administrativos necessários 

à contratação de consultoria para elaboração do 

plano; 

�Plano Estadual de Aproveitamento Hidroagrícola das 

Bacias Hidrográficas do Estado de Goiás, por meio de 

convênio com o Ministério da Integração Nacional: foi 

contratado consórcio e iniciada a elaboração do 

plano; 

�Atlas de Regiões Metropolitanas: 03 reuniões com 

técnicos ANA, da SANEAGO e consultores, objetivando 

apresentar contribuições e avaliar os trabalhos 

executados; 

�Projeto Aqüífero Guarani: 

♦ Participação no II Congresso Aqüífero Guarani, 

realizado pelo Ministério do Meio Ambiente; e 

♦ Capacitação para utilização do Sistema de 

Informações Geográficas do Sistema Aqüífero 

Guarani. 

�Participação nos seguintes eventos: 

♦ X Encontro Nacional de Comitê de Bacias 

Hidrográficas, realizado pelo Fórum Nacional de 

Organismos de Bacia; 

♦ Primeiro encontro de comitês de bacia 

hidrográfica Interestaduais; 

♦ Reuniões sobre a Gestão Integrada de Recursos 

Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco; 

♦ III Seminário de Desenvolvimento Sustentável da 

Bacia do Alto Tocantins; 

♦ Encontro Técnico sobre Cadastro e Outorga; 

♦ 03 palestras sobre Outorga de Água para 

Piscicultura, por solicitação da Secretaria 

Especial de Aqüicultura e Pesca; 

♦ Palestra no 4º Seminário da Engenharia 

comemorativo ao Dia Mundial da Água sobre A 

cobrança pelo uso da água; 

�Realização de treinamento e dia de campo para os 

técnicos da Superintendência; 

�Sistema de Informações sobre Águas Subterrâneas: 
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♦ Redefinição da estruturação necessária para 

implementação do Acordo de Cooperação Técnica 

assinado com o CPRM para alimentação do sistema. 

♦ 5º Fórum Mundial da Água. O evento foi realizado 

durante uma semana em Istambul, na Turquia. 

�Sistema de Outorga e Fiscalização do Direito de Uso 

dos Recursos Hídricos Sob Domínio do Estado de Goiás: 

♦ -Processos recebidos:   1983 

♦ -Portarias emitidas:   1027 

♦ -Vistorias realizadas:            108 

♦ -Processos vistoriados:   1619 

♦ -Análises prévias:    2468 

♦ -Pareceres emitidos:   1628 

♦ -Denúncias recebidas:           38 

♦ -Advertências, notificações e multas 

aplicadas:142 

♦ -Interdições:                  4 

♦ -Mediação de Conflitos:   120 
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Gráfico 1. Evolução do Sistema de Outorga de Direito de Uso 

das Águas Sob Domínio do Estado de Goiás 

� Ação 2596 - Formular a Política e os Instrumentos de 

Gestão Ambiental  

Realizações:

�Capacitação de dois técnicos da SEMARH em Produção 

Mais limpa, visando a promoção e a divulgação de 

práticas de Produção Mais Limpa no setor produtivo 

goiano. Este treinamento está sendo ministrado pelo 

Centro Nacional de Tecnologias Limpas no período de 

setembro/2009 a julho2010, com 108 horas teóricas, 24 

horas práticas e previsão de 100 horas de atividades 

nas empresas piloto; 
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�Acompanhamento da consultoria contratada pelo IBAMA 

para a sensibilização dos governantes e cidadãos dos 

municípios do interior de Goiás, quanto à 

regulamentação da Lei sobre o ICMS Ecológico, por 

meio de seminários para a consolidação da proposta de 

lei e regulamentação da Emenda Constitucional no 

40/07 (Constituição do Estado de Goiás); 

�Participação em dois eventos em São Paulo: 

“ Biodiversity & Ecosystems Finance Seminar”  e “4º 

Carbon Markets Américas ”, com o objetivo de buscar 

informações e estabelecer contatos no mercado de 

Créditos de Carbono e em IEs para a conservação da 

biodiversidade; 

�Reunião com representantes da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República (SAE-PR), em 

Brasília, para apresentar a proposta da Bolsa de 

Títulos e Ativos Ambientais de Goiás – BTAAG; 

�Participação em Seminário sobre ICMS Ecológico em 

Anápolis. 

�Reunião na SEMARH com equipe da SAE-PR, do Instituto 

de Desenvolvimento Econômico e Sócioambiental (IDESA) 

e com Flávio Chaves, representante do Banco Mundial, 

para apresentação dos projetos da BTAAG, de 

Compensação Ambiental da SAE-PR e Mata Viva, do 

IDESA, e estabelecimento de parceria entre essas 

instituições; 

�Realização de evento para assinatura de Termo de 

Cooperação entre o Estado de Goiás e a SAE-PR para o 

desenvolvimento do projeto da BTAAG, com a 

participação do Governador Alcides Rodrigues e o 

Ministro da SAE, Mangabeira Ünger; 

�Participação em Mesa Redonda durante o XI FICA, sobre 

Mecanismos REDD(Redução das emissões por desmatamento 

e degradação); 

�Reunião de dois dias, em Goiânia com a Dra. Joanna 

Silver, da empresa Markit, Nova Zelândia, para 

discussão sobre a BTAAG e os registros de títulos 

ambientais; 

�Participação na 7ª Reunião do Business and 

Biodiversity Offsets Programme, em Paris - BBOP, no 

período de 29 de junho a 01 de julho; 

�Participação no “ Workshop on innovative 

international financing for biodiversity conservation 

and sustainable use ”, promovido pelo Working Group 

on Economic Aspects of Biodiversity, da Organização 

para cooperação e desenvolvimento econômicos – OCDE, 

em Paris, nos dias 02 e 03 de julho; 

�Reunião no Rio de Janeiro com o Fundo Brasileiro para 

a Biodiversidade – Funbio; 

�Participação na 11ª Assembléia da Rede de Fundos 

Ambientais da América Latina e Caribe – RedLAC, em 

Santa Marta, Colômbia, no período de 06 a 14 de 

novembro; 

�Objetivando incentivar o plantio de florestas 

energéticas no Estado de Goiás (Fomento Florestal), 
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temos um processo de regulamentação do Fomento 

Florestal que encontra-se no Gabinete Civil após 

esclarecimentos técnicos por parte da SEMARH; 

�Foi realizado o Prêmio Goiás de Gestão Ambiental 2009 

em parceria com a FIEG e SEBRAE. O lançamento foi na 

Casa da Indústria e foram inscritas 45 instituições 

nas diversas categorias. Foram realizadas visitas em 

novos inscritos e a premiação ocorreu no dia 11 de 

novembro de 2009, no Clube Ferreira Pacheco; 

�O Governo de Goiás, por meio da Secretaria do Meio 

Ambiente, assinou Termo de Cooperação Técnica com a 

União, por intermédio da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República. O objetivo 

do termo de cooperação é discutir e implementar 

experimentalmente o uso de instrumentos econômicos de 

governança ambiental; 

�Entrega do Prêmio Altamiro de Moura Pacheco de 

Preservação do Meio Ambiente, em comemoração do Dia 

Nacional do Meio Ambiente, comemorado 5 de junho. O 

prêmio é dividido em três categorias: o Aroeira para 

entidades e pessoas que se destacaram na preservação 

do meio ambiente no Estado; Comenda dos Ipês, aos que 

se destacaram na divulgação da causa ambiental e a 

Comenda Araguaia, que contempla àqueles que se 

destacaram nacionalmente na defesa do Meio Ambiente; 

�Realização de treinamento ministrado pelo Professor 

Doutor Jorge Madeira Nogueira em Instrumentos de 

Compensação Ambiental cujo objetivo foi minimizar a 

carência técnica na estimativa do valor monetário em 

processos de compensação ambiental pela SEMARH nos 

dias 27 e 28/11 e 11 e 12/12/2009. 

� Ação 2597 - Fortalecimento do sistema de meio ambiente 

no estado de Goiás  

Realizações:

�A Gerência do Sistema Estadual de Meio Ambiente, tem 

como principal atribuição o fortalecimento do Sistema 

de Meio Ambiente de Goiás, ação que apóia-se na 

política de descentralização da gestão ambiental para 

os municípios. 

�A Constituição Federal de 1988 e a Resolução no 

237/1997 do CONAMA já estabelecem a competência dos 

municípios assumirem o licenciamento ambiental para 

aquelas atividades de impacto ambiental local, 

ressalvadas as atividades relacionadas ao 

desmatamento e averbação de reserva legal, que só 

podem ser descentralizadas por intermédio de 

convênios. A condição estipulada pelo CONAMA é que o 

licenciamento seja realizado por órgãos integrantes 

do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o que no âmbito 

municipal refere-se a um sistema municipal composto 

de órgão ambiental estruturado, com técnicos 

devidamente habilitados, fundo municipal de meio 

ambiente e conselho municipal de meio ambiente ou com 

atribuição para deliberar sobre as questões 

ambientais. 
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�O atendimento a tal exigência do CONAMA é suficiente 

para legitimar as licenças ambientais emitidas pelos 

municípios. Porém, a ausência de mecanismos para 

avaliar a proficiência do município quanto ao 

licenciamento levou o Conselho Estadual do Meio 

Ambiente – CEMAm a editar a Resolução no 69/2006, 

detalhando os elementos que devem ser comprovados 

para a habilitação ao licenciamento ambiental. Desde 

a edição desta resolução, 13 municípios foram 

habilitados e outros 17 estão com documentação em 

análise. 

�Como resultado, atingimos a marca de 5,26% dos 

municípios goianos habilitados para o licenciamento 

ambiental. Porém, se considerarmos a população 

beneficiada, chegamos a 48,56% dos cidadãos goianos 

atendidos pelos serviços de licenciamento ambiental 

realizados pelas Prefeituras. 

�Paralelamente, foram desenvolvidas várias outras 

atividades visando ao fortalecimento do Sistema 

Estadual de Meio Ambiente. 

�Foram desenvolvidas 2 capacitações. Uma primeira, 

destinou-se a gestores ambientais municipais 

(Secretários Municipais e equivalentes) e no segundo 

semestre, em parceria com o Ministério do Meio 

Ambiente, no âmbito do Programa Nacional de 

Capacitação, foi realizado um Curso de Licenciamento 

Ambiental destinado a técnicos de nível superior das 

Secretarias Municipais de Meio Ambiente ou 

equivalentes. O curso consistiu em etapas presenciais 

e a distância, certificando um total de 100 

participantes oriundos de 49 municípios. 

�Realização do Fórum Estadual de Secretários 

Municipais de Meio Ambiente. 

�Quanto à Comissão Tripartite Estadual que é 

constituída por representantes da União, Governo 

Estadual e Municípios com o objetivo de articular as 

ações da temática ambiental nos 3 níveis de governo. 

A SEMARH exerceu o papel de Secretaria Executiva da 

Comissão ao longo de 2009. 

�O Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMAm 

incidentalmente extinto com a reforma administrativa 

de 2008, o CEMAm foi revigorado e em dezembro seus 

membros foram empossados. A Gerência do SISEMA dá o 

suporte operacional à Secretaria Executiva do 

Conselho que é vinculada à Superintendência de 

Políticas Ambientais. 

�Assistência técnica aos municípios para oferecer 

suporte em diversas questões ambientais. 

�Representação em colegiados e comissões, uma vez que 

por indicação do Gabinete da SEMARH, Gerente e 

colaboradores da Gerência do SISEMA representam a 

Secretaria junto ao Conselho Estadual de Assistência 

Social, ao Conselho Estadual da Igualdade Racial e ao 

Grupo de Trabalho Interinstitucional do Plano 

Estadual de Habitação de Interesse Social. 
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�Coordenação do Programa Nacional do Meio Ambiente II 

-  PNMA II em nível estadual. Este Programa apóia 

projetos estaduais nas áreas de licenciamento 

ambiental e de gestão integrada de ativos ambientais. 

�Publicação da Portaria 018/2009 da SEMARH, que 

institui a Comissão de Avaliação de Processos para 

Descentralização de Licenciamento Ambiental aos 

municípios para o licenciamento de atividades de 

impacto local.  

�Realização juntamente com o MMA de um curso à 

distância sobre licenciamento ambiental, para 

servidores municipais com nível superior,compatíveis 

com a área de licenciamento e vinculados à secretaria 

municipal, que teve seu momento presencial na semana 

de 7 a 10 de dezembro de 2009. 

Participaram do curso cerca de 120 alunos de 45 

municípios. 

�A Semarh - Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos - realizou em Goiânia o “Fórum Estadual de 

Secretários Municipais de Meio Ambiente de Goiás ”. 

Na pauta a agenda 2009 para gestão ambiental 

integrada dos governos federal, estadual e 

municipais;  

�O 15º Simpósio Ambientalista Brasileiro no Cerrado,

evento promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos junto com o IBAMA e a Assembléia 

Legislativa teve como tema “A Sociedade 

Ambientalista Brasileira no Cerrado – SABC – e o 

Fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente – 

SISNAMA ”. Os temas foram debatidos entre deputados e 

os representantes do IBAMA e da SEMARH. 

� Ação 2598 - Criação e implementação da política 

estadual de Biodiversidade  

Realizações:

�Em 2009, foram analisados 4000 processos de Reserva 

Legal, dentre eles solicitação de averbação, 

averbação em extra-propriedade e relocação de reserva 

legal. 

�Realizamos ainda, capacitação para os servidores do 

Protocolo desta Secretaria objetivando melhoria nos 

trâmites processuais.  

�Levantamento de 485 propriedades rurais do Município 

de Goiânia que não possuem RL averbada. Foram 

notificadas 418 propriedades, e destas 52 foram 

vistoriadas. O restante, que perfazem 67, não foi 

possível de serem notificadas por não possuir no 

documento de escritura dados para a localização do 

proprietário e/ou propriedade.  

�Discussão pelo Ministério Público de Goiás em 

conjunto com a SEMARH os critérios para conceder a 

Reserva Legal em extra-propriedade, regulamentada 

pelo decreto estadual nº. 4593/95. Com as discussões 

foi feita uma recomendação do MPGO, ao qual a SEMARH 

acatou, dando maior clareza para a análise dos 

pedidos de Reserva Legal extra-propriedade. Com a 
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recomendação, construímos uma minuta de decreto para 

alteração do texto da lei que trata do tema. 

�Participação de 2 reuniões no Ministério do Meio 

Ambiente, com representantes de diversos estados para 

discutir e propor alterações no Código Florestal 

Brasileiro, além de desenvolver minuta de decreto 

regulamentando a gratuidade da Reserva Legal para 

pequenos proprietários rurais. 

�Dando continuidade ao mesmo trabalho também fizemos 

proposta da alteração da Lei Florestal do Estado para 

que possa acompanhar as melhorias no Código Florestal 

Brasileiro, além de sanar problemas detectados na 

rotina de análise dos processos pela omissão da lei. 

� Ação 2599 - Cultura, educação e comunicação ambiental  

Realizações: 

�Consolidação da Comissão Interinstitucional de 

Educação Ambiental (CIEA). 

�Implantação de cursos (Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, Elaboração de Projetos em Educação 

Ambiental, Água e Sustentabilidade e Instrumentos de 

Gestão Ambiental), municípios: (Silvânia, Orizona, 

Vianópolis, Bonfinópolis, Leopoldo de Bulhões, São 

Miguel do Passa Quatro e Gameleira de Goiás. Público 

estimado 700 pessoas.  

�Participação da Comissão Organizadora Estadual da 

Conferência Infanto-juvenil. Público estimado 600 

pessoas. 

�Participação da Comissão Organizadora Estadual da 

Conferência da Saúde Ambiental. Público estimado 600 

pessoas. 

�Participação da Comissão Organizadora da Sociedade 

Ambientalista Brasileira no Cerrado e realização do 

15º Simpósio. Público estimado 1.200 pessoas. 

�Realização palestras educativas e cursos à 

municípios, escolas e demais instituições. Público 

estimado 2.000 pessoas. 

�Realização de educação ambiental na temporada 2009 do 

Rio Araguaia (Aragarças, Aruanã, Bandeirentes e Luiz 

Alves). Público estimado 40.000 pessoas. 

�Realização da Semana do Meio Ambiente 2009. Público 

estimado 1.200 pessoas. 

�Distribuição de materiais educativos para os 

municípios, escolas e instituições (cartazes, 

folderes, cartilhas). Público estimado 200 pessoas.

�Participação do PRÊMIO GESTÃO AMBIENTAL 2009 

(Avaliação de Projetos em Educação Ambiental). 

Público estimado 300 pessoas. 

�Participação no Projeto Quelônio.  

�Público estimado 300 pessoas. 
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PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais 

Realizações: 

Finalização da nova rede elétrica trazendo rapidez na 

conexão e maior controle por parte da equipe de informática 

nos pontos com problema. 

PROGRAMA 3010 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

� Ação 2558 - Desenvolvimento e implementação de 

políticas/ normas de remuneração no âmbito do poder 

executivo 

Realizações: 

�Deu-se continuidade aos estudos para viabilizar a 

implantação do PPR na instituição, por meio de 

levantamentos que visam o aumento da arrecadação de 

recursos próprios; 

�Atendimento de exigências estabelecidas para a 

instituição de gratificação pelo exercício de 

atividades insalubres; 

�Atendimento de exigências estabelecidas para a 

instituição de gratificação do Padrão Vapt-Vupt; 

�Elaboração de projeto para a instituição de 

gratificação de estímulo funcional –GEF, com recursos 

próprios. 

� Ação 2859 - Implementação do programa saúde no serviço 

público 

Realizações:

�Adequação do ambiente físico da SEMARH para o combate 

e controle da dengue com as seguintes ações: vedação 

com instalação de tela em ralos e saídas de água na 

área externa, instalação de mangueiras nos aparelhos 

de condicionador de ar e limpeza de calhas; 

�Dedetizações periódicas nas instalações da SEMARH 

para combate à dengue; 

�Reforma no Sistema de Combate a incêndios; 

�Finalização da nova rede elétrica trazendo rapidez na 

conexão e maior controle por parte da equipe de 

informática nos pontos com problema; 

�Serviço de manutenção na rede elétrica na parte 

externa e interna e nos aparelho condicionador de ar; 

�Serviço de reforma nos banheiros; 

�Reforma e aquisição de cadeiras proporcionando 

conforto e dando condições aos servidores de melhorar 

sua postura com o posicionamento correto da coluna 

vertebral; 
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�Aquisição e instalação de tenda no Posto de 

Fiscalização do Rio Tesoura, visando proteção dos 

fiscais em relação à exposição solar diária e 

colocação de brita no pátio em frente ao Posto 

visando a diminuição da poeira que originava com a 

parada de veículos; 

�Distribuição de álcool em gel para servidores e 

clientes visando o combate à gripe H1N1; 

�Higienização e limpeza geral do prédio objetivando a 

eliminação de germes, bactérias, ácaros e fungos, 

diminuindo assim a probabilidade de todo tipo de 

contaminação; 

�Realização de palestras educativas relativas à saúde 

geral do servidor. 

PROGRAMA 3014 - EXCELÊNCIA GERENCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DO ESTADO DE GOIÁS - PEG 

� Ação 2878 - Ação para promoção da excelência gerencial 

nas organizações públicas do Estado de Goiás 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 
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2650 – FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEMA  

JURISDICIONADA/ VINCULADA A:  

� Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hidricos - SEMARH 

GESTOR:

� Odete Wadih Ghannam 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

O FEMA tem como objetivo principal dar apoio 

financeiro a projetos que visam ao uso racional e 

sustentável dos recursos naturais e à manutenção, 

melhoria ou recuperação da qualidade ambiental, 

elevando a qualidade de vida da população do Estado 

de Goiás. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida):

Eixo: 3-Desenvolvimento Regional e Local 

Sustentável / Macro Objetivo: Goiás Integrado e 

Sustentável / Estratégia Mobilizadora: Qualidade 

Ambiental e Responsabilidade Social. 

� Legislação:

O Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA é um fundo 

de Natureza Especial, vinculado à Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - 

SEMARH, previsto no § 1º do art. 132 da 

Constituição do Estado de Goiás, criado pela Lei nº 

12.603, de 07 de abril de 1995, regulamentado pela 

Lei Complementar Nº 20 de 10 de dezembro de 1996 

com alterações introduzidas pela Lei Complementar 

Nº 22 de 29 de dezembro de 1997, pelo Decreto Nº 

4.470 de 19 de junho de 1995, pela Lei Complementar 

No 63 de 27 de novembro de 2008 e pela lei No 

16.384 de 27 de novembro de 2008. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

A Lei complementar 63/2008 alterou os percentuais 

de recursos do FEMA para manutenção da SEMARH e o 

tesouro estadual optou por assumir responsabilidade 
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apenas com folha de pagamento. Com isso, em 2009 a 

única atividade do FEMA resultou na adequação e 

execução dessa nova legislação.  

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações:

Resíduos sólidos gerenciados, Análise da água 

realizada, fiscalização realizada, área protegida 

regularizada, gestão ambiental descentralizada e 

pessoa orientada sobre educação ambiental.  

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 1853 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO – VAPT-

VUPT 

� Ação 2553 - Promover a acessibilidade do cidadão aos 

serviços do vapt-vupt 

PROGRAMA 1855 - GOIANO DE BIOENERGIA  

� Ação 2573 - Bioenergia Sustentável 

PROGRAMA 1856 - GOIÁS QUALIDADE AMBIENTAL 

� Ação 1144 - Revitalização da Bacia Hidrográfica 

Tocantins/Araguaia 

� Ação 1145 - Redução de Passivos ambientais 

� Ação 1146 - Meia ponte rio por inteiro  

� Ação 1147 - Proteção de espécies ameaçadas 

� Ação 1148 - Zoneamento ecológico-econômico 

(  ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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� Ação 1150 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

� Ação 2588 - Licenciamento Ambiental  

� Ação 2591 - Implementação de instrumentos de gestão 

ambiental  

� Ação 2592 - Monitoramento ambiental  

� Ação 2593 - Fiscalização ambiental  

� Ação 2594 - Gestão de áreas protegidas  

� Ação 2595 - Gestão dos recursos hídricos em Goiás 

� Ação 2596 - Formular a Política e os Instrumentos de 

Gestão Ambiental  

� Ação 2597 - Fortalecimento do sistema de meio ambiente 

no estado de Goiás  

� Ação 2598 - Criação e implementação da política 

estadual de Biodiversidade  

� Ação 2599 - Cultura, educação e comunicação ambiental  

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais 

PROGRAMA 3010 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

� Ação 2859 - Implementação do programa saúde no serviço 

público 

PROGRAMA 3014 - EXCELÊNCIA GERENCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DO ESTADO DE GOIÁS - PEG 

� Ação 2878 - Ação para promoção da excelência gerencial 

nas organizações públicas do Estado de Goiás 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 
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O Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA foi instituído pelo 

art. 16, inciso III, da lei nº 12.603, de 7 de abril de 1995, 

com o objetivo de atender as necessidades financeiras dos 

projetos e programas para apoio e execução da Política 

Ambiental do Estado de Goiás. A lei complementar nº 20/96 

prevê que parte dos recursos depositados no FEMA serviriam à 

gestão da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos – SEMARH e da extinta Agência Goiana do Meio 

Ambiente. 

No entanto, a lei complementar nº 63/2009, ao aumentar o 

percentual de recursos a serem utilizados pela Secretaria, 

permitiu à Secretaria da Fazenda definir que o FEMA pagasse 

todas as despesas da SEMARH, sendo ela a executora de ações e 

o fundo seu financiador. 

Deste modo, as realizações inseridas no relatório de Gestão, 

embora em sua maioria, tenham sido executadas no orçamento do 

FEMA, são realizações inerentes à SEMARH, como definido no 

artigo 13 do decreto 4.470/95 que regulamenta o FEMA. 
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2701 – GABINETE DO SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO 

GESTOR:  

� Oton Nascimento Júnior. 

VISÃO INSTITUCIONAL 

♦ Ser uma organização de excelência no 

planejamento, coordenação e suporte de políticas 

públicas e indutora do desenvolvimento 

sustentável. 

� Objetivo Institucional: 

♦ Planejar, coordenar e executar políticas de 

Governo, atraindo investimentos e induzindo o 

desenvolvimento sustentável e institucional do 

Estado de Goiás. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida) 

♦ EIXO 1 - Desenvolvimento Humano e Social; 

Programa Banco do Povo 

♦ EIXO 2 – Desenvolvimento Econômico e Científico-

Social 

Programa de Desenvolvimento da Competitividade 

Programa Goiás Irrigar 

♦ EIXO 4 – Desenvolvimento da Administração Pública 

Programa Estadual de Investimentos, Parcerias e 

Desestatização. 

Programa Rede Goiás – Planejamento, Orçamento e 

Gestão. 

Programa de Apoio aos Municípios e Entidades Sem 

Fins Lucrativos – Convênios 

� Legislação: 

 2701-Gabinete do Secretário de Planejamento e 

Desenvolvimento do Estado de Goiás. 

Lei n. 13.546 de 16 de abril de 1999 

Decreto n. 4.990 de 01 de janeiro de 1999 

Lei n. 14.383 de 31 de dezembro de 2002 

Decreto n. 6268 de 03 de outubro de 2005 e as 

alterações do Decreto n. 6664 de 29 de agosto de 

2007 

Lei 16.272 de 30 de maio de 2008. 

  2702 - Encargos Gerais do Estado 

Lei n. 13.456 de 16 de abril de 1999 

Decreto n. 4.990 de 01 de janeiro de 1999 

Lei n. 14.383 de 31 de dezembro de 2002 
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Decreto n. 6.268 de 03 de outubro de 2005 

Lei 16.272 de 30 de maio de 2008. 

 2753 - FUNDES -Fundo de Desenvolvimento Econômico e 

Social do Estado de Goiás. 

Lei n. 13.461 de 31 de maio de 1999 

Decreto n. 5.071 de 09 de julho de 1999 

Lei n. 16.384 de 27 de novembro de 2008 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais  

♦  Criada em 1962 pela Lei n.3.999 de 14/11/1961 a 

SEPLAN, órgão da Administração Direta Estadual, e 

certificada pela NBR ISO 9001:2008 desde 2004, 

cumpre ao longo de sua história o insubstituível 

papel de órgão planejador, coordenador e executor 

de políticas governamentais, oferecendo à 

Administração Pública Estadual instrumentos e 

ferramentas de planejamento e controle de suas 

ações. Planejamento este que desenvolvido de 

forma articulada, constitui-se em elemento 

indutor do crescimento econômico e promotor do 

desenvolvimento regional integrado e sustentável. 

♦ Nesse exercício de 2009, a SEPLAN contou com um 

orçamento total, incluindo Fundos, da ordem de R$ 

196.953.000,00 sendo R$ 189.098.000,00 oriundos 

do Tesouro Estadual e R$ 7.855.000,00  

proveniente de recursos diretamente arrecadados, 

através de receitas próprias de seus Fundos e 

frutos do esforço do órgão na concretização de 

convênios e parcerias com órgãos e entidades 

federais e/ou estaduais.  

♦ O montante de recursos empenhados no exercício 

totalizou R$ 154.926.797,95  e desses  R$ 

133.346.231,18 foram os valores efetivamente 

pagos. 

♦ Avalia-se que, no ano de 2009, o Órgão 

contabilizou avanços significativos, não se 

limitando a cumprir suas funções de rotina, 

desenvolvendo inúmeras atividades, que em muito 

contribuíram para que o Estado concretizasse 

importantes avanços econômicos, administrativos e 

sociais. Dentre estas atividades destacamos:  

♦ Continuidade dos trabalhos relacionados à 

construção da Ferrovia Norte-Sul e a consolidação 

econômica da sua região de influência, bem como 

dos trabalhos de apoio à candidatura de Goiás 

como sede da Copa do Mundo de Futebol em 2014. 

♦ Instalação e estruturação do Fórum da 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte - FEMEP. 

♦ Trabalhos de divulgação sobre os potenciais 

econômicos, além de dados sobre o desenvolvimento 

social e econômico do Estado; 
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♦ Continuação dos Trabalhos de divulgação sobre o 

desenvolvimento social e econômico do Estado à 

comitivas de embaixadores diversos países, dentre 

muitas outras atividades. 

♦ Realizada licitação para contratação de 

consultoria, visando a Elaboração do Plano Goiás 

– 2030, bem como, a Criação/Implementação do 

Núcleo de Inteligência e Prospectiva Estratégica 

(NIPE). 

♦ Visitas à China com vistas a incrementar relações 

comerciais entre aquele País e o Estado de Goiás. 

♦ Este relatório constitui num importante documento 

para conhecimento deste relevante órgão 

governamental. Sabe-se que a avaliação positiva 

desse trabalho contribuirá efetivamente para o 

fortalecimento da SEPLAN  

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA: 

♦ Revisão do PPA 2010-2011 

♦ Planejamento Estratégico acompanhado/monitorado 

mensalmente pela alta direção 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações: 

♦ Programa Banco do Povo: 

Número de empregos gerados; 

Número de contratos realizados; 

Número de municípios atendidos pelo Banco do Povo 

♦ Programa Goiás Irrigar: 

Área irrigada. 

♦ Programa de Desenvolvimento da Competitividade: 

Variação da arrecadação do ICMS do Estado. 

♦ Programa de apoio aos municípios e entidades sem 

fins lucrativos – Convênios: 

Convênios celebrados. 

♦ Programa Rede Goiás – Planejamento, Orçamento e 

Gestão; 

Número de Órgãos com ações integradas; 

Porcentagem de Agentes Rede Goiás Planejamento 

Fóruns. 

♦ Programa Estadual de Investimentos, Parcerias e 

Desestatização; 

Número de parcerias e desestatizações 
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� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 1874 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA 

COMPETITIVIDADE 

� Ação 1167 - Fortalecimento dos Arranjos Produtivos 

Locais 

Realizações:  

�Oficina de Planejamento Estratégico do APL Apícola do 

Entorno Norte do DF que delineou ações para o 

fortalecimento e desenvolvimento do referido APL. 

Reunião de mobilização e sensibilização para 

viabilização do APL da Bananicultura de Buriti 

Alegre; 

�Escolha do Comitê Gestor Provisório o qual ficará 

responsável pela coordenação do APL. da Bananicultura 

de Buriti  Alegre; 

�Conclusão o Termo de Referência do APL da 

Bananicultura de Buriti Alegre; 

�Oficina de Elaboração do Planejamento Estratégico do 

APL Bananicultura; 

�Reunião de mobilização e sensibilização para a 

viabilização do APL da Cachaça do Vale do Paraná, em 

Posse; 

�Escolha do Comitê Gestor Provisório do APL da Cachaça 

do Vale do Paraná, responsável pela coordenação do 

APL e elaboração do Termo de Referência; 

�Reunião de mobilização e sensibilização para 

viabilização do APL das Frutas Nativas do Cerrado do 

Vale do Paraná, na cidade de Mambaí; 

�Escolha do Comitê Gestor Provisório, responsável pela 

coordenação do APL.e da elaboração do Termo de 

Referência do APL das Frutas Nativas. 

�Reunião para validação do Termo de Referência do 

referido APL. Apícola Serra Dourada. 

�Oficina de Planejamento Estratégico do APL apícola 

Serra Dourada bem como a priorização das primeiras 

ações a serem implementadas. 

�Reunião em Porangatu do APL Apícola do Norte Goiano 

ocasião em que foi validado o Planejamento 

Estratégico e priorizadas as primeiras ações visando 

a implementação do referido APL. 

�Em reunião Arranjo Produtivo Local Apícola da Região 

Norte de Goiás teve início as articulações 

necessárias à implementação das seguintes ações 

(  ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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delineadas no Planejamento Estratégico do referido 

APL: 

�Construção de 01 Casa de Mel por município 

devidamente equipada; 

�Construção de 01 Entreposto de Mel e Cera devidamente 

Equipado;  

�Aquisição de 01 veículo utilitário para ser usado 

pela cooperativa no transporte de mel. 

�Realizada Oficina de Planejamento Estratégico APL 

Florestal do Vale do São Patrício 

�Seminário APL Florestal Vale São Patrício:  

�Apresentação Palestra: Questão Florestal e 

Desenvolvimento 

�Discussão de detalhes sobre a apresentação de carta 

consulta ao BNDES, visando a aquisição de uma Usina 

de Preservação de Madeira e de um Forno para produção 

de carvão Ecológico. 

�Foi discutida ainda a viabilidade de implantação de 

um viveiro de mudas de espécies vegetais (eucalipto, 

teca, guanandi, mapará e outros) 

� Ação 2248 - Eixos e Pólos de Desenvolvimento 

Realizações: 

�ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO “PERFIL COMPETITIVO DAS 

REGIÕES DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE GOIÁS ”  

♦ Realizado todo o levantamento de dados primários 

das regiões do Estado.  

♦ Iniciada a visita às regiões para coleta de dados 

primários.  

♦ Elaborado 50% do documento. 

�COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA “TERRITÓRIO DA 

CIDADANIA ” 

♦ Realização de 17 reuniões em Goiânia com as 

coordenações Estaduais e nos municípios com os 

colegiados dos Territórios. 

♦ Implantação dos Territórios da Chapada dos 

Veadeiros e do Vão do Paranã 

♦ Elaboração da planilha de ações propostas para 

2009 

♦ Elaboração da planilha de avaliação das ações 

realizadas em 2008 

� Ação 2250 - Fomento às Iniciativas Associativistas de 

Economia Solidária 

Realizações:  

�Reunião na SERVCRED, Cooperativa de Crédito dos 

Funcionários Públicos do Estado de Goiás, com a 

finalidade de oferecer cooperação.  
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�Fomento a criação de cooperativa de crédito em 

Itauçu, Piracanjuba, Pontalina, Luziania, Goiandira, 

Brazabrantes, Anhanguera, Buriti Alegre, Piracanjuba, 

Goiatuba, Fazenda Nova e Jussara.    

�Participação na reunião na OCB-GO, para possível 

parceria na realização de uma feira dos produtos 

produzidos pelas cooperativas do Estado de Goiás; 

�Participação da Reunião com os Membros Associados da 

Cooperativa Mistas Agropecuária de Morrinhos – 

COMPLEN 

�Reunião com o Conselho Administrativo da OCB-GO e 

SESCOOP/GO, Vice-Presidente da CREDICOR para futuras 

parcerias: 

�Nomeação do Conselho Estadual de Cooperativismo; 

�Parcerias no próximo Seminário Estadual de 

Cooperativismo que será realizado em 2010; 

�Material publicitário para as palestras motivadoras; 

�Orientação Jurídica e Contábil no momento do registro 

das cooperativas; e 

�Implantação da Matéria Cooperativismo nas Escolas do 

Estado, conforme consta na Lei Estadual de 

Cooperativismo (15.109 de 02/02/2005). 

�Reunião com a OCB/GO, para dar andamento do Projeto 

de inclusão do estudo de cooperativismo nas escolas 

do Estado, visando uma mudança de parâmetros de 

organização da produção e do consumo, conforme 

determina o inciso VII do Artigo 2º  da Lei 15.109, 

de 02/02/2005, Lei da Política Estadual do 

Cooperativismo. 

�Reunião com a OCB/GO atendendo o artigo 2º. da Lei 

nº. 15.109, de 02/02/2005, que "Dispõe sobre a 

Política Estadual de Cooperativismo e dá outras 

providências." no seu inciso VII - estimular a 

inclusão do estudo de cooperativismo nas escolas 

visando a uma mudança de parâmetros de organização da 

produção e do consumo. 

�Foi enviado ao Sindicato e Organizações das 

Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás - 

OCB/SESCOOP-GO, ofício nº. 0751/2007 de 18 de abril 

de 2007, solicitando elaboração de um projeto para 

ser discutido o visando atender o referido inciso da 

Lei do cooperativismo. 

�- Nesta data foi apresentando ao Secretário de Estado 

do Planejamento e Desenvolvimento de Goiás pela 

SUPLAD/GECOOP e pelo Presidente da OCB/SESCOOP-GO a 

Cartilha: Cidadania Cooperativista na Sala de Aula - 

Uma Proposta de Parceria Pública para Goiás e Também 

o Relatório Cooperjovem - Programa Cooperjovem 

elaborados pela OCB/SESCOOP-GO - Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo. 

�Para ser discutido com a Secretaria da Educação e 

depois com o Senhor Governador do Estado. 
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� Ação 2251 - Operacionalização do FCO 

Realizações:  

O CDE/FCO não concede financiamentos, ele determina as 

diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FCO e 

autoriza o Banco do Brasil S/A a dar seguimento nas propostas 

de financiamento apresentas pelos empresários e produtos 

rurais, autorização esta, através de parecer técnico 

elaborado para cada solicitação. A sua contratação depende da 

viabilidade econômico-financeira do projeto apresentado 

posterior a aprovação da carta-consulta pelo CDE. 

               QUADRO DE APLICAÇÕES DO FCO EM GOIÁS                 * (R$ 
1.000) 

2009 
PROGRAMAS 

Nº Operações * Valor                   
Contratado R$ 

Empregos         
Diretos e Indiretos

Pronaf 21.227 302.363 47.772

Pronaf/RA 636 6.176 5.556

Pronatureza 78 13.347 1.517

Rural 2.387 272.681 30.323
Total Rural 24.328 594.566 85.168

Indústria 616 146.896 15.351

Infra-estrutura 2 39.533 2.281

Turismo 461 23.048 2.420
Comércio/Serviço
s 2.455 153.385 11.233
Total 
Empresarial 3.534 362.862 31.285

TOTAL GERAL 27.862 957.428 116.453

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais 

Realizações:  

�Elaboração de termo de referência/ Projeto básico 

para: 

♦ Implantação de sala de videoconferência na 

Seplan; 

♦ Implantação de laboratório de informática para 

treinamento; 

♦ Aquisição de 220 computadores para o Banco do 

Povo; 

♦ Aquisição de Software de Gestão de Microcrédito; 

♦ Aquisição de Software de Gestão da Qualidade; 

�Desenvolvimento de Sistemas: 

♦ Controle Financeiro da Seplan- SICOFI; 

♦ Cadastro Fiscal de Municípios – SCM; 

♦ Banco de Dados Estatísticos de Goiás –BDE; 

�Aquisição de três servidores de rede. 
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PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

� Ação 2858 - Desenvolvimento e Implementação de 

Políticas/Normas de Remuneração no Âmbito do Poder 

Executivo 

Realizações: 

Não foram desenvolvidas atividades referentes a essa 

ação no exercício de 2009. 

� Ação 2859 - Implementação do Programa Saúde no Serviço 

Público 

Realizações: 

�PALESTRA “MUTIRÃO CONTRA A DENGUE ” E MONITORAMENTO 

DAS INSTLAÇÕES DA SEPLAN - DIA 16.02.2009 

�Campanha de Vacinação: 1ª dose dia 30.06.2009, 2ª 

dose dia 01.09.2009 

�SEMANA DA SAÚDE; de 20 a 23.10.2009 

♦ DIA 20.10.2009  - PALESTRA “PREVENÇÃO DA 

LER/DORT E CONTRIBUIÇÕES DA ERGONOMIA 

♦ DIAS 21 A 23.10.2009 – “AFERIÇÃO DE PRESSÃO, 

TESTE DE GLICEMIA E AVALIAÇÃO DE ÍNDECE DE MASSA 

CORPORAL ” 

♦ AFERIÇÃO DE PRESSÃO E TESTE GLICEMIA 

♦ DIA 22.10.2009 – PALESTRA “ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

PARA TODOS ” 

�IMPLANTAÇÃO DO “SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E 

SEGURANÇA NO TRABALHO – SESMT ” 

♦ Realizado avaliação de luminosidade (lux), 

avaliação de ruído e condições ambientais de 

trabalho para elaboração do “programa de 

prevenção de riscos ambientais – ppra”  em 

andamento 

PROGRAMA 3020 - PROGRAMA REDE GOIÁS DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO 

� Ação 1243 - Elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Integrado do Estado de Goiás 

Realizações:  

�Foi realizado o Termo de Referência para definição de 

Estratégia a Longo Prazo- Goiás 2030; 

�Realizado licitação para contratação de Consultoria 

Especializada; 

�Participação na Elaboração do Planejamento 

Estratégico da Indústria 2020 – FIEG. 
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� Ação 2399 - Consolidação do Sistema Estadual de 

Orçamento 

Realizações:  

Em conjunto com a Secretaria da Fazenda, foi elaborado 

o projeto de lei que fixou as diretrizes orçamentárias 

para 2010 que culminou com a aprovação e publicação da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2010. Esta Lei 

fixou normas a serem seguidas durante o processo de 

elaboração e consolidação da LOA/2010, além de fixar 

normas e limites à serem observados durante a execução do 

orçamento. 

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 

conforme sua atribuição legal e regimental coordenou o 

processo de elaboração, discussão, ajustes e consolidação 

da Proposta Orçamentária do estado para o exercício de 

2010. A proposta que abrange o orçamento fiscal, da 

seguridade social e investimento das empresas compreende 

os recursos de todas as fontes a serem alocados aos 

programas e ações dos órgãos da administração direta dos 

poderes, autarquias, fundações, fundos especiais e 

empresas estatais sob o controle acionário do Estado. 

Observações: 

A Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento 

participou das audiências públicas realizadas pela 

Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças da Assembléia 

legislativa, para debate do projeto da lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO e do projeto da Lei Orçamentária Anual 

– LOA com a sociedade, sendo esta última nas reuniões de 

Goiânia, Rio Verde e Catalão. 

� Ação 2400 - Geração, Manutenção e Divulgação de 

Informações Sócio-Econômicas e Geográficas De Goiás

Realizações: 

�Calcular e divulgar mensalmente o Índice de Preços ao 

Consumidor - IPC da cidade de Goiânia. 

�Calcular, elaborar e publicar o Produto Interno Bruto 

do Estado de Goiás 2007. 

�Calcular, elaborar e publicar o Produto Interno Bruto 

dos municípios goianos 2007. 

�Elaborar o Encarte Indicadores Econômicos – 

Estatísticas Básicas trimestralmente. (4 encartes em 

português e 2 bilíngue- inglês/português) 

�Elaborar e disponibilizar a publicação Goiás em Dados 

2009 

�Elaborar e disponibilizar o Boletim Conjuntura 

Econômica Goiana (03 Boletins) 

�Elaborar e disponibilizar o IDS- Índice de 

Desenvolvimento Social e IDE- Índice de 

Desenvolvimento Econômico 

�Elaborar e disponibilizar publicação com as 

estatísticas das Regiões de Planejamento 
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�Elaborar e divulgar a publicação Goiás no Contexto 

Nacional - Documento que mostra a performance do 

Estado de Goiás no cenário nacional em diversos 

indicadores. 

�Implementação do Sistema de Estatística (Banco de 

Dados) 

�Participar do Encontro Nacional da ANIPES 

�Participar dos encontros Nacionais de contas 

Regionais e Municipais promovidos pelo IBGE – (04 

encontros) 

�Realizar análises da conjuntura goiana mensalmente e 

disponibilizá-las (54 análises) 

�Realizar pesquisa de intenção de investimentos em 

Goiás (02 pesquisas) 

�Realizar reuniões do Comitê Gestor do SIG (10 

reuniões) 

�Realizar viagens técnicas (01 viagem) 

�Realizar curso de ArcExplorer – SIEG (04 cursos 

realizados). 

�Realizar Fórum / Workshop SIEG 

Observações: 

�A Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento do 

Estado de Goiás, através de sua Superintendência de 

Estatística, Pesquisa e Informação (Sepin, celebrou 

parceria com o Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (IPEA) que está se empenhando na construção 

da Rede IPEA/Anipes com vistas ao fortalecimento das 

instituições estaduais. A Sepin manifestou interesse 

nas realização de três pesquisas: Rede Urbana do 

Brasil e da América do Sul; Estudo da Dinâmica 

Regional Brasileira e Localização dos Objetivos do 

Milênio nas Metrópoles Brasileiras. Os três trabalhos 

encontram-se em execução de acordo com cronograma 

estabelecido pelo IPEA. 

�Através do Decreto N° 6.933, de 23 de junho de 2009 

foi instituída no âmbito da SEPLAN/SEPIN, a Comissão 

Estadual de Geografia, Cartografia e Estatística para 

atender uma solicitação do IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística no sentido de 

prestar suporte técnico com objetivo de conferir 

maior precisão na divisão político-administrativa do 

Estado de Goiás a ser adotada na realização do Censo 

de 2010. É composta pelos membros do Comitê Gestor do 

SIEG/SIG, por um representante a Assembléia 

Legislativa e um representante da Procuradoria-Geral 

do Estado. Os trabalhos estão na fase de finalização. 

� Ação 2866 - Fortalecimento da capacidade técnica da 

Rede de Planejamento 

Realizações: 

Foram realizadas várias reuniões com os órgãos visando 

o nivelamento da importância do Instrumento de 

Planejamento para o Setor Público. 
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�Reunião com os Órgãos para orientação e discussão da 

proposta de Revisão; 

�Treinamento do Módulo do Sistema PPA Net;  

�Momentos de Integração entre os órgãos;  

�Reuniões com os órgãos para compatibilização de 

Recursos Orçamentários  

� Ação 2867 - Fortalecimentos da Gestão Pública 

Realizações:  

�Elaboração da Revisão do PPA 2010-2011; 

�Treinamento do Sistema de Informações Gerencias – 

SIGEPLAN para operadores e monitores dos órgãos; 

�Elaboração de relatórios das realizações 

governamentais; 

�Elaboração do Relatório dos Principais Investimentos 

no Estado de Goiás; 

Observações: 

 A Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento 

participou das audiências públicas realizadas pela Comissão 

de Tributação, Orçamento e Finanças da Assembléia 

legislativa, para debate da PPA 2010-2011 com a sociedade, 

em Goiânia, Rio Verde e Catalão. 

PROGRAMA 3314 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA GERENCIAL NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS 

� Ação 2878 - Ação para Promoção da Excelência Gerencial 

nas Organizações Públicas do Estado De Goiás 

Realizações:  

�Contratação da Empresa CONSULTARE ASSESSORIA 

EMPRESARIAL Serviços de Gestão LTDA para prestação de 

serviços de consultoria no Sistema de Gestão da 

Qualidade da SEPLAN; 

�Realização de auditoria interna do Sistema de Gestão 

da Qualidade; 

�Realização de Reunião de Análise Crítica do sistema 

de Gestão da SEPLAN; 

�Manutenção da Contratação do Organismo Certificador – 

Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQ – 

Brasil; 

�Realização do Curso de Ferramentas da Qualidade - 

novembro de 2009; 

�Realização de auditoria Externa de supervisão da 

Certificação da NBR ISO 9001:2008. 
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Reunião de fechamento da Auditoria Externa – Manutenção da 

certificação ISO 9001:2008

PROGRAMA 3315 - PROGRAMA PNAGE GOIÁS

� Ação 2883 - Modernização do Planejamento e da Gestão 

de Políticas Públicas. 

Realizações:

�Elaboração de termos de referência para: 

♦ Contratação de Consultoria para implantação do 

Núcleo de Inteligência e Prospectiva Estratégica 

e elaboração do Plano Goiás 2030; 

♦ Contratação de ferramenta avançada de tecnologia 

da informação para apoio a tomada de decisões, 

OLAP; 

♦ Capacitação em Inteligência de Negócios (Business 

Intelligence - BI); 

♦ Aquisição de equipamentos de informática, tais 

como: servidores, microcomputadores, storage, 

appliance e unidade de backup. 

♦ Contratação de Consultoria Econômica e 

Estatística. 

Observações:  

Não ocorreram realizações relativas a esta Ação no 

SIGEPLAN, visto que o órgão gestor é a SEFAZ, responsável por 

executar esta ação. 

� Ação 2884 - Desenvolvimento de Políticas de Gestão de 

Recursos Humanos. 

Realizações:

Não ocorreram realizações relativas a esta Ação na 

SEPLAN, visto que a partir de 14/01/2008 a competência pela 

sua execução foi delegada à SEFAZ, conforme Decreto n.º 6.711 

de 14/01/2008. 
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� Ação 2885 - Modernização de Estruturas Organizacionais 

e de Processos Administrativos. 

Realizações:

Não ocorreram realizações relativas a esta Ação na 

SEPLAN, visto que a partir de 14/01/2008 a competência pela 

sua execução foi delegada à SEFAZ, conforme Decreto n. 6.711 

de 14/01/2008. 

� Ação 2886 - Implementação de Mecanismos de 

Transparência Administrativa e de Comunicação. 

Realizações:

Não ocorreram realizações relativas a esta Ação na 

SEPLAN, visto que a partir de 14/01/2008 a competência pela 

sua execução foi delegada à SEFAZ, conforme Decreto n.º6.711 

de 14/01/2008. 

� Ação 2887 - Modernização da Gestão e Integração dos 

Sistemas de Tecnologia de Informação. 

Realizações:

Não ocorreram realizações relativas a esta Ação na 

SEPLAN, visto que a partir de 14/01/2008 a competência pela 

sua execução foi delegada à SEFAZ, conforme Decreto n.º 6.711 

de 14/01/2008. 

� Ação 2888 - Desenvolvimento de uma Cultura de Promoção 

e Implantação de Mudança Institucional. 

Realizações:

Não ocorreram realizações relativas a esta Ação na 

SEPLAN, visto que a partir de 14/01/2008 a competência pela 

sua execução foi delegada à SEFAZ, conforme Decreto n.º 6.711 

de 14/01/2008. 

� Ação 2889 - Gerenciamento do Projeto Pnage Goiás. 

Realizações:

Não ocorreram realizações relativas a esta Ação na 

SEPLAN, visto que a partir de 14/01/2008 a competência pela 

sua execução foi delegada à SEFAZ, conforme Decreto n. 6.711 

de 14/01/2008. 

PROGRAMA 3317 - PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO. 

� Ação 2109 - Alienação de Ativos do Estado 

Realizações: 

Neste período deixou de ocorrer alienação de ativos. 



2701 – GABINETE DO SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

370 

� Ação 2447 - Parceria entre o Setor Público Privado e 

Entidades não Governamentais. 

Realizações: 

Mantido protocolo com o Banco do Brasil S/A, 

objetivando estabelecer condições e procedimentos necessários 

a possibilitar a cooperação técnica nas áreas das Parcerias-

Privadas, sem custo para o Estado. Apresentação dos 

resultados do Grupo de Trabalho, Constituído pela resolução 

nº 01/2008, de 02-10-2008. a criação do Grupo de Trabalho foi 

necessário para estudos preliminares para tratar sobre 

cessões de uso dos Bens do Poder Executivo. A tarefa deste 

Grupo de Trabalho terá a finalidade de: Analisar, avaliar e 

propor as revisões e adequações dos contratos de concessão de 

uso, cabendo ao Gabinete a SEPLAN a coordenação das 

atividades deste Grupo 

� Ação 2449 - Terceirização de Serviços Públicos. 

Realizações: 

Atualmente no Estado de Goiás existem quatro empresas 

administrando Bens Imóveis do Estado através de contratos. 

São os seguintes imóveis; Ginásio Internacional Goiânia 

Arena, Centro de Convenções de Goiânia, Terminal Rodoviário 

de Goiânia e Terminal Rodoviário de Anápolis. 

� Ação 2894 - Transferência da Administração e Uso de 

Bens e Serviços Públicos. 

Realizações: 

- NA REUNIÃO DA ATA Nº 25 FORAM ABORDADOS OS SEGUINTES 

ASSUNTOS COM SEUS RESPECTIVOS PROCESSOS: 1) Apresentação dos 

resultados do Grupo de Trabalho, constituído pela Resolução 

nº 01/2008, de 02/10/2008 e  conforme relação de processos de 

pedido de Cessão de Uso, dos municípios que houve mudanças de 

prefeitos, como segue: 2) 200800005000158 - Palmeiras de 

Goiás: Ginásio de Esportes Hamilton de Barros Velasco e 

Estádio Hélio Arantes; 3) 200800005000155 Cidade de Goiás: 

Estádio Hélio de Loyola; 4) 200800005000620 Mossâmedes: 

Ginásio de Esportes; 5) 200800005000152 Alto Paraíso de 

Goiás: Ginásio de Esportes; 6) 200500005000324 Cidade de 

Goiás: TRP; 7) 200800005000303 Padre Bernardo: TRP de 

Trajanópolis; 8) 200700005000619 Mossâmedes: TRP; 9) 

200800005000557 Niquelândia: TRP; 10)200800005000069 Santa 

Rosa: TRP; 11) 200700005001253 Maurilândia; 12) 

200800005000302 Padre Bernardo: TRP 13) 200800005000472 Pires 

do Rio: TRP; 14) 200800005000075 Santo Antônio do Descoberto. 

- NA REUNIÃO DA ATA Nº 26 FORAM ABORDADOS OS SEGUINTES 

ASSUNTOS COM SEUS RESPECTIVOS PROCESSOS:  1 - Pref. Municipal 

de Paraúna  Processo: 200900029002310 Pedido de doação do 

Terminal Rodoviário;  2 – Pref. Municipal de posse e Agencia 

de Desenvolvimento Posse: Processos: 200900005000312; 

200900005000313; 200900005000213; 3 – Pref. Municipal 

Goiandira Processo 200900046000640 – Prefeitura Municipal de 

Porangatu– Doação terreno 6.000 M2; 4 - Prefeitura Municipal 
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Porangatu Processo nº 200400036000899 – Cessão de Uso do 

Prédio e área onde estava instalada a Regional da Agetop, na 

Av. Goiás nº 116 Vila Operária; 5- Processo nº 

200900005000806 – Obra de construção de ponte de concreto 

armado sobre o Rio Pintado, na Go 241 – São Miguel do 

Araguaia/São Cosme e Damião, para a Firma ECO Engenharia 

Ltda;  6 - Processo nº 200900005000805 – Recuperação de 

pontos críticos e lama asfaltica na rodovia GO 221, trecho 

Iporá/Caiaponia, para a Firma ECO Engenharia Ltda;  7 – 

Pedido Reequilíbrio Econômico do Terminal Rodoviário de 

Anápolis;  8 – Aprovação da Concessão de Uso de Gleba do 

projeto Luiz Alves do Araguaia; 9 – Processo 200900013001685 

– Solicitação de autorização de Termo Aditivo no Contrato de 

Concessão do Centro de Convenções de Goiânia. 

PROGRAMA 4001 - APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 
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2702 – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 

PROGRAMA 0 – ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7019 – Constituição e/ou Aumento de Capital de 

Empresas Industriais ou Agrícolas 

� Ação 7020 - Constituição e/ou Aumento de Capital de 

Empresas Comerciais ou Financeiras 

PROGRAMA 1048 - GOIÁS IRRIGAR 

� AÇÃO 1090 - Projeto de Irrigação Rio Corrente 

Realizações:  

�Projeto básico em estudo no Ministério da Integração 

Nacional e Plano de Trabalho via SECONV PORTAL DOS 

CONVÊNIOS Nº 21306/08 

� AÇÃO 2232 – Implantação de Novos Projetos de Irrigação 

Realizações:  

�Preparação de licitação (termos de Referencia e 

editais) para elaboração de projetos Básicos para 

implantação de barragens nos municípios de 

Cristalina, Santa Helena de Goiás e Rio Verde. Foram 

encaminhados os (02) dois convênios para a elaboração 

dos projetos finais de Engenharia. 

Observações:  

�Licitação prevista para janeiro/2010. 

� Ação 2233 - Plano Diretor de Irrigação 

Realizações:  

�O Plano Diretor está sendo atualizado, com a 

realização de reuniões com o Ministério da Integração 

sendo o Plano Diretor de Irrigação um dos componentes 

a ser inserido no Plano Nacional de Infra-estrutura 

Hídrica. 
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� Ação 2234 - Projeto de Irrigação Luis Alves do 

Araguaia 

Realizações:  

�Houve investimentos em infra-estrutura de irrigação, 

com a construção de canais, diques e sistematização 

de novos 982 ha. 

Observações:  

�Foram utilizados recursos do Governo Federal, 

liberados em 2008 para a execução de obras.   

� Ação 2235 - Projeto de Irrigação Flores de Goiás. 

Realizações:  

�Conclusão da Barragem do Ribeirão Porteira; 

�Implantação do Vertedouro da Barragem do Rio Paranã. 

Observações:  

�Barragem do Ribeirão Porteira concluída e o 

Vertedouro da Barragem do Rio Paranã 97% concluído.

� Ação 2236 - Projeto de Irrigação Três Barras. 

Realizações:  

�Licitação para reestudo de viabilidade e alternativas 

de operação do projeto – Três Barras. 

Observações:  

�Foi liberado em novembro de 2009 o PDF pela SEFAZ, 

que permitiu a continuidade do processo licitatório, 

iniciado em novembro de 2008, para reestudo de 

viabilidade e alternativas de operação do projeto. 

� Ação 2523 - Projeto Irrigação Campo Alegre 

Realizações:  

� Conclusão do projeto básico para implantação de 

Barragem no Ribeirão Imburuçú. 

Observações:  

�Foram solicitados recursos junto ao Ministério da 

Integração Nacional para implantação da Barragem, 

orçado em R$ 40 milhões.  

PROGRAMA 1874 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA 

COMPETITIVIDADE 

� Ação 1202 - Execução de Projetos Especiais de Infra-

Estrutura Econômica. 

Realizações:  

�Ferrovia Norte Sul - FNS 
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♦ Estudos de Localização para instalação de usinas 

de biocombustiveis ao longo da FNS; 

♦ Escola de 11 áreas para instalação de usinas de 

etanol e 6 áreas para instalação de usinas de 

biodisel; 

♦ Audiências Públicas no ramo Sudoeste da Ferrovia 

Norte Sul – Itumbiara e Pirenópolis.  

� Ação 2252 - Plataforma Logística Multimodal de Goiás. 

Realizações:  

�Preparado o projeto básico e edital de licitação da 

ampliação e melhoria do Aeroporto de Anápolis: 

Extensão da pista para 3.200m, com infra-estrutura 

suficiente para suportar grandes aeronaves de carga e 

um terminal de carga e descarga de aeronaves. 

�Plataforma Ferroviária – Adequação da Plataforma 

Multimodal em Anápolis a Plataforma Ferroviária da 

VALEC. 

�Selecionada a área de entreposto da Zona Franca de 

Anápolis; 

�Iniciado estudo para modelagem apropriada para 

administração da Plataforma Multimodal em Goiás. 

� Ação 2253 - Promoção de Investimentos 

Realizações: 

Missões Internacionais Brasil/China  

Das 4 rodadas de negócios previstas para a 

China, foram realizadas duas sendo uma no mês de maio 

e outra no mês de setembro. Dos projetos apresentados 

por Goiás, tiveram prioridades os das áreas de 

Agricultura, Mineração e Biocombustiveis que são focos 

de investimentos das empresas Chinesas. 

As visitas e missões dos empresários goianos têm 

como objetivo estreitar a relação entre Goiás e China 

fortalecendo e consolidando o comércio e parceria este 

estado e aquele país. 

Encontra-se em fase de programação a 3ª rodada 

de negócios à China – Projeto Brasil China e expansão 

da Soja em Goiás. 

PROGRAMA 3004 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS 

LUCRATIVOS – CONVÊNIOS 

� Ação 2855 - Apoio as Entidades sem Fins Lucrativos 

Realizações: 

�04 (quatro) Convênios destinados a: 

♦ Subvencionar a Fundação Educacional de Jataí; 

♦ Federação Goiana de Tênis; 

♦ Vila São Bento Cottolengo; 
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� Ação 2854 - Apoio aos Municípios 

Realizações:  

� 98 (Noventa e Oito) Convênios destinados a: 

♦ Pavimentação asfáltica - Programa Asfalto na 

Cidades – PACI; 

♦ Recapeamento;  

♦ Construção de pontes; 

♦ Construção de praças; 

♦ Construção de Galerias de Águas Pluviais; 

♦ Aquisição de ambulância etc. 



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

376 

2753 – FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

DE GOIÁS - FUNDES 

PROGRAMA 1007 - PROGRAMA BANCO DO POVO 

� Ação 2119 - Operacionalização e Gerenciamento do Banco 

do Povo 

Realizações:  

�Orientações “in loco ” e via fone quanto à 

metodologia utilizada pelo Banco do Povo para 

liberação de contratos de crédito. 

�Orientações para maior divulgação do Programa nos 

municípios. 

�Contato com prefeitos onde não há unidades do Banco 

do Povo em funcionamento para devida implantação ou 

reinstalação. 

�Treinamento dos agentes de crédito disponibilizados 

pelas Prefeituras. 

�Visitas aos municípios para reuniões com membros das 

ONGs, representantes das Prefeituras e agentes de 

crédito, a fim de prestar orientações e 

esclarecimentos a respeito do Banco. 

�Acompanhamento das atividades das unidades através da 

verificação de contratos, formulários e controles, 

visitas aos empreendedores, auditorias e outros 

procedimentos correlatos. 

Observações:

Foram implantadas mais duas unidade do Banco do Povo no ano 

de 2009, Palestina de Goiás e Mimoso de Goiás, totalizando 

assim 243 municípios com agências implantadas, o que 

corresponde ao alcance de 98,78% dos municípios do Estado de 

Goiás. Em 2009 foram realizados ainda 6.539 contratos a 

empreendedores.   
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CONTRATOS FINANCIADOS
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 Treinamento de Agentes de Crédito.   Premiação das agências do Banco do Povo 2009. 
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� Ação 2130 - Desenvolvimento e Fortalecimento da Rede 

Estadual de Microcrédito

Realizações:  

�Cobrança de maior produtividade aos agentes de 

crédito das diversas unidades do Banco do Povo. 

�Visitas e acompanhamento aos empreendedores 

financiados. 

�Consultorias aos empreendedores realizadas através de 

parceria com o SEBRAE/GO. 

�Realização de 65 treinamentos aos empreendedores 

financiados pelo Programa nos seguintes municípios: 

Goiânia, Caldas Novas, Aparecida de Goiânia, 

Planaltina, Anápolis, Piracanjuba, São Simão, Padre 

Bernardo, Catalão, Novo Gama, Formosa, Piranhas, 

Bonfinópolis, Sanclerlândia, Nova América, Ipiranga, 

Paraúna, Itaberaí, Itaguari, Maurilândia, Colinas do 

Sul, Uruaçú, Niquelândia, Posse, Edealina, Campos 

Belos, Iporá, São João D’Aliança, Itauçú, Caçú, 

Alexânia, Mineiros, Goianira, Nerópolis, Cidade 

Ocidental, Minaçú, Jataí, Goiatuba, Rubiataba, 

Jussara, Anicuns, Arenópolis, Bela Vista de Goiás, 

Ceres, São Francisco, Aragarças, Porangatu, Silvânia, 

Heitoraí, Inhumas, Mara Rosa, Bom Jesus e Itumbiara.  

Foram gerados 8.153 empregos no ano de 2009, o que 

corresponde a um aumento de 23,67% em relação ao ano de 2008, 

quando foram gerados 6.578  empregos. De qualquer forma, 

entendemos que a previsão das metas de empregos gerados, 

constante nesta ação, está inadequada em função de nova 

metodologia utilizada para contagem desses empregos, o que 

nos obrigará a fazer uma revisão de tal valor. 

Foram realizadas 5.084 consultorias aos 

empreendedores; foram capacitados ainda 2.748 empreendedores, 

o que corresponde a um aumento de 35,30% em relação ao ano de 

2008.   
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� Ação 2137 - Implantação de Novas Linhas de Crédito.

Realizações: 

O Banco do Povo passou a atender a demanda dos 

microempreendedores rurais com alguns critérios específicos 

para este público, além de aumentar a linha de crédito para o 

valor máximo de R$ 4.000,00 e aumentar o prazo de pagamento 

dos contratos, com o objetivo de atender a cada vez mais 

segmentos da sociedade.  

PROGRAMA 1011 - PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA 

RODOVIÁRIA 

� Ação 1003 – Terceira Via. 

Realizações: 

Foi descentralizado parte de créditos no valor no 

valor de 8.000.000,00  (oito milhões) para pagamentos dos 

serviços de Conservação da Malha Rodoviária Estadual, cujo 

órgão executor é a AGETOP.  

Observações:  

Esta ação tem 03 (três) unidades orçamentárias uma das 

quais está na SEPLAN (2753 – FUNDES), que descentraliza os 

recursos para AGETOP, que é o órgão responsável pela execução 

da referida obra.  

PROGRAMA 1024 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 

NORTE GOIANO 

� Ação 1102 - Projetos Especiais Para o Norte Goiano 

Observações:  

Com a Reforma administrativa a partir de junho de 2008 

as ações foram transferidas para a AGDR, restando à Seplan 

somente as atribuições do FUNORTE. Com a Lei nº 16.384, de 27 

de novembro de 2008, o referido Fundo foi extinto e 

incorporado ao FUNDES. Entretanto, a Seplan não mais tinha 

governabilidade sobre o referido programa e suas ações. A LOA 

já havia sido encaminhada à Assembléia Legislativa, 

impossibilitando a exclusão da ação citada. 

PROGRAMA 1035 - PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE 

GOIANO - NORDESTE NOVO 

� Ação 1095 - Projetos Especiais No Nordeste Goiano 

Realizações: 

Com a Reforma administrativa a partir de junho de 2008 

as ações foram transferidas para a AGDR, restando à Seplan 

somente as atribuições do FUNDESTE. Com a Lei nº 16.384, de 

27 de novembro de 2008, o referido Fundo foi extinto e 

incorporado ao FUNDES. Entretanto, a Seplan não mais tinha 

governabilidade sobre o referido programa e suas ações. A LOA 

já havia sido encaminhada à Assembléia Legislativa, 

impossibilitando a exclusão da ação citada. 
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PROGRAMA 1874 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA 

COMPETITIVIDADE. 

� Ação 2581 - Operacionalização de Programas Especiais. 

Realizações: 

�Elaboração do Termo de Referência; 

�Solicitação do Autorizo do Governador; 

�Solicitação de Autorizo do CENTRAC; 

�Processo de Licitação, aguardando dotação 

orçamentário-financeira; 

Plano Estadual de Recursos Hídricos  

Oficio para os órgãos: Seinfra, Cidades, Semarh, Celg 

G& T, Saneago, Seagro, Seplan (Superintendência de 

Irrigação), onde em reunião foram discutidos mecanismos para 

inserção de propostas do Estado de Goiás, no Plano Nacional 

de Infra-estrutura Hídrica – PNIH. 

  

Estudo para Elaboração de Planos Diretores Integrados 

de Mobilidade Urbana para Regiões Metropolitanas para do País 

O objetivo deste trabalho é produzir instrumentos para 

a elaboração de Planos Diretores Integrados de Mobilidade 

Urbana, de forma a orientar os gestores públicos na 

implantação de ações voltadas para a solução dos problemas 

identificadas nos diagnósticos das Regiões Metropolitanas e 

Aglomerados Urbanos da área de Estudo.O Projeto encontra em 

análise no CENTRAC.  

PROGRAMA 1880 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA 

METROPOLITANA 

� Ação 2713 - Apoio Aos Programas Setoriais Da Rmg - 

Codemetro. 

Observações:  

Através da Lei complementar nº 63, de 27 de novembro 

de 2008, foi extinto o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano 

de Goiânia – FUNDEMETRO e incorporados seus ativos, passivos, 

acervos, sistemas, pessoal e demais recursos necessários à 

execução dos serviços, bem como seus programas, ações e 

dotações orçamentárias, ao Fundo de Fomento ao 

Desenvolvimento Econômico e Social de Goiás – FUNDES, criado 

pela Lei no 13.461, de 31 de maio de 1999, entretanto o 

programa e ações são atribuições da Secretaria das Cidades, 

ficando a SEPLAN impossibilitada de atuar na referida região. 

A LOA já havia sido encaminhada à Assembléia Legislativa, 

impossibilitando a exclusão da ação citada. 
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PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 – Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3317 - PROGRAMA ESTADUAL  DE INVESTIMENTOS, 

PARCERIAS E DESESTATIZAÇÃO 

� Ação 2409 – Concessão de Garantias a Financiamento 

Para Micros e Pequenas  Empresas 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 
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2801 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA SAÚDE 

GESTOR:

� Irani Ribeiro de Moura 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Ser uma instituição pública de excelência, gestora 

efetiva e democrática do Sistema Estadual de Saúde, 

dotada de infra-estrutura e processos de trabalho 

eficientes e eficazes 

� Objetivo Institucional:

♦ Coordenar a formulação da Política Estadual de 

Saúde, promover a sua implementação e permanente 

avaliação, de modo a garantir o desenvolvimento 

de ações e serviços que respeitem os princípios 

do SUS, com a participação de seus usuários e que 

contribuam para a melhoria da qualidade de vida. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Saúde de Qualidade próximo ao Cidadão 

� Legislação:

♦ Criação da Secretaria de Estado da Saúde - Lei 

7928 de 21/05/1975. NOAS 01/02. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ A Secretaria Estadual de Saúde tem como papel 

fundamental à coordenação do processo de 

implantação do SUS no Estado. Para isso, o gestor 

estadual precisa agir de forma articulada com as 

duas outras esferas de governo, União e 

Municípios, e com as instâncias de controle 

social, representada pelo Conselho Estadual de 

Saúde. 

♦ A definição do projeto institucional da 

organização se deu por meio de um conjunto de 

iniciativas já implementadas para melhor 

responder as novas exigências, além de 

aperfeiçoar o processo e melhor integrar seus 

setores e potencializar suas ações. Com base no 

novo papel da SES e, considerando a transferência 

da função de prestação direta de serviços de 

saúde para os municípios, a Secretaria 

desenvolveu algumas estratégias de fortalecimento 

da gestão. 
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♦ Uma das principais iniciativas foi promover de 

fato a descentralização dos serviços de saúde em 

consonância com os princípios do SUS, as 

diretrizes governamentais, as políticas públicas 

e ações institucionais, buscando preservar a 

autonomia e a distribuição de poderes entre os 

entes federados, além de servir como estratégia 

para a democratização das instituições para 

distribuição mais eficientes dos recursos 

públicos e aumento da participação e controle 

social. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA:

♦ Plano Estadual de Saúde; 

♦ Programação Pactuada e integração da Assistência; 

♦ Sigeplan 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações:

♦ Nº de organizações adesas ao Programa: 

♦ Número de organizações públicas do Estado de 

Goiás adesas ao Programa 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 3314 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA GERENCIAL NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE GOIAS (PEG) 

� AÇÃO 2878 - Ação para Promoção da Excelência Gerencial 

nas Organizações Públicas do Estado de Goiás. 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

( x ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

( x ) Política de Gestão de Pessoas    
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2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE – FUNESA  

JURISDICIONADA/ VINCULADA A: 

�  Secretaria de Estado da Saúde - SES 

GESTOR: 

� Irani Ribeiro de Moura 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Ser uma instituição pública de excelência, gestora 

efetiva e democrática do Sistema Estadual de Saúde, 

dotada de infra-estrutura e processos de trabalho 

eficientes e eficazes. 

� Objetivo Institucional:

♦ Coordenar a formulação da Política Estadual de 

Saúde, promover a sua implementação e permanente 

avaliação, de modo a garantir o desenvolvimento 

de ações e serviços que respeitem os princípios 

do SUS, com a participação de seus usuários e que 

contribuam para a melhoria da qualidade de vida 

da população no Estado de Goiás 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Saúde de Qualidade próximo ao Cidadão. 

� Legislação:

♦ O Fundo Especial de Saúde – FUNESA – Foi criado 

em Outubro de 1984 (Lei 9.593 de 10/12/1984, e 

aprovado seu Regulamento pelo Decreto nº 2.470, de 03 de maio de 

1.985).

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ A Secretaria Estadual de Saúde tem como papel 

fundamental à coordenação do processo de 

implantação do SUS no Estado. Para isso, o gestor 

estadual precisa agir de forma articulada com as 

duas outras esferas de governo, União e 

Municípios, e com as instâncias de controle 

social, representada pelo Conselho Estadual de 

Saúde. 

♦ A definição do projeto institucional da 

organização se deu por meio de um conjunto de 

iniciativas já implementadas para melhor 

responder as novas exigências, além de 

aperfeiçoar o processo e melhor integrar seus 

setores e potencializar suas ações. Com base no 
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novo papel da SES e, considerando a transferência 

da função de prestação direta de serviços de 

saúde para os municípios, a Secretaria 

desenvolveu algumas estratégias de fortalecimento 

da gestão. 

♦ A Secretaria de Estado da Saúde não tem medido 

esforços para equipar as unidades de Saúde com 

equipamentos de ponta e em descentralizar as 

ações de saúde, garantindo à população um 

atendimento mais ágil e especializado. Para 

cumprir os princípios da descentralização, estão 

sendo construídas unidades de saúde na capital e 

no interior do Estado com recursos próprios e 

verbas federais. Além de obras físicas, também 

existem investimentos na qualificação 

profissional dos servidores e ampliação das redes 

de atendimento à população goiana.  

♦ Reinserção Hospital Geral de Goiânia   na rede 

Estadual do SUS, com o reforço nos atendimentos 

para os quais ele foi proposto, com destaque para 

o retorno cirurgia bariátricas, Efetivação da 

Regulação garantindo o cumprimento das agendas 

com 100% de regulação, continuidade de 

atendimentos nos programas: pé diabético, 

obesidade, asma, reumatologia pediátrica e 

cardiologia, Contratos de manutenção efetivados, 

ressonância em funcionamento, apoio, com leito, 

retaguarda, suporte técnico ao HDT nos 

tratamentos da gripe H1N1, Implantação do 

planejamento estratégico,  Aquisição de  

respiradores e monitores multipulmonar 

possibilitando a ampliação da UTI. 

♦ Um investimento superior a R$ 30.000.000,00  foi 

aplicado para aquisição de  equipamentos ( 

eltrocardiogramas, monitores cardíacos e 

multiparamentricos, desfibriladores bifasicos, 

respiradores, berços aquecidos, incubadoras, 

aparelhos de fototerapia, aspiradores, 

incubadoras de transportes, aspiradores cirugicos 

entre outros) afim de equipar as unidades da 

REDE/SES-GO. 

♦ Investimento, já garantido, de 142 milhões de 

reais para promover a reforma e revitalização das 

Unidades de Saúde do Estado buscando humanização 

e qualidade do atendimento à população goiana. 

Este investimento será executado através do 

Convênio 035/2008 de Mútua Cooperação entre a SES 

e a AGETOP, sendo que já foi repassado à referida 

Agência a quantia de R$ 55.595.122,00. Alem 

disso, com ampliação das ações de construção e 

reforma, em 2009 foi solicitado termo aditivo ao 

referido convenio que atingira um valor 

76.000.000,00, chegando a um investimento em 

reforma e construção de R$ 218.000.000,00. 

♦ A Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez 

Barbosa - CMAC passou a adquirir os medicamentos 

direto dos laboratórios fabricantes, o que 

resultou em uma  maior economia para o Estado; 

compras reconhecido pelo Ministério da Saúde como 

melhor compra  de medicamentos no pais; Melhora 
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no atendimento aos pacientes,  82% dos usuários 

avaliaram o atendimento como ótimo ou bom; 

Redução da falta de medicamentos, atendendo 98,5% 

dos itens no ano de 2009 , aquisição de um novo 

prédio para a unidade. 

♦ Para superar os efeitos da Pandemia Influenza A 

(H1N1), a Secretaria Estadual de Saúde constituiu 

um comitê de crise, com discussões diárias e 

semanais junto as gestões municipais, realizou 

pactos solidários para o enfrentamento da doença; 

realizou treinamentos para profissionais e 

gestores do Estado; bem como vídeo conferencias e 

seminários; divulgou semanalmente boletim semanal 

da influenza A; realizou registro, investigação, 

processou, analisou e sistematizou os dados para 

melhor tomada das decisões.  

♦ Reestruturação organizacional com a aprovação 

pela Assembléia Legislativa do projeto que 

instituiu 257 novos cargos para a Secretaria 

Estadual de Saúde. A recriação de tais cargos é 

de extrema importância para o melhor 

funcionamento da Secretaria da Saúde do Estado de 

Goiás, pois dentre os serviços contemplados estão 

os gerenciamento de toda a rede que atende a 

população (hemocentros, hospitais, assistência 

bucal e farmacêutica). 

♦ Autorizado pelo governador, concurso publico para 

a saúde, com previsão de 3.800 vagas.   Aumento 

salarial para os servidores da SES, equiparando 

com o salário dos servidores da AGANP. 

♦ Capacitação de mais 8.000 profissionais de saúde 

e servidores da pasta em Vigilância Sanitária e 

Ambiental e Vigilância Epidemiológica, Urgência 

nas regionais de saúde e agente comunitário de 

saúde. 

♦ Recuperação do credito da Secretaria Estadual de 

Saúde, com a redução de cerca de 80% do passivo 

acumulado da SES. 

♦ Garantido a aplicação dos 12% da receita 

vinculada em saúde. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA:

♦ Plano Estadual de Saúde; 

♦ Programação Pactuada e integração da Assistência; 

♦ Sigeplan 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações:

♦ Porcentagem de Internações realizadas no 

Estado:(total do número de internações 

realizadas da população em Goiás / população do 

estado de Goiás) x 100; 



2850 – FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE – FUNESA 

391 

♦ Porcentagem da população do estado coberta pela ESF:         

(total da população cadastrada pelo ESF/ pela 

população total do Estado) x 100; 

♦ Razão de Mortalidade materna : (Número de óbitos 

femininos na faixa etária de 10 a 49 anos/ 

Número de nascidos vivos) x 100.000; 

♦ Porcentagem de Fiscalização Sanitária 

realizadas:   (Total de fiscalizações sanitárias 

realizadas no período / Nº. de fiscalizações 

sanitárias programadas) x 100; 

♦ Porcentagem de recursos de investimentos gastos 

na rede Ass. Ref.:  (somatório dos recursos 

gastos com investimento em unidades de saúde da 

rede assistencial de referência da SES / Total 

de recursos da SES) x 100; 

♦ Porcentagem de recursos de custeio gastos na 

rede assis. Ref.: (somatório dos recursos gastos 

com custeio em unidades de saúde da rede 

assistencial de referência da da SES /Total de 

recursos da SES) x 100; 

♦ Número de complexos reguladores implantados:

somatório do número de complexos reguladores 

implantados; 

♦ Número de profissionais do setor saúde formados/ 

capacitados: Número de profissionais do setor 

saúde formados /capacitados; 

♦ Porcentagem de municípios com instrumentos de 

planejamento em saúde: (número de municípios + o 

Estado com os 3 instrumentos básicos de 

planejamento em saúde implantados / total de 

municípios + o Estado) x 100; 

♦ Nº de planos intra e intersetorial implantados:

Somatório do total de planos, programas e 

projetos intra e intersetorial implantados na 

SES/GO para favorecer condutas e ambientes 

saudáveis. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

( X ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 0 – ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7001 – Encargos com Inativos e Pensionistas 

PROGRAMA 1852 - PROGRAMA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA 

POPULAÇÃO 

Descrição dos indicadores de Resultados

Porcentagem da população do estado coberta pela ESF:  

(total da população cadastrada pelo ESF/ pela população total 

do Estado) x 100; 

Freqüência unidade de 

medida 

Meta Realizado 

Anual % 58,52 59,49 

Razão de Mortalidade materna: 

(Número de óbitos femininos na faixa etária de 10 a 49 anos/ 

Número de nascidos vivos) x 100.000; 

Freqüência unidade de 

medida 

Meta Realizado 

Anual 1/100.000 35 35 

Fonte: SIM/SINASC e Comitê de Mortalidade Materna 
* Dados Preliminares 2008 

Porcentagem de Fiscalização Sanitária realizadas: 

 (Total de fiscalizações sanitárias realizadas no período / 

Nº. de fiscalizações sanitárias programadas) x 100;

Freqüência unidade de 

medida 

Meta Realizado 

Anual % 100 102,14 

� Ação 2518 - Supervisão e Cooperação Técnica das Ações 

de Vigilância Epidemiológica e Ambiental. 

Realizações: 

DST/ HIV/ AIDS 

� Realizada supervisões nos Serviços de Atendimento 

Especializado-SAE dos municípios de Ceres, Rio Verde, 

Jataí e Santo Antônio do Descoberto; 

� Realizada supervisões nos Centro de Testagem e 

Aconselhamento - CTA’s dos municípios de: Formosa, 

Planaltina, Rio Verde, Santo Antônio do 

Descoberto,Ceres, Jataí e Mineiros; 

� Realizada supervisão técnica no Centro de Apoio ao 

Doente de Aids - CADA para avaliação do 

desenvolvimento das ações previstas no projeto: 

” Amigo Caminhoneiro ”, aprovado no Edital de Seleção 

de 2006; 

� Realizada supervisões técnicas no acompanhamento das 

ações desenvolvidas nas seguintes Casas de Apoio para 
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Adultos Vivendo com HIV/Aids: Casa de Acolhimento 

Bethânia - Anápolis, CADA – Aparecida de Goiânia, 

Condomínio Solidariedade - Goiânia e Fundação Viva a 

Vida – Jussara; 

� Realizada supervisões nos seguintes municípios 

contemplados com o Plano de Ações e Metas - PAM da 

área de DST/Aids: Rio Verde, Planaltina, Jataí e 

Santo Antônio do Descoberto; 

� Assessorado por meio de supervisão técnica Gestor 

Municipal de Saúde de São Luís de Montes Belos e 

Iporá para implantação do Centro de Testagem e 

Aconselhamento;  

� Assessorado por meio de supervisão técnica o Gestor 

Municipal de Saúde de Iporá para implantação do 

Serviço de Assistência Especializa - SAE; 

� Revisados os Planos de Ações e Metas dos 10 

municípios qualificados para a Política de Incentivo: 

Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, 

Itumbiara, Jataí, Goiânia, Luziânia, Rio Verde, 

Planaltina e Santo Antônio do Descoberto; 

� Supervisão indireta do sistema de informação SINAN 

todas as Regionais e municípios sede de CTA e SAE; 

� Apresentação e participação do perfil epidemiológico 

das DST/HIV/AIDS na programação do PAM para 2010; 

� Elaboração do Perfil epidemiológico das DST/HIV/AIDS 

em mulheres no Estado de Goiás, no período de 1987 a 

2008; 

� Participação em reunião de construção de Ações e 

propostas de Portaria conjunta sobre DST (DF e 

GOIAS); 

� Elaboração do Plano Estadual de Enfrentamento da 

Epidemia de Aids e das DST entre gays, Homens que 

fazem sexo com Homens e Travestis; 

� Repasse de informações (Ficha de Investigação) de 

DST/HIV/AIDS para os municípios de residência tomar 

conhecimento dos casos de sua área de abrangência; 

� Participação no Seminário Goiano de Controle Social e 

Redução de Danos, promovido pela Secretaria Municipal 

de Saúde de Goiânia; 

� Elaborado o Edital de Seleção Pública para 

Financiamentos de Projetos Comunitários de OSC/ONGs 

2009, sendo selecionados 10 projetos na área de 

promoção e prevenção ás DST/HIV/Aids e atenção e 

apoio as pessoas que vivem e convivem com HIV/Aids.

� Elaboração do Plano de Enfrentamento da Epidemia de 

Aids e das DST entre a População de Gays, HSH e 

Travestis.Elaboração do Perfil Epidemiológico para 

ser apresentado no IV Simpósio nacional do combate à 

Sífilis: Analise Situacional dos Casos de Sífilis em 

Gestantes e Sífilis Congênita no Estado de Goiás, 

realizado pela APAE-GO; 

� Participação em reunião nacional de vigilância 

epidemiológica HIV/AIDS, sífilis na gestação e 

sífilis congênita, em Brasília; 
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� Participação na capacitação das hepatites virais, em 

Brasília; 

� Conferência do sistema SINAN - Windows/SINAN-NET para 

correções do sistema; 

� Monitoramento do perfil epidemiológico do PAM 2010 

dos municípios que possuem este recurso; 

� Apresentação da palestra sobre DST/AIDS na 2º semana 

interna de prevenção de acidentes de trabalho - SIPAT 

da secretaria de cidadania e trabalho de Goiás. 

HANSENÍASE 

� Supervisão indireta no Sistema de Informação SINAN em 

100% das Regionais de Saúde através dos instrumentos 

de avaliação; 

� Supervisão indireta no banco de dados em 100% das 

Regionais de Saúde dos casos de hanseníase com 

encerramento em branco; 

� Supervisão indireta no banco de dados em 100% das 

Regionais de Saúde dos casos de Hanseníase em menores 

de 15 anos e também dos casos com modo de entrada 

Recidiva. 

� Participação nos Encontros de Avaliação e 

monitoramento das Atividades Desenvolvidas em 

Hanseníase e Tuberculose do município de Goiânia; 

� Participação na Reunião de Avaliação e Planejamento 

das Atividades de Controle da Hanseníase com as 

Regionais de Saúde; 

� Participação na Oficina de Padronização da 

Baciloscopia em Hanseníase realizada em Brasília; 

� Participação em Reunião (GVE – GEAIS – LACEN) para 

elaboração de proposta de implementação da 

baciloscopia para hanseníase nos municípios. 

TUBERCULOSE 

� Supervisão regionalizada nas Regionais de Saúde: 

Nortes, Serra da Mesa, São Patrício Oeste I; 

� Supervisão no Sistema de Informação (SINANNET-TB) na 

Regional Entorno Sul e todos os municípios de sua 

abrangência; 

� Supervisão em conjunto com o técnico do SINANN - 

Ministério da Saúde, nos municípios de Goiânia e 

Aparecida de Goiânia; 

� Supervisão direta ao Sistema de Informação (SINANNET-

TB) nas Regionais de Saúde Serra da Mesa, Central e 

Centro Sul. 

� Reuniões: 

�  Participação na reunião do COSEMS; 
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�  Participação na Oficina de Avaliação da Tuberculose 

no Entorno do DF/GO, realizada no município de 

Luziânia; 

� Participação na reunião de avaliação do Programa de 

Controle da Tuberculose com os representantes da 

Associação Damien do Brasil (ADB-ONG); 

� Participação na Oficina de Avaliação do Programa de 

Controle da Tuberculose no município de Goiânia; 

� Participação e apresentação da Situação 

Epidemiológica da Tuberculose em Goiás na Oficina de 

Implantação da Medicação Dose Fixa Combinada. 

Doenças Virais 

� Redução de 17,5% dos casos de dengue em relação ao 

mesmo período do ano anterior (dado cumulativo – 

Semana Epidemiológica 49); 

� Monitorado o vírus circulante da dengue em 21,9% dos 

municípios prioritários; 

� A taxa de letalidade por FHD no estado é 9,2 % acima 

do preconizado pelo MS (1%); 

� Abastecimento de 10 (Regionais e 2 LACEN) containeres 

de Nitrogênio líquido para acondicionamento de 

amostras biológicas;  

� Conferência da base de dados de Dengue de 2007, 2008 

e 2009; 

� Reunião mensal do Comitê Estadual de Mobilização 

Social da Dengue e Febre Amarela; 

� Apresentação da situação epidemiológica da dengue em 

Goiás na Reunião mensal do Comitê Estadual de 

� Mobilização Social da Dengue e Febre Amarela 

(Fevereiro); 

� Supervisão técnica integrada nos seguintes 

municípios: Goianira, Hidrolândia, ouvidor, Urutaí, 

Rio Quente, Caldas Novas, Davinópolis, Morrinhos, 

Itumbiara, Cachoeira Dourada, Inaciolândia, 

Simolândia, Alvorada do Norte, Guarani de Goiás, 

Goiânia, Goiás, Itaberaí, Itapuranga, Jussara, Nova 

Crixás, Santa Fé de Goiás, Alto Horizonte, Mara Rosa, 

Niquelândia, Uruaçu, Campos Verdes, Barro Alto, 

Ceres, Goianésia, Jaraguá, santa Rita do Novo 

destino, santa Terezinha de Goiás, Nova Glória, 

Rialma, Rianápolis, Rubiataba, Santa Isabel, Vila 

Propício, Uruana, Campinaçu, Minaçu, Mutunópolis, São 

Miguel do Araguaia, Ceres, Luziânia, Jataí, 

Itumbiara, Catalão, Anápolis, Valparaíso de Goiás, 

Águas Lindas de Goiás, Goianira, Luziânia, Planaltina 

de Goiás, Porangatu e Rio Verde. Capacitação do LIRAa 

(levantamento rápido de índices) para técnicos do 

NACE de Morrinhos, Formosa, 02 técnicos de Uruaçu; 02 

técnicos do município de Planaltina de Goiás e 03 do 

município de Rio Verde.  

� Revisão e correção dos módulos da capacitação para 

novos gestores em saúde – Dengue;  

� Capacitação para novos gestores em saúde – Dengue; 
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� Capacitação para coordenadores dos Núcleos de 

vigilância epidemiológica municipal dos municípios de 

abrangência da Macro Goiânia – ações de vigilância 

epidemiológica / Dengue; 

� Capacitação para soldados da brigada de operação 

especial do exército – aspectos clínicos, 

epidemiológicos e controle de vetores / Dengue; 

� Capacitação para acadêmico de enfermagem da Faculdade 

Universo – aspectos epidemiológicos / Dengue; 

� Implantação do LIRA (Levantamento Rápido de Índice de 

Infestação do Aedes aegypti) em Planaltina de GO 

� Elaboração do Projeto do Seminário de Sensibilização 

sobre a Dengue 

� Seminário de Sensibilização com gestores municipais; 

� Assessoria técnica no município de Aragarças 

(técnicos da região oeste I). 

Atual Cenário Epidemiológico da Dengue  

� Número de casos: 37.481 (até 12/12/09); 

� Redução de 17,5% em relação ao mesmo período de 2008;  

� 120 municípios com transmissão; 

� 130 casos de febre hemorrágica do dengue (FHD); 

� 29 óbitos por dengue, sendo 12 por FHD e 17 por 

Dengue com complicações; 

� Circulação simultânea de três sorotipos (DEN I, II e 

III com predominância do DEN I (53,45%); 

� Taxa de letalidade de FHD: 9,2%. 

� 41 municípios com coeficiente de incidência de alto 

risco (acima de 300 casos por 100000 habitantes), 40 

de médio risco (entre 100 e 300 casos/100000 hab), 81 

de baixo risco (abaixo de 100 casos/100000 hab) e 84 

municípios silenciosos. 

Atual Cenário Entomológico de Dengue  

� 244 municípios com presença do vetor; 

� 2 municípios não infestados: Colinas do Sul e Sítio 

D’Abadia; 

� Presença do vetor mesmo durante o período seco; 

� 90% dos depósitos positivos estão no peri e intra 

domicílio. 

� 77 municípios apresentaram Índice de Infestação 

Predial em médio e alto risco. 

� 106 municípios não cumpriram a meta ou ficaram abaixo 

de 80% em relação às visitas domiciliares. 

� 43 municípios com pendência acima de 10%. 

� 35 municípios goianos com déficit de ACE (247). 



2850 – FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE – FUNESA 

397 

Realizações: 

� Supervisão das duas Unidades Sentinelas para a 

Influenza para avaliação das atividades e atualização 

da equipe: uma em cada; 

� Digitação das fichas de notificação/investigação de 

influenza A (H1N1); 

� Complementação da investigação feita pelas 

Secretarias Municipais de Saúde, dos casos e óbitos; 

� Processamento e análise sistemática dos dados para 

direcionamento das ações de controle;  

� Divulgação de dados através do boletim semanal da 

Influenza A (H1N1) divulgado no site da Secretaria de 

Estado da Saúde – Goiás, semanalmente de abril a 

outubro, quinzenalmente em outubro e mensalmente em 

novembro e dezembro; 

� Orientação e apoio aos municípios em relação as 

medidas de prevenção e controle: envio periódico dos 

protocolos atualizados às regionais de saúde; 

Situação epidemiológica: notificados à Vigilância 

Epidemiológica Estadual 1.214 casos de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave em decorrência da Influenza A 

(H1N1).  Destes, 380 (31,30%) foram confirmados 

laboratorialmente sendo que 76 foram óbitos; 749 

(61,70%) foram descartados e 85 (7,00%) suspeitos ainda 

estão em investigação pela Vigilância Epidemiológica 

(Figura 1). Os municípios com maior número de óbitos 

foram: Goiânia com 18 óbitos, Aparecida de Goiânia com 

13, Anápolis com 4 e Trindade com 3. O coeficiente de 

mortalidade do Estado de Goiás está em 1,28 por 100000 

habitantes e a letalidade dos casos graves foi de 20%  

(tabela 1). Há predominância dos casos (59,47%) e dos 

óbitos no sexo feminino (56,58%) (Tabela 5). Dentre os 

226 casos do sexo feminino 54 (23,89%) são gestantes com 

registro de 09 óbitos confirmados. Do total de casos 

confirmados, 291 (76,58%) foram hospitalizados.  

Tabela 1 - Número de casos e óbitos confirmados de 
Influenza A (H1N1) por faixa etária. Goiás, 2009* 

Faixa Etária Casos Óbitos Total
letali
dade 

mortali
dade 

incidên
cia 

< 1 ano 7 0 7 0,00 0,00 7,46 

1 a 4 anos 34 0 34 0,00 0,00 8,65 

5 a 9 anos 33 2 35 5,71 0,39 6,80 

10 a 19 anos 62 11 73 15,07 1,08 7,15 

20 a 29 anos 90 17 107 15,89 1,54 9,67 

30 a 39 anos 36 21 57 36,84 2,13 5,78 

40 a 49 anos 19 19 38 50,00 2,46 4,92 

50 a 59 anos 16 6 22 27,27 1,17 4,29 

60 anos ou mais 7 0 7 0,00 0,00 1,33 

Total 304 76 380 20,00 1,28 6,41 

Fonte: GVE/SPAIS/SES-GO  
* até 16 de dezembro    
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HEPATITES VIRAIS 

� Supervisão indireta do sistema de informação SINAN 

todas as Regionais e municípios sede de CTA e SAE. 

� Participação na elaboração do PAM de 2010. 

� Participação e apresentação do perfil epidemiológico 

das DST/HIV/AIDS e Hepatite Virais na Programação do 

PAM 2010. 

� Participação na elaboração das ações e propostas da 

Portaria Conjunta sobre DST (Distrito Federal e 

Goiás). 

� Elaboração de um artigo para boletim epidemiológico 

da SPAIS (Perfil epidemiológico de DST’s, HIV, AIDS e 

Hepatite Virais). 

� Participação na Reunião da RIDE. 

� Elaboração do Perfil Epidemiológico das DST/HIV/AIDS 

e Hepatite Viral em mulheres no estado de Goiás, no 

período de 1987 a 2008. 

� Repasse de informações (Ficha de Investigação) de 

Hepatite Viral para os municípios de residência tomar 

conhecimento dos casos de sua área e executarem ações 

de Vigilância. 

� Repasse de consolidados (exames) das Hepatites Virais 

para as Regionais e Unidades Hospitalares (via 

pastas) para conhecimento de seus municípios. 

� Participação no I Encontro Nacional dos Coordenadores 

de Hepatites Virais (Brasília). 

� Participação da Capacitação em Hepatites Virais da 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. 

� Participação no Seminário Goiano de Controle Social e 

Redução de Danos. 

� Participação no 5º Simpósio Nacional do Programa de 

Proteção à Gestante e 2º Simpósio Goiano do Programa 

de Proteção à Gestante. 

� Participação da IV Capacitação em Hepatites Virais 

para equipe interdisciplinar da média complexidade do 

SUS – Centro Oeste (Brasília). 

� Participação no lançamento da Atualização do 

Protocolo Clínicas e Diretrizes Terapêuticas da 

Hepatite Viral Crônica B e Confecções, em Brasília.

INVESTIGAÇÃO DE HEPATITES VIRAIS - SINAN NET 

Freqüência por Ano Diag/sintomas segundo Classificação 
Etiológica 

Class. Etiológica 2007 2008 2009 Total

Ign/Branco 4.090 3.717 2.848 10.655

Vírus A 257 224 207 688

Vírus B 1.239 986 519 2.744

Vírus C 316 182 30 528

Total 5.902 5.109 3.604 14.615
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INVESTIGAÇÃO DE HEPATITES VIRAIS - SINANW  

Freqüência por Ano da Notific e Class. Etiológica 

Ano da Notificação Vírus A Vírus B Vírus C Total 

1998 38 6 1 45

1999 38 4 0 42

2000 1144 446 186 1776

2001 833 382 211 1426

2002 355 402 282 1039

2003 495 448 253 1196

2004 618 493 233 1344

2005 1228 731 214 2173

2006 714 616 182 1512
2007 274 1.172 304 1.750

2008 227 1.026 189 1.442

2009 213 603 50 866

Total 6177 6329 2105 14611

Hantavirose 

� Assessoria em hantavirose ao município de Itaberaí;

� Adequação do Banco de Dados – SINANNet;  

� Distribuído às regionais via CD Pesquisas em 

Hantavirose; 

� Acompanhados os casos suspeitos e confirmados quanto 

à investigação, medidas de vigilância, digitação e 

encerramento;  

� Elaborada e distribuída Nota Técnica Diagnóstica e 

Tratamento às ARS e Unidades de Saúde; 

� Elaborado Artigo “ Situação Epidemiológica da 

Hantavirose ” Goiás, 2000 a 2007; 

� Elaboração de Informativo para publicação Jornal do 

CRMV-GO; 

� Elaboração de Artigo sobre Hantavirose para o Boletim 

Epidemiológico da SPAIS/SES; 

� Adequação do Banco de Dados – SINANNet (1º ao 4º 

trimestre); 

� Atualização Nota Técnica e repasse aos profissionais 

de saúde (1º ao 4º trimestre); 

� Acompanhados os casos suspeitos e confirmados quanto 

à investigação, medidas de vigilância, digitação e 

encerramento;  

� Confecção de material técnico informativo para 

profissionais e à população – cartazes e panfletos. 

Capacitados os coordenadores de núcleos de vigilância 

epidemiológica dos municípios da ARS Central. 

� Realizada a reunião de vigilância (2º trimestre na 

VISA Estadual) para discutir a redução de letalidade 

com as áreas técnicas estadual e de municípios 

� Elaborado Pré-Projeto Estadual de Leishmaniose 

Tegumentar Americana. 
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Leishmanioses 

� Capacitação dos municípios selecionados à implantação 

do Plano de Trabalho LTA (Aragarças, Anápolis, 

Baliza, Luziânia, Minaçu, São Luis dos Montes Belos e 

Uruaçu); 

� Elaborado e enviado o Relatório do Treinamento em 

Vigilância de Flebotomíneos aos municípios 

participantes (Porangatu, Uruaçu, Pirenópolis, Jataí, 

Goiânia, Crixás, Aparecida de Goiânia, Planaltina de 

Goiás, Aragarças, Águas lindas de Goiás, Caldas 

novas, Campos Belos, Niquelândia e Goiás); 

� Assessoria em leishmaniose município Niquelândia; 

� Elaborado e distribuído às ARS via CD e e-mail 

Arquivos de Leishmanioses; 

� Realizada a Avaliação do Banco de Dados – SINANNet;

� Realizada a Pactuação de atividades entomológicas 

PAP-VS 2008; 

� Elaborados os Relatórios Atividades de Vigilância e 

Controle para envio à Coordenação Nacional/MS; 

� Elaborado artigo para participação na Reunião 

Nacional de Leishmanioses Uberaba-MG. 

� Acompanhamento das notificações Leishmaniose 

Tegumentar Americana por meio de planilhas mensais.

� Realizada a Avaliação do Banco de Dados – SINANNet 

(1º ao 4º trimestre); 

� Elaborado o Relatório Atividades de Vigilância e 

Controle para envio à Coordenação Nacional/MS (1º ao 

4º trimestre).  

� Elaboração de Nota Técnica sobre Diagnóstico e 

Tratamento da Leishmaniose Visceral Humana. 

� Participação do Congresso Internacional de Saúde 

Pública Veterinária em Bonito /MS - 25 a 28/10/2009

� Realizada a Reunião de descentralização entomológica 

da leishmaniose com os NACES 

�  (Núcleos de Apoio ao Controle de Endemias) - 

25/09/2009; 

� Elaborado relatório sobre necessidade de 

reestruturação e atribuições dos NACES  

� Realizadas Palestras durante Fórum Leishmanioses 

Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás 

(3º trimestre); 

� Reclassificação epidemiológica dos municípios quanto 

à transmissão de leishmaniose visceral com 

encaminhamento às Regionais de Saúde; 

� Acompanhadas as atividades de inquérito canino e 

divulgação resultados exames realizados pelo Lacen 

�  Realizada a reunião para rediscussão de fluxo de 

diagnóstico da leishmaniose visceral canina e 

elaborada nota técnica correspondente para envio às 

ARS (2º trimestre) 
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�  Acompanhados os casos notificados e confirmados de 

LTA através das planilhas paralelas e SINAN NET 

� Acompanhadas as atividades de captura flebotomínica 

solicitada pelos municípios e realizada pela Seção 

Entomologia Lacen; 

� Capacitação dos profissionais de saúde 

(ACE/ACS/médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares 

de enfermagem, laboratoristas, técnicos de 

vigilância) e assessoria aos municípios de Caldas 

Novas, Niquelândia, Pirenópolis, Porangatu e Uruaçu 

na elaboração do Plano de Controle da Leishmaniose 

Visceral; 

� Confecção e distribuição de material técnico 

informativo (2º trimestre) – folhetos; 

� Divulgação de medidas preventivas (entrevistas) à 

imprensa escrita (2º trimestre); 

� Investigação de denúncias de deslocamento irregular 

de animais suspeitos de áreas endêmicas para indenes 

(sem transmissão) no Estado; 

� Apresentação de projeto e solicitação de apoio ao 

Conselho Regional de Medicina Veterinária e início de 

visitas aos Centros de Controle de Zoonoses e 

Vigilâncias Sanitárias Municipais (Anápolis, 

Aparecida de Goiânia, Goiânia, Jataí, Rio Verde, 

Luziânia e Porangatu); 

� Realizado Treinamento em Diagnóstico Parasitológico 

aos veterinários dos CCZs de Anápolis, Aparecida de 

Goiânia, Goiânia sob forma de cooperação entre Escola 

de Veterinária/UFG e o Departamento de Vigilância em 

Saúde Ambiental/Centro de Controle de Zoonoses para 

realização  

Casos confirmados de Hantavirose por ARS. Goiás, 2000 a 2008* 

ARS 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
ARS 

Macro 
Goiânia 

1 _ _ _ _ _ 1 2 

Estrada 
de Ferro

_ 1 _ 2 2 _ - 5 

Entorno 
Sul 

_ _ 6 2 _ 1 1 10 

Entorno 
Norte 

_ _ 1 _ _ _ 1 2 

Pirineus _ 1 2 1 1 4 1 10 

Sudoeste 
II 

_ _ 1 _ 1 _ - 2 

Sul _ _ _ _ _ 1 - 1 

Total 
estadual

1 2 10 5 4 6 4 32 

             Fonte: SPAIS/SES 
              Até Julho/08 

Vigilância Epidemiológica Hospitalar 

� Reunião com equipe do Departamento de Doenças 

Transmissíveis do município de Goiânia, para 

solicitar apoio da mesma nas ações que devem ser 

realizadas pelos NHE e indicar o responsável técnico 

do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) do 

município; 

� Reunião no Hospital de Doenças Tropicais e Hospital 

Materno Infantil com a Diretoria Técnica, 
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Coordenadora do NHE e Gerente de vigilância 

Epidemiológica Estadual para discutir como utilizar o 

incentivo financeiro destinado aos NHE; 

� Reunião semestral com os coordenadores dos NHE, com a 

participação da Coordenadora do CEREST; 

� Reunião com os coordenadores dos NHE sobre os 

indicadores de influenza e solicitar a organização 

das atividades relacionadas a vigilância da 

influenza; 

� Supervisão ao NHE do Hospital das Clínicas, 

juntamente com a equipe da epidemiologia da SMS de 

Goiânia; 

� Visita técnica no Hospital Materno Infantil e 

Hospital de Urgências de Goiânia, com o objetivo de 

avaliar as atividades realizadas em 2009 e sugestões 

para 2010; 

TABAGISMO 

� Apoio às Secretarias Municipais de Saúde nas ações 

que envolvem o atendimento ao tabagista; 

� Acompanhamento do envio de insumos (medicamentos para 

tratamento do fumante e manuais de apoio para as 

sessões de abordagem cognitiva comportamental) para 

os municípios de Goiânia, Anápolis, Catalão e 

Abadiânia.  

� Assessoria junto ao SESI para firmar parcerias no 

intuito de implantar ações de controle do tabagismo 

nas empresas; 

� Assessoria junto aos municípios para credenciamento 

do serviço especializado em atendimento ao fumante.

PAV 

� Supervisão e acompanhamentos dos hospitais de Alta 

Complexidade Oncológica (Hospital Araújo Jorge, 

Hospital das Clínicas e Santa Casa de Misericórdia de 

Goiânia). 

VIVA 

� Reuniões técnicas intra e inter-setorias. Implantação 

Núcleo de Vigilância em Violências e Acidentes. 

Elaboração do Plano de Metas do Núcleo,  
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Gráficos: 

Número de casos de AIDS. Goiás,1984 a 2009*.
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Fonte: SINAN/GVE/SPAIS/SES-GO 

Número de casos de Hepatites B e C, por série histórica. 
Goiás 1999 a 2009*. 
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Percentual de casos de Hepatites B e C, por agente 
etiológico. Goiás 1999 a 2009* 
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 Incidência de Tuberculose, Pulmonar Bacilífera e 
Todas as Formas por 100.000 hab. Goiás, 2003 a 2008.
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Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos por 
Influenza A (H1N1) por semana epidemiológica. Goiás, 2009*. 
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� Ação 2526 - Aquisição de Insumos e Materiais para as  

Ações de Vigilância e  Ambiental 

Realizações: 

� Confeccionados materiais educativos para a campanha 

do carnaval (camisetas, panfletos, leques e cartazes) 

e do Dia Internacional da Mulher (camisetas, Squeeze 

e faixa de cabeça,cartazes e divulgação em rádio); 

� Confeccionados camisetas, bonés, outdoor, sacos para 

lixo de  carro e folderes  para a realização  da 

Campanha de Férias; 

� Confeccionados camisetas, folderes e cartazes para 

campanha do Dia Mundial de Luta contra a Aids; 

� Foram elaborados e estão em fase de confecção 

folderes e cartazes, sendo entregues um modelo de  

folder e uma cartilha; 

� Adquiridos preservativos masculinos para 

desenvolvimento das ações de DST/HIV/Aids; 

� Adquiridos preservativos femininos para 

desenvolvimento das ações de DST/HIV/Aids; 

� Disponibilizados preservativos para as ONG com 

projetos aprovados, obedecendo o plano de trabalho 

estabelecido; 

� Adquiridas 400 canetas junto ao Programa DST/AIDS e 

passadas à Secretaria de Educação para contribuição 

na capacitação do BPC na Escola; 

� Confecção de material técnico informativo sobre 

Leishmanioses para profissionais e população (4º 

trimestre) – cartazes e panfletos.  

� Ação 2529 - Campanhas e Eventos para Vigilância 

Epidemiológica e Ambiental 

Realizações: 

� Realizada Campanha de Carnaval em parceria com a 

Polícia Rodoviária Federal, Detran, Secretaria 

Municipal de Saúde de  Goiânia e Aparecida de 

Goiânia. Foram feitas abordagens aos motoristas nas 

BRs e GOs com a distribuição de  materiais educativos 

e preservativos. Alguns municípios encaminharam 

projetos para desenvolvimento de ações educativas, 

visando promover a prevenção das DST/HIV/Aids e a 

Coordenação Estadual de DST/Aids apoiou com 

disponibilização de materiais educativos e 

preservativos. 

� Realizado o I Passeio Ciclístico da Mulher Goiana no 

anel interno da Praça Cívica, em parceria com a 

Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres e 

Promoção da Igualdade Racial-SEMIRA, Agência Goiana 

de Ciclismo, Polícia Militar do Estado de Goiás e 

Secretaria Estadual de Esporte e Lazer,com  

distribuição de Kits (camisetas, squeeze, material 

educativo e faixas); 

� Realizada a  Oficina para troca de experiência  entre 

as Coordenações Municipais de DST/Aids de Goiânia, 



2850 – FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE – FUNESA 

407 

Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara, Rio Verde, 

Jataí, Caldas Novas, Luziânia, Planaltina e Santo 

Antônio do Descoberto; 

� Realizada Campanha de Férias com o tema: “ Aids Não 

Tira Férias - Use Camisinha Sempre ” nos municípios 

turísticos com confecção e distribuição de materiais 

educativos (outdoors, camisetas, bonés, sacos de lixo 

para carro e folders), priorizando os localizados as 

margens do Rio Araguaia. Alguns municípios 

encaminharam projetos para desenvolvimento de ações 

educativas, visando promover a prevenção das 

DST/HIV/Aids. A Coordenação Estadual de DST/Aids 

apoiou com materiais educativos e preservativos; 

� Apoio ao IV Simpósio Goiano de DST e IV Seminário de 

Combate a Sífilis.com a disponibilização de 80 

inscrições para os profissionais da Secretaria de 

Estado da Saúde, as Unidades de referencia e 

Regionais de Saúde; 

� Realizada Campanha do Dia Mundial de Luta contra 

Aids, em parceria com Hospital de Doenças Tropicais – 

HDT. Alguns municípios encaminharam projetos para 

desenvolvimento de ações educativas, visando promover 

a prevenção das DST/HIV/Aids. A Coordenação Estadual 

de DST/Aids apoiou com materiais educativos e 

preservativos; 

� Realizada Oficina com os Serviços de Atendimento 

Especializado - SAE para auto avaliação da qualidade 

assistência especializada em HIV/Aids – SAE, a 

pessoas vivendo com HIV ou Aids (PVHA) na avaliação e 

monitoramento da qualidade do atendimento. 

� Campanha de Vacinação do Idoso – 25/04 a 06/05/09; 

� I Etapa da Campanha de Vacinação Contra Poliomielite 

– Junho/09; 

� II Etapa da Campanha de Vacinação Contra Poliomielite 

– Agosto/09; 

� Comemoração das Datas Pontuais: Dia Mundial Sem 

Tabaco 31 de Maio e Dia Nacional de Combate ao Fumo, 

29 de Agosto. 

� Campanha informativa sobre a Influenza H1N1 “ gripe 

A ” em jornais, rádios e TV. 
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� Ação 2530 - Supervisão, Cooperação Técnica, Inspeção e 

Fiscalização das Ações de Vigilância Sanitária.  

Realizações: 

Foram realizadas 1.379 fiscalizações de médio e alto 

risco sanitário em: produtos (alimentos e bebidas, produtos 

para a saúde, medicamentos, saneantes, cosméticos), serviços 

de saúde (hospitais, clínicas, serviços de hemoterapia, 

terapia renal substitutiva, radiações ionizantes, entre 

outros) e ambientes (água, ar e solo) em todo o Estado de 

Goiás. 

Implantação do Sistema de Informação de Vigilância Sanitária 

Implantação do SINAVISA em 25 municípios com 39 

técnicos treinados e supervisão do Sistema em 62 municípios 

com 153 técnicos treinados na capital e nos municípios de: 

Anápolis, Diorama, Divinópolis, Flores de Go, Formosa, 

Goiânia, Goiatuba, Guarinos, Inaciolândia, Ipameri, Iporá, 

Itumbiara, Jataí, Minaçu, Mineiros, Moiporá, Monte Alegre de 

Go,Montes Claros de Go,Montividiu doNorte, Morrinhos, 

Nerópolis, Niquelandia, Novo Brasil,Ouvidor,Pires do 

Rio,Planaltina,Porangatu, Portelândia,Rio Quente,São João 

d'Aliança, São Luis de Montes Belos, Senador Canedo, 

Simolândia, Sta Rita do Araguaia,Terezina de Go,Três Ranchos, 

Urutaí eVila Boa. 

Realização de Incentivos Para as Ações de Vigilância 

Sanitária e Ambiental 

Foram gastos R$ 624.037,50 no pagamento de 

gratificação a servidores que exercem atividades de chefia, 

de projetos especiais e de aumento de carga horária como 

incentivo para as ações de VISA 

Suprimento do Fundo Rotativo para a Vigilância Sanitária e 

Ambiental

Foram utilizados R$2.695,50 em suprimento do Fundo 

Rotativo para a VISA em: 

� Aquisição de Combustível automotivo; 

� Aquisição de material de cama, mesa, copa e cozinha; 

� Aquisição de material p/ manutenção de veículos. 

� Serviços de manutenção e conservação e instalação de 

máquinas, equipamentos, bens imóveis. 

�

Participação de Profissionais da SVISA em Eventos Técnicos 

Foram realizadas 17 participações em eventos/reuniões 

técnicas fora do estado de Goiás. 

� Ação 2536 - Supervisão e Cooperação Técnica as Ações 

de Assistência Ambulatorial Especializada e Hospitalar 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 
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� Ação 2542 - Aquisição de Insumos e Materiais para as 

Ações de Assistência Ambulatorial Especializada e 

Hospitalar 

Realizações: 

� Doação de correlatos/exames e demais procedimentos à 

população carente 

� Pagamento de contratos e convênios para a central de 

transplantes: 

♦ Contrato para transportes aéreo em UTI de 

pacientes candidatos a transplante de órgãos 

sólidos, em caráter de emergência para atender a 

central de notificação de órgãos e tecidos do 

estado de Goiás. 

� Convênio de custeio com entidades filantrópicas do 

estado de Goias: 

♦ Convênio  com Santa casa de Misericórdia de 

Goiânia relativo ao apoio financeiro para 

manutenção e custeio da mesma. 

� Repasse do recurso estadual referente aos insumos 

para controle do diabetes mellitus: 

♦ Repasse da Contrapartida Estadual a todos os 

municípios Goianos, na ordem de R$ 1,00 hab/ano, 

para financiamento dos insumos complementares 

aos usuários insulino-dependentes (portadores de 

Diabetes Mellitus) durante o período de  

1 (um ano). 

� Ação 2544 - Pagamento de Produção dos Prestadores de 

Serviço de Saúde Sob a Gestão Estadual (MAC E FAEC). 

Realizações: 

� Pagamento de Prestadores SIA/SUS: 

♦ Pagamentos referente a prestação de serviços de 

pessoa física e jurídica na produção 

ambulatorial  nas unidades de saúdes 

credenciadas, sob   gestão  estadual. 

♦ Pagamentos efetuados 3.123 

� Pagamento de prestadores SIH/SUS:  

♦ Pagamentos referente a prestação de  serviços 

pessoa física e jurídica na produção 

ambulatorial e hospitalar nas unidades 

credenciadas, sob a gestão estadual. 

♦ Pagamentos efetuados 2.102 

� Ação 2545 - Aquisição de Insumos e Materiais para 

Ações de Vigilância Sanitária e Ambiental  

Realizações: 

� Foram utilizados R$ 17.506,83 em suprimento do Fundo 

Rotativo para a VISA em: 

♦ Aquisição de Combustível automotivo; 
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♦ Aquisição de material :de expediente; de cama, 

mesa, copa e cozinha; gêneros alimentícios; 

material de processamento de dados etc. 

♦ Aquisição de material p/ manutenção de veículos. 

♦ Serviços de manutenção e conservação e 

instalação de máquinas, equipamentos, bens 

imóveis; serviços gráficos etc. 

� Ação 2546 - Qualificação e Reorganização do Sistema  

de Urgência  e Emergência. 

Realizações: 

� Implantação de bases do serviço de atendimento móvel 

de urgência-SAMU,  

Foram implantadas 5 bases. 

♦ 1 Unidade Saúde Básica Bom Jesus  

♦ 2 Unidade Saúde Básica Itumbiara 

♦ 1 Unidade Saúde Básica Goiatuba 

♦ 1 Unidade Saúde Avançada Itumbiara 

� Implantação de centrais de regulação de urgência:  

♦ Foi implantada uma em Itumbiara e outra em 

implantação em Caldas Novas. 

� Implantação de complexos reguladores regionais:  

♦ Foram implantados 2 modulo e realizado diversos 

treinamentos para implantação. 

� Capacitação Profissional em Atendimento de 

Urgência/Emergência: 

♦ 2.246 de profissionais que atuam com 

urgências/emergência 

Cidade Nº Profissionais 
capacitados 

Aparecida de Goiânia 457 
Aragoiânia 22 
Bela Vista de Goiás 63 
Bonfinópolis: 08 
Caldazinha 09 
Ceres 108 
Cezarina 19 
Cristianópolis 06 
Cromínia 13 
Edealina 22 
Edéia 10 
Goiânia 384 
Hidrolândia 38 
Indiara 40 
Itaberaí 01 
Itumbiara 75 
Ivolândia 03 
Jataí 78 
Minaçu 134 
Morrinhos 59 
Mozarlândia 01 
Novo Gama 90 
Orizona 06 
Piracanjuba 47 
Pontalina 20 
 Porangatu 95 
 Professor Jamil 12 
 São Luis de Montes Belos 61 
 São Miguel do Passo Quatro 14 
 Senador Canedo 164 
 Silvânia 32 
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 Uruaçu 93 
 Varjão 15 
 Vianópolis 20 
 Vicentinópolis 36 

Total 2.246 

� Ação 2547 - Campanha e Eventos para Vigilância  

Sanitária  

Realizações:  

� Realização de eventos para educação sanitária e 

ambiental: 

♦  Foram Realizado 178 eventos para Educação 

Sanitária e Ambiental . 

EVENTOS PARA EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL 

• 15 Seminários para Sensibilização da Importância da 

Estruturação da Vigilância em Saúde Ambiental  

• 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental com 250 

participantes de todo o Estado de Goiás 

• 17 Oficinas de Trabalho par Elaboração dos Planos de Ação de 

Visas Municipais /2009 em 16 Regionais de Saúde para 243 

municípios do Estado com 1132 participantes. 

• 16 Oficinas de Trabalho para Programação Anual das Ações de 

VISA /2010 em 16 Regionais de Saúde para os municípios do 

Estado, com 419 participantes. 

• 21 Palestras para Farmacêuticos e Proprietários de Farmácias 

para 1326 participantes,  

• 21 Capacitações para Farmacêuticos para 316 participantes. 

• 2 Capacitações em Boas Práticas de Fabricação (BPF) de 

Alimentos para 36 participantes.  

• Curso sobre Instrumentação e Qualificação de Equipamentos 

Analíticos para 27 participantes.  

• Capacitação em Boas Práticas de Fabricação (BPF) de 

Cosméticos e Saneantes - Armazenamento de matéria-prima, 

produto acabado e embalagens de cosméticos e saneantes para 

125 participantes. 

• 9 Palestras sobre VISA e Organização e Funcionamento do CIT 

para 172 participantes.  

• 2 Seminários de Prevenção e Controle CEPCISS com 145 

participantes.  

• Curso de Controle de Qualidade Físico-Químico e 

Microbiológico para 148 participantes. 

• 3 Capacitações em Boas Práticas de Fabricação (BPF) de 

Alimentos para 128 participantes. 

• Oficina - Análise dos problemas relacionados aos 

receituários Port. 344/98 para 75 participantes. 

• 5 Capacitações sobre a Identificação dos Acidentes por 

Animais Peçonhentos para 235 participantes. 

• 3 Capacitações em Ajuste de Estoque para 7 participantes. 

• 19 treinamentos em Talidomida para 19 Municípios.  
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• Palestra sobre BPM de Alimentos para 55 participantes. 

• 09 Palestras de BBF de Cosméticos e Produtos para a Saúde 

para 907 participantes. 

� Ação 2548 - Aquisição de Medicamentos para  a  Rede  

Assistencial 

Realizações: 

� Aquisição de medicamentos para a rede assistencial de 

saúde da SES/GO: 

♦ Contratos  relativo ao fornecimento de 

medicamentos, materiais farmacológicos  e 

nutrição parenteral industrializada e manipulada  

para     REDE / SES-GO  

� Material Farmacológico - Fundo Rotativo da SES/GO 

� Ação 2550 - Supervisão e Cooperação Técnica às Ações 

de Atenção Básica 

Realizações: 

� Articulação realizada com gestores municipais para 

implantação de Centros de Reabilitação nos municípios 

de Itapaci, Posse, Inhumas, Pirenópolis, Minaçu, 

Goiatuba, Cristalina, Mineiros, Caldas Novas, 

Porangatu e Rio Verde. 

� Realizada assessoria aos municípios de Jataí e 

Formosa, na implantação dos serviços estaduais de 

Atenção à Saúde Auditiva na Média Complexidade; 

� Realizada supervisão nos Serviços de Alta 

Complexidade, CRER e Vila São José Bento Cotolengo;

� Realizada assessoria ao Centro de Reabilitação da 

Cidade de Goiás (Asilo São Vicente de Paulo) para 

esclarecimento acerca do recurso repassado ao 

serviço; 

� Realizada assessoria ao município de Itapaci para 

esclarecimentos na implantação do Serviço de 

Reabilitação; 

� Realizada assessoria ao município de São Miguel do 

Araguaia para esclarecimentos sobre o Relatório de 

Avaliação Anual; 

� Realizada assessoria ao município de Pires do Rio 

para orientações sobre recursos financeiros para 

construção e melhoramento do Centro de Reabilitação;  

� Realizada assessoria ao município de Águas Lindas 

para informações sobre a referencia do município no 

serviço de Alta Complexidade; 

� Realizada assessoria ao município de Aragarças, 

informações sobre o Serviço de Reabilitação; 

� Realizada assessoria ao município de Caldas Novas, 

passada informação sobre a implantação do serviço de 

reabilitação; 
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� Realizada assessoria ao Secretario Municipal de Saúde 

de Piranhas, esclarecimentos sobre o serviço de 

reabilitação; 

� Realizada assessoria a Coordenadora do Centro de 

Reabilitação do município de Aparecida de Goiânia, 

informações sobre a implantação do serviço e recursos 

financeiros; 

� Realizada visita a Associação dos Deficientes Físicos 

do Estado de Goiás – ADFEGO, para conhecer o trabalho 

realizado pela unidade; 

� Realizada assessoria ao CRER para informações sobre o 

implante coclear; 

� Realizada assessoria a vários municípios para 

esclarecimentos sobre o levantamento de informações 

sobre as pessoas com deficiência; 

� Prestado atendimento aos profissionais de saúde do 

município de Rio Verde para esclarecimentos sobre a 

implantação dos serviços de reabilitação física e 

Saúde auditiva; 

� Realizada assessoria a coordenadora do Centro de 

Reabilitação de Ceres, passada informações sobre o 

Relatório de Avaliação;  

� Realizado contato com os diretores técnicos da Santa 

Casa de Goiânia e do Hospital das Clinicas, 

solicitando informações sobre as unidades, no 

atendimento da Atenção à Saúde Auditiva; 

� Realizada visita ao Centro Brasileiro de Reabilitação 

e Apoio ao Deficiente Visual – CEBRAV, para conhecer 

o trabalho realizado pela unidade; 

� Realizada assessoria à Secretaria de Saúde do 

município de Abadiânia, para esclarecimentos acerca 

da bolsa de ostomia; 

� Realizada manifestação favorável da Área Técnica 

Saúde da Pessoa com Deficiência SPAIS/SES ao Projeto 

de Lei que “obriga os hospitais da rede publica e 

privada do Estado a adaptar, no mínimo 5% das 

acomodações destinadas as internações às necessidades 

das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida ”; 

�  Realizada manifestação favorável da Área Técnica 

Saúde da Pessoa com Deficiência SPAIS/SES a doação de 

equipamentos de fisioterapia para atender o Centro de 

Reabilitação do município de Anicuns-Go; 

� Realizada visita ao Centro de Referencia em 

Oftalmologia – CEROF, para discutir a portaria 3.128, 

de 24 de dezembro de 2008 e saber do interesse da 

unidade no Credenciamento/Habilitação dos Serviços de 

Reabilitação Visual. 

� A assessoria realizada aos municípios para 

esclarecimentos sobre o levantamento de informações 

sobre as pessoas com deficiência, se refere ao 

questionário encaminhado às Regionais de Saúde a ser 

respondido pelos mesmos. Quando faz referencia a 

“ realizada manifestação ”, significa que esta foi 

feita através de Parecer Técnico. 
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SAÚDE DA CRIANÇA 

� Assessoria às atividades do Comitê Estadual de 

Prevenção da Mortalidade Infantil e Fetal (CEPMIF);

� Assessoria à implantação/implementação dos Comitês 

Municipais de Prevenção da Mortalidade Infantil de 

Aparecida de Goiânia, Jataí, Rio Verde, Itumbiara, 

Goiânia, Anápolis e Morrinhos, por meio dos 

subcomitês do Comitê Estadual de Prevenção da 

Mortalidade Infantil e Fetal (CEPMIF); 

� Participação nas atividades do Ministério da Saúde 

quanto a implantação dos novos instrumentos de 

investigação e análise de óbitos; 

� Assessoria aos 246 municípios, através das ARS, para 

realizarem a investigação de óbitos infantis e 

fetais, conforme a demanda; 

� Divulgação das atividades do CEPMIF e de informações 

sobre mortalidade infantil à população em geral por 

meio de um link no site da Secretaria Estadual de 

Saúde (www.saude.go.gov.br / Superintendências / Ger. 

Gestão da Atenção Básica / CEPMIF); 

� Realização de nove (09) reuniões ordinárias do Comitê 

Estadual de Prevenção da Mortalidade Infantil e 

Fetal; 

� Realização de uma capacitação para novos membros do 

Comitê Estadual Mortalidade Infantil e Fetal, em 

julho/2009; 

� Sensibilização das instituições convidadas para o 

Curso de tutores da Rede Amamenta Brasil e reprodução 

do material didático para o mesmo; 

� Realização, em conjunto com o Ministério da Saúde e 

SMS de Goiânia, do Curso de Formação de Tutores da 

Rede Amamenta Brasil em Goiás, ocasião em que foram 

capacitados tutores de: Goiânia, Aparecida, 

Morrinhos, Senador Canedo, Iporá, Bela Vista, Águas 

Lindas, Vianópolis e Itapuranga; 

� Realização de reavaliações da Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança, conforme preconizado por Portaria 

Ministerial, em Ceres, Crixás, Paranaiguara, Catalão, 

Itapuranga, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Formosa, 

Goiânia e Planaltina de Goiás; 

� Apoio às ARS para assessoria aos 246 municípios na 

divulgação e realização das atividades na Semana 

Mundial da Amamentação; 

� Participação das atividades do Conselho Estadual dos 

Direitos das Crianças e Adolescentes de Goiás 

(CEDCA); 

� Participação como representante da SES/Goiás nas 

atividades do Grupo Técnico Estadual sobre 

Convivência familiar e Comunitária, ligado à 

Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho; 

� Participação na equipe de organização do Iº Seminário 

Estadual da Convivência Familiar e Comunitária, em 

apoio à Secretaria de Cidadania e Trabalho; 
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� Assessoria aos municípios quanto à implementação do 

Plano de Assistência à Saúde de crianças vítimas de 

violência e abuso sexual, conforme a demanda dos 

mesmos; 

� Participação das atividades visando a redução da 

transmissão do HIV/AIDS para crianças; 

� Assessoria aos novos gestores municipais, através das 

ARS, sobre a implementação do Programa de Saúde da 

Criança; 

� Elaboração do Módulo de Saúde da Criança para 

capacitação da Atenção Básica; 

� Apresentação sobre Comitê Estadual de Prevenção da 

Mortalidade Infantil e Fetal (CEPMIF) na reunião da 

RIDE em Goiânia dia 7 de abril nos Municípios: 

Abadiânia, Água Fria, Águas Lindas, Cabeceiras, 

Corumbá, Luziânia, Valparaiso, Novo Gama, Formosa e 

Santo Antonio do Descoberto; 

� Participação na capacitação em saúde da criança para 

Atenção Básica pela Escola de Saúde Pública nas 

Regionais de Saúde Oeste I e Sul; 

� Realização conjunta com os técnicos do município de 

Iporá-GO do curso da Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança na maternidade local, em setembro/2009; 

� Realização de uma Oficina de Rede Amamenta Brasil, em 

Iporá-GO; 

� Assessoria e apoio à divulgação do dia da doadora de 

leite humano aos cinco (05) Bancos de Leite Humano de 

Goiás; 

� Reestruturação da Comissão Estadual de Bancos de 

Leite Humano. 

Municípios com Hospitais Amigos da Criança 

# Estabelecimento Município 

Ano de 
credenciamen

to como 
Amigo da 
Criança 

1 Maternidade Dr. Adalberto 
Pereira da Silva Anápolis 

Anápolis 1996 

2 Santa Casa de Misericórdia 
de Anápolis 

Anápolis 1998 

3 Hospital E Maternidade 
Marlene Teixeira 

Ap. de 
Goiânia 

2004 

4 Casa de Saúde Nossa Srª. da 
Conceição Campos Belos 

Campos Belos 2002 

5 Hospital Municipal de Campos 
Belos 

Campos Belos 2000 

6 Santa Casa de Misericórdia 
de Catalão 

Catalão 2002 

7 Hospital São Pio X Ceres 1994 

8 Hospital Municipal de Crixás Crixás 2003 

9 Hospital São Camilo Formosa 1998 

10 Hospital Materno Infantil Goiânia 1999 

11 Maternidade Dona Íris Goiânia 1999 

12 Maternidade Nascer Cidadão Goiânia 2001 

13 Maternidade Nossa Senhora de 
Lourdes 

Goiânia 1999 

14 Hospital de Caridade São Goiás 2000 
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Pedro Dalcantara 

15 Hospital de Itapuranga Itapuranga 2003 

16 Hospital Municipal Modesto 
de Carvalho 

Itumbiara 2001 

17 Centro Médico Municipal 
Serafim de Carvalho 

Jataí 2002 

18 Hospital Ana Isabel de 
Carvalho 

Jataí 2002 

19 Hospital Municipal de 
Morrinhos 

Morrinhos 2002 

20 Hospital Municipal Dr. 
Manuelino Paranaiguara 

Paranaiguara 2002 

21 Hospital Municipal Materno 
Infantil Santa Rita de 
Cássia 

Planaltina 2000 

22 Hosp. Mun. Santa Madalena - 
São J. D'aliança. 

São João 
D'aliança 

2002 

Saúde do Adolescente 

A necessidade do desenvolvimento de políticas públicas 

de saúde para a faixa etária- adolescência-juventude é algo 

urgente. Ações de saúde para essa faixa etária devem ocupar 

lugar especial na agenda dos gestores. Isso em função da 

grande vulnerabilidade dos adolescentes e jovens a agravos 

como DST/AIDS, uso e abuso de álcool e outras drogas, 

gravidez precoce e, sobretudo, a morte por causas externas, 

tantas vezes advindas da violência da vida urbana. 

� Projeto Saúde e Prevenção na Escola; Assessoria a 4 

municípios na implantação do Projeto Saúde e 

Prevenção na Escola; 

� Participação e parceria com os atores do projeto 

saúde e prevenção nas escolas na realização de 

seminários, enfatizando a diminuição dos fatores de 

risco e vulnerabilidade à violência, DST/AIDS, 

gravidez precoce, uso e abuso de álcool e drogas, 

conceito de vulnerabilidade e protagonismo juvenil;

� Implantação do Plano piloto de atenção integral a 

adolescentes usuários de álcool e outras drogas; 

� Capacitação em 5 municípios goianos para implantação 

do projeto piloto de Atenção Integral à adolescentes 

usuários de álcool e outras drogas; 

� Supervisão nos 5 municípios executores do projeto 

piloto de Atenção Integral à adolescentes usuários de 

álcool e outras drogas; 

� Lançamento da Caderneta de Saúde do Adolescente para 

15 municípios do estado de Goiás; 

� Capacitações sobre o guia de atenção integral a saúde 

do adolescente; 

� Implantação da caderneta de saúde do adolescente nos 

municípios que tem escolas estaduais e municipais 

executoras do projeto Saúde e Prevenção na Escola 

(SPE); 

� Assessoria aos municípios-piloto na elaboração do 

plano municipal de lançamento da caderneta em 2010;

� Elaboração e distribuição de material Informativo e 

educativo (200 mil) sobre DST/AIDS, gravidez precoce, 

uso/abuso de álcool e drogas; 
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� Elaboração e distribuição de material Informativo e 

educativo (200 mil) sobre DST/AIDS, gravidez precoce, 

uso/abuso de álcool e drogas direcionado ao público 

adolescente; 

� Apoio ao NECASA/UFG no Planejamento e execução da 

interiorização do Projeto Escola que Protege; 

� Participação das reuniões semanais do GT e das 

supervisões da implantação e implementação do Projeto 

Escola que Protege em 3 municípios do entorno de 

Brasília; 

� Implantação e Implementação de uma plataforma de 

Educação à Distância (EAD), sobre atenção integral à 

saúde do adolescente; 

� Suporte técnico e pedagógico no curso de Atenção 

Integral à Saúde do Adolescente na plataforma de  

Educação  à Distância ( EAD). 

� Participação no Seminário de Enfrentamento ao Tráfico 

de Pessoas e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes. Coordenado pela Escola Superior do 

Ministério Público de Goiás e o Centro de Apoio 

Operacional da Infância e Juventude e  Educação. 

� Participação na Audiência Pública sobre  Abuso e 

Exploração Sexual Contra Criança e Adolescente. 

� Participação em reuniões do Conselho da Criança e do 

Adolescente. 

� 1 – Projeto Saúde e Prevenção nas escolas (SPE): tem 

por objetivo implantar e implementar ações e serviços 

de atenção integral à saúde do adolescente em 

parceria com a área técnica de DST/Aids, com ênfase 

nas DST/Aids, gravidez precoce, uso/abuso de álcool e 

outras drogas e violência nas escolas em parceria com 

a educação e sob a perspectiva do protagonismo 

juvenil. 

� 2 – Plano Operativo Estadual (POE): O objetivo é 

Implantar/Implementar o POE do Estado e Municípios 

para atenção integral a saúde do adolescente em 

regime de internação e internação provisória, 

garantindo que estes adolescentes sejam atendidos 

dentro da rede pública de saúde de abrangência da 

unidade de internação e que sejam contemplados com 

ações de promoção e prevenção sob a metodologia do 

protagonismo juvenil. 

� 3 - Plano piloto de atenção integral a adolescentes 

usuários de álcool e outras drogas: cujo objetivo é 

Implantar/ Implementar um Plano Piloto de atenção 

integral à adolescentes usuários de álcool e outras 

drogas em 2 escolas publicas do município de Goiânia 

para que estes sejam atendidos na rede pública de 

saúde  dentro de uma perspectiva de redução de danos. 

� Para o planejamento, implantação e implementação dos 

projetos contamos com o apoio de intuições como 

Ministério Publico, Secretaria Estadual de Cidadania, 

Secretaria Estadual de Educação, Juizado da Infância 

e Juventude, Organização das Voluntárias de Goiás, 

Conselho de direitos da Criança e do Adolescente, 

Conselho Estadual de saúde dentre outros. 
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� 4 – Projeto Escola que Protege: Este projeto é de 

iniciativa do NECASA-UFG, cujo objetivo é capacitar 

professores da rede pública municipal e estadual para 

prevenção à violência contra a criança e adolescente. 

A Participação da saúde se deu nas reuniões do Gruo 

de Trabalho para planejamento, execução e 

monitoramento das ações. 

Saúde do Idoso 

� CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA 

♦ Distribuição do segundo lote (54.200 exemplares) 

das “Cadernetas de Saúde da Pessoa Idosa”,

(figura 1) aos municípios do estado via 

regionais de saúde, conforme o quantitativo 

enviado pelo Ministério da Saúde; 

♦ Apoio às Regionais de Saúde no processo de 

distribuição das “Cadernetas de Saúde da Pessoa 

Idosa ”, através de elaboração e envio da Nota 

Técnica 01 sobre a mesma e sobre o Caderno de 

Atenção Básica em Envelhecimento; 

♦ Assessoria à Regional de Pirineus no processo de 

implantação da “Caderneta de Saúde da Pessoa 

Idosa ”e de ações de saúde para essa 

população;processo de implantação da “Caderneta 

de Saúde da Pessoa Idosa ”; 

♦ Realizada avaliação sobre o processo de 

implantação da “Caderneta de Saúde da Pessoa 

Idosa ” no estado de Goiás através das Regionais 

de Saúde utilizando-se por instrumento o 

questionário elaborado pelo Ministério da Saúde; 

♦ Reunião com a Regional Central para discussão 

das ações executadas em 2009 e a programação 

para 2010, com ênfase no processo de implantação 

da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa; 

Apoio aos Municípios 

� Anápolis  

♦ Participação em reunião no Município de Anápolis 

apresentando palestra sobre: A Política Estadual 

de Saúde da Pessoa Idosa e Caderneta de Saúde da 

Pessoa Idosa. 

� Goiânia  

♦ Apoio à Coordenação de Imunização, na preparação 

da Campanha de Vacinação da Pessoa Idosa. 

♦ Participação no Centro de Referência em Atenção 

da Pessoa Idosa (CRASPI), em preparação para o 

Dia Nacional do Idoso. 

Pesquisa 

� Participação como membro da Rede Goiana de Pesquisa 

sobre a Vigilância à Saúde do Idoso, coordenada pela 
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UFG e financiada pela Fundação de Amparo a Pesquisa

do Estado de Goiás – FAPEG, nas Reuniões para 

discussão das responsabilidades e parcerias no 

Projeto de pesquisa “ Situação e perspectivas de 

saúde da população idosa do município de Goiânia ” e 

colaboração na elaboração do instrumento de coleta de 

dados da referida pesquisa;  

� Reunião de Planejamento da etapa “Plano Piloto e 

Revisão de questionários a serem aplicados sobre a 

Qualidade de Vida do Idoso, em parceria com UFG e 

Secretaria Municipal de Goiânia-SMS. 

SAÚDE BUCAL 

� Assessoria à Coordenação Municipal de Saúde Bucal do 

Município de Rio Verde para realização da tabulação 

dos dados coletados no levantamento das condições de 

Saúde Bucal das crianças de 5 e 12 anos, em relação a 

cárie dentária;  

� Assessorados 03 Municípios para a realização de 

Levantamentos Epidemiológicos: Aragoiânia, Jussara e 

Posse; 

� Assessoria ao município de Jataí para a realização de 

Levantamento Epidemiológico. 

� Realizadas assessorias técnicas às Regionais de 

Saúde, para implantação/ampliação ,bem como o 

funcionamento dos Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEO) e Laboratórios Regionais de 

Prótese Dentária (LRPD), estando aptos a 

implantação/ampliação dentro do projeto Brasil 

Sorridente do Ministério da Saúde nas seguintes 

regionais: Entorno Sul, Serra da Mesa, Sudoeste I, 

Rio Vermelho, Nordeste, Norte, Sul, Oeste I, Oeste 

II, Sudoeste I , Sudoeste II, Entorno Norte, São 

Patrício, Central, e Pireneus; 

� Reavaliados os Projetos de solicitações de 

implantação de Centros de Especialidades 

Odontológicas e Laboratórios Regionais de Próteses 

Dentárias nos Municípios de: São Miguel do Araguaia, 

Aragarças, Guapó, Bela Vista de Goiás, Quirinópolis e 

Itumbiara ; 

� Assessoria e sensibilização dos gestores municipais 

do Estado de Goiás na inclusão/ampliação de Equipes 

de Saúde Bucal modalidade I e II na Estratégia Saúde 

da Família 

� Sensibilização e orientação aos técnicos responsáveis 

pela Saúde Bucal nas Regionais de Saúde para 

implantação/ampliação de Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEO) / Laboratórios Regionais de 

Próteses Dentárias (LRPD) e pela 

implantação/ampliação de Equipes de Saúde Bucal 

dentro do projeto Brasil Sorridente do Ministério da 

Saúde nos  municípios de sua jurisdição: 

� Realizadas assessorias técnicas à Regional de Saúde 

Regional Entorno Sul Município de Valparaíso-GO 

assessoria em relação ao correto funcionamento do 

LRPD e Município de Santo Antônio do Descoberto- 

Assessoria ao Município em relação à legalização das 
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ASB (Auxiliares de Saúde Bucal) e TSB(Técnicas de 

Saúde Bucal) que estão sem o registro no CRO de 

Goiás; 

� Avaliado o Projeto de solicitação de implantação de 

Centro de Especialidades Odontológicas do Município 

de Nerópolis, 

� Realizadas 04 reuniões com os responsáveis da 

Odontologia na unidade de Referência Estadual-

Hospital Geral de Goiânia. 

� Realizada 06 reuniões com os responsáveis da 

Odontologia na unidade de Referência Estadual – 

Central de Odontologia Sebastião Alves Ribeiro 

� Realizada 01 reunião com os responsáveis da 

Odontologia na unidade de Referência Estadual 

Hospital de Dermatologia Sanitária. 

� Realizadas assessorias técnicas à Regional de Saúde 

Oeste I - Projeto de Implantação de 01 CEO tipo I no 

Município de Aragarças; 

� Realizadas assessorias técnicas à Regional de Saúde 

Sudoeste I - Ampliação de Estrutura Física do LRPD do 

Município de Rio Verde e ao Município de Quirinópolis 

para a alteração de endereço e da estrutura física do 

CEO tipo I. 

� Realizadas assessorias técnicas à Regional de Saúde 

Norte ao Município de São Miguel do Araguaia no 

Projeto de Implantação de 01 CEO tipo I e ao 

Município de Porangatu na Habilitação do custeio 

mensal do CEO tipo I. 

� Realizadas assessorias técnicas a Regional de Saúde 

Regional Nordeste – -Município de Alto Paraíso 

assessoria no funcionamento correto do CEO tipo I; 

� Realizadas assessorias técnicas a Regional de Saúde 

Regional Norte-Município de Porangatu - Assessoria ao 

Município para receber o custeio mensal do CEO tipo 

I; 

� Realizadas assessorias técnicas à Regional de Saúde 

Regional Central-Município de Nerópolis - Assessoria 

para elaboração de projeto de Implantação CEO e LRPD; 

� Realizadas assessorias técnicas em reunião com 

Gestores dos municípios pertencentes à regional Rio 

Vermelho em encontro realizado no Município de 

Itaberaí para implantação de CEOs; 

� Realizada Supervisão no CEO do Município de Ceres. 

� Realizada Supervisão no Centro Integrado de 

Assistência Médico-Sanitária Pedro Ludovico de 

Almeida 

� Realizadas assessorias técnicas à Regional de Saúde 

Oeste II - Município de São Luiz de Montes Belos para 

sanar dificuldades no correto funcionamento do CEO 

tipo II. 

� Realizada junto à Assessoria Jurídica da 

Superintendência de Políticas de Atenção Integral a 

Saúde a criação de uma Gerência Estadual de Saúde 

Bucal e a aprovação da Política Estadual de Saúde 

Bucal do Estado de Goiás; 
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� Elaboração de material de “Folder ” pela área 

Técnica da Coordenação Estadual de Saúde Bucal e 

envio deste material à gráfica, estando aguardando o 

orçamento da  gráfica . 

� Avaliado os Projetos de solicitação de implantação de 

Centro de Especialidades Odontológicas dos 

Municípios: Nerópolis, Aragarças, Guapó, Mineiros, 

Águas Lindas de Goiás e Itaberaí ; 

� Assessoria técnica à Regional de Saúde Rio Vermelho 

(Município de Itaberaí) na elaboração de Projeto de 

Implantação de um  Centro de Especialidades 

Odontológicas ; 

� Assessoria técnica à Regional de Saúde Regional 

Entorno Sul (Município de Aguas Lindas de Goiás) na 

elaboração de Projeto de Implantação de um Centro de 

Especialidades odontológicas ; 

� Assessoria e supervisão técnica à Regional de Saúde 

Regional Nordeste (Município de Alto Paraíso) no 

funcionamento   do  CEO tipo I; 

� Assessoria técnica à Regional de Saúde Regional Norte 

(Município de São Miguel do Araguaia) no projeto de 

Implantação de um CEO tipo I  

� Assessoria técnica à Regional de Saúde Regional 

Central (Municípios de Bela Vista de Goiás  e Guapó) 

para elaboração de projeto de Implantação de um  CEO 

tipo I ; 

� Assessoria técnica à Regional Sudoeste I(Município de 

Rio Verde) no Projeto de Habilitação de um LRPD; 

� Assessoria técnica à Regional Sudoeste II(Município 

Mineiros)na   elaboração de Projeto de Implantação de 

um  CEO tipo II; 

� Assessoria técnica à Regional  Oeste I ( Município de 

Aragarças)no Projeto de Implantação de 01 CEO tipo I;  

� Supervisão técnica a Regional Oeste II(Município de 

São Luis de Montes Belos)do CEO de São Luis de Montes 

Belos. 

� PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO NO PRÉ-NATAL E NASCIMENTO -

SISPRENATAL 

� Realizada assessoria aos municípios de Uruaçu, 

Porangatu, e Rio Verde e as Regionais de  Saúde 

(Programa de Humanização do Pré-natal e 

Nascimento/PHPN e Teste da Mamãe. 

� Participação no 5º Simpósio de Humanização e Proteção 

do Recém Nascido do Estado de Goiás. 

� Realizado relatório de fechamento dos indicadores 

para o fortalecimento do SISPRENATAL dos municípios. 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE MORTE MATERNA 

� Realizada projeto para sensibilização dos gestores na 

implantação dos comitês de vigilância do óbito 

materno nos municípios com população acima de 80 mil 

habitantes de acordo as prioridades previstas no 

Pacto pela Vida.  
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� Realizada assessoria aos gestores municipais de saúde 

para a implantação dos comitês de vigilância do óbito 

materno nos municípios com população acima de 80 mil 

habitantes: (Pacto pela Vida): Anápolis, Aparecida de 

Goiânia, Luziânia, Águas Lindas de Goiás, Valparaiso, 

Trindade, Planaltina, Novo Gama, Formosa, Itumbiara e 

Jataí; 

� Foram Realizadas Cinco(5) reuniões para avaliação dos 

óbitos maternos com os municípios e regionais do 

estado, sendo também investigados todos os óbitos de 

mulheres de 10 a 49 anos, (em idade fértil), e as 

declaradas como morte materna foram  avaliadas e 

corrigidas no Sistema de informação 

� Participação mensal nas reuniões do Comitê Estadual 

de Mortalidade Materna na SPAIS. 

CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E MAMA 

� Realizado apresentação da rede de assistência 

mamografia nos Colegiados Regionais de IPORÁ, 

ITUMBIARA, ANAPOLIS, GOIANIA, para apresentação da 

formatação da proposta de rede para o ano de  2010.

� Realizadas capacitação na implantação do Sistema de 

Informação do Câncer de Mama - SISMAMA, para todos os 

técnicos das Regionais do Estado, bem como entregue 

de formulários dos registro do SISMAMA, incluindo 

também  os profissionais dos municípios  cujas 

unidades que possuem mamógrafos  que são conveniados 

com o Sistema Único de Saúde SUS; 

� Realizada a supervisão técnica e pré-avaliação nas 

unidades prestadoras de serviços com aparelhos de 

mamografia e Cirurgia de Alta Freqüência (CAF), 

observando o funcionamento e resolutividade dos 

aparelhos (CAF) e mamógrafos cedidos pelo Instituto 

Nacional de Câncer-INCA, para o Programa Viva Mulher, 

nos municípios de Catalão, Goiás, Goiânia (HOSPITAL 

ARAUJO JORGE, SANTA CASA DE GOIANIA, HOSPITAL DAS 

CLINICAS,HOSPITAL MATERNO INFANTIL E HOSPITAL GERAL 

DE GOIANIA. As supervisões são de grande importância 

para  a preparação da rede de oncologia do estado, 

que vem sendo iniciada através de discussões com 

Superintendência de Planejamento da SES, para 

melhorias do atendimento  do  fluxo e a demanda 

necessária  para cada local; 

� Realizada assessorias aos profissionais dos 

municípios e regionais para a operacionalização do 

Sistema de Vigilância do Câncer de Colo  - SISCOLO e 

SISMAMA. Dando enfoque para importância do 

encaminhamento dos disquetes, para o acompanhamento 

dos exames realizados pelos laboratórios do estado o 

que proporcionará uma estatística precisa no 

seguimento das pacientes com resultados positivos. 

� Realizada revisão e formatação de material educativo, 

para os módulos da Atenção Básica nas áreas de 

atenção ao Pré-Natal, Planejamento familiar, Câncer 

de Colo e Mama, Violência Sexual e Climatério. 

� Realizado Fechamento de pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás-UFG na avaliação do SISCOLO em 

Goiás. 
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� Realizado encaminhamento para os municípios de Goiás, 

Planaltina, Catalão, para celebração do termo de 

cessão e uso dos Aparelhos de Mamografia em comodato 

com o Instituto Nacional de Combate ao Câncer. 

� Realizado documentação para o fechamento dos 

indicadores da pactuação do câncer de mama, e câncer 

de colo de útero para o ano de 2010-2011. 

� Realizado  fechamento das documentações  do Boletim 

de Procedimento Ambulatorial,Exporta Dados,com todos 

os municípios do Estado (gestão Plena e Básica) para 

a implantação do Seguimento das Pacientes com casos 

Positivo,de Câncer de Colo e Mama. 

� Realizado Projeto de capacitação para Médicos, da 

Rede Estadual de Saúde, em  Cirurgia de Alta 

Freqüência.(CAF). 

� Realizado Projeto de Capacitação para Médicos da Rede 

Estadual de Saúde em Punção Mamaria (PAF) 

� Realizado Projeto de Capacitação para Médicos e 

Enfermeiros da Rede Estadual e Estratégia Saúde da 

Família, em coleta de Citologia oncoparasitaria. 

PLANEJAMENTO FAMILIAR 

� Realizado Projeto para Capacitação para Médicos, da 

rede de atenção basica e ESF, em Inserção do 

(Dispositivo Intra Uterino DIU) 

� Realizado assessoria para entrega dos Métodos 

Anticonceptivas encaminhados do Ministério da Saúde 

ao Estado para todas as regionais do Estado. 

� Realizado Projeto para Aquisição de Material 

Educativo para o Planejamento Familiar/DST/Violência 

sexual/, em Parceria com a Secretaria da Mulher 

(SEMIRA).  

VIOLÊNCIA SEXUAL 

� Participação em parceria com a Assessoria da Mulher e 

Coordenação Estadual de DST/AIDS para elaboração do 

Plano de ações no Combate a Violência Sexual e 

Domestica. 

� Participação das reuniões com a Semira    nas 

discussões e programação para o dia Internacional da   

Mulher; 

� Participação ativa da Área Técnica de Saúde da Mulher 

nas discussões do Conselho Estadual da Mulher; 

� Realizado Projeto para Aquisição de Equipamentos para 

Hospital Materno Infantil em  Parceria com   a 

Secretaria da Mulher, para fortalecimento da rede no 

atendimento a mulher,e criança. 

� Realizado projeto para capacitação de Profissionais 

dos Municípios que atendem mulheres vitimas de 

violência, incluindo técnicos das delegacias , e 

Instituto    de  Medicina  Legal. 
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� Realizado projeto para capacitação de técnicos, 

médicos e enfermeiros da rede em atendimento 

Humanizado á vitimas de violência Sexual e Domestica. 

� Participação da entrega da nova sede da casa Abrigo 

do CEVAM. 

� Participação do Centro de Referencia da Mulher do 

Estado de Goiás, juntamente com SEMIRA. 

� Participação de Audiência Publica de Experiências 

para Redução  da Atenção à Violência Doméstica e 

Sexual sediado em Goiânia;com participação das 

instituições Públicas, Conselhos de Cidadania, 

Conselhos tutelares, Delegacias da Mulher, Câmara 

Municipal, Centro de valorização da Mulher,e afins.

� Participação nas discussões políticas de não 

violência da Mulher na assembléia Legislativa; 

� Participação do Simpósio de Pesquisa Extensão e o 

Enfrentamento da Exploração Sexual em  instituições 

de Ensino. 

� Outras Atividades realizadas: 

� Participação da Área Técnica de Saúde da Mulher com a 

Gerência de Desenvolvimento de Sistema de Atenção 

Integral à Saúde - GDSAS para revisão das metas 

programadas para o ano de 2009; 

� Participação na discussão sobre a elaboração da 

Política Estadual de Saúde da População Indígena, em 

parceria com os técnicos da FUNAI e Ministério da 

Saúde; 

� Participação do Encontro Nacional das Populações 

Indígena, e Rural do Estado de Goiás, em Parceria com 

a Superintendência de Igualdade Racial e Semira. 

� Participação na reunião de pactuação dos indicadores 

de Saúde da Mulher e pactuação para atenção as ações 

da mulher em 2010/2011. 

� Participação de evento para celebração do convênio 

destinado a apoiar projetos de pesquisas em gênero, 

raça e etnia em parceria com Semira, Fundação de 

Amparo à pesquisa de Goiás – FAPEG; 

� Participação na reunião para elaboração do Plano de 

Ações e Metas-PAM/ 2009 em parceria com a coordenação 

de DST/AIDS; 

� Realizado programação social e educativa na 

Superintendência de Políticas de Atenção Integral à 

Saúde/SPAIS em comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher; 

� Apoio na organização conselho Estadual de Gays, 

Lésbicas e Transexuais, através de formação e dos 

novos conselhos da Secretaria de Cidadania e 

Secretaria da igualdade racial e Semira. 

Razão da Mortalidade materna RMM 2001 a 2008 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

59.15 63.9 60.82 58.09 49.15 51.4 50.66 62.11 
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Gráficos: 
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� Ação 2551 - Incentivo de Apoio Técnico a Implementação 

da Estratégia de Saúde da Família. 

Realizações: 

� Repasse financeiro aos municípios para o 

fortalecimento das equipes de saúde da família; 

�Contrapartida estadual com percentual de 25% do valor 

repassado pelo ministério da saúde para as equipes de 

saúde da família dos 246 municípios do estado de 

Goiás. 

� O Estado de Goiás através da Secretaria de Estado da 

Saúde e em sintonia com o Sistema Único de Saúde - 

SUS, entra na fase de consolidação da Estratégia 

Saúde da Família, após investir na opção de reverter 

o modelo de Atenção à Saúde, através desta 

estratégia. Com 100% de municípios cobertos com pelo 

menos uma (01) Equipe de Saúde da Família – 

ESF(gráfico 1).  A consolidação desta Estratégia 

perpassa necessariamente pela elaboração e aprovação 

da Política Estadual da Atenção Básica; Pelo 

investimento na melhoria da qualidade dos processos 

de trabalho e da assistência; Pela qualificação dos 

profissionais e dos serviços; Pela melhoria do acesso 

e garantia da acessibilidade. Dentro da Gerência de 

Gestão da Atenção Básica - GGAB, a Área Técnica da 

Estratégia Saúde da Família, buscou desenvolver ações 

que integraram sua programação 2009 e que visavam 

justamente efetivar esta fase de consolidação. Da 

mesma forma foram mantidos os procedimentos inerentes 

ao suporte e assessoramento às Regionais de Saúde e 

municípios, para o bom funcionamento da Estratégia no 

estado de Goiás; 

� Em dezembro de 2008 (ultima informação do Sistema 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - 

SCNES) somava-se 1048 ESF implantadas em 245 

municípios e 733 Equipes de Saúde Bucal - ESB 

implantadas em 236 municípios goianos. Em novembro de 

2009, o número de municípios com ESB alterou para 241 

(gráfico 1), o nº. de ESF é de 1064 e 757 de SB 

(gráfico 2), sendo 641 modalidade I e 116 modalidade 

II (gráfico 3). Esses valores podem variar para menor 

ou maior, de acordo com as equipes que são informadas 

(completas), no Sistema de Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde – SCNES. Esses dados 

continuam sofrendo problemas de atualização por parte 

dos municípios.  
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Gráficos: 
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� Ação 2552 - Aquisição de Medicamentos Excepcionais 

Realizações: 

� Aquisição de medicamentos excepcionais para o Juarez 

Barbosa – CMAC: 

♦ Contratos relativo a aquisição de medicamentos 

excepcionais para pacientes cadastrados no CMAC 

– Juarez Barbosa. 

� Doação de medicamentos / mandados de segurança. 

♦ Contratos relativo a aquisição de medicamentos 

para doação a pacientes carentes; 

♦ Importação de medicamentos para atender mandados 

de segurança 

Ações de melhorias realizadas no Juarez Barbosa  

� Agendamento de dispensação do medicamento do paciente 

para, no máximo, 05 (cinco) dias úteis, após a 

entrega de documentos para realização de cadastro.        

�  Visitas à casa do paciente, quando o mesmo não se 

encontra possibilitado de abrir seu cadastro 

pessoalmente na unidade de medicamentos excepcionais. 

� Modernização do Setor, substituindo a autorização 

apenas manual, agora realizada também de forma 

informatizada, tendo cada farmacêutico autorizador 

seu computador para agilização da liberação do 

medicamento ao paciente. 

� Organização dos horários da Equipe médica, 

possibilitando a cobertura total do setor. Assim a 

unidade a qualquer hora, possui um médico avaliador 

para análise dos processos de solicitação de 

medicamentos, agilizando a dispensação do paciente.

� Aumento dos profissionais farmacêuticos treinados em 

atendimento ao público, de forma humanizada e 

comprometida com os princípios do SUS. Implantação da 

orientação farmacêutica, com trabalho educativo de 

conscientizar o paciente a não somente receber a 

medicação, mas também utilizá-la racionalmente, 

conhecendo técnicas de armazenamento e propriedades 

do medicamento. 

Foram Implantados na Unidade  

� Programa do voluntariado – profissionais de saúde 

treinados para assistência à rotina de atendimento da 

unidade. 

� Conselho local de Saúde - órgão fiscalizador e de 

assistência ao gestor da unidade, formado por 

usuários do SUS (pacientes) e trabalhadores da 

unidade. 

� Sala das Associações – abriga várias Associações dos 

Portadores de hepatite, ou Associação dos 

Transplantados Renais, que representam os pacientes 

dentro da própria unidade. 

� Criação do colegiado, formado pelas chefias e 

reunindo quinzenalmente. 
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� Implantação da sinalização, melhorando o fluxo de 

Atendimento. Colocação de Faixas e Banners de 

identificação  

� Redução da falta de medicamentos, atendendo 98,5% dos 

itens no ano de 2009 contra 27% em 2007. 

� Ação 2923 - Fornecimento de Leite em Pó Para Crianças 

Nascidas de Mães Portadores de Vírus Hiv e Mães 

Doentes de Aids 

Realizações: 

As Realizações desta ação são atendidas pela 

ação 2526-Aquisição de Insumos e Materiais para as 

Ações de Vigilância e Ambiental 

PROGRAMA 1853 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO 

CIDADÃO - VAP VUPT. 

� AÇÃO 2553 - Promover a Acessibilidade do Cidadão aos 

Serviços do Vapt-Vupt 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 1865 - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA 

REDE ASSISTENCIAL DE REFERÊNCIA DA SES/GO 

Porcentagem de recursos de investimentos gastos na 

rede Ass. Ref. (somatório dos recursos gastos com 

investimento em unidades de saúde da rede assistencial de 

referência da SES / Total de recursos da SES) x 100;

Frenquencia unidade de 

medida 

Meta Realizado 

Anual % 0,25 4,3 

� Ação 2652 - Custeio e Manutenção da Rede Assistencial 

de Referência da SES/GO 

Realizações: 

� Aquisição de insumos odontológicos para a rede 

assistencial da saúde da SES/GO: 

♦ Aquisição de materiais  odontológicos, para 

abastecimento da central de  odontologia de 

Goiânia; 

♦ Aquisição de materiais odontológicos para as 

unidades de saúde da SES/GO; 

♦ Adiantamento  destinado a custear despesas com 

material odontológico, para a central 

odontológica de Anápolis. 
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♦ R$ 259.612,00. 

� Aquisição de insumos médico-hospitalares para a rede 

assistencial de saúde da SES/GO: 

♦ Contratos relativo ao fornecimento de materiais 

médico-hospitalares, para o abastecimento das 

unidades hospitalares e assistenciais da SES/GO; 

♦ Contrato relativo ao fornecimento de correlatos 

para Gerencia de Suprimentos – GESUP , para 

abastecer as unidades da SES/GO; 

♦ Fornecimento de materiais de consumo 

laboratorial - vidrarias para o laboratório de 

saúde pública Dr. Giovanni Cysneiro LACEN-GO; 

♦ Contrato para fornecimento de gases medicinais 

às unidades da rede assistencial da SES/GO. 

♦ R$ 14.951.076,00. 

� Aquisição de insumos laboratoriais para a rede 

assistencial da SES/GO: 

♦ Contrato relativo ao fornecimento de KITS para 

exames, com instalação de equipamentos, 

incluindo assistência técnica e cientifica 

destinadas a atender o Hemocentro de Goiás; 

♦ Contrato  relativo ao fornecimento de insumos 

laboratoriais destinados a atender o aparelho 

MINIAPI/BIOMERIEUX, para manter o adequado 

abastecimento do hospital Materno Infantil-HMI; 

♦ Aquisição  de kit monolisa  anti- hbc plus, para 

realização dos testes sorológicos de avaliação 

do sangue doado no HEMOG/SES/GO; 

♦ Aquisição de insumos laboratoriais para a rede 

hospitalar e assistencial da SES/GO. 

♦ R$ 8.356.407,00. 

� Convênio de custeio e gestão de unidades da rede 

assistencial de saúde SES/GO: 

♦ Contrato com e a Associação Goiana de 

Integralização e Reabilitação - AGIR, com a 

finalidade de fomento e execução de atividades 

para promover ações assistenciais de atenção à 

saúde,junto ao centro de reabilitação e 

Readaptação Dr. Henrique Santillo – CRER; 

♦ R$ 18.332.319,00. 

� Contrato de gestão para fomento e execução de ações 

de saúde no hospital de urgências de Anápolis. 

♦ Contrato de gestão do Hospital de Urgência de 

Anápolis- HUAPA para promover ações 

assistenciais de atenção à saúde. 

♦ R$ 17.400.000,00 

� Pagamento de despesas com serviços de terceiros para 

a rede assistencial de saúde da SES/GO: 

♦ Contratos de serviços de limpeza, conservação, 

desinfecção hospitalar, copa, lavanderia e 
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jardinagem, nas dependências administrativas, 

unidades e regionais de saúde; 

♦ Contrato referente a serviços anestesiológicos 

prestados pela Cooperativa dos Médicos 

Anestesiologistas de Goiás ltda - COOPANEST - 

GO, na rede hospitalar conveniada com a 

secretaria de estado da saúde de goiás - SES-GO  

♦ Contratos relativo aos serviços de transportes, 

com locação de veículos com motoristas,p/ o 

transporte de pessoas e cargas; 

♦ Contrato de prestação de serviços de vigilância 

armada e desarmada, nas unidades da SES; 

♦ Contratação de empresa especializada em 

fornecimento de nutrição/refeição para a rede 

assistencial de saúde da SES/GO. 

♦ R$ 36.042.035,87. 

� Contratação de empresa especializada em fornecimento 

de nutrição/refeição para a rede assistencial de 

saúde da SES/GO: 

♦ Contrato relativo ao fornecimento de refeições 

para Hospital Materno Infantil-HMI, Hospital 

Geral de Goiânia- HGG, Hospital de Doenças 

tropicais-HDT, Hospital de Urgências de 

Aparecida de Goiânia-HUAPA e Hospital de 

Urgência de Goiânia- HUGO. 

♦ R$ 14.480.380,00. 

� Aquisição de gás engarrafados e afins para rede 

assistencial de saúde da SES/GO: 

♦ Contrato para fornecimento a varejo (envasado) e 

a granel de gás liqüefeito de petróleo - GLP e 

instalação, compreendendo contrato de comodato 

(a título gratuito) dos tanques estacionários de 

armazenamento, bem com peças e acessórios ou 

mão-de-obra, para atender o Hospital de 

Urgências de Goiânia - HUGO e Hospital Materno 

Infantil -HMI da SES/GO. 

♦ R$ 1.105.006,00. 

� Gastos com manutenção de bens e serviços das unidades 

assistenciais da SES/GO: 

♦ Relativo a todos os contratos de prestação de 

serviços de manutenção, conservação e 

assistência técnica  das maquinas e equipamentos 

da rede assistenciais da SES/GO. 

♦ R$ 11.383.908,00. 

� Aquisição de material de higiene e limpeza para a 

rede assistencial de saúde da SES/GO: 

♦ Aquisição de produtos de higiene e limpeza 

(escovas, toalhas de papel, palha de aço,água 

sanitária e etc) para o desenvolvimento dos 

serviços de saúde prestados á população. 

♦ R$ 431.172,00. 
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� Aquisição de Gêneros Alimentícios / Insumos 

Nutricionais Para a Rede Assistencial de Saúde da 

SES/GO: 

♦ Contrato relativo ao fornecimento parcelado e 

semanal de produtos hortifrutigranjeiros para as 

unidades da Secretaria de Estado da 

Saúde/SES/GO: 

♦ R$ 462.654,00. 

� Aquisição de Órtese e Prótese para a Rede 

Assistencial de Saúde da SES/GO 

♦ Contrato relativo ao fornecimento, em regime de 

consignação, de materiais de órteses e próteses 

e materiais especiais -OPM, constantes na tabela 

do SUS, vigente à época da efetiva aquisição 

para atender as necessidades de realizações de 

cirurgias por especialidades médicas no hospital 

geral de Goiânia- HGG, hospital de urgências de 

Goiânia –HUGO e hospital materno infantil  HMI 

♦ R$ 1.707.411,00. 

� Aquisição de material de 

escritório/gráfico/expediente para a rede 

assistencial de saúde da SES/GO: 

♦ R$ 1.083.724,00 

� Aquisição de insumos de imaginologia para a rede 

assistencial de saúde da SES/GO: 

♦ Fornecimento de insumos de imanologia a Gerência 

de Suprimentos para manter com insumos 

imagenologia o adquado abastecimento das 

unidades hospitalares /assistenciais (REDE)-SES. 

♦ R$ 1.417.518,00 

Produção fisica das unidades da REDE/SES-GO 

 PROCEDIMENTOS 
AMBULATORIAIS 
REALIZADOS 

INTERNAÇÕES Produção 

SIA/SUS APAC AIH Total 
UNIDADE 

QTDE. QTDE. QTDE.   

HUGO 596.396 0 11.168 607.564 

HUAPA 66.604 0 2.689 69.293 

HMA 118.204 0 0 118.204 

HDS 63.432 0 575 64.007 

HDT 135.443 0 2.183 137.626 

HGG 426.877 3.782 5.090 435.749 

HMI 353.418 0 6.309 359.727 

MDI 1.357 0 605 1.962 
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HEELJ 73.932 0 873 74.805 

MNSL 68.754 80 3.425 72.259 

CIMP 33.506 0 0 33.506 

LACEN 176.953 0 0 176.953 

COG 31.222 794 0 32.016 

COANA 25.070 0 0 25.070 

CMAC 228.836 0 0 228.836 

HEMOG 200.129 0 0 200.129 

TOTAL 2.600.133 4.656 32.917 2.637.706 

Fonte:Síntese Faturamento DATASUS/MS 

AIH – Autorização de Internação Hospitalar 
APAC – Autorização de Procedimentos de Auto Custo 
SIA/SU- Serviço de Informação Ambulatorial 

Gráficos: 
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� Ação 2653 - Investimento na rede assistencial de 

referência da SES/GO 

Realizações: 

Aquisição de Equipamentos e material Permanente para a 

Rede Assistencial SES/GO: 

Descrição Equipamento Quantidade 

RESPIRADORES DE FLUXO E PRESSÃO MICROPROCESSADA 100

MONITOR MULTIPARÂMETRO 112 

CADEIRAS DE BANHO 220 

CADEIRAS DE RODA HOSPITALAR 216 

CARDIOVERSOR: DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR 27 

ELETROCARDIÓGRAFO 45 

INCUBADORA NEONATAL 47 

BERÇO AQUECIDO DE CALOR 34 

FOTOTERAPIA HALÓGENA 11 

FOTOTERÁPIA DA ALTA 23 

0BERÇO PARA RECÉM NASCIDO 82 

ASPIRADOR CIRÚRGICO  143 

SISTEMA DE VÍDEO LAPAROSCOPIA 01 

ARQUIVOS DE AÇO COM GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS 

COM TRILHOS TELESCÓPICOS 

125 

MESAS DE REFEIÇÃO P/HOSPITAIS 280 

SUPORTES DE SORO COM RODÍZIOS 1106 

CRIADOS MUDO 839 

MESAS DE EXAME CLÍNICO 94 

SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA NITROGÊNIO 

POR DESTILAÇÃO DE DIGESTÃO SISTEMA DE EXAUSTÃO DE 

VAPORES ÁCIDOS PARA 08 PROVAS MACRO 

01 

MICROCOMPUTADORES 20 

PARELHO DE MAMOGRAFIA DE ALTA RESOLUÇÃO 01 

BISTURÍS ELETRÔNICOS 02 

� Ação 2927 - Custeio e Manutenção do Hospital de 

Medicina Alternativa 

Realizações: 

Não foi desenvolvida nenhuma atividade nesta ação, 

pois ela é atendida pelas ações 2652- Custeio e Manutenção da 

Rede Assistencial de Referência da SES/GO e 2653 - 

Investimento na Rede Assistencial  de Referência da SES/GO. 
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PROGRAMA 1872 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO 

EM SAÙDE 

� Ação 2682 - Fortalecimento da Intersetorialidade nas 

Ações de Saúde 

Realizações: 

Sistema Penitenciário 

� Estabelecimento de uma agenda semanal para 

encaminhamentos entre Área Técnica de Saúde no 

Sistema Penitenciário/SPAIS e a Gerência de 

Assistência à Saúde e Recuperação de Dependentes 

Químicos/ SUSEPE/SSP-GO para viabilizar execução das 

ações previstas no POESSP; 

� Participação no evento promovido pelo Ministério da 

Saúde e da Justiça - “Consulta Nacional sobre 

HIV/AIDS no Sistema Penitenciário ”, realizado no 

período de 31/03 a 02/04/2009, em Brasília; 

� Visitas técnicas realizadas no Complexo Prisional de 

Aparecida de Goiânia e no Presídio Regional da cidade 

de Formosa; 

� Iniciado, em parceria com a Assistência 

Farmacêutica/SES, o processo licitatório que 

permitirá aquisição de medicamentos para atenção 

integral à saúde da população carcerária inserida no 

Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e 

penitenciárias regionais; 

� Realizadas reuniões entre representantes da Área 

Técnica de Saúde no Sistema Penitenciário/SPAIS, da 

Regional de Saúde Macro Goiânia, da Escola de Saúde 

Pública e da sua Gerência de Assistência à Saúde e 

Recuperação de Dependentes Químicos para definição de 

conteúdo programático da capacitação prevista para 

iniciar ainda no primeiro semestre/2009; 

� Participação em reunião convocada pelo Conselho 

Nacional de Justiça para tratar da assistência à 

saúde da população penitenciária sediada nos 

municípios que compõem a RIDE, em 24/06/2009, no 

município de Luziânia; 

� Reunião com representantes dos Ministérios da Saúde e 

da Justiça para fins de monitoramento e avaliação da 

implantação do Plano Operativo Estadual de Saúde no 

Sistema Penitenciário/POESSP; 

� Reunião com setor de controle e avaliação do 

município de Aparecida de Goiânia para discutir e 

viabilizar o acesso da população prisional aos 

serviços de média e alta complexidade do SUS; 

� Reuniões com Ministério Público Estadual – CAO 

Infância, Juventude e Educação e Promotoria da 

Infância, Juventude e Educação de Aparecida de 

Goiânia para discutir a situação de permanência de 

crianças no ambiente prisional; 

� Realizada capacitação das equipes de saúde lotadas no 

Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia para o 

enfrentamento do H1N1; 



2850 – FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE – FUNESA 

437 

� Encaminhada documentação de adesão ao POESSP para o 

Ministério da Saúde, solicitando liberação do 

incentivo de atenção à saúde da população 

penitenciária, dos seguintes municípios: Niquelândia, 

Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Flores de 

Goiás, Campos Belos, Uruaçu, Alexânia, Goianésia, 

Formosa, Padre Bernardo, Alto Paraíso. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE  RECURSOS 

HUMANOS 

� Ação 2858 - Desenvolvimento e Implementação de 

Políticas/Normas de Remuneração no Âmbito do Poder 

Executivo.

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

� Ação 2859 - Implementação do Programa Saúde no Serviço 

Público 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3309 - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE 

Descrição dos indicadores de Resultados 

Número de complexos reguladores implantados: somatório do 

número de complexos reguladores implantados;

Freqüência unidade de 

medida 

Meta Realizado 

Anual Unidade 13 2 

Porcentagem de municípios com instrumentos de planejamento em 

saúde: (número de municípios + o Estado com os 3 instrumentos 

básicos de planejamento em saúde implantados / total de 

municípios + o Estado) x 100; 
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Freqüência unidade de 

medida 

Meta Realizado 

Anual % 100 40 

� Ação 2869 - Operacionalização do Processo de 

Planejamento e Informação  

Realizações: 

� Realização de eventos e seminários de qualificação da 

gestão em saúde 

� Realização do seminário estadual de planejamento em 

saúde na cidade de Goiânia-Go, com aproximadamente 

600 participantes; 

� Participação de profissionais em eventos técnicos do 

Ministério da Saúde: 

♦ 32 Participações. 

� Participação de profissionais em eventos e reuniões 

de planejamento juntos a SES/GO, Municípios e ARS do 

Estado de Goiás: 

♦ 9 Participações. 

� Ação 2870 - Desenvolvimento da Regionalização  

Solidária  e Cooperativa  do SUS 

Realizações: 

� Participações de profissionais em eventos nos 

municípios/ARS do estado de Goiás: 

♦ 53 Participação. 

� Participações de profissionais em eventos técnicos do 

Ministério da Saúde: 

� Participação de profissionais em reuniões e eventos 

da RIDE: 

♦ 41 participações 

� Participação de profissionais em eventos/reuniões 

junto a SES/GO: 

♦ 118 participações 

� Visitas técnica de profissionais às Administrações 

Regionais de Saúde e Municípios: 

♦ 14 visitas 

� Ação 2871 - Implementação da Regulação, Avaliação, 

Controle e Auditoria 

Realizações: 

� Auxílio ao tratamento fora do domicilio: 
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♦ Foram atendidos 82 entre pacientes e 

acompanhantes 

� Realização de auditorias analíticas, operativas e de 

gestão: 

♦ realizadas 190. 

� Atualização dos cadastros dos estabelecimentos de 

saúde: 

♦ Atualizados e cadastrados 3.331. 

� Avaliação dos Estabelimentos de saúde sob a gestão 

estadual: 

♦ Realizadas 18. 

� Regulação, controle e avaliação dos serviços de saúde 

do SUS:  

♦ Realizadas 40. 

� Ação 2872 - Fortalecimento da Articulação e 

Funcionamento dos Conselhos de Saúde e Movimento 

Sociais 

Realizações: 

� Adiantamento para manutenção e custeio diversos: 

♦ Custear despesas com gêneros alimentícios, Para 

O Conselho Estadual de Saúde; 

♦ Custear despesas com material de expediente,  

para o Conselho Estadual de Saúde. 

� Ação 2873 - Fomento da Educação Permanente na Saúde  

Realizações: 

Capacitação de Servidores Administrativos da SES/GO

� Curso de formação de pregoeiros 11 pessoas 

capacitadas; 

� Capacitação de Servidores no Curso Básico de 

Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria 90 

� Capacitação de Profissionais das ARS, Municípios e 

NACES na Área de Doenças Transmissíveis 46 

� Capacitação em EAPV, CRIE e SI-API/PNI para técnicos 

do município da Regional de Saúde Pirineus – Maio/09; 

� Capacitação em Hepatites Virais para técnicos do 

município de Anápolis – Maio/09; 

� Capacitação em Imunização para técnicos dos 

municípios da Regional de Saúde Oeste II – 3 a 4 de 

Junho/09; 

� Capacitação em farmacovigilância para técnicos da 

Vigilância Sanitária Estadual e do município de 

Goiânia - Junho/09; 

� Capacitação em Imunização para técnicos dos 

municípios da Regional de Saúde Oeste II – 24 a 25 de 

Junho/09; 

� Supervisão Técnica na Regional Entorno Sul – 

Agosto/09; 
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� Capacitação em Imunização para técnicos dos 

municípios da Regional Sul – 12 e 13 de Agosto/09; 

� Capacitação em Imunização para técnicos dos 

municípios da Regional Sul – 26 e 27 de Agosto/09; 

� Capacitação em Imunização para técnicos dos 

municípios da Regional Sul – 09 e 10 de Setembro/09; 

� Capacitação em Imunizações para técnicos do município 

da Regional de Saúde Pirineus – Setembro/09; 

� Capacitação dos coordenadores de núcleos de 

vigilância epidemiológica e ESF dos municípios da ARS 

Central (1º, 3º e 4º trimestre) e do município de 

Jataí; 

� Capacitação dos coordenadores de núcleos de 

vigilância epidemiológica dos municípios prioritários 

na Reunião de Sensibilização Dengue e Leishmanioses – 

08/10/2009 

� Capacitação dos profissionais de saúde 

(ACE/ACS/médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares 

de enfermagem, laboratoristas, técnicos de 

vigilância) e assessoria aos municípios de Caldas 

Novas, Niquelândia, Pirenópolis, Porangatu e Uruaçu 

na elaboração do Plano de Controle da Leishmaniose 

Visceral; 

� Capacitação do LIRAa (levantamento rápido de índices) 

para técnicos do NACE de Morrinhos, Formosa, 02 

técnicos de Uruaçu; 02 técnicos do município de 

Planaltina de Goiás e 03 do município de Rio Verde.  

� Capacitação para coordenadores dos Núcleos de 

vigilância epidemiológica municipal dos municípios de 

abrangência da Macro Goiânia – ações de vigilância 

epidemiológica / Dengue; 

� Capacitação dos Hospitais de referência para 

Influenza A (H1N1), HDT e HMI: uma em cada hospital; 

� Capacitação de técnicos que atendem na ouvidoria 

estadual e no CIT para dar esclarecimento a população 

e aos profissionais de saúde sobre influenza;  

� CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE 

ASSISTENCIAL DA SES/GO.360 

� Ação 2874 - Desenvolvimento de Ações e Serviços de 

Saúde para Fins de Implantação de Políticas  

Específicas 

Realizações: 

CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- CEREST ESTADUAL 

DE GOIÁS-2009 

Visita técnica na Empresa SAMA Minerações Associadas em 

parceria com a Superintendência de Vigilância Sanitária 

(SVISA).  

Data: 14 a 16 de Janeiro de 2009  Endereço: Mina Cana Brava 

S/N Minaçu - Goiás. 

Proposta para Redistribuição da área de abrangência do 

CEREST’s Regionais, e solicitação de CEREST’s Regionais para 

o estado de Goiás em parceria com Superintendência de 

Planejamento – SPLAN.   
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Realização da Plenária e Lançamento do Projeto Vidas 

Paralelas em Goiás em parceria com a Rede Escola 

Continental/REC, Ministério da Saúde e Ministério da Cultura 

no dia 27/04/09.  

Realização da I Oficina do Projeto Vidas Paralelas no Estado 

de Goiás em parceria com a Rede Escola Continental/Ministério 

da Saúde/Ministério da Cultura (REC/MS/minc) nos dia  28, 29 

e 30/04/09 na Escola de Saúde Pública do Estado de Goiás. 

Parceria com o Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do 

Estado de Goiás na realização do 5º Seminário de Segurança e 

Saúde no Trabalho em Memória das Vitima de Acidentes e 

Doenças do Trabalho, realizado dia 29/04/09, no Auditório 

Asklépios, Faculdade de Medicina da UFG. 

Campanha em comemoração ao dia 01 de maio – Dia Internacional 

do Trabalho: Trabalhador saudável e Segurança da Família 

Parceria com a Superintendência de Vigilância Sanitária 

(SVISA) nas discussões para realização da 1ª Conferencia 

Estadual de Saúde Ambiental - CESA: Local: AGEHAB      

Capacitação dos Profissionais dos CEREST’s Regionais de Goiás 

com a participação da Coordenação Geral de Saúde do 

Trabalhador – CGSAT/MS.  

Data: 13/08/09 Horário: 08:00 às 17:00 hs 

Palestra: Abrangência da Saúde do Trabalhador nas Diferentes 

Esferas do SUS e Situação Epidemiológica de LER/DORT em Goiás 

e no Brasil, no II Encontro de Fisioterapia Preventiva - 

ENFIP 

Local: Pontifícia Universidade Católica de Goiás  

Data: 27/08/09 Horário: 20:00h 

Parceria com a Coordenação de Endemias/SPAIS/SES na 

participação da Capacitação da Leishmaniose para Supervisores 

dos NACES, para Apresentação dos Questionários que serão 

aplicados aos Agentes de Endemias (ACE) do Estado de Goiás, 

que terá o objetivo de  realizar um projeto de pesquisa para 

levantar o perfil das condições de trabalho dos ACE e 

estruturação dos fluxos de exames ocupacionais. 

Oficina Sobre Protocolo de Acidente de Trabalho Grave, Fatal 

e com Menores de 18 Anos, Protocolo de Acidente com Exposição 

à Material Biológico e LER/DORT, para profissionais do 

Serviço de Engenharia em Segurança e Medicina do Trabalho 

(SESMT) do Estado de Goiás e Núcleos de Vigilância 

Hospitalar.  Local: Augustus Hotel  Data: 09/11/09 

SESMT 

Oficina para elaboração da Programação Anual dos Centros de 

Referência em Saúde do Trabalhador Estadual e Regionais – 

2010. 

Local: Augustus Hotel Data: 30/11/09 

Saúde Mental 

Análise Situacional 

As ações de saúde mental têm como objetivo a reorientação do 

modelo de atenção à saúde dos portadores de transtornos 

mentais do Estado de Goiás, visando à progressiva redução de 

leitos psiquiátricos, priorizando desta forma a criação dos 
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serviços substitutivos/extra-hospitalares, bem como a 

inclusão das pessoas submetidas à Medida de Segurança na rede 

de Saúde Mental existente. 

A Política Estadual de Saúde Mental, já aprovada no Conselho 

Estadual de Saúde, prevê a redução de leitos psiquiátricos, 

concomitante a progressiva criação de serviços extra-

hospitalares. 

No quadro abaixo, a distribuição atual desses serviços,

segundo sua modalidade: 

TIPO DE SERVIÇO QTDE 

Centro de Atenção Psicossocial - modalidade I 09 

Centro de Atenção Psicossocial - modalidade II 14 

Centro de Atenção Psicossocial - modalidade III 00 

Centro de Atenção Psicossocial - modalidade i 02 

Centro de Atenção Psicossocial - modalidade ad 04 

TOTAL DE SERVIÇOS 29 

O Estado conta ainda com 11 (onze) Serviços Residenciais 

Terapêuticos – SRT’s em funcionamento, sendo 03 (três) em 

Jataí, 05 (cinco) em Goiânia e 03 (três) em Palmelo. 

Assessoria Técnica na implantação de Centros de Atenção 

Psicossocial - CAPS: 

Modalidade I:  

Itapaci, Rubiataba, Piracanjuba, Uruaçu, Aragarças, Itaberaí, 

Ipameri, Itapuranga, Goiatuba, Jaraguá, Abadia de Goiás, 

Santa Helena de Goiás, Nerópolis, São Miguel do Araguaia, 

Cristalina, Senador Canedo, Inhumas e Santo Antônio do 

Descoberto; 

Modalidade II: Luziânia e Valparaíso; 

Modalidade Ad: Trindade, Aparecida de Goiânia e Águas Lindas; 

Modalidade III: Goiânia. 

Supervisão técnica nos CAPS: 

Aragarças, Anápolis, Padre Bernardo e Mineiros (em parceria 

com as respectivas Regionais de Saúde), Palmelo, Formosa, 

Porangatu, Goiás, Quirinópolis e Itumbiara e Luziânia. 

CAPS FORMOSA 

Assessoria Técnica no projeto de modulação do CAPS I de 

Itumbiara, para tipo II; 

Assessoria Técnica para a implantação de Serviços 

Residenciais Terapêuticos – SRT’s: 

Palmelo, Catalão e Itumbiara; 

Acompanhamento da tramitação do Projeto de Lei da Política 

Estadual de Saúde Mental; 

Assessoria Técnica para ações de Saúde Mental na Atenção 

Básica: 
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Vila Propício, Edéia, Aporé e Petrolina. 

Reuniões com a SPLAN e o Juarez Barbosa para discutir sobre o 

Centro de Referência em saúde mental, que teria o objetivo de 

regular a dispensação de medicamentos de alto custo, mais 

especificamente o aripiprazol;  

Participação em audiência pública sobre a dispensação do 

medicamento Aripiprazol; 

Atendimento à solicitação da 4ª vara de execuções penais, a 

respeito da vistoria a um paciente internado em clínica 

psiquiátrica; 

Visita técnica aos pacientes egressos do Sanatório de 

Palmelo, que ainda se encontram internos no Hospital Espírita 

de Anápolis, para análise de sua condição geral de saúde e 

posterior remanejamento para as SRT’s; 

Acompanhamento dos trâmites burocráticos para viabilização do 

Curso de Especialização em Saúde Mental, junto à UFG; 

Participação em reuniões do Fórum Goiano de Saúde Mental; 

Apresentação de proposta de uma rede de serviços em saúde 

mental para os municípios da RIDE; 

Realização das revistorias e devolutivas do Programa Nacional 

de Avaliação de Serviços Hospitalares – PNASH/Psiquiatria 

2007: 

Goiânia: Clínica Isabela, Jardim América e de Repouso; 

Jataí: Hospital São Vicente de Paulo; 

Rio Verde: Clínica Pinel e Associação Pró-Cáritas. 

Acompanhamento do processo de reativação dos leitos de saúde 

mental/ ala de psiquiatria no Hospital das Clínicas/UFG; 

Implantação e realização das reuniões ordinárias do Comitê 

Estadual de Saúde Mental; 

Constituição de um grupo técnico para as discussões sobre 

redução de danos; 

Participação nas atividades do dia 18 de maio – Dia Nacional 

da Luta Antimanicomial; 

Capacitação sobre saúde mental para profissionais do HUGO; 

Participação em reunião com representante do Ministério da 

Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, para 

discutir o papel da Saúde Mental nos NASF – Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família e a viabilização de capacitação dos 

profissionais via FIOCRUZ; 

Participação em palestra: “A Reforma Psiquiátrica no mundo: 

o desafio do acesso ao tratamento ”, em Brasília; 

Participação no Seminário: “Educação Permanente em Saúde ”: 

Participação em reunião e posterior palestra sobre 

“ Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes sua possível 

articulação com a Saúde Mental ”, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia; 

Participação em apresentação do software MOODLE – Experiência 

exitosa sobre Educação a Distância - EAD da área técnica de 

saúde da criança e adolescente/SPAIS; 

Planejamento do módulo de saúde mental a ser ministrado na 

capacitação “Qualificação da Atenção Básica” ; 
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Participação na elaboração de folder sobre redução de danos, 

em parceria com a área de DST/Aids; 

Participação em oficina para elaboração do Plano de Ações e 

Metas 2010 – PAM; 

Iniciada a discussão sobre a abertura de campo de estágio 

pela área técnica de saúde mental/SPAIS; 

Realização de palestra sobre prevenção do suicídio, com o 

tema “Suicídio: Uma Morte Evitável? ” para os profissionais 

da Rede Estadual de Saúde Mental; 

Participação na “Capacitação em Álcool e outras Drogas ”, 

realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia; 

Ministrada palestra sobre “Violência Sexual”  em capacitação 

dos profissionais de saúde do município de Goiânia;

Participação no “Seminário Goiano de Controle Social e 

Redução de Danos ”; 

Participação do Seminário: Justiça e Doença Mental – Loucura: 

O insano Sistema de Saúde Mental; 

Apresentação do PAILI para a Comissão Nacional de Justiça - 

CNJ, na 4ª Vara de Execuções Penais; 

Apresentação do PAILI no Seminário Brasileiro de Psicologia, 

promovido pelo CRP 09; 

Participação no Curso de “Media Training” , oferecido pela 

Assessoria de Comunicação/SES; 

Participação na entrega do Prêmio Innovare ao PAILI na 

categoria Ministério Público, em Brasília; 

Reuniões com a Divisão de Saúde Mental do município de 

Goiânia para organização do II Seminário Goiano de Saúde 

Mental; 

Participação na “Oficina de Diretrizes para Elaboração dos 

Planos de Ação dos Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador Estadual e Regionais de Saúde do Estado de 

Goiás ”; 

Participação de Audiência Pública sobre Violência Sexual da 

Procuradoria Geral do Estado; 

Participação em reunião do Conselho Estadual de Saúde para 

deliberação da criação da Comissão Intersetorial de Saúde 

Mental – CISM; 

Emissão de pareceres técnicos sobre processos e Projetos de 

Lei relativos à Saúde Mental. 

Reuniões mensais da equipe de saúde mental da GEAIS com a 

equipe do PAILI e participação nas reuniões da Gerência; 

Apresentação de pôster sobre o PAILI – Programa de Atenção 

Integral ao Louco Infrator, no Congresso Internacional de 

Saúde Mental e Reabilitação Psicossocial, em Porto Alegre, de 

11 a 13 de junho de 2009; 

Realização de pesquisa sobre o perfil dos usuários do PAILI; 

Entrevistas com usuários e familiares do Programa de Atenção 

Integral ao Louco Infrator; 

Visitas domiciliares, Abrigos e Presídios; 

Participação em exames de cessação de periculosidade 

realizados pela Junta Médica do Poder Judiciário; 
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Acompanhamento do processo de internação e de alta médica de 

usuários do PAILI; 

Elaboração de relatórios e/ou petições para Juízes;

Reuniões com os serviços de atendimento aos usuários do PAILI 

(CAPS, Rts e Clínicas); 

Contato com Secretários Municipais de Saúde de Maurilândia, 

Goiatuba, São Francisco de Goiás, Itaberaí, Montes Claros de 

Goiás, Santa Fé de Goiás, Rialma, Jaraguá e Uirapuru para 

assinatura do Termo de Compromisso e de Cooperação Técnica 

para inclusão do município ao PAILI, que hoje totalizam 33 

Municípios; 

Reunião com Secretária de Cidadania e Trabalho em busca de 

Benefício Social para usuário do PAILI;  

Contato com SAMU para atendimento de emergência ao paciente 

do PAILI; 

Acompanhamento dos pacientes do PAILI aos familiares no 

Município de Silvânia; 

Visita de Técnico do Ministério da Saúde para colher 

informações acerca do PAILI; 

Participação de reunião da Comissão Estadual de 

Acompanhamento das Medidas de Segurança, no Ministério 

Público; 

Inserção de usuários moradores de Clínica Psiquiátrica nos 

Serviços Residenciais Terapêuticos; 

Gráficos: 

Fonte: SINAN/CEREST,2009. 
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Fonte: SINAN/CEREST,2009. 

Fonte: SINAN/CEREST,2009. 

Fonte: SINAN/CEREST,2009. 

No gráfico abaixo, a evolução do número de CAPS, implantados 
no Estado, no período de 2002 a 2009: 
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� Ação 2875 - Adequação da Infra-estrutura física, 

equipamentos e materiais de consumo da SES/GO  e da  

Rede  de Atenção  Básica 

Realizações: 

� Convenio de custeio com 11 entidades filantrópicas do 

Estado de Goiás: 

♦ Hospital S O Pio X; 

♦ Obras Sociais da Institui o Espírita Lar de 

Jesus; 

♦ Associação Renascer da Fé Do Estado de Goiás – 

Renafe; 

♦ Fundação de Assistência Social de Anápolis; 

♦ Associação de Combate ao Câncer em Goiás; 

♦ Hospital Evangélico de Rio Verde; 

♦ Grupo de Pacientes Artríticos de Goiás; 

♦ Associação de Pais e Amigos Excepcionais; 

♦ Hospital de Caridade S O Pedro D'Alcantara; 

♦ Sanatório Espírita Batuíra; 

♦  Santa Casa de Misericórdia de Buriti Alegre 

♦ Total R$ 4.530.677,00 

� Aquisição de Equipamentos das Ações das DST/AIDS: 

♦ 3 Impressora monocromática a laser; 

♦ 13 Microcomputador. 

� Aquisição de Equipamentos e Material Permanente / 

Veículo para as Ações de Doenças Dendêmicas 

♦ Impressora 

♦ Scanner colorido de mesa 

♦ Câmera digital. 

� Aquisição de equipamentos das ações à pessoa 

portadora de deficiência: 

� Aquisição de equipamentos das ações de doenças 

transmissíveis: 

♦ Aquisição de refrigeradores para melhorar a  

capacidade funcional e de armazenamento de 

imunobiológicos das redes de frio  

dos 64 municípios com população abaixo de 3500 

habitantes. 

� Aquisição de Equipamento de Informática para as 

Unidades Administrativas da SES/GO: 

♦ 01 Data show para o Gabinete da Secretaria para 

realização de apresentações durante as reuniões 

realizadas nas dependências desta secretaria de 

saúde; 

♦ 01 Notebook para o Gabinete da Secretaria 

� Aquisição de Equipamento Hospitalar para os Pacientes 

Radioacidentados da Superintendência Leide das neves 

-SULEIDE: 
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♦ 02 - mocho odontológico, com acionamento 

mecânico no assento, revestido em PVC, expandido 

no assento e no encosto. 

� Aquisição de equipamentos e / ou veículos na área de 

saúde mental: 

♦ 01 Veículo tipo passeio que visa atender a 

SPAIS/SES/GO na área de saúde mental: 

� Licenças, Alvarás e Elaboração de Projetos Para 

Construção do Hospital de Uruaçu. 

♦ Projeto de arquitetura está pronto e os 

complementares estão sendo desenvolvidos. 

� Construção do Hospital de Santa Helena de Goiás: 

♦ Obra em fase de conclusão pela AGETOP. 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo
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2851 – FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE 

PÚBLICA DE GOIÁS CÂNDIDO SANTIAGO – FUNGESP  

JURISDICIONADA/ VINCULADA A: 

� Secretaria Estadual da Saúde 

GESTOR

�  Irani Ribeiro de Moura  

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

� Custear as despesas decorrentes do 

funcionamento, da formação e capacitação dos 

profissionais integrantes do SUS, bem como as 

demandas da comunidade em geral e da manutenção 

administrativa da Escola Estadual de Saúde 

Pública de Goiás Candido Santiago-ESAP-GO 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida):

� Programa Qualificação da Gestão em Saúde 

� Legislação:

� O FUNGESP/SES foi criado através da Lei 15.260 

de 15 de julho de 2005 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

� Desenvolve ações de Capacitação e Formação do 

setor de Saúde que integra a Política Nacional 

de Educação Permanente em Saúde, através de 

Programas de Educação Permanente em Saúde do 

Ministério da Saúde e convênios com Instituições 

Governamentais e Organismos Internacionais como 

a UNESCO. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA:

� Agenda da Saúde – Quatro de metas – Plano de 

Saúde - Planejamento estratégico – Funções 

Essenciais de Saúde Pública. 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações:

� Nº de Profissionais da saúde formados/capac 
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� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática para 

Órgãos Estaduais 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2009. 

PROGRAMA 3309 - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE 

� AÇÃO 2873 - Fomento da Educação Permanente na Saúde  

Realizações: 

Mês: Junho
Município Qtde 

prevista: 
Qtde realizada: 

REGIONAL SERRA DA MESA  30 22 

Alto Horizonte 5 3 
Mara Rosa 5 2 
Nova Iguaçu 5 2 
Uruaçu 15 15 

Mês: Junho e Julho
Município Qtde 

prevista: 
Qtde realizada: 

REGIONAL PIRINEUS  30 23 

Anápolis 5 1 
Gameleira de Goiás 15 19 
Goianápolis 5 2 
Pirenópolis 5 1 

Mês: Maio e Junho 
Município Qtde 

prevista: 
Qtde 
realizada: 

REGIONAL SÃO PATRÍCIO  60 62 

Carmo do Rio Verde 8 8 
Ipiranga de Goiás 13 8 
Morro Agudo de Goiás 5 4 
Itapaci 5 5 
Rialma 1 1 
Ceres 7 7 
Itaguaru 5 5 
Nova América 2 2 
Nova Glória 3 3 
Pilar de Goiás 3 3 
Rianápolis 4 3 

( X ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    
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Santa Isabel 4 4 
São Luis do Norte 5 4 
São Patrício 3 0 
Uruana 5 5 

Mês: Junho e Julho 
Município Qtde 

prevista: 
Qtde 
realizada: 

REGIONAL OESTE I  30 29 

Israelândia 5 5 
Iporá 5 5 
Bom Jardim 4 4 
Palestina 11 9 
Amorinópolis 1 1 
Fazenda Nova 3 3 
Ivolândia 2 2 

Mês: Junho 
Município Qtde 

prevista: 
Qtde 
realizada: 

REGIONAL ESTRADA DE FERRO  30 26 

Ouvidor 8 5 
Divinópolis 4 3 
Catalão 9 7 
Caldas Novas 5 5 
Três Ranchos 2 2 
Corumbaíba 5 4 

Mês: Junho 
Município Qtde 

prevista: 
Qtde 
realizada: 

REGIONAL SUDOESTE I  30 20 

Cachoeira Alta 10 9 
Paranaiguara 20 11 

Mês: Maio e Junho 
Município Qtde 

prevista: 
Qtde 
realizada: 

REGIONAL OESTE II  30 30 

Palmeiras de Goiás 1 1 
Palminópolis 3 3 
Sanclerlândia 3 3 

Cachoeira de Goiás 1 1 
São Luis de Montes Belos 6 6 
São João da Paraúna 2 2 
Firminópolis 3 3 
Adelandia 3 3 
Aurilandia 3 3 
Paraúna 2 2 
Turvânia 3 3 

Mês: Junho 
Município Qtde 

prevista: 
Qtde 
realizada: 

REGIONAL NORTE  30 24 

Formoso 6 6 
Montividiu Norte 6 4 
Novo Planalto 5 2 
Trombas 5 4 
Porangatu 10 8 

Mês: Junho e Julho 
Município Qtde 

prevista: 
Qtde 
realizada: 

REGIONAL MACRO GOIÂNIA  30 32 

Leopoldo de Bulhões 6 6 
Bonfinópolis 13 13 
Caldazinha 3 3 
Silvânia 5 5 
Vianópolis 5 5 

Mês: Julho e Agosto 
Município Qtde 

prevista: 
Qtde 
realizada: 

REGIONAL MACRO GOIÂNIA  30 14 

Caturaí 5 2 
Inhumas 15 7 
Taquaral 10 5 

Mês: Julho 

Município Qtde 
prevista: 

Qtde 
realizad
a: 

REGIONAL MACRO GOIÂNIA  30 32 
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Aragoânia 11 8 
Abadia de Goiás 3 0 
Campestre 7 8 
Cezarina 8 5 
Guapó 12 11 

Mês: Junho, Agosto e 
Setembro 

Município 
Qtde 
prevista: 

Qtde 
realizad
a: 

REGIONAL NORDESTE  30 26 

Cavalcante 10 9 
Divinópolis 20 17 

Mês: Setembro, Outubro 
e Novembro 

Município 
Qtde 
prevista: 

Qtde 
realizad
a: 

REGIONAL SUL  30 20 

Morrinhos 15 13 
Água Limpa 5 2 
Buriti Alegre 5 0 
Itumbiara 5 5 

Mês: Junho e Julho 

Município Qtde 
prevista: 

Qtde 
realizad
a: 

REGIONAL RIO VERMELHO  30 21 

Goiás 10 10 
Faina 5 3 
Itaberaí 5 4 
Heitoraí 5 2 
Mozarlândia 5 2 

Mês: Setembro e 
Outubro 

Município 
Qtde 
prevista: 

Qtde 
realizad
a: 

REGIONAL SUDOESTE II  30 21 

Mineiros 8 8 
Portelândia 6 6 
Chapadão do Céu 7 7 
Santa Rita 9 0 

Mês: 

Município Qtde 
prevista: 

Qtde 
realizad
a: 

REGIONAL ENTORNO SUL  30 22 

Valparaíso 10 10 
Novo Gama 10 9 
Luziânia 10 3 

Mês: 

Município Qtde 
prevista: 

Qtde 
realizad
a: 

REGIONAL ENTORNO NORTE - Formosa 

30 

Ainda 
não 

realizou 

20911- Curso Básico para a ESF 

MUNICÍPIOS 
PARTICIPANTES 

Nº de 
profissionais 
capacitados 

DATAS REGIONAL 

   
MORRINHOS  58 5 A 12 DE MAIO 
AGUA LIMPA  3 19 a 28 DE MAIO 

      
BOM JESUS 10 3 A 19 DE JUNHO 
CACHOEIRA 
DOURADA 

5   

BURITI ALEGRE 5   
GOUVELANDIA 5   

PANAMÁ 6   
     
      

GOIATUBA 10 8 A 24 DE JUNHO 

SUL 
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PANAMÁ 2  
JOVIANIA 9  
JOVIANIA 6  

  (119)    
Paranaiguara 12 20/05/2009 

Cachoeira Alta 18 a 
São Simão 14 29/05/2009 

Aparecida do Rio 
Doce 

2 
17/06/2009 

Caçú 12 a 
Quirinópolis 04 26/06/2009 

Itajá 05 12/08/2009 
Itarumã 14 a 

Lagoa Santa 05 21/08/2009 
Rio Verde 09  
Montividiu 10 09/09/2009 

Santo Antonio da 
Barra 

9 
a 

Turvelândia - 18/09/2009 
Castelândia  1  

Acreuna 24 8/10 a 23/10 
Santa Helena 53 11 a 20/11 e  

SUDOESTE 
1 

(192)   
Estrela do Norte 2  

Mutunopolis,  2 26 e 27/06, 03, 04, 
10 e 11/07/2009 

Santa Tereza Go  2 
Bonopolis  2 
 Porangatu 14  
Formoso 18 17/07/2009 

Montividiu Norte 5 a 
Trombas 5 31/072009 

Campinaçu 38 

NORTE 

 (88)   
Amorinópolis 6 

27,28 e 29/06/09  
(1°t) 

Iporá 23 03,04 e 05/06/09 

(2°t) 
Iporá 28 01,02 e 03/07/09 (1° 

e 2°) 
Moiporá 5 

5 
26, 27 e 28/08/09 

Ivolândia  
Israelândia 6 

6 
23,24 e 25/09/09 

Jaupaci  
Arenópolis 8 
Palestina 5 09,10 e 11/09/09 

Fazenda Nova 11 
Montes Claros 16 23,24 e 25/09/09 
Novo  Brasil 10 

Piranhas 42 07,08,09 e 
21,22,23/10/2009 

Aragarças 44 4 a 20/11/09 

OESTE I 

 (215)   
Araguapaz 3 

Mozarlândia  
Nova Crixás 5 

Faina 8 
Araguapaz 2 

Mozarlândia  
Nova Crixás 5 

Faina 3 

RIO 
VERMELHO 

 (26) 
Pontalina (34) 07 a 28/05/2009

CENTRAL E 
CENTRO-
SUL 

    
Catalão 10 

Nova Aurora 2 

Goiandira 10 
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Três Ranchos 3 

Davinópolis 4 

Ouvidor 7 

Catalão 11 

Nova Aurora 4 

Goiandira 10 

Três Ranchos 9 

Davinópolis 1 

Anhanguera 2 

Ipameri 32 09,10,11,16,17 e 
18/09/2009 

Ipameri 25 23/9 a 03/10 

Ipameri 45 7 a 16/10 

Caldas Novas 33 5/11 

Catalão 1 5/11 

Mazargão 11 5/11 

Caldas Novas 42 10/11 

Caldas Novas 38 24/11 

ESTRADA 
DE FERRO 

 (300)   
Cidade Ocidental-

Go 
14 19 a 23/10/2009 

Valparaiso-Go 08 19 a 23/10/2009 
Novo Gama-Go 13 09 a 13/11/2009 
Valparaiso-Go 17 09 a 13/11/2009 

ENTORNO 
SUL 

Valparaiso-Go 14 23 a 27/11/2009 
Novo Gama-Go 12 23 a 27/11/2009 

Luziania-Go 35 28,29 e 30/10/2009 
18,19 e 20/11/2009 

 (113)   
Mineiros 20 11 a 21/11 

Chapadão do Céu 8 
Santa Rita 5 

Aporé 5 
Serranópolis 5 
Posselândia 5 

SUDOESTE 
II 

 (48)   
CAMPOS BELOS 10 
DIVINÓPOLIS DE 
GO 

4 

MONTE ALEGRE 
DE GO 

3 

SÃO DOMINGOS 2 
TERESINA DE 
GO 

4 

20/11 NORDESTE 

(23) 
Niquelândia 24 11/12 
Niquelândia  26 19/12 

SERRA DA 
MESA 

(50)   
Rialma 
Ceres 14 
Carmo do Rio 
Verde 

5 

São Patrício  5 

22 a 28/10 

Itapaci 15 
Guarinos 5 
Pilar de Goiás 5 

9 a 18/11 

SÃO 
PATRÍCIO 

(55)   
TOTAL GERAL 1263   



2851 – FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA EST. DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CÂNDIDO SANTIAGO - FUNGESP 

455 

20147 Habilitação técnica do agente com. De saúde – Lote III 

ACS  -  Módulo I – Lote “3 ”  

  Nº ARS Turmas Nº ACS

01   Americano do Brasil 11 

02   Britânia 12 

03   Goiás – 01 27 

04   Goiás - 02 26 

05   Heitoraí (Guaraíta) 18 

06 Rio Vermelho Itaberaí – 01 34 

07   Itaberaí – 02 37 

08   Itapuranga – 01 33 

09   Itapuranga – 02 32 

10   Jussara – 01  27 
11   Jussara – 02 (Santa Fé de Goiás) 32 
12   Mozarlândia 27 

13 Norte Mundo Novo 24 
Sub total 13 340

Nº ARS Turmas
Nº ACS

01   Padre Bernardo–01 19 

02 Pirineus Padre Bernardo–02 17 

03   Padre Bernardo–03 09 

04 Oeste I Fazenda Nova 19 

05   Palestina de Goiás 09 

06   Bom Jesus de Goiás 29 

07 Sul Cachoeira Dourada 25 

08   Inaciolândia 16 

09   Porteirão 07 

Sub total 09 150
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Nº ARS Turmas
Nº ACS

01     Dist. Leste-01 18 
02   Goiânia Dist. Leste-02 21 
03     Dist. Leste-03 27 
04     Dist. Leste-04 28 

05     Dist. Noroeste-01 31 
06     Dist. Noroeste-02 35 
07 Macro Goiânia Dist. Noroeste-03 25 
08 Goiânia   Dist. Noroeste-04 27 
09     Dist. Noroeste-05 26 
10     Dist. Noroeste-06 14 

11     Dist.Sudoeste-01 28 
12   Goiânia Dist.Sudoeste-02 31 
13     Dist.Sudoeste-03 22 
14     Dist.Sudoeste-04 09 

Sub total 14 342

Nº ARS Turmas Nº ACS

01 Macro Goiânia São Francisco de Goiás 
(Jesúpolis) 

19 

02   Bela Vista de Goiás - 01 
  

25 

03   Bela Vista de Goiás – 02 
  

22 

04 Centro  Hidrolândia 
  

36 

05 Sul Leopoldo de Bulhões 19 

06   São Miguel do Passa Quatro 
(Cristianópolis) 

20 

07   Silvânia – 01 28 

08   Silvânia – 02 27 

09 Oeste II Palmeiras de Goiás 11 
Sub total 09 207
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Nº ARS Turmas Nº ACS

01   Barro Alto(Santa Rita do Novo Destino) 25 

02   Campos Verdes 30 

03   Goianésia – 01 32 

04   Goianésia - 02 34 

05   Goianésia - 03 38 

06 São Guarinos 09 

07 Patrício Jaraguá - 01 33 

08   Jaraguá – 02 33 

09   Jaraguá – 03 23 

10   Rianápolis 11 

11   Santa Izabel 13 

12   Vila Propício 19 

Sub total 12 300

Nº ARS Turmas Nº 
ACS

01   Santo Antonio do Descoberto-01 31 

02   Santo Antonio do Descoberto-02 30 

03   Santo Antonio do Descoberto-03 39 

04 Entorno Valparaíso – 01 29 

05 Sul Valparaíso – 02 29 

06   Valparaíso – 03 25 

07   Valparaíso – 04 29 

08   Valparaíso – 05 27 

09   Valparaíso – 06 21 

10   Acreúna – 01 31 

11 Sudoeste I Acreúna – 02 20 

12   Maurilândia 20 

Sub total 12 331
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Nº ARS Turmas
Nº ACS

01 Centro  Aparecida de Goiânia – 01 31 

02 Sul Aparecida de Goiânia – 02 28 

03   Água Fria de Goiás 13 

04   Damianópolis 09 

05   Guarani de Goiás 11 

06 Entorno Norte Nova Roma 13 

07   Planaltina de Goiás – 01 30 

08   Planaltina de Goiás – 02 29 

09   Planaltina de Goiás – 03 30 

10   Planaltina de Goiás – 04 30 

11   São João D’Aliança 21 

12   Sítio D’Abadia 08 

Sub total 12 253

T u r m a s 93

T o t a l   G e r a l

A C S 2.141

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 

Nº ARS Turmas Nº ACS

01     Dist.Noroeste-07 27 

02   Goiânia Dist.Noroeste-08 15 

03     Dist.Noroeste-09 29 

04     Dist. Oeste-01 25 

05 Macro Goiânia Dist. Oeste-02 21 

06 Goiânia   Dist. Oeste-03 15 

07     Dist. Norte-01 25 

08   Goiânia Dist. Norte-02 22 

09     Dist. Norte-03 11 

10     Dist. Norte-04 06 

11 Sudoeste  Jataí 16 

12 II Perolândia 06 

Sub total 12 218


