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APRESENTAÇÃO 

Este volume (II A) é parte integrante da “Consolida ção das Ações e 

Programas dos Órgãos e Entidades” referente ao exer cício de 2010, a qual é 

constituída pelos volumes I, II A e II B. Em cumpri mento 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 u ma descrição analítica das 

atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades d o Poder Executivo na execução 

dos programas e ações incluídos no orçamento anual.   

No conteúdo deste volume, constam a identificação d a unidade, sua visão 

institucional, a auto-avaliação da gestão e a descr ição das atividades 

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

institucional, destaca–se o objetivo, o eixo govern amental de atuação e a 

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

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

instrumentos de planejamento utilizados, além do Pl ano Plurianual, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anua l, bem como os principais 

indicadores de desempenho dos programas e ações. 

Destaca-se que todas essas informações foram dispon ibilizadas pelos órgãos 

e entidades em atendimento ao Ofício Circular nº 21 /2010 da Superintendência de 

Controle Interno e compiladas neste relatório. 

Portanto, este trabalho contribui de forma signific ativa na consolidação 

da transparência da gestão pública, na medida em qu e 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: 

� Oclécio Pereira de Freitas 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ Promover as ações de Apoio Governamental. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-201 1 

- 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 2010 o Governo Estadual assegurou a  

cremação de 09 (nove) corpos de Goianos vitimados n o exterior 

e o traslado de suas respectivas cinzas. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico a Sistemas, 

Programas e Equipamentos de TI/Telecom em uso na Ad m. 

Pública Estadual. 

Realizações:

♦ Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nesta ação no exercício de 2010. 

( X ) Gestão Participativa       

(  ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    
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� Ação 1238 - Prover Materiais e Serviços para Operaç ão 

de Redes e Equipamentos de TI/Telecom em uso na Adm . 

Pública Estadual. 

Realizações:

♦ Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nesta ação no exercício de 2010. 

� Ação 2856 - Prover Soluções de em Sistemas, Program as 

e Equipamentos de TI/Telecom para uso na Adm. Públi ca 

Estadual. 

Realizações:

♦ Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nesta ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento de Ações de Promoção, 

Prevenção e Controle da Saúde do Servidor - PPCSS.

Realizações:

♦ Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

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 
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PROGRAMA 4011 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO 

PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEXEIRA 

� Ação 4011 - Manutenção e Conservação do Palácio Ped ro 

Ludovico Teixeira 

PROGRAMA 4012 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO 

PALÁCIO DAS ESMERALDAS 

� Ação 4012 - Manutenção e Conservação do Palácio das 

Esmeraldas 

PROGRAMA 4026 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL 

DE CULTURA 

� Ação 4026 - Manutenção do Conselho Estadual de Cult ura 
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1103 – GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA 

GESTOR:  

� Sebastião  Vaz da Silva

� José Divino Cabral

VISÃO INSTITUCIONAL  

Ser um órgão especializado, composto por profission ais 

altamente qualificados e comprometidos com sua miss ão, 

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.  Consequentemente, todo o 

planejamento do órgão é executado tendo em vista a 

agenda dos dignitários que tem sob sua guarda. 

� 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. 
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� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA:

♦ Em 2010 vigorou as orientações do plano 

estratégico original, traçado para o quadriênio 

(2007/2011).  

� 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 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública  

Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nesta ação no exercício de 2010. 

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: 

Adquirir e distribuir vale transporte a servidores do 

gabinete militar. 

(  ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

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

Prevenção E Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 4004 - PROGRAMA SEGURANÇA E PROTEÇÃO DAS AUTORIDADES 

GOVERNAMENTAIS 

� Ação 4004 – Segurança/Proteção das Autoridades 

Governamentais

♦ Planejamento e execução das atividades de 

segurança do Governador, Vice-Governador e da 

Primeira-Dama do Estado de Goiás; 

♦ Planejamento e execução das atividades de 

segurança do Palácio das Esmeraldas, do Palácio 

Pedro Ludovico Teixeira e das residências 

oficiais;  

♦ Operação dos sistemas de monitoramento e automação 

do PPLT; 

♦ Disponibilização de veículos para atender os 

compromissos oficiais das autoridades contempladas 

por lei; 

♦ Fornecimento de aeronaves para atender o 

Governador, o Vice-Governador e a Administração 

Pública em viagens oficiais, na forma da lei; 

♦ Expedição e entrega de  identidades funcionais;  

♦ Produção e coleta de informações de interesse 

estratégico para subsidiar as ações de Governo 

Estadual.
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1104 – GABINETE CIVIL DA GOVERNADORIA 

GESTOR:  

� Colemar José de Moura Filho 

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. 

� Legislação:

♦ Lei nº   253    19/11/1948 

♦  Lei nº   3.435  06/07/1961 

♦  Lei nº  10.160 09/04/1987 
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♦  Lei nº  10.502 09/05/1988 

♦  Lei nº  11.655 26/12/1991 

♦  Lei nº  13456  16/04/1999 

♦  Lei nº  13.550 11/11/1999 

♦  Lei nº  14.383 31/12/2002 

♦  Lei nº 16.272 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 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DE INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, 

Programas E Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Ad m. 

Pública Estadual 

Realizações: 

Ações implantadas pela Secretaria da Fazenda.

� Ação 1238 - Prover Materiais e Serviços para Operaç ão 

de Redes e Equipamentos de TI/Telecom em Uso na 

Administração Pública Estadual  

Realizações: 

Ações implantadas pela Secretaria da Fazenda.

( X ) Gestão Participativa       

(  ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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� Ação 2856 - Prover Soluções em Sistemas, Programas e  

Equipamentos de TI/Telecom para uso na Administraçã o 

Pública Estadual 

Realizações:  

Ações implantadas pela Secretaria da Fazenda.

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DA GESTÃO DE PESSOAS 

� Ação 2859 Desenvolvimento de Ações de Promoção, 

Prevenção e Controle da Saúde do Servidor. 

Realizações:  

Ações implantadas pela Secretaria da Fazenda.

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 e ste 

Gabinete vem com zelo, dedicação e responsabilidade , 

Gerenciando seus bens, direitos e obrigações por me io de 

atualizados os programas que administram os saldos de estoque 

de materiais, no Almoxarifado; quilometragem/abaste cimento, 

tráfico e consertos de veículos no Setor de Transpo rtes; 

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, acompa nhado os 

cálculos financeiros da Folha de Pagamento, encamin hado os 

Relatório de Gestão, Tomada de Contas Anual aos órg ãos 

competentes, priorizando as despesas a realizar ger enciamos 

os contratos de locação,  as solicitações da Previsã o de 

Desembolso Financeiro – PDF-, Autorização de Despes as,  

Programação de Prioridades Trimestrais – PPT e Cron ograma de 

Desembolso Financeiro – CMDF, pelo Setor Financeiro ; gestão, 

controle, informação, remanejamento atualização de 

conhecimento e servidores, e outra atividades corre latas 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 2008-201 1 

- 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. 

♦ Lei 14.415, de 15 de abril de 2003. 

♦ Portaria 88/2008. 

♦ Portaria 07/2003. 

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. 
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� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, 

Programas E Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Ad m. 

Pública Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operaç ão 

De Redes E Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Públ ica 

Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática par a 

Órgãos Estaduais 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

� Ação 2859  - Implementação do Programa Saúde no Serviço 

Público 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 4005 – PROGRAMA APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO 

GOVERNO ESTADUAL. 

� Ação 4005 – Apoio à Gestão e Coordenação do Governo  

Estadual. 

(   ) Gestão Participativa       

(   ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    
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1401 – GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO 

GESTOR: 

� Ronald Christian Alves Bicca – Procurador Geral do 

Estado. 

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:

♦ A Procuradoria Geral do Estado é um órgão 

permanente da Administração Pública Estadual, 

cuja competência e organização estão previstas na 

Lei Complementar nº. 58 (Lei Orgânica da PGE), de 

04 de julho de 2006, circulada no Diário Oficial 

nº. 19.919, suplemento.  

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: 

PROGRAMA 0 – ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7005 – Encargos Judiciários 

( x ) Gestão Participativa       

( x ) 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 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, 

Programas E Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Ad m. 

Pública Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operaç ão 

De Redes E Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Públ ica 

Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública  

Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

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 

GESTOR: 

� Ronald Christian Alves Bicca – Procurador Geral do 

Estado. 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ Destinado ao atendimento de despesas da 

Procuradoria Geral do estado com aquisições de 

obras, publicações, equipamentos e instalações 

para sua Biblioteca e Centro de Estudos. 

� Legislação:

♦ O FUNPROGE foi criado pela Lei nº. 10.067, de 30 

de junho de 1986, cuja competência e organização 

estão previstas na Lei Complementar n.º 58 (Lei 

orgânica da PGE), de 04 de julho de 2006, 

circulada no Diário Oficial nº. 19.919, 

suplemento.  

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: 

PROGRAMA 4006 – PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 

� Ação 4006 – Defesa dos Interesses Legais da 

Administração Pública Estadual

( x ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

( x ) Política de Gestão de Pessoas    
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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 d e um 

modelo de Desenvolvimento Regional e Local Sustentá veis, 

corrigindo distorções e desequilíbrios regionais, l ocais e 

urbanos e assegurando o progresso com responsabilid ade social 

e qualidade ambiental para as presentes e futuras g erações. 

� 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 2008-201 1 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida): 

♦ Interiorização do Desenvolvimento e Cidades 

Sustentáveis 

♦ Regiões de Desenvolvimento Harmônico e Equilibrado 

♦ Saneamento Básico Universalizado 

♦ Habitação Popular de Qualidade 

� Legislação: 

♦ A Secretaria das Cidades foi instituída pela Lei 

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. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

♦ Durante o ano de 2010 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. 
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� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

♦ Urbanismo

Em 2010, foram realizadas palestras nas Conferência s 

Municipais das Cidades em 108 municípios e trabalho  de 

planejamento e preparação para a Quarta Conferência  Estadual 

das Cidades. 

Foi realizada a 4ª Conferência Estadual das Cidades , 

na qual participaram 109 municípios e 580 pessoas. 

Em relação ao Zoneamento Agro- Ecológico  Econômico  – 

SAEE- GO foi inaugurado o laboratório de processame nto na  

SEAGRO (Secretaria Estadual de Agricultura); aprova ção do 

convênio para implementação do zoneamento, entre o Ministério 

do Meio Ambiente e Governo do Estado de Goiás; foi elaborado 

o projeto básico para contratação de consultorias t écnicas 

especializadas para a Execução do Macrozoneamento A gro-

Ecológico Econômico do Estado de Goiás e a elaboraç ão do 

termo de referência do ZAEE-GO; foi elaborado o pro jeto 

básico para aquisição de hardware para execução do 

Macrozoneamento  Agro-ecológico econômico do Estado  de Goiás 

e a elaboração do termo de referência do ZAEE-GO. 

Em 2010 foi ainda impressos e distribuídos o “Manua l 

de Arborização Urbana”e o “ Manual  de Calçada Urba na” e foi 

elaborado o caderno técnico “Criação de Viveiro de Árvores; 

Ainda em 2010 foram realizadas ações no sentido de 

implementar e promover a aplicabilidade do PDD (Pla no Diretor 

de Desenvolvimento) dos municípios;  

Em termos de requalificação do espaço urbano foi 

elaborada via SICONV proposta de requalificação urb ana das 

calçadas públicas da avenida 24 de outubro em Goiân ia, 

priorizando a acessibilidade e pavimentação de maio r 

permeabilidade. 

♦ Habitação 

Em 2010 foi realizada cooperação com bancos parceir os 

para captação de recursos do Programa de Subsídio à  Habitação 

de Interesse Social (PSH), com  a construção de cas as em: 

Aragoiânia (40);Abadia de Goiás (40);Nerópolis 

(50);Hidrolândia (31); Bonfinópolis (60) e Bela Vis ta (30), 

previstas para inauguração em dezembro 2010. Estas unidades 

serão capazes de atender a 251 famílias e teve uma 

contrapartida do Estado de Goiás de R$2.259.000,00;

♦ Transporte e Infra-estrutura 

Durante o exercício de 2010 o Estado repassou à 

Metrobus a título de subsídio ao transporte semi-ur bano, o 

valor de R$ 1.250.000,00 relativo as parcelas dos m eses de 

janeiro a maio de 2010. 

No que se refere à infra-estrutura as obras do 

programa ficaram sob responsabilidade das empresas vencedoras 

do processo licitatório e da CMTC, Metrobus e Consó rcios de 
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Empresas .No período foram concluídas as obras do T erminal 

Cruzeiro e encontra-se em finalização as obras do T erminal 

Bandeiras, além da implantação de 1.850 novos abrig os e 

equipamentos de acessibilidade a portadores de nece ssidades 

especiais. 

♦ Saneamento 

Foram realizadas as atividades que permitiram que a s 

obras de melhoria do aterro de Hidrolândia e da con strução de 

04(quatro) galpões de triagem em Goiânia (02), Anáp olis (01) 

e Aparecida de Goiânia (01) fossem licitadas. A fas e atual é 

de emissão da Ordem de Serviço, aguardando parecer da PGE e 

suplementação de recursos, respectivamente. Isso im plica 

dizer que as mesmas poderão ser concluídas em 2011.

No tocante à operação de aterros e eliminação dos 

lixões no Estado, foram disseminadas orientações té cnicas e 

capacitação de pessoal em diversos municípios, tend o sido 

priorizados os que tinham pendências com o Ministér io Público 

e Delegacia Estadual de Meio Ambiente. Com a parcer ia da 

SEMARH, foi gerada instrução normativa que simplifi ca os 

projetos de engenharia e reduz os custos dos aterro s. O 

projeto de coleta seletiva repassado a todos os mun icípios 

goianos incita a redução do volume de resíduos leva dos aos 

aterros, aumentando a vida útil e estimula a organi zação dos 

catadores. 

Foram providenciados os documentos para a 

regularização da obra de esgotos de Aruanã junto à CAIXA, o 

que permitirá sua conclusão em 2011. 

Nos Planos de Saneamento programa para atender à 

legislação federal que exige a elaboração dos plano s, em 

Água/Esgoto, Resíduos Sólidos e drenagem urbana e s ua devida 

implantação,monitoramento e revisão. Diante da não existência 

de recursos estaduais para tal a Secretaria das Cid ades 

elaborou para esse fim, pleito ao Governo Federal/M inistério 

das Cidades no valor de R$ 17.700.000,00. A ação nã o fica 

prejudicada em sua totalidade, já que, se os recurs os forem 

liberados, os planos poderão ser elaborados no ano de 2011. 

Em 2010, houve a conclusão da obra de implantação d o 

sistema de abastecimento de água do Setor Monte Cri sto e 

região, em Aparecida de Goiânia, tendo sido  R$ 429 .195,82. 

Foi feita a prestação de contas final à FUNASA e en cerrado o 

Convênio 962/04. 

No período elaborou-se projetos técnicos, orçamento s e 

termos de referência para a licitação de perfuração  de 

10(dez) poços tubulares profundos para as localidad es de 

Cruzeirinho, Baiínha, Ponte Funda, Pitombeiras e Có rrego da 

Onça/Foi Frouxo, nos municípios de Iporá, Paraúna, 

Vianópolis, Guarani de Goiás e Itapuranga, respecti vamente. 

Foi discutido e elaborado modelo de Protocolo de 

Intenções para a formação de consórcios públicos co mo solução 

para os resíduos sólidos, maior demanda da Séc.Cida des 
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atualmente. Foi elaborado o termos de referência pa ra a 

licitação dos estudos de uma regionalização do Esta do, com 

recursos do MMA, visando à indicação dos prováveis 

consórcios. 

Foi também elaborado o termo de referência para o 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que também 

será elaborado com os recursos do MMA e permitirá o  1º Plano 

nesse nível em Goiás em cumprimento à Lei 11.445/07 . 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA: 

♦ Plano Estratégico do Estado. 

� 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 2010. 

� Ação 1129 - Melhoria da Unidade Habitacional 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

( x ) Gestão Participativa       

(  ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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� Ação 1130 - Regularização Fundiária (Antigo Habitar  

Legal) 

Realizações:  

Houve durante o ano de 2010 estudo/elavoração da 

Minuta da Lei que dispões sobre regularização fundi ária, a 

qual já foi encaminhada ao Legislativo. 

� Ação 2164 - Quitação de Financiamentos Habitacionai s 

para a População Carente 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2367 - Cheque Moradia Rural

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2368 - Cheque Moradia Urbano

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2369 - Cheque Moradia Do Servidor Público

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2370 - Cheque Moradia Reforma

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2371 - Cheque Moradia Comunitário

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2372 - Cheque Moradia Reforma/Acessibilidade

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 
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� Ação 2377 - Cheque Moradia Infra-Estrutura

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2385 - Financiamento a Pessoas Físicas para 

Aquisição de Unidade Habitacional 

Realizações:

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2387 - Construção E Doação De Moradias

Realizações:

Cooperação com bancos parceiros para captação de 

recursos provenientes do orçamento geral da União a dquiridos 

via leilão, para construção de unidades habitaciona is pelo 

Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Socia l – PSH. 

Houve início das obra com acompanhamento e 

fiscalização em 06 municípios:  

- 40 unidades em Aragoiânia; 

- 40 unidades em Abadia de Goiás; 

- 50 unidades em Neropólis; 

- 31 unidades em Hidrolândia; 

- 60 unidades em Bonfinópolis; 

- 30 unidades em Bela Vista; 

(Todas as unidades serão inauguradas em Dezembro). 

Liberação de contrapartida no valor R$ 2.259.000,00  

(Dois milhões, duzentos e cinqüenta e nove mil  rea is) pelo 

governo do Estado de Goiás.   

Com essas unidades serão capazes de atender 251 

famílias. 

� Ação 2395 - Pesquisa, Tecnologia e Capacitação 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 1866 - PLANEJAMENTO URBANO E CIDADES SUSTENTÁVEIS 

� Ação 2654 - Elaboração do Estatuto dos Municípios 

Goianos 

Realizações:

Foi elaborada a minuta do projeto de lei que será 

encaminhada ao CONCIDADES (Conselho Estadual das Ci dades) – 
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recém criado – para posterior apreciação e aprovaçã o da 

Assembléia Legislativa do Estado.  

O ConCidades foi criado e aprovado pelo decreto 7.0 86 

de 31 de março de 2010, por meio da Secretaria das Cidades. 

Em 25 de outubro de 2010 foram empossados os consel heiros do 

ConCidades através da portaria nº143 de 25 de outub ro de 

2010, publicado em decreto no Diário Oficial de nº 20968 de 

25 de outubro de 2010. Durante a Conferência dos Mu nicípios 

Goianos foram nomeados membros para a composição do  

CONCIDADES, os quais irão analisar e aprovar o Esta tuto dos 

Municípios Goianos.  

Obs.: Já existe a minuta do Estatuto dos Municípios  Goianos. 

� Ação 2655 - Elaboração dos Planos Diretores 

Democráticos Cidade Pra Gente 

Realizações:  

Foi realizado trabalho com as prefeituras municipai s 

no sentido de assessorar a implementação dos planos  

diretores. 

No decorrer do terceiro trimestre foram realizadas 

ações no sentido de implementar e promover a aplica bilidade 

do PDD (Plano Diretor de Desenvolvimento). As prefe ituras 

receberam orientações e incentivo no sentido de env iar os 

referidos Planos Diretores para as Câmaras Municipa is para 

que os mesmos pudessem ser aprovados.  

O objetivo desta ação é apoiar os municípios goiano s a 

desenvolverem seus planos diretores auto-aplicáveis  de forma 

democrática auxiliando na estruturação de um sistem a de 

gestão pública integrada e aliada ao controle socia l, 

garantindo o cumprimento da função social da cidade  e da 

propriedade. 

Nº de 
municípios 

Situação dos municípios com 
obrigatoriedade do Plano Diretor 

72 Possui obrigatoriedade
53 Plano Diretor Aprovado

07 
Municípios com obrigatoriedade do PDD 
estão com o PDD concluído mas não 
aprovados; 

07 
Municípios com obrigatoriedade do PDD 
estão com o PDD paralizados; 

07 
Municípios com obrigatoriedade do PDD 
estão com o PDD em elaboração 

01 
Município com o PDD na Câmara Municipal 
esperando a aprovação; 

� Ação 2656 - Requalificação dos Espaços Urbanos como  

Espaço da Gente 

Realizações:

Foi elaborado via SICONV proposta de requalificação  

urbana das calçadas públicas da Avenida 24 de outub ro em 

Goiânia, priorizando a acessibilidade e pavimentaçã o de maior 

permeabilidade. 
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� Ação 2657 - Elaboração de Projetos Referenciais 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2658 - Normatizar a Produção do Espaço Urbano em 

Cadernos Técnicos 

Realizações: 

Impressão e distribuição dos Manuais: “Manual de 

Arborização Urbana” e “Manual de Calçada Urbana”. E sses 

Manuais foram elaborados em 2009, porém foram impre ssos e 

distribuídos em 2010. Foi também elaborado em 2010 o caderno 

técnico “Criação de um Viveiro de Árvores”, entreta nto não 

foi impresso e nem distribuído.  

No evento “Encontro de Desenvolvimento Urbano”, 

realizado na capital do Estado, com diversos 

prefeitos/representantes dos municípios goianos, os  referidos 

manuais foram distribuídos. 

� Ação 2659 - Prestar Assistência Técnica para Produç ão 

do Espaço Urbano. 

Realizações: 

♦ Reuniões técnicas para a elaboração do protocolo 

de intenções para formalizar o Consórcio de 

Resíduos Sólidos do DF e entorno (participação de 

20 municípios);  

♦ Reuniões técnicas para elaboração do protocolo de 

intenções para formalizar o Consórcio da Bacia do 

João Leite (participação de 11 municípios); 

♦ Assessoria Técnica aos municípios do Sudoeste 

Goiano para estruturar o Consórcio de 

Licenciamento Ambiental (participação de cerca de 

10 municípios). 
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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 Cidade s à 

METROBUS de R$ 1.250.000,00 (duzentos e cinqüenta m il reais) 

mensais. 

� Ação 2703 - Circulação não-motorizada 

Realizações:

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2704 - Transporte Coletivo na Região 

Metropolitana de Goiânia (RMG) 

Realizações:   

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2705 - Transporte Coletivo para as cidades de 

médio porte 

Realizações:

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� 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 2010. 

� Ação 2707 - Cartão Transporte Cidadão 

Realizações:

O cartão transporte cidadão foi criado para propici ar 

melhoria das condições de mobilidade do usuário de baixa 

renda do estado, entretanto este subsídio foi impla ntado pela 

CMTC através de débito diário dos créditos recebido s do 

SITPASS pela METROBUS. 
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PROGRAMA 1880 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA 

METROPOLITANA  

� 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 2010. 

� Ação 2710 - Extensão e Recuperação do Corredor 

Anhanguera 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2711 - Implantação e Melhoria das Estações de 

Integração e novos Abrigos da RMG 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2712 - Implantação de Infra-Estrutura para 

Acessibilidade da RMG 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010.

� Ação 2957 – Infraestrutura para o turismo religioso  de 

Trindade 

Realizações:  

Foi executada uma avaliação técnica da infraestrutu ra 

para os romeiros com os defeitos que afetam o confo rto e 

segurança para servir de referencia para correção e  ou 

implementação de reformas.  

PROGRAMA 1882 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL 

� Ação 2720 - Qualificar a Gestão Municipal Capacitaç ões 

Programadas 

Realizações:  

Palestras realizadas nas Conferências Municipais da s 

Cidades em 108 municípios e trabalho de planejament o e 
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preparação para a Quarta Conferência Estadual das C idades. 

Foi realizada a 4ª Conferência Estadual das Cidades , na qual 

participaram 109 municípios e 580 pessoas 

� Ação 2721 - Ampliar a Estrutura Técnica Profissiona l 

dos Municípios por meio de Cidade Escola 

Realizações:  

Estudo de propostas com a ARCA (Associação de 

Recuperação e Conservação de Ambiente), para realiz ação de um 

curso de especialização e capacitação de gestores m unicipais 

em parceria com universidades. 

� Ação 2722 - Estruturar Políticas Urbanas – Arquivo Das 

Cidades 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2958 – Zoneamento Agro-Econômico e Ecológico –

ZAEE-GO 

Realizações:  

♦Inauguração do laboratório de processamento na SEAG RO 

(Secretaria Estadual de Agricultura); 

♦Aprovação do convênio para a implementação do 

zoneamento, entre o Ministério do Meio Ambiente e 

Governo do Estado de Goiás. 

♦Projeto básico para contratação de consultorias 

técnicas especializadas para a execução do 

Macrozoneamento Agro-Ecológico-Econômico do Estado de 

Goiás e a elaboração do termo de referência do ZAEE -

GO. 

♦Projeto básico para aquisição de hardware para 

execução do Macrozoneamento Agro-Ecológico-Econômic o 

do Estado de Goiás e a elaboração do termo de 

referência do ZAEE-GO. 

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:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 
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� Ação 1179 - Implantar/Ampliar Sistema Individual de 

Tratamento de Esgoto 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 1180 - Construção e Melhoria de Aterros 

Realizações:  

1- Construção de 04 Galpões de Triagem em Goiânia ( 02

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

Anápolis (01 de 300 m²), no valor de R$ 1.992.918,9 2.

- Obtidas as licenças ambientais; 

- Readequados projetos arquitetônicos, para atender  

exigências dos órgãos ambientais; 

- Readequação dos Termos de Referências obras e dos  

equipamentos para atender exigências do Centrac, PG E e 

Controle Interno, visando à licitação. 

- Realizada a licitação das obras; 

Fase atual: Aguardando suplementação de credito par a 

assinatura do contrato e emissão da ordem de serviç o. 

2- Foi dado andamento ao Convênio 2832/05 SECIDADES -

FUNASA- Construção de aterro controlado no municípi o 

de Hidrolândia

Elaboração de termo aditivo de prazo com a FUNASA e m 

Brasília. 

Adequado o Termo de Referência para atender à PGE, 

Centrac e Controle Interno, visando à licitação. 

Licitada à obra. 

Solicitado aditamento: prazo do Convênio junto a 

Funasa. 

SOLICITADA à Funasa a inclusão da Secidades como 

interveniente executora de forma a permitir que o 

Estado, segundo a Sefaz, possa depositar os recurso s 

da contra-partida em conta cujo CNPJ não seja do 

próprio Estado (aguardando providências da Funasa q ue 

deverá abrir nova conta em nome da Secidades). 

� Ação 1181 - Operação de Aterros 

Realizações:  

Foram realizadas várias atividades referentes à ges tão 

de resíduos sólidos em vários municípios, tais como:  

treinamentos com agentes de saúde, professores, est udantes, e 

funcionários de Prefeitura. Reuniões com responsáve is pela 

gestão, orientações técnicas e outros. Os municípios  
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contemplados foram:  Bela Vista, Chapadão do Céu, 

Bonfinópolis, Goiandira, Guapo e Inaciolândia. 

� Ação 1182 - Conclusão de Obras de Esgotamento 

Sanitário em Andamento 

Realizações:  

♦Obra de Esgoto Sanitário em ARUANÃ: Obra em 

andamento, aguardando pedido de reprogramação de 

serviço e valor junto a CAIXA. 

♦Obra de Esgoto Sanitário em CRISTALINA : Obra 

concluída, aguardando depósito da última parcela do  

recurso da União. 

� Ação 1183 - Conclusão de Obras de Destinação de 

Resíduos Sólidos em Andamento 

Realizações: 

♦Obra do aterro de CRISTALINA concluída.   

� Ação 2728: Gestão dos Serviços de Limpeza Urbana 

Realizações:  

Implantação da Coleta Seletiva e Projeto de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos-PGIRS em 19 município s. 

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 2010. 

� Ação 2731 - Elaboração dos Planos de Saneamento - 

Resíduos Sólidos 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2732 - Elaboração dos Planos de Saneamento - 

Drenagem Urbana 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 
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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 2010. 

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 2010. 

� Ação 1185 - Abastecimento de Água na Zona Rural 

Realizações: 

♦ Levantamento das demandas de água potável no Estado , 

nas localidades não atendidas pela SANEAGO, em 

particular, nos povoados dos municípios de Itapuran ga 

e de Guarani de Goiás. 

♦ Avaliação da situação nas localidades priorizadas, com 

levantamento técnico, da demanda de água. 

♦ Elaboração dos projetos técnicos, orçamentos e term os 

de referência para a licitação das perfurações dos 

poços. 

♦ Fase atual: Aguardando Licitação, que será conjunta  

com outras demandas, totalizando 10 poços. 

� Ação 1186 - Abastecimento de Água nos Municípios do  

Entorno do Distrito Federal 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 1187 - Sistema de Fluoretação 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 1188 - Conclusão de Obras de Abastecimento de Á gua 

em Andamento 

Realizações:  

� Abastecimento de Água dos Bairros Monte Cristo e 

outros em Aparecida de Goiânia
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Em 2010 foi pago a última parcela do recurso da Uni ão 

no valor de R$ 429.195,82 e do recurso estadual, no  

valor de R$ 143.026,86 e feita a prestação de conta s 

final a FUNASA, encerrando-se esse convênio de nº 

962/04. 

Observações: 

Dados Gerais da Obra plenamente concluída. 

Valor da obra: R$ 1.824.522,33

Valor pago em 2010: R$ 572.222,68  

Extensão de rede coletora: 7.989 m 

Número de ligações de esgoto realizadas: 230 unid 

População atendida: 920 hab

� 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 2010. 

� Ação 2734 - Estudos e Projetos 

Realizações:  

1- Termo de Compromisso nº 0293700-41 no valor de R $ 

1.195.000,00 firmado entre o MMA e Governo de Goiás . 

Para que esses projetos sejam desenvolvidos, é 

necessária a formação de consócios entre todos os 

municípios goianos envolvidos (22 municípios), o 

Estado de Goiás e o Governo do DF. 

Foi elaborado o protocolo de Intenções, submetido à  

PGE (Goiás) e PGDF(DF). 

A PGE (Goiás) aprovou a minuta. 

A PGDF ainda não se manifestou oficialmente. 

Foram realizadas reuniões entre o Estado de Goiás 

representado pela Secretaria das Cidades, o DF, e o s 

22 municípios goianos envolvidos, para que a minuta  do 

protocolo pudesse ser desenvolvida. 

OBS: Por prudência, a licitação dos projetos e seus  

respectivos Termos de Referência deverão aguardar a  

formação do consórcio, para se evitar o risco de 

perdas de projetos, caso algum município venha a nã o 

participar do Consórcio. 

As cidades envolvidas são: 

• Abadiânia 
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• 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 

2- Elaboração do Estudo de Regionalização para a 

Gestão de Resíduas Sólidos no Estado de Goiás e 

elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos  

Sólidos - PGIRS em Região Prioritária, Convênio 

023/2009 no valor de R$ 423.670,00. 

Por se tratar de metodologia nova em todo o Brasil,  

que passa a tratar as questões de Resíduos Sólidos sob 

a forma de regiões e não mais de ações pontuais (po r 

município) e, considerando a inexistência de 

referência no Estado, foi solicitado apoio ao MMA, que 

apóia outros 17 estados, em assunto similar. 

Durante o ano de 2010 foram realizados seminários 

envolvendo todos os estados, sendo Goiás representa do 

pela Secretaria das Cidades e repassadas as 

experiências do RN e BA aos demais, visto que, este s 

estados elaboraram termo de referência e realizaram  as 

licitações para contratação de empresa de consultor ia 

para elaboração dos estudos. 

Fase Atual: adequação dos modelos do RN e BA à 

realidade do Estado de Goiás (na elaboração do Term o 

de referência). 

Foram cumpridas as obrigações previstas pelo convên io: 

1º Comprovação do depósito da contrapartida. 

2º Publicação do extrato de Convênio. 
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3º Envio de Ofícios ao Partidos Políticos – Lei nº.  

9.452/1997. 

4º Notificação da celebração do Convênio ao Preside nte 

do Conselho Estadual do Meio Ambiente.  

5º Cópia de ofícios de solicitação de deposto da 

contrapartida a Secretaria da Fazenda do Estado de 

Goiás.  

6º Cópia de Portaria de designação de servidor – 

Coordenador/Resposável Técnico. 

Observações:   

A Secretaria das Cidades está aguardando parecer do  

MMA para licitação dos projetos. 

� Ação 2735 - Alocação de Recursos 

Realizações:  

Foram realizados pleitos junto ao Ministério das 

Cidades, na Secretaria Nacional de Saneamento Ambie ntal 

“Programa Saneamento para Todos do PAC 2”, para a E laboração 

de Planos Regionais de Saneamento, totalizando o va lor de R$ 

17.700.00,00 (Dezessete Milhões e Setecentos Mil Re ais), para 

investimentos em Saneamento, em todo Estado: 

♦Plano Regional de Saneamento da Região Metropolitan a 

de Goiânia, no valor de R$ 6.500.000,00. 

♦Plano Regional de Saneamento da Região do Centro 

Goiano, no valor de R$ 3.600.000,00 

♦Plano Regional de Saneamento da Região do Sul 

Goiano, no valor de R$ 2.300.000,00. 

♦Plano Regional de Saneamento do Sudoeste Goiano, no  

valor de R$ 3.600.000,00. 

♦Plano Regional de Saneamento da Região do Sudeste 

Goiano, no valor de R$ 1.700.000,00. 

Plano Regional 

Recursos 

solicitados 

(R$)  

Plano de Saneamento da Região Metropolitana 

de Goiânia 
6.500.000,00 

Plano de Saneamento da Região Centro Goiano 3.600.0 00,00 

Plano de Saneamento da Região do Sul Goiano 2.300.0 00,00 

Plano de Saneamento do Sudoeste Goiano 3.600.000,00

Plano de Saneamento da Região Sudeste Goiano 1.700. 000,00 

Total 17.700.000,00 



1801 – GABINETE DO SECRETÁRIO DAS CIDADES 

41 

� 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 2010. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, 

Programas E Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Ad m. 

Pública Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operaç ão 

De Redes E Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Públ ica 

Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública  

Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, 

Prevenção E Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 4001 – Apoio Administrativo. 

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

FEHIS 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A:  

� Secretaria das Cidades 

GESTOR:  

� Paulo Gonçalves de Castro 

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 2008-201 1 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida): 

♦ Habitação Popular de Qualidade 

� Legislação: 

♦ O Fundo estadual de Habitação de Interesse Social 

– FEHIS foi constituído por intermédio da Lei nº 

16.188,  de 08 de janeiro de 2008. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

♦ Nenhuma despesa foi executada no ano de 2010. O 

Conselho Gestor do Fundo foi designado por Ato do 

Poder Executivo  em 25 de Outubro de 2010, 

publicado na mesma data no Diário Oficial. 

PROGRAMA 1069 - PROGRAMA MORADA NOVA

� Ação 1128 - Aquisição e Doação de Lotes 

Urbanos/Urbanizados 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 
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� Ação 1129 - Melhoria da Unidade Habitacional 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 1130 - Regularização Fundiária (Antigo Habitar  

Legal) 

Realizações:  

Houve durante o ano de 2010 estudo/elaboração da 

Minuta da Lei que dispõem sobre regularização fundi ária, a 

qual já foi encaminhada ao Legislativo. 

� Ação 2387 – Construção e Doação de Moradias 

Realizações:  

Cooperação com bancos parceiros para captação de 

recursos provenientes do orçamento geral da União a dquiridos 

via leilão, para construção de unidades habitaciona is pelo 

Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Socia l – PSH. 

Houve início das obras, com acompanhamento e 

fiscalização em 06 municípios:  

40 unidades em Aragoiânia; 

40 unidades em Abadia de Goiás; 

50 unidades em Neropólis; 

31 unidades em Hidrolândia; 

60 unidades em Bonfinópolis; 

30 unidades em Bela Vista. 

Todas as unidades tinham previsão de inauguração em  

Dezembro. Essas unidades serão capazes de atender 2 51 

famílias. Houve a liberação de contrapartida no val or R$ 

2.259.000,00 (Dois milhões, duzentos e cinqüenta e nove mil  

reais) pelo governo do Estado de Goiás.  

  

� Ação 2919 – Habitação de Interesse Social 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010.
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1901 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO INSTIT UCIONAL E 

POLÍTICA 

GESTOR: 

� Fernando Cunha Júnior – janeiro a agosto de 2010 

� Oclécio Pereira de Freitas – agosto a outubro 2010 

� Ney Nogueira – outubro a dezembro 2010 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ Promover a articulação política e administrativa 

do Governo com outras esferas de governo, outros 

poderes ou instituições e entidades 

representativas da sociedade civil. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-201 1 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Goiás Excelência em Gestão Pública. 

� Legislação:

♦ Lei 13.456 16/04/1999 

♦ Lei 14.383 21/12/2002 

♦ Lei 14.474 16/07/2003 

♦ Decreto 5.880 23/12/2003 

♦ Lei 15.123 11/02/2005 

♦ Portaria 186 02/08/2005 

♦ Lei 16.272 30/05/2008 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ Dentro das possibilidades e recursos alocados para 

esta Pasta, durante o exercício de 2010, cumpriu-

se o objetivo de apoiar ações governamentais 

executadas em todo o estado. 
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� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 1053 - GOVERNO ITINERANTE 

� Ação 2218 – Governo Itinerante 

Realizações: 

Esta ação pertence a um programa que teve seu objet ivo 

alterado, deixando de ser um programa de atendiment o e 

serviços ao público, onde aproximava o Governo da p opulação, 

para se tornar apenas um apoio às inaugurações e in speções de 

obras do governo. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 – Prover Suporte Técnico A Sistemas, 

Programas E Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Ad m. 

Pública Estadual 

Realizações: 

Não foram executadas realizações nessa ação no 

exercício de 2010. 

� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operaç ão 

De Redes E Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Públ ica 

Estadual 

Realizações: 

Não foram executadas realizações nessa ação no 

exercício de 2010. 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública  

Estadual 

Realizações: 

Não foram executadas realizações nessa ação no 

exercício de 2010. 

(   ) Gestão Participativa       

(   ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 3010 – PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, 

Prevenção E Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações: 

Não foram executadas realizações nessa ação no 

exercício de 2010. 

PROGRAMA 4001 – Apoio Administrativo. 

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

ABASTECIMENTO 

GESTOR:  

� Leonardo Veloso do Prado 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional: 

♦ Propor, cooperar e viabilizar políticas 

públicas, visando fortalecer o agronegócio e 

espaço rural, contribuindo para a redução das 

desigualdades reionais. 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-201 1 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida): 

♦ Goiás Empreendedor e Competitivo 

� Legislação: 

♦ Lei nº 27, de 29 novembro de 1947 – Lei de 

Criação. 

♦ Lei nº 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 nº 5.960, de 4 de junho de 2005 – 

Regulamentação. 

♦ Decreto nº 6.108, de 22 de março de 2005 – 

Alteração. 

♦ Portaria nº 676/2005 / SEAGRO, de 31 de agosto 

de 2005 – Regimento 

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

Organização. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

 Ao avaliarmos o desenvolvimento das ações, constat amos 

que apesar do baixo valor financeiro liberado para a execução 

de alguns programas finalísticos, as execuções dess es, 

ficaram dentro da média. 
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 A qualificação de nossos técnicos e a dos nossos 

clientes tem permitido significativas contribuições  para a 

melhoria de nossos serviços e consolidação de progr amas, 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 organizac ional  e 

restringiu a liberação financeira para o ajuste do déficit 

orçamentário, a SEAGRO buscou, por meio de reuniões  setoriais 

com todo o quadro técnico,  a integração das equipe s composta 

pelos 118 escritórios regionais/locais, a Sede e a extinta 

AGENCIARURAL em Goiânia, criando assim condições pr opícias 

para o desenvolvimento das atividades , o que justi fica os 

resultados obtidos até recriação da EMATER-GO. 

 Podemos ainda, adotar como parâmetro, a descrição das 

constatações ocorridas nos seminários, encontros di as de 

campos, cursos, dentre outros, realizados junto ao nosso 

público alvo e o alto envolvimento dos participante s em ações 

e projetos executados, com significativo grau de sa tisfação 

com os resultados apresentados. 

 A SEAGRO tem promovido intensa política de incenti vo 

ao desenvolvimento da agropecuária que contribui 

significativamente com o PIB goiano e especialmente  a da 

familiar. 

 O aumento da participação do setor agronegócio goi ano 

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: 

♦ Planejamento Estratégico de Desenvolvimento do 

Centro-Oeste (2007/2011); 

♦ Plano de Governo Alcides Rodrigues; 

♦ Planejamento Estratégico da SEAGRO; 

♦ Cadastramento de Realizações – SIGEPLAN; 

♦ Cadastramento de Indicadores – SISCORE; 

♦ Acompanhamento da Execução Orçamentária e 

Financeira – SIOFNET; 

♦ Acompanhamento, Controle e Avaliação das 

Atividades realizadas pelos Técnicos da SEAGRO – 

SIAC. 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações:

PROGRAMA AGROFAMILIAR

♦ Hectares plantados com lavoura comunitária. 



2001 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁ RIA E ABASTECIMENTO 

49 

♦ Número de famílias beneficiadas com lavoura 

comunitária. 

♦ Número de contratos de crédito rural. 

♦ Família beneficiada com horta comunitária. 

♦ Contrato de crédito rural. 

♦ Propriedade rural atendida. 

♦ Agroindústria implantada. 

♦ Pessoa capacitada. 

♦ Grupo estruturado. 

PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

AGROPECUÁRIA 

♦ Ação implantada. 

♦ Projeto executado. 

♦ Evento realizado. 

♦ Pessoa capacitada. 

♦ Ação executada. 

♦ Ação realizada. 

PROGRAMA GOIÁS IRRIGAR 

♦ Projeto apoiado 

PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - 

VAPT-VUPT 

♦ Unidade implantada. 

PROGRAMA GOIANO DE BIOENERGIA 

♦ Projeto implantado e aperfeiçoado. 

PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E SOCIAL 

♦ Número de títulos de regularização fundiária 

emitidos. 

♦ Número de contratos de créditos fundiários. 

♦ Título emitido. 

♦ Contrato realizado. 

♦ Propriedade rural atendida. 

PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 

RURAL 

♦ Área assistida em microbacias hidrográficas. 

♦ Projeto de pesquisa concluído. 

♦ Rede implantada. 

♦ Produtor assistido. 
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PROGRAMA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 

♦ Número de tecnologias, produtos e processos 

agropecuários. 

♦ Número de variedades lançadas. 

♦ Inovação tecnológica e produto. 

PROGRAMA GOIÁS AGROPECUÁRIO 

♦ Número de planos agropecuários municipais 

elaborados. 

♦ Pessoa capacitada em segurança alimentar e 

nutricional. 

♦ Plano Elaborado. 

♦ Rede Estruturada. 

♦ Publicação realizada. 

♦ Conferência realizada. 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA DA 

INFORMÁTICA 

♦ Necessidade atendida. 

PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

♦ Unidade implantada. 

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

♦ Apoio Prestado. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 0 – ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7005 – Encargos Judiciários 

PROGRAMA 1003 - AGROFAMILIAR 

� Ação 2000 - Horta Comunitária - Produção de Oleríco la 

Realizações: 

� 18813 - Despesas com aquisição de insumos - Horta 

comunitária. 

( X ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    
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� 18814 - Distribuição de insumos para horta 

comunitária. 

� 18815 - Visita técnica. 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

18813 - Despesas com aquisição de insumos - 

Horta comunitária – Insumo agropecuário 

adquirido (R$)

78.2730,00 

18814 - Distribuição de insumos para horta 

comunitária – Família beneficiada c/ 

distribuição de kits de sementes (família) 

53.450 * 

18815 - Visita técnica – Visita técnica 

realizada (nº) 
18 

� Ação 2018 - Gerenciamento do PRONAF em Goiás 

Realizações:  

� 10862 - Aplicação de recursos do Pronaf em Goiás 

� 19625 - Apoio e assessoramento à bovinocultura do 

leite 

� 19248 - Despesa com material de consumo 

� 18908 - Equipamento e material permanente - 

Investimento 

� 18909 - Realização de reuniões e/ou visitas 

� 18953 - Participação em reuniões 

� 19396 - Ressarcimento com despesas de combustível 

� 25053 - Realização de curso, seminário, encontro 

e/ou excursão 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

10862 - Aplicação de recursos do Pronaf em 

Goiás – Contrato financiado pelo Pronaf (nº) 
19.534 

19625 - Apoio e assessoramento à bovinocultura 

do leite – Visita técnica realizada (nº) 
1 

19248 - Despesa com material de consumo – 

Despesa realizada (R$) 
11.282,00 

18908 - Equipamento e material permanente – 

Investimento – Equipamento adquirido (nº) 
6 

18953 - Participação em reuniões – Participação 

e reunião (nº) 
1 

18909 - Realização de reuniões e/ou visitas – 

Reunião realizada (nº) 
47 

19396 - Ressarcimento com despesas de 

combustível – Despesa realizada (R$) 
90,00 

25053 - Realização de curso, seminário, 

encontro e/ou excursão – Pessoa beneficiada 

(pessoa) 

3 



2001 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁ RIA E ABASTECIMENTO 

52 

� Ação 2023 - Valorização da Propriedade Rural 

Realizações: 

� 18917 - Acompanhamento técnico e monitoramento 

� 18922 - Capacitação de agricultores familiares 

� 18923 - Comunidade beneficiada com investimento 

tecnológico 

� 19354 - Despesas de contrapartida – Convênio 

� 18925 - Reuniões com proprietários rurais 

� 25367 - Assistência técnica em projetos 

agropecuários e sociais 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

18917 - Acompanhamento técnico e 
monitoramento – Vistoria técnica realizada 
(nº) 

2 

18922 - Capacitação de agricultores 
familiares - Capacitação realizada (nº) 

49 

18923 - Comunidade beneficiada com 
investimento tecnológico - Comunidade 
beneficiada (nº) 

15 

19354 - Despesas de contrapartida - 
Convênio - Despesa realizada (R$) 

722.503,19 

18925 - Reuniões com proprietários rurais - 
Reunião realizada (nº) 

19 

25367 - Assistência técnica em projetos 
agropecuários e sociais - Pessoa 
beneficiada (nº) 

2.989 

� Ação 2026 - Apoio à Agroindústria Familiar  

Realizações:   

� 27090 - Despesa com devolução e/ou contrapartida 

de convênio 

� Ação 2027 - Apoio às Comunidades Quilombas, Indígen as, 

Ciganos, Jovens e Mulheres Rurais 

Realizações:  

� 18928 - Capacitação e organização de mulheres 

rurais 

� 19694 - Organização e capacitação das comunidades 

étnicas 

� 24875 - Visitas e reuniões em comunidades étnicas 

� 27088 - Despesa com devolução e/ou contrapartida 

de convênio 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

18928 - Capacitação e organização de mulheres 
rurais – Capacitação realizada (nº) 

1.435 

19694 - Organização e capacitação das 
comunidades étnicas - Pessoa capacitada (nº) 

57 

24875 - Visitas e reuniões em comunidades 
étnicas - Visita realizada (nº) 

10 

27088 - Despesa com devolução e/ou 
contrapartida de convênio - Despesa realizada 
(R$) 

13.000,00
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� Ação 2116 - Viabilização da Organização do Produtor  e 

Produção Rural, Associações, Cooperativas e APLS 

Realizações:  

� 24868 – Monitoramento de empreendimentos 

territoriais 

� 24872 - Seminários, cursos de capacitação, 

reuniões dos CMDRS, oficinas e plenárias 

� 24886 - Participação em eventos e/ou reuniões para 

viabilização de Associações, Cooperativas, APLS e 

CMDRS e/ou afins fora do Estado. 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

24868 - Monitoramento de empreendimentos 
territoriais - Visita realizada (nº) 

16 

24872 - Seminários, cursos de capacitação, 
reuniões dos CMDRS, oficinas e plenárias 
territoriais - Participação em evento 
realizado (pessoa) 

1.008 

24886 - Participação em eventos e/ou 
reuniões para viabilização de Associações, 
Cooperativas, APLS e CMDRS e/ou afins fora 
do Estado - Evento realizado (nº) 

2 

� Ação 2388 - Lavoura Comunitária – Produção Comunitá ria 

de Alimentos 

Realizações: 

� 18930 - Lavoura comunitária - Distribuição de 

sementes e adubos 

� 18933 – Vistoria técnica 

� 27102 - Despesa com devolução e/ou contrapartida 

de convênio. 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

18930 - Lavoura comunitária - Distribuição 
de sementes e adubos - família beneficiada 
com lavoura comunitária (família) 

1 * 

18933 - Vistoria técnica - visita realizada 
(nº) 39 

27102 - Despesa com devolução e/ou 
contrapartida de convênio - Despesa 
realizada (R$) 

189.000,00 

* Meta física informada na realização do PROTEGE GO IÁS. 
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PROGRAMA 1009 - INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENT O DA 

AGROPECUÁRIA 

� Ação 1230 - Construção e Reforma da Infra-Estrutura  

das Unidades da SEAGRO 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2159 - Apoio ao Evento Agropecuário 

Realizações:  

� 18831 - Acompanhamento técnico à realização de 

eventos 

� 18833 - Despesa com material de consumo 

� 18835 - Realização de exposição e feiras 

agropecuárias 

� 24864 - Participação e representação em eventos 

agropecuários e/ou afins no Estado. 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

18831 - Acompanhamento técnico à realização de 
eventos – Visita técnica realizada (nº) 

18 

18833 - Despesa com material de consumo – 
Despesa realizada (R$) 

72.099,76 

18835 - Realização de exposição e feiras 
agropecuárias - Eventos realizado (nº) 

147 

24864 - Participação e representação em 
eventos agropecuários e/ou afins no Estado – 
Evento realizado (nº) 

11 

� Ação 2851 - Diagnóstico e Solução na Gestão de Pess oas 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2950 - Promoção da Excelência Gerencial na SEA GRO 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 



2001 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁ RIA E ABASTECIMENTO 

55 

� Ação 2951 - Promoção e Desenvolvimento Instituciona l 

da SEAGRO 

Realizações: 

� 24937 - Despesas com material de consumo 

� 25015 - Participação e representação em eventos 

agropecuários e/ou afins fora do Estado 

� 27091 - Despesa com devolução e/ou contrapartida 

de convênio. 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

24937 - Despesas com material de consumo – 
Material adquirido (R$) 

916,00 

25015 - Participação e representação em 
eventos agropecuários e/ou afins fora do 
Estado – Evento realizado (nº) 

1 

27091 - Despesa com devolução e/ou 
contrapartida de convênio - Despesa realizada 
(R$) 

25.808,76 

PROGRAMA 1048 - PROGRAMA GOIÁS IRRIGAR

� Ação 2326 - Pesquisa e Difusão de Tecnologias  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010.

PROGRAMA 1853 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO 

CIDADÃO VAPT VUPT 

� Ação 2553 - Implantar Padrão Vapt-Vupt nos Órgãos d o 

Estado  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 1855: GOIANO DE BIOENERGIA 

� Ação 2576 - Pesquisa e Difusão de Tecnologias 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010.



2001 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁ RIA E ABASTECIMENTO 

56 

PROGRAMA 1875: ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E SOCIAL 

� Ação 2688 - Regularização Fundiária 

Realizações: 

� 3213 - Regularização fundiária 

� 24902 - Expedição de título definitivo 

� 27087 - Despesa com devolução e/ou contrapartida 

de convênio. 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

3213 - Regularização fundiária – Terra 
devoluta regularizada (ha) 

25 

24902 - Expedição de título definitivo – Área 
regularizada (%) 4 

27087 - Despesa com devolução e/ou 
contrapartida de convênio – Despesa realizada 
(R$) 

9.000,00 

� Ação 2692 - Gestão do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário 

Realizações: 

� 18934 - Capacitação de agentes para execução do 

Créd. Fundiário 

� 18935 - Capacitação de famílias para acesso ao 

Créd. Fundiário 

� 23708 - Visita técnica e monitoramento 

� 24894 - Visita técnica e monitoramento das ações 

de regularização e individualização 

� 24897 - Reunião técnica e gestão dos projetos de 

regularização e individualização. 

� 24898 - Capacitação de famílias para ações de 

regularização e individualização dos projetos 

� 24899 - Capacitação dos agentes executores sobre 

as ações de regularização e individualização 

� 24900 - Reunião técnica e gestão do PNCF 

� 24940 - Participação em eventos e/ou reuniões 

para viabilização do PNCF e/ou afins fora do 

Estado. 
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Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

18934 - Capacitação de agentes para execução 
do Crédito Fundiário – Pessoa capacitada 
(pessoa) 

101 

18935 - Capacitação de famílias para acesso ao 
Crédito Fundiário – Família beneficiada com 
implantação do Programa Nacional de Crédito 
Fundiário – (família) 

1.083 

23708 - Visita técnica e monitoramento – 
Visita técnica realizada (nº) 366 

24894 - Visita técnica e monitoramento das 
ações de regularização e individualização - 
Visita técnica realizada (nº) 

86 

24897 - Reunião técnica e gestão dos projetos 
de regularização e individualização – Reunião 
técnica realizada (nº) 

28 

24898 - Capacitação de famílias para ações de 
regularização e individualização dos projetos 
– Capacitação realizada (nº) 

1.870 

24899 - Capacitação dos agentes executores 
sobre as ações de regularização e 
individualização – Capacitação realizada (nº) 

99 

24900 - Reunião técnica e gestão do PNCF – 
Reunião realizada (nº) 9 

24940 - Participação em eventos e/ou reuniões 
para viabilização do PNCF e/ou afins fora do 
Estado – Evento realizado (nº) 

42 

� Ação 2693 - Cadastramento e Georreferenciamento de 

Imóveis Rurais 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010.

PROGRAMA 1883 - ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E E XTENSÃO 

RURAL 

� Ação 2724 - Promoção Para Extensão e Difusão de 

Tecnologias Rurais e Sociais 

Realizações: 

� 24920 - Assistência técnica ao rebanho bovino 

(nº cabeça) 

� 24921 - Assistência técnica e extensão rural aos 

produtores 

� 24922 - Assistência técnica e extensão rural às 

principais culturas agrícolas 

� 24925 - Produção de Mudas 

� 24926 - Reunião técnica - Dia de Campo) 
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� 24927 - Participação em eventos e/ou reuniões 

para gestão da Extensão e Difusão de Tec. Rurais 

e Sociais e/ou afins fora do Estado. 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

24920 - Assistência técnica ao rebanho bovino - 
Rebanho bovino assistido (cabeça) 

2.320.099 

24921 - Assistência técnica e extensão rural 
aos produtores – Pessoa atendida (pessoa) 

67.488 

24922 - Assistência técnica e extensão rural às 
principais culturas agrícolas – Área de lavoura 
assistida nas principais culturas agrícolas 
(ha) 

819.460 

24925 - Produção de Mudas – Mudas produzidas 
(nº) 

55.900 

24926 - Reunião técnica - Dia de Campo – 
Reunião realizada (nº) 

110 

24927 - Participação em eventos e/ou reuniões 
para gestão da Extensão e Difusão de Tec. 
Rurais e Sociais e/ou afins fora do Estado – 
Evento do agronegócio realizado (nº) 

3 

� Ação 2859 - Promoção da Agro-Ecologia e Meio Ambien te 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010.

PROGRAMA 1884 - ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 

� Ação 2726 - Promoção de Pesquisa de Desenvolvimento  

Tecnológico 

Realizações:  

� 2958 - Produção de sementes melhoradas 

� 2963 - Manutenção das estações e campos 

experimentais de pesquisa agropecuária 

� 2965 – Experimentos de pesquisa agropecuária em 

andamento 

� 24928 - Aquisição de máquinas e equipamentos 

� 24929 - Aquisição de máquinas e equipamentos 

� 24932 - Manutenção e adequação da infra-

estrutura de pesquisa 

� 24946 - Participação em eventos de pesquisa 

agropecuária e/ou afins no Estado 

� 24930 - Participação em eventos de pesquisa 

agropecuária e/ou afins fora do Estado 

� 24931 - Capacitação de técnicos 

� 24987 - Visita técnica 

� 27196 – Folha de pagamento de pessoal 
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Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada 

2958 - Produção de sementes melhoradas – 
Semente melhorada produzida (kg) 

222.964 

2963 - Manutenção das estações e campos 
experimentais de pesquisa agropecuária – 
Estação e campo experimental mantido (nº) 

3 

2965 – Experimentos de pesquisa agropecuária em 
andamento – Experimento de pesquisa 
agropecuária realizado (nº) 

13 

24928 - Aquisição de máquinas e equipamentos – 
Equipamento adquirido (R$) 

443.001,53

24929 - Aquisição de máquinas e equipamentos – 
Aquisição de máquinas (nº) 

1 

24932 - Manutenção e adequação da infra-
estrutura de pesquisa – Manutenção realizada 
(R$) 

517.070,39

24946 - Participação em eventos de pesquisa 
agropecuária e/ou afins no Estado – Evento 
realizado (nº) 

4 

24930 - Participação em eventos de pesquisa 
agropecuária e/ou afins fora do Estado – Evento 
realizado (nº) 

1 

24931 - Capacitação de técnicos – Pessoa 
capacitada (nº) 

121 

24946 – Participação em eventos de pesquisa 
agropecuária e/ou afins no Estado – Evento 
realizado (nº) 

5 

24987 - Visita técnica – Visita realizada (nº) 2 

27196 – Folha de pagamento de pessoal – 
Pagamento realizado (nº) 

1 

PROGRAMA 1913 - GOIÁS AGROPECUÁRIO - VIDA COM QUALI DADE 

� Ação 1229 - Elaboração do Plano de Integração e 

Desenvolvimento Agropecuário  

Realizações: 

� 19793 - Realização de reuniões 

� 19794 - Realização de seminários municipais 

� 27089 - Despesa com devolução e/ou contrapartida 

de convênio. 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

19793 - Realização de reuniões – Reunião 
realizada (nº) 

24 

19794 - Realização de seminários municipais – 
Participação em eventos realizado (pessoa) 

5 

27089 - Despesa com devolução e/ou 
contrapartida de convênio - Despesa realizada 
(R$) 

16.000,00 

� Ação 2846 - Estruturação da Rede de Informação 

Agropecuária 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010.
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� Ação 2847 - Publicações Científicas e de Dados 

Estatísticos da Agropecuária  

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010.

� Ação 2848 - Promoção da Segurança Alimentar e 

Nutricional 

Realizações:  

� 18942 - Capacitação em operacionalização e 

gestão de segurança alimentar e nutricional 

� 25001 - Mobilização e realização de curso, 

encontro, seminário, conferência e outros 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, 

Programas E Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Ad m. 

Pública Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operaç ão 

De Redes E Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Públ ica 

Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática par a 

Órgãos Estaduais 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

18942 - Capacitação em operacionalização e 
gestão de segurança alimentar e nutricional – 
Pessoa capacitada (pessoa) 

21 

25001 - Mobilização e realização de curso, 
encontro, seminário, conferência e outros – 
Pessoa beneficiada (pessoa) 

11 
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PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

� Ação 2859  - Implementação do Programa Saúde no Serviço 

Público 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO. 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo. 
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2050 – FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FU NDER 

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 2008-201 1 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida): 

♦ GOIÁS  EMPREENDEDOR  E COMPETITIVO 

� Legislação: 

♦ Lei nº 27, de 29 novembro de 1947 – Lei de 

Criação. 

♦ Lei nº 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 nº 5.960, de 4 de junho de 2005 – 

Regulamentação. 

♦ Decreto nº 6.108, de 22 de março de 2005 – 

Alteração. 

♦ Portaria nº 676/2005 / SEAGRO, de 31 de agosto 

de 2005 – Regimento 
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♦ Lei nº 16.272, de 30 de maio de 2008 – 

Organização. 

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 

da política agrícola, como também fiscalizadores e 

avaliadores do desempenho dos resultados obtidos 

na sua implementação. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA: 

♦ Planejamento Estratégico de Desenvolvimento do 

Centro-Oeste (2007/2011). 

♦ Plano de Governo Alcides Rodrigues. 

♦ Planejamento Estratégico da SEAGRO. 

♦ Cadastramento de Realizações – SIGEPLAN. 

♦ Cadastramento de Indicadores – SISCORE. 

♦ Acompanhamento da Execução Orçamentária e 

Financeira – SIOFNET. 

♦ Acompanhamento, Controle e Avaliação das 

Atividades realizadas pelos Técnicos da SEAGRO – 

SIAC. 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações: 

PROGRAMA AGROFAMILIAR

♦ Hectares plantados com lavoura comunitária. 

♦ Número de famílias beneficiadas com lavoura 

comunitária. 

♦ Número de contratos de crédito rural. 

♦ Família beneficiada com horta comunitária. 

♦ Propriedade rural atendida. 

♦ Agroindústria implantada. 

♦ Pessoa capacitada. 

♦ Organização efetivada. 

♦ Convênio firmado 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

AGROPECUÁRIA 

♦ Ação implantada. 

♦ Parceria estabelecida. 

♦ Pessoa capacitada. 

♦ Ação executada. 

♦ Ação realizada. 

PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E SOCIAL 

♦ Número de títulos de regularização fundiária 

emitidos. 

♦ Número de contratos de créditos fundiários. 

♦ Título emitido. 

♦ Contrato realizado. 

♦ Propriedade rural atendida. 

PROGRAMA GOIÁS AGROPECUÁRIO 

♦ Número de planos agropecuários municipais 

elaborados. 

♦ Pessoa capacitada em segurança alimentar e 

nutricional. 

♦ Plano Elaborado. 

♦ Rede Estruturada. 

♦ Reunião realizada. 

♦ Rede estruturada. 

♦ Publicação realizada 

♦ Conferência realizada 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA DA 

INFORMÁTICA 

♦ Necessidade atendida. 

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

♦ Ação realizada. 

� 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 2000 - Horta Comunitária - Produção de Oleríco la 

Realizações: 

� 22425 - Despesas com aquisição de insumos - Horta 

comunitária 

� 22428 - Visita técnica 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

22425 - Despesas com aquisição de insumos - 
Horta comunitária – Insumo agropecuário 
adquirido (R$)

15.087,70 

22428 - Visita técnica – Visita técnica 
realizada (nº) 

12 

� Ação 2023 - Valorização da Propriedade Rural 

Realizações: 

� 18927 - Acompanhamento técnico e monitoramento  

� 19357 - Despesa com aquisição de insumos 

� 18810 - Participação em reuniões 

� 19330 - Ressarcimento com despesas de combustível 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

18927 - Acompanhamento técnico e 
monitoramento – Vistoria técnica realizada 
(nº) 

5 

19357 - Despesa com aquisição de insumos – 
Insumo agropecuário adquirido (R$) 

4.577,91 

18810 - Participação em reuniões - Reunião 
realizada (nº) 

10 

19330 - Ressarcimento com despesas de 
combustível – Despesa realizada (R$) 

243,00 

� Ação 2026 - Apoio a Agroindústria Familiar 

Realizações: 

� 24988 - Realização de curso, encontro, palestra, 

seminário ou feira agropecuária 

� 26371 - Despesa com combustível 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

24988 - Realização de curso, encontro, 
palestra, seminário ou feira agropecuária - 
Pessoa beneficiada (nº) 

66 

26371 -Despesa com combustível - Despesa 
realizada (R$) 

2.815,68 
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� Ação 2027 - Apoio as Comunidades Quilombolas, 

Indígenas, Ciganos, Jovens e Mulheres Rurais 

Realizações: 

� 24876 - Capacitação e organização de mulheres 

rurais 

� 24877 - Visitas e reuniões em comunidades étnicas 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

24876 - Capacitação e organização de 
mulheres rurais – Capacitação realizada 
(nº) 

1* 

24877 - Visitas e reuniões em comunidades 
étnicas – Visita realizada (nº) 

52 

� Ação 2116 - Viabilização de Associações, Cooperativ as, 

APLS e CMDRS 

Realizações: 

� 24863 - Monitoramento de empreendimentos 

territoriais 

� 24871 - Seminários, cursos de capacitação, 

reuniões dos CMDRS, oficinas e plenárias 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

24863 - Monitoramento de empreendimentos 
territoriais - Visita realizada (nº) 

26 

24871 - Seminários, cursos de capacitação, 
reuniões dos CMDRS, oficinas e plenárias 
territoriais - Participação em eventos 
realizados (nº) 

3 

� Ação 2388 - Lavoura Comunitária - Produção Comunitá ria 

de Alimentos  

Realizações: 

� 24862 - Visita técnica 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

24862 - Visita técnica - Visita realizada (nº) 198 

PROGRAMA 1009 - INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENT O DA 

AGROPECUÁRIA 

� AÇÃO 2182 - Promoção e Desenvolvimento da Agropecuá ria 

Realizações:  

� 18956 - Participação em seminários e/ou eventos 

agropecuários 
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� 18881 - Produção de material técnico de 

divulgação 

� 18884 - Realização de seminários e palestras 

pela SEAGRO 

� 19042 - Ressarcimento de despesas com diárias 

e/ou combustível 

� 19908 - Serviço de transporte de animais e/ou 

encomendas 

� 18885 - Vistoria técnica 

� 24867 - Participação e representação em eventos 

agropecuários e/ou afins no Estado 

� 24869 - Participação e representação em eventos 

agropecuários e/ou afins fora do Estado 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

18956 - Participação em seminários e/ou 
eventos agropecuários – Participação em 
eventos (nº) 

1 

18881 - Produção de material técnico de 
divulgação - Despesa realizada (R$) 

173,00 

18884 - Realização de seminários e 
palestras pela SEAGRO – Evento realizado 
(nº) 

12 

19042 - Ressarcimento de despesas com 
diárias e/ou combustível - Recurso 
repassado (nº) 

15 

19908 - Serviço de transporte de animais 100 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

e/ou encomendas - Serviço realizado (%) 

18885 - Vistoria técnica - Visita realizada 
(nº) 

12 

24867 - Participação e representação em 
eventos agropecuários e/ou afins no Estado 
- Participação em evento (nº) 

140 

24869 - Participação e representação em 
eventos agropecuários e/ou afins fora do 
Estado - Participação em evento (nº) 

133 

� Ação 2851 - Diagnóstico e Solução na Gestão de Pess oas 

Realizações: 

� 26594 - Despesas com material de consumo 

� Ação 2950 - Promoção da Excelência Gerencial na SEA GRO 

Realizações: 

� 24874 - Capacitação de técnicos 

� 26679 - Despesa com material de consumo 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

24874 - Capacitação de técnicos - 
Capacitação realizada (pessoa) 

20 

26679 - Despesa com material de consumo - 
Despesa realizada (R$) 

16.863,96 
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� Ação 2951 - Promoção e Desenvolvimento Instituciona l 

da SEAGRO 

Realizações: 

� 24938 - Despesas com material de consumo 

� 25080 - Despesa com aquisição e/ou manutenção de 

veículo, máquina, equipamento e móvel 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

24938 - Despesas com material de consumo – 
Material adquirido (R$) 

58.135,90 

25080 - Despesa com aquisição e/ou 
manutenção de veículo, máquina, equipamento 
e móvel – Despesa realizada (R$) 

16.535,50 

PROGRAMA 1875 - ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E SOCIAL 

� Ação 2688 - Regularização Fundiária 

Realizações: 

� 22144 - Visita técnica realizada 

� 24891 - Vistoria técnica ocupacional 

� 24903 - Expedição de título definitivo 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

22144 - Visita técnica realizada – Visita 
técnica realizada (nº) 

1 

24891 - Vistoria técnica ocupacional – 
Vistoria técnica realizada (nº) 

103 

24903 - Expedição de título definitivo – Área 
regularizada (%) 25 

� Ação 2692 - Gestão do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário 

Realizações: 

� 18705 - Visita técnica e monitoramento 

� 19847 - Capacitação de agentes para execução do 

crédito fundiário 

� 19848 - Capacitação de famílias para acesso ao 

crédito fundiário 

� 24901 - Reunião técnica de gestão do PNCF 
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Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

18705 - Visita técnica e monitoramento – 
Visita técnica realizada (nº) 

180 

19847 - Capacitação de agentes para execução 
do crédito fundiário – Capacitação realizada 
(nº) 

11 

19848 - Capacitação de famílias para acesso ao 
crédito fundiário – Família beneficiada com 
implantação do programa nacional de crédito 
fundiário (nº) 

2 

24901 - Reunião técnica de gestão do PNCF – 
Reunião realizada (nº) 

1 

PROGRAMA 1884 - PROGRAMA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 

� Ação 2726 - Promoção de Pesquisa de Desenvolvimento  

Tecnológico 

Realizações: 

� 22502 – Experimento de pesquisa agropecuária em 

andamento 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada 

22502 – Experimento de pesquisa agropecuária em 
andamento – Experimento de pesquisa 
agropecuária realizado (nº) 

2 

PROGRAMA 1913 - GOIÁS AGROPECUÁRIO - VIDA COM QUALI DADE 

� Ação 1229 - Elaboração de Plano de Integração e 

Desenvolvimento Agropecuário  

Realizações: 

� Realização de reuniões 

� 19791 - Realização de reuniões 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

19791 - Realização de reuniões – Reunião 
realizada (nº) 

37 

� Ação 2846 - Estruturação da Rede de Informação 

Agropecuária 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010.
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� Ação 2847 - Publicação Científica e de Dados 

Estatísticos da Agropecuária 

Realizações:   

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2848 - Promoção da Segurança Alimentar e 

Nutricional 

Realizações:  

� 25029 - Participação em eventos e/ou reuniões de 

promoção da segurança alimentar e nutricional 

e/ou afins fora do Estado 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

25029 - Participação em eventos e/ou reuniões 
de promoção da segurança alimentar e 
nutricional e/ou afins fora do Estado – Evento 
realizado (nº) 

55 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 – Prover Soluções em Sistemas, Programas e 

Equipamentos de Ti/Telecom para Uso na Administraçã o 

Pública Estadual  

Realizações: 

� 25081 - Despesa com material de consumo 

� 25175 - Despesa com aquisição de máquina, 

equipamento e móvel 

� 25176 - Despesa com manutenção de máquina, 

equipamento e móvel 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

25081 - Despesa com material de consumo – 
Despesa realizada (R$) 

11.758,00 

25175 - Despesa com aquisição de máquina, 
equipamento e móvel – Móvel/equipamento 
adquirido (nº) 

1 

25176 - Despesa com manutenção de máquina, 
equipamento e móvel – Manutenção efetuada (nº) 

1 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

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

GESTOR:  

� Flávia Carreiro Albuquerque de Morais 

� Dineuvan Ramos de Oliveira  

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 Sec retaria 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 Secr etaria do 

Trabalho, cabendo à Secretaria de Cidadania a coord enação 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 f undacional 

do Poder Executivo, a Secretaria reassume a formula ção 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 
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� LEGISLAÇÃO: 

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

Artigo 4º, criou a SECT - Secretaria Estadual de 

Cidadania e Trabalho; 

♦ Lei 13.550 de 11 de novembro de 1999, Inciso IV do 

Artigo 10º, transferiu a Fundação da Criança e do 

Adolescente para a Secretaria Estadual de 

Cidadania e Trabalho; 

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

Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho em 

duas Secretarias de Estado: A Secretaria de 

Cidadania e a Secretaria de Trabalho 

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

Secretaria de Estado do Trabalho e cria a 

Secretaria de Cidadania e Trabalho. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� SÍNTESE DA GESTÃO – ASPECTOS GERAIS:  

Secretaria de Cidadania e Trabalho empreendeu esfor ços 

visando à implementação do processo de gestão desce ntralizada 

dessa política, em cumprimento aos requisitos legai s 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, especialment e às 

crianças e adolescentes vítimas de violência e expl oração 

sexual, da exploração no trabalho precoce, crianças  e 

adolescentes envolvidos na prática de ato infracion al, a 

proteção social indispensável à superação da situaç ão 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 inter mediação 

mão-de-obra, habilitação ao seguro desemprego, emis são 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 vulnerabil idade 

social, mediante Programas de Promoção e Garantia d e 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 s egmentos 

populacionais, em todo o Estado. 

O trabalho para, verdadeiramente, se efetivar, tem que 

se realizar em rede, no sentido de estabelecer inte rfaces 

entre os programas e projetos sociais do Governo Es tadual, com 

as demais esferas de governo. 
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É importante destacar também que referidas ações fo ram 

desenvolvidas, em sua maioria, de forma descentrali zada, em 

parceria com as Prefeituras Municipais e ONG’s, ass umindo esta 

Secretaria, em algumas situações, a execução direta  de ações 

que extrapolam a competência do município. 

Por fim, ressaltamos que a Secretaria de Cidadania e  

Trabalho foi conduzida de forma ética e transparent e, 

apresentando resultados positivos, fruto da eficiên cia de suas 

ações e da eficiência no aproveitamento dos recurso s a ela 

destinados.  

� Planejamento – Instrumentos Utilizados Além Do 

PPA/LOA: 

A Secretaria de Cidadania e Trabalho – SECT, além d os 

instrumentos de Planejamento Governamentais já inst ituídos 

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 
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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 

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 UNIVERSITÁRIA 

O programa visa atender estudantes universitários d e 

baixa renda que não têm condições financeiras de ma nter seus 

estudos, visando promover, de forma indireta, a red istribuição 

de renda implícita no desenvolvimento de políticas sociais 

básicas voltadas para superação das desigualdades s ociais. 

� Ação 2007 - Concessão de Bolsas Universitárias 

Realizações: 

A ação visa oportunizar a conclusão de um curso sup erior 

para estudantes que não possuem condições de arcar com as 

mensalidades em instituições privadas de ensino no Estado de 

Goiás. 

 ( 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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As atividades executadas são: 

♦ Cadastramento do Baneficiários; 

♦ Entrevistas do Baneficiários; 

♦ Avaliação do Baneficiários; 

♦ Seleção do Baneficiários. 

OBS.: A partir de 2009 o Programa Bolsa Universitár ia é 

executado orçamentária e financeiro, por meio do pr ocesso de 

descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiá s para a 

Secretária de Cidadania e Trabalho, portanto os res ultados 

referentes ao Programas serão informados pela Secre taria da 

Fazenda/PROTEGE. 

PROGRAMA 1038 - PROGRAMA EDUCACIONAL SALÁRIO ESCOLA

� Ação 2229 - 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 2010. 

� Ação 2302 - Apoio ao Desenvolvimento de Atividades 

Técnicas, Administrativas e Pedagógicas 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 1075 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE  

O programa visa ampliar os canais participativos da  

sociedade civil na definição e controle das Polític as 

Públicas de atendimento , promoção e defesa de direi tos da 

criança e do adolescente. 

� Ação 2397 - Implantação e Aparelhamento de Conselho s 

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 243 conselh os 

tutelares e com 245 conselhos municipais dos direit os da 

criança e do adolescente, instalados e em pleno 
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funcionamento, sendo que no ano de 2010, foram inst alados 

dois novos conselhos tutelares. Apenas o município de Abadia 

de Goiás, ainda não possui conselho de direito. 

No ano de 2010, a Secretaria de Cidadania e Trabalh o 

deu prosseguimento ao Convênio n.º 700607, firmado com a 

Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o que poss ibilitou a 

equipagem de 10 Unidades do Sistema Socioeducativo e 60 

conselhos tutelares das regiões nordeste, norte e e ntorno de 

Brasília, totalizando 70 estações de trabalho entre gues. Cada 

equipamento é composto por: 01 computador completo,  01 

impressora jato de tinta, 01 no-break, 01 conjunto de mesa em 

L e 01 cadeira giratória. Já foram adquiridos mais 15 

estações de trabalho para equipagem de conselhos tu telares 

novos municípios ainda não atendidos. 

Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas  de 

forma integrada com o Fundo Estadual da Criança e d o 

Adolescente e Conselho Estadual dos Direitos da Cri ança e do 

Adolescente – CEDCA - GO. 

� Ação 2402 - Campanhas, Eventos e Ações Educativas p ara 

Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Realizações: 

A ação visa mobilizar e sensibilizar amplos segment os 

do poder público e da sociedade civil, para o enfre ntamento 

das problemáticas que afetam a população infanto-ju venil, por 

meio de parcerias e ações conjuntas. 

No ano de 2010, a Secretaria realizou diversas 

campanha e ações educativas como: 

♦ Campanha de Combate ao abuso e exploração “Tecendo 

Rede e Construindo Saberes” – PUC-GO/Fórum Goiano 

de Enfrentamento de Violência Contra Criança e 

Adolescente; 

♦ “18 de Maio” – Dia Nacional de Enfrentamento a 

Violência Contra Criança e Adolescente, Parceria 

com a Policia Rodoviária Federal; 

♦ “12 de Junho” – Sensibilização para Erradicação do 

Trabalho Infantil.  

O Estado de Goiás tem avançado no Enfrentamento a 

Violência Sexual Infanto Juvenil, e o Projeto Tecen do Redes 

Construindo Saberes, em convênio com o Governo Fede ral, tem 

como objetivo principal qualificar a Rede de atendim ento à 

criança e adolescentes e seus familiares com os Dir eitos 

Violados. 

A equipe técnica da Secretaria, também, participou de: 

♦ Audiência Pública sobre Adolescentes 

desaparecidos, no município de Luziânia – Senado 

Federal – Brasília DF; 
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♦  Encontro Nacional de Crianças, Adolescentes e 

Idosos Desaparecidos – INFOSEG – Brasília DF; 

♦  Seminário sobre Gestão do Fundo Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, Brasília – 

DF; 

♦ IV Congresso dos Conselheiros Tutelares de Goiás, 

Caldas Novas – GO; 

♦ V Congresso Nacional de Conselheiros Tutelares, 

Luziânia – GO; 

♦ Audiência Pública de Combate a Exploração Sexual 

de Crianças e Adolescentes, Assembléia Legislativa 

- Goiânia Go; 

♦ I Fórum Estadual de Combate a Violência Contra 

Criança e Adolescente – Fórum DCA – Goiânia Go; 

♦ Revisão dos Planos Decenal, das Medidas 

Sócioeducativas, Convivência Familiar e 

Comunitária e Combate da Violência Sexual Contra a 

Criança e o Adolescente - CONANDA/SNDH, Brasília – 

DF. 

♦ Seminário de Enfrentamento e Combate a Violência 

Sexual contra a Criança e Adolescente – Fórum 

Nacional DCA, Campo Grande MS; 

♦ Encontro Nacional de Conselhos de Direitos, 

Brasília – DF; 

♦ Encontro Nacional sobre Orçamento da Criança e 

Adolescente – OCA, Brasília – DF; 

♦ XVII Seminário Anual de Direitos Humanos, Brasília 

– DF; 

♦ XV Amostra de Cinema de Direitos Humanos na 

América do Sul, Goiânia – GO; 

♦ Encontro com Representantes das Entidades Não 

governamentais da Rede de Atendimento, Goiânia – 

GO; 

♦ Primeiro Encontro Nacional sobre SIPIA, Brasília –

DF; 

♦ Encontro dos Administradores Estaduais do SIPIA, 

Recife – PE; 

♦ Encontro Nacional dos Mobilizadores do SIPIA, 

Recife – PE; 

♦ Encontro Nacional de Mobilizadores e 

Administradores, Brasília – DF. 

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 d o 

Adolescente e Conselho Estadual dos Direitos da Cri ança 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 d os 

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 Direito s da 

Criança e do Adolescente – CEDCA - GO. 

No ano de 2010, foi realizado curso de capacitação com 

conselheiros tutelares e de direitos para implantaç ão e 

implementação do Sistema de Informação Para Infânci a e 

Adolescência – SIPIA/CT/WEB, dos seguintes municípi os: 

Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Ca nedo, 

Goianira, Teresópolis, Guapo, Nerópolis, Mineiros. 

Está prevista uma nova capacitação para os dias 15 e 

16 de dezembro do corrente ano, em Goiânia para con selheiros 

tutelares e de direitos dos seguintes municípios: Á gua Fria 

de Goiás, Águas Lindas, Alexânia, Anápolis, Buriti de Goiás, 

Cabeceiras, Carmo do Rio Verde, cidade Ocidental, C orumbá de 

Goiás, Cocalzinho, Cristalina, Formosa, Guaraíta, H eitoraí, 

Itaberaí, Itaguari, Itaguaru, Itapirapuã, Luziana, Mimoso de 

Goiás, Morro Agudo, Mossâmedes, Novo Gama, Padre Be rnado, 

Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, S ão Luis 

dos Montes Belos, Taquaral, Uruana, Valparaíso e Vi la Boa.  

A Secretaria de Cidadania e Trabalho promoveu o 

Projeto denominado “Cidadania em Movimento”, no qua l foi 

oferecido um curso de capacitação para conselheiros  

tutelares, conselheiros de direitos e operadores do  sistema 

de garantia de direitos. 

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CEDCA,firmou parceria com a Pontifíci a 

Universidade Católica de Goiás, para criação da Esc ola de 

Formação de operadores do Sistema de Garantia de Di reitos, 

com a finalidade de capacitar 1.400 conselheiros tu telares e 

de direitos dos 246 municípios do Estado, oferecend o-lhes  um 

curso  40 horas/aulas. Até o momento foram capacita dos 370 

conselheiros de 94 municípios, o convenio será adit ivado para 

continuidade em 2011. 

Obs.: Os recursos necessários para a execução da aç ão 

são oriundos do Fundo Estadual da Criança e do Adol escente 
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PROGRAMA 1853 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAP 

VUPT. 

� Ação 2553 - Promover a Acessibilidade do Cidadão ao s 

Serviços do VAPT-VUPT 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 1864 - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA A 

EMPREGABILIDADE 

Tem por finalidade incrementar a empregabilidade, p or 

meio de ações de qualificação profissional, promove ndo a 

inclusão socioeconômica dos cidadãos desempregados do Estado 

de Goiás. 

� Ação 2644 - Qualificação Profissional para 

Trabalhadores Participantes de Programas Sociais do  

Governo Estadual 

Realizações: 

A presente Ação tem por finalidade qualificar 

trabalhadores que participam dos programas sociais promovidos 

pelo Governo Estadual e Federal, com a finalidade d e 

recolocá-los no mercado de trabalho, com a redução gradativa 

na quantidade de beneficiários de tais programas 

No primeiro e segundo semestre de 2010, iniciou-se a 

execução do PLANSEQ-BOLSA FAMÍLIA, que tem por obje tivo 

oferecer cursos de capacitação social e profissiona l na área 

da construção civil para membros das famílias benef iciárias 

do Programa Federal - Bolsa Família. 

O projeto possibilitará a capacitação de 1611 pesso as 

em 18 Municípios da Região Metropolitana de Goiânia : 

Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia,   Bela Vista de 

Goiás, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapo, Hidro lândia, 

Inhumas, Nerópolis, Senador Canedo e Trindade. 

Após o início da execução constou-se a necessidade de 

fazer alterações na abrangência de Municípios, em r azão das 

dificuldades de mobilização dos beneficiários do Pr ograma, 

que temem perder o benefício em razão da qualificaç ão 

recebida. Conseqüentemente possibilitou-se o atendi mento de 

outros Municípios fora da região Metropolitana tais  como: 

Bonfinópolis, Catalão, Cezarina, Corumbá de Goiás e  Marzagão. 

As ações que estão sendo desenvolvidas são: Constru ção 

de Edifícios I (pedreiro/azulegista); Construção de  edifícios 

II (gesseiro/pintor) e Instalações(eletricista/Enca ndor), 

cada arco com 200h de execução). 

NO Programa serão investidos R$1.208.700 (hum milhã o, 

duzentos e oito mil, e setecentos reais) aos cofres  do 
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Tesouro Nacional e R$63.990,00(sessenta e três mil,  

novecentos e noventa reais) de recurso referente à 

contrapartida do Estado de Goiás ao Convênio firmad o. 

O Governo de Goiás através da Secretaria de Cidadan ia 

e Trabalho firmou junto ao Governo Federal tendo co mo 

interveniente o Ministério do Trabalho e Emprego o Termo de 

Adesão, para execução da submodalidade Juventude Ci dadã, da 

modalidade PROJOVEM TRABALHADO. O Projovem Trabalha dor – 

Juventude Cidadã, beneficiará jovens de 18 a 29 ano s que 

estejam em situação de desemprego e sejam membros d e famílias 

com renda mensal per capita de até um salário mínim o, que, em 

virtude de suas condições sócio-econômicas, têm mai or 

dificuldade de inserção na atividade produtiva, ou seja, de 

maior vulnerabilidade frente ao mundo do trabalho e  que: 

I – estejam cursando ou tenham concluído o ensino 

fundamental; ou 

II – estejam cursando ou tenham concluído o ensino 

médio, e não estejam cursando ou tenham concluído o  

ensino superior. 

As ações do Projovem Trabalhador tem como meta aten der 

3.550 jovens, em 9 arcos profissionais: Administraç ão, 

Alimentação, Beleza e Estética, Comunicação e Marke ting 

Social Madeira e Móveis, Transporte, Telemática e T urismo e 

Hospitalidade. As atividades em sala de aula tivera m seu 

início efetivo em agosto de 2010 e terá sua execuçã o 

estendida até junho de 2011. 

Os arcos deverão preferencialmente ser executados c om 

turmas de 25 alunos em sala de aula, nos seguintes 

Municípios: 

Municípios meta valor

1 ABADIA DE GOIÁS 50           69.125,00 

2 ÁGUA LINDAS DE GOIÁS 100         138.250,00  

3 ALTO HORIZONTE 25           34.562,50 

4 ANÁPOLIS 175         241.937,50  

5 ANICUNS 125         172.812,50  

6 ARAGOIÂNIA 70           96.775,00 

7 BOM JARDIM DE GOIÁS 70           96.775,00 

8 BOM JEJUS DE GOIÁS 75         103.687,50  

9 BONFINÓPOLIS 50           69.125,00 

10 CAÇÚ 75         103.687,50  

11 CAIPÔNIA 100         138.250,00  

12 CALDAS NOVAS  150         207.375,00  

13 CAMPESTRE 50           69.125,00 

14 CAMPINORTE 75         103.687,50  

15 CEZARINA 50           69.125,00 

16 CRISTIANÓPOLIS 50           69.125,00 

17 EDÉIA 75         103.687,50  

18 FAZENDA NOVA 50           69.125,00 

19 FIRMINÓPOLIS 75         103.687,50  

20 GOIANÉSIA 170         235.025,00  

21 GOIANIRA 145         200.462,50  

22 GUAPÓ 75         103.687,50  

23 IPORÁ 75         103.687,50  

24 ITAGUARI 25           34.562,50 

25 ITAJÁ 50           69.125,00 

26 ITUMBIARA 125         172.812,50  

27 JANDAÍA 50           69.125,00 

28 MORRINHOS 125         172.812,50  

29 MOSSAMÊDES 25           34.562,50 

30 NAZÁRIO 25           34.562,50 

31 PALESTINA DE GOIÁS 25           34.562,50 

32 PALMEIRAS DE GOIÁS 75         103.687,50  
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Municípios meta valor

33 PARAUNA 50           69.125,00 

34 PIRACANJUBA 75         103.687,50  

35 PORANGATU 100         138.250,00  

36 QUIRINÓPOLIS 125         172.812,50  

37 SANTA BARBARA DE GOIÁS 50           69.125,00 

38 SANTA HELENA DE GOIÁS 125         172.812,50  

39 SÃO LUIZ DE MONSTES 
BELOS 

50           69.125,00 

40 SÃO SIMÃO 50           69.125,00 

41 TRINDADE 220         304.150,00  

42 URUAÇU 125         172.812,50  

43 VARJÃO 50           69.125,00 

TOTAL 3.500 4.838.750,00 

As ações do PROJOVEM TRABALHADOR terão a duração de  

350h, com carga horária diária de 5h, totalizando 1 5h 

semanais. Os alunos receberam uma bolsa de R$100,00 (cem 

reais), por um período de 6 meses. 

O Governo Federal deverá investir na execução do 

Programa Projovem Trabalhador – Juventude Cidadã um  monte de 

R$4.838.750,00 (quatro milhões, oitocentos e trinta  e oito 

mil, setecentos e cinqüenta reais) e o Estado de Go iás deverá 

entrar com uma contrapartida no valor de R$556.456, 25 

(quinhentos e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta 

e seis reais e vinte e cinco centavos), já devidame nte 

depositados na conta do Convênio 

  

� 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 traba lhador 

goiano visando sua inserção ou reinserção ao mercad o 

produtivo. 

As ações de qualificação, em 2010, foram executadas  

por 7 Entidades sem fins lucrativos da área de educ ação 

profissional, totalizando 1.513 educandos, em 49 mu nicípios 

do Estado, distribuídos em 72 turmas com Recurso do  FAT e 9 

turmas com Recurso do Tesouro do Estado totalizando  81 

turmas, nos seguintes públicos prioritários:  

Demonstrativo da Meta Física/Financeira Executada 
Junho a Outubro/2010   

Público Prioritário Meta Recurso Financeiro

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

858 685.443,50

III. Trabalhadores/as 
Ocupados Auto-Emprego

362 280.608,00

VI. Trabalhad ores/as -
Inclusão Social

296 242.166,60

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

40 28.440,00

TOTAL GERAL 1.513         1.236.658,10 
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O Plano Territorial de Qualificação – PlanTeQ-

GO/2009/2010, por ser mais abrangente desenvolveu c ursos  

voltados para diversos setores de atividades econôm icas tais 

como:  

♦ Artesanato de Confecção de Peças (bordados, 

biscuit, confecção de chinelos e bijouteria ) 

♦ Cabeleireiro e Maquiagem 

♦ Costureiro na Confecção em Série 

♦ Eletricista de Instalação Predial e Residencial + 

NR10 

♦ Eletricista de Instalação Predial e Residencial + 

NR10 

♦ Eletricista de Manutenção Industrial + NR10 

♦ Gestão empresarial para micro, pequeno e médio 

empresário 

♦ Mecânico de Automóveis 

♦ Mecânico de Manutenção de Motocicleta 

♦ Montagem e Configuração de Micro Computador 

♦ Operador de Caldeira 

♦ Operador de Computador 

♦ Operador de Telemarketing 

♦ Pintor de Alvenaria e Gesseiro 

♦ Promotor de Vendas 

♦ Recepcionista de consultório médico ou dentário 

♦ Secretária / Recepcionista 

♦ Tortas, Salgados e Tábua de Frios 

Nos últimos anos o Governo Federal criou vários 

Programas de qualificação e requalificação de joven s e 

adultos, ocorre que com essa diversidade de ações o s recursos 

destinados ao PlanTeQ, foram significativamente red uzidos. 

O Estado pulou de 246 Municípios atendidos nas 

execuções de 2000/2001, para 49 Municípios na execu ção de 

2009/2010: 

Municípios Meta realizada recursos
1 ANÁPOLIS 21 18.249,00 
2 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 40 31.600,00 
3 ALTO HORIZONTE 20 15.800,00 
4 ARAGOIÂNIA 20 12.640,00 
5 BOM JARDIM 20 16.590,00 
6 BONFINÓPOLIS 19 15.010,00 

7 CACHOEIRA ALTA 40 30.020,00 
8 CACHOEIRA DOURADA 20 17.380,00 

9 CAÇU 40 28.440,00 
10 CALDAS NOVAS 38 31.442,00 

11 CAMPINORTE 19 15.010,00 
12 CATALÃO 34 26.544,00 

13 CORUMBÁ 17 12.087,00 
14 CROMÍNIA 19 16.511,00 

15 FAZENDA NOVA 20 15.800,00 
16 FIRMINÓPOLIS 20 17.380,00 
17 GOIANÁPOLIS 20 17.380,00 
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Municípios Meta realizada recursos
18 GOIANÉSIA 40 33.180,00 
19 GOIÂNIA 149 117.789,00 

20 GOIANIRA 37 26.070,00 
21 GOIATUBA 20 16.590,00 
22 IPORÁ 40 30.020,00 
23 ITAGUARÍ 20 16.590,00 
24 ITUMBIARA 39 32.390,00 

25 JARAGUÁ 19 16.511,00 
26 JATAÍ 39 29.151,00 

27 LUZIÂNIA 34 25.280,00 
28 MINAÇU 32 32.390,00 

29 MUNDO NOVO 20 14.220,00 
30 NAZÁRIO 16 11.376,00 

31 NIQUELÂNDIA 16 16.511,00 
32 PALMEIRAS DE GOIÁS 40 30.968,00 

33 PIRACANJUBA 20 12.640,00 
34 PIRENÓPOLIS 20 14.220,00 

35 PLANALTINA 40 30.020,00 
36 PORANGATU 20 17.380,00 

37 POSSE 39 32.311,00 
38 QUIRINÓPOLIS 40 33.180,00 
39 RIO VERDE 78 62.963,00 
40 RUBIATABA 20 15.800,00 
41 SANCLERLÂNDIA 16 12.640,00 

42 SANTA BARBARA DE GOIÁS 35 26.070,00 
43 SANTA HELENA DE GOIÁS 57 46.373,00 

44 SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 20 17.380,00 
45 SÃO SIMÃO 20 17.380,00 

46 SENADOR CANEDO 39 27.729,00 

47 SERRANÓPOLIS 20 15.590,00 

48 TRINDADE 53 46.523,10 
49 VALPARAÍSO DE GOIÁS 20 14.220,00 

TOTAL 1.545 1.229.338,10

 

� Ação 2649 - Capacitação para Prevenção de Acidentes  de 

Trabalho e Doenças Profissionais 

Realizações: 

A presente Ação tem por finalidade capacitar 

trabalhadores nas empresas estabelecidas no Estado de Goiás, 

com a finalidade de evitar acidentes de trabalho at ravés da 

orientação sobre a necessidade de formação de CIPA` s, SIPAT`s 

e outros mecanismos que possibilitem a preservação da 

integridade física dos trabalhadores. 

A ação CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE 

TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS não foi executada no período 

analisado por dificuldades orçamentária/financeira.

PROGRAMA 1871 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR 

Tem por atividades principais a Intermediação do 

Trabalhador ao Mercado de Trabalho e Habilitação do  

Trabalhador Desempregado ao Seguro Desemprego, bem como a 

emissão de Carteira de Trabalho.  

Essa atividade objetiva (re)colocar o trabalhador n o 

mercado de trabalho. Para isso, o Sistema Nacional de Emprego 

dispõe de informações acerca das exigências dos emp regadores 

ao disponibilizarem suas vagas junto aos postos de 

atendimento do SINE. Busca-se, dessa forma, a reduç ão dos 
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custos e do tempo de espera tanto para o trabalhado r, quanto 

para o empregador.  

� 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 d o Trabalho 

e Emprego – MTE . 

A ação de Atendimento para o Seguro Desemprego, tem  

por finalidade atender o trabalhador do Estado de G oiás em 

busca de informações acerca da concessão do benefíc io do 

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

recebimento do benefício, bem como facilitar sua re inserção 

no mercado do trabalho, propiciando a interface ent re as 

ações de Seguro-Desemprego com as de Qualificação S ocial e 

Profissional, e outras do Governo Estadual.      

Demonstrativo da Meta Física Realizada 
Janeiro a Dezembro/2010 

Município 

Seguro Desemprego 

Trabalhadores 
Habilitados  

Trabalhadores 
Atendidos 

Águas Lindas de Goiás  5615 6696 
Anápolis 18378 93429 
Aparecida de Goiânia 34077 39226 
Caldas Novas 4706 5818 
Catalão 6401 10862 
Formosa 5317 15801 
Goianésia 5402 24082 
Goiânia 78581 214902 
Goianira 756 2816 
Iporá 1923 2455 
Itaberai 2177 2812 
Itumbiara 7823 29117 
Jaragua 2156 4629 
Jataí 5118 5622 
Luziânia 5896 42898 
Minaçu 779 5839 
Mineiros 3331 5028 
Morrinhos 2744 4194 
Palmeiras 1776 3380 
Piracanjuba 0 0 
Planaltina 984 3179 
Posse 600 644 
Quirinópolis 3948 6369 
Rio Verde 12905 14872 
Santa Helena 3243 25574 
São Simão 302 506 
Senador Canedo 4407 9910 
Trindade 4755 7402 
Valparaiso de Goiás 8157 53662 

TOTAL 232257 641724
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� Ação 2005 - Intermediação do Trabalhador ao Mercado  de 

Trabalho 

Realizações: 

As ações Intermediação do Trabalhador ao Mercado de  

Trabalho e Atendimento para o Seguro Desemprego são  

executadas em conjunto por sugestão do Ministério d o Trabalho 

e Emprego – MTE . 

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

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, pr opiciando 

a interface entre os candidatos inscritos na Unidad e de 

Atendimento ao Trabalhador-UAT e as vagas disponíve is no 

mercado, atuando de forma articulada com as Comissõ es 

Municipais e o Conselho Estadual do Trabalho, de fo rma 

integrada com as ações de Seguro-Desemprego, Qualif icação 

Social e Profissional, expedição de CTPS e outras d o Governo 

Estadual.      

Para viabilizar as Políticas Públicas de Emprego, 

Trabalho e Renda e propiciar aos trabalhadores as c ondições 

necessárias ao enfrentamento da competitividade do mercado de 

trabalho, o Governo do Estado de Goiás por interméd io desta 

Secretaria celebrou convênio  com o Governo Federal , por meio 

do Ministério do Trabalho e Emprego/Secretária de P olíticas 

Públicas de Emprego / Conselho Deliberativo do Fund o de 

Amparo ao Trabalhador -CODEFAT. 

A ação Intermediação do Trabalhador ao Mercado de 

Trabalho é dividida em quatro etapas: a) captação d e vagas no 

mercado de trabalho; b) inscrição no Sistema Gestão  do 

Programa das Ações de Emprego - SIGAE, de trabalhad ores 

desempregados ou em busca de recolocação profission al; c) 

encaminhamento dos trabalhadores inscritos nas UAT/ SINE as 

vagas captadas; e por fim, d) a colocação dos traba lhadores 

cadastrados no banco de dados do SINE-GO, no mercad o de 

trabalho. 

Sob essa ótica e levando-se em consideração as meta s 

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

para o exercício de 2010 e confrontando-as com dado s 

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

atender o cidadão e o trabalhador e executar com pr imazia a 

política estadual de defesa e promoção do emprego e  da 

cidadania, alcançou satisfatoriamente sua finalidad e e 

objetivos para o exercício de 2010. 

Segundo dados do SIGAE, no período de janeiro a 

dezembro de 2010, foram inscritos nas Unidades do S INE-GO 

198.405 trabalhadores; ofertadas 145.422   vagas; 3 18.669 

trabalhadores forma encaminhados ao mercado de trab alho   e 

43.336 trabalhadores foram  colocados no mercado de  trabalho. 

Apesar dos bons resultados, a Secretaria buscou 

alternativas para melhorar seu desempenho e oferece r aos 

trabalhadores e empregadores oportunidades de reali zarem seus 

objetivos, contribuindo para o crescimento e desenv olvimento 
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do Estado. Nesse sentido, expandiu o número de Unid ades de 

Atendimento ao Trabalhador – SINE, com implantação de mais 04 

novas UAT/SINE: Goiânia – Região Noroeste, Santo An tônio do 

Descoberto, São Luis de Montes Belos e Piracanjuba,  

aumentando a abrangência geográfica e com isso faci litando o 

acesso do trabalhador as ações do Sistema Nacional de 

Emprego-SINE, perfazendo hoje um total de 42 (quare nta e duas 

UAT/SINE). 

No ano de 2010 deu-se continuidade ao Projeto “SINE  

MÒVEL” que tem por finalidade assegurar a prestação  de 

serviços aos trabalhadores tanto da capital como do  interior 

do Estado, principalmente nos municípios que ainda não 

dispõem de Unidades de Atendimento ao Trabalhador –

UAT/SINE/GO. 

O presente projeto possibilitará o acesso aos servi ços 

prestados pelo SINE, o que facilitará a vida dos 

trabalhadores e dos empregadores do Estado, princip almente 

porque vai encurtar distâncias, economizar tempo, p romover a 

valorização destes trabalhadores, além de desburocr atizar à 

prestação desses serviços. O SINE MÒVEL será um can al de 

comunicação entre o Governo do Estado/SECT e o segm ento da 

população em situação de vulnerabilidade econômica e social. 

O SINE MÓVEL atuou e continuara atuando em conjunto  

com o Projeto CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL, que oport uniza a 

populações vulneráveis socialmente, prioritariament e 

Kalungas, Quilombolas, Indígenas, Assentados e ribe irinhos, o 

acesso a serviços essenciais – assistência jurídica  e 

documentação civil básica, além de noções básicas s obre 

direitos humanos, visando promover o exercício da s ua 

cidadania, essa atuação conjunta possibilitará a es sas 

comunidades, que atualmente não são atendidas pelo SINE, por 

residirem em municípios  onde não há viabilidade té cnica de 

se implantar Unidade de Atendimento ao Trabalhador - 

UAT/SINE/GO. 

Em 2010, equipe do SINE participou do Projeto Balcã o 

de Direitos em 55 municípios goianos, com objetivo de emitir 

CTPS, bem como do Projeto Cidadania em Movimento re alizado 

nos municípios Pólos Pires do Rio,Goianésia,Itumbia ra,São 

Luis dos Montes Belos,São Miguel do Araguaia,Formos a,Goiânia 

e Santa Helena 

Considerando a rotatividade de servidores  nas UAT e 

preocupados com a qualidade do atendimento dispensa dos aos 

nossos usuários, a equipe técnica da Gerência das A ções de 

Intermediação no Mercado de Trabalho e na Habilitaç ão ao 

Seguro-Desemprego-GETRAB, ministrou treinamento par a 92 

(noventa e dois) servidores, capacitando-os para at uarem nas 

ações de Intermediação de mão-de-obra, Seguro Desem prego e 

Emissão de CTPS, dentre todas as Unidades do SINE, 

implantadas no Estado de Goiás. 

Foram prestados apoio técnico ás UAT/SINE e usuário s 

por meio atendimento telefônico, total de 94.597 e 

atendimento pessoal  de 3.043. 
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O Conselho Estadual do Trabalho,promoveu em parceri a 

com a FEMPEG/GO, curso de formação de Liderança (di vidido em 

06 módulos, perfazendo um total de 20 horas/aula). 

Total de Conselhos Municipais instituídos no Estado  de 

Goiás 115 (cento Quinze). 

Demonstrativo da Meta Física Realizada 
Janeiro a Dezembro/2010 

Município Inscritos Vagas Colocados 

Águas Lindas de Goiás 5205 2965 423
Anápolis 15967 12688 4759
Aparecida de Goiânia 23023 12020 2755
Caldas Novas 5632 2767 1116
Catalão 7502 2746 1133
Formosa 4897 2481 821
Goianésia 5452 2852 4507
Goiânia 51978 52888 5952
Goianira 922 1387 411
Iporá 2711 679 163
Itaberai 2628 560 91
Itumbiara 5806 5237 1217
Jaragua 2053 1429 800
Jataí 5756 5229 2142
Luziânia 6111 3688 1008
Minaçu 888 557 164
Minei ros 4343 5223 3555
Morrinhos 3068 2205 654
Palmeiras 3199 1667 528
Piracanjuba 108 30 0
Planaltina 2440 970 146
Posse 1415 216 250
Quirinópolis 3720 3131 1332
Rio Verde 12826 10260 6343

Município Inscritos Vagas Colocados 

Santa Helena 2626 1805 1305
São Simão 3722 3348 671
Senador Canedo 3048 915 363
Trindade 3251 1684 376
Valparaiso de Goiás 8108 3795 351

TOTAL 198405 145422 43336

� Ação 2650 – Capacitação de Conselheiros Municipais e 

Estaduais do Trabalho 

Realizações: 

A ação CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E 

ESTADUAIS DO TRABALHO não foi executada no período analisado 

em razão de não haver tempo hábil para realização d os 

trâmites licitatórios. 

 

PROGRAMA 1898 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E DE 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

O Programa de DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO  E PROMOÇÃO 

DE DIREITOS HUMANOS visa implantar ações que congre guem 

Políticas Públicas voltadas ao resgate e a contempla ção do 

conceito de Cidadania Plana 

O Programa de DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E PROMOÇÃO 

DE DIREITOS HUMANOS alcançou seus objetivos em 2010  que foi 
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assegurar o exercício pleno da Cidadania, sendo que  

implementou 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 n ão tenham 

concluído o ensino fundamental, a formação básica, e 

conseqüentemente elevação da escolaridade, bem como  

qualificação profissional, como preparação para o m undo do 

trabalho. 

Desde 2009 esta sendo implementado o Projeto de 

Educação Alimentar e Nutricional, em parceira com o  Governo 

Federal, que tem por objetivo desenvolver ações que  promovam 

o direito humano a uma alimentação adequada no cont exto da 

Segurança Alimentar e Nutricional de modo a aumenta r ou 

recuperar a capacidade das famílias de alimentarem a si 

próprias de forma digna, por meio de processos de f ormação e 

informação educativa e participativa na perspectiva  

multiplicadora das ações propostas. 

� Ação 2769 – Implantação e Implementação de Ações de  

Educação Sócio-Comunitária 

Realizações: 

O Projovem Urbano é um programa que tem como 

finalidade proporcionar formação integral aos joven s de 18 a 

29 anos, por meio de efetiva associação entre:  

Formação básica para elevação da escolaridade, tend o 

em vista a conclusão do Ensino Fundamental (9º ano) ; 

Qualificação Profissional com certificação de forma ção 

inicial; 

Participação cidadã com promoção de experiência de 

atuação social na comunidade. 

O Estado de Goiás aderiu ao Programa em junho de 20 08, 

iniciando as atividades da primeira entrada em sete mbro de 

2008 e a segunda em abril de 2009, ambas já concluí das, 

atualmente em processo de certificação dos alunos q ue 

cumpriram as condicionalidades impostas pelo Progra ma.  

Este Programa é financiado pelo Governo Federal, 

executado em Goiás por um Comitê Gestor composto pe las: 

Secretaria de Cidadania e Trabalho e Secretaria Est adual de 

Educação, co-executado pela organização não governa mental 

Fundação Pró-Cerrado em 22 municipios goianos com p opulação 

inferior a 200.000 habitantes. Os jovens que cumpre m as 

ondicionalidades do programa recebem um beneficio d e R$ 

100,00 mensais.  
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I Entrada – Projovem Urbano 

No Município Total de 
Alunos 

Matriculados 

Total de 
Alunos 

Concluintes 

1 Águas Lindas de 
Goiás 

1346 490 

2 Alexânia 179 121 
3 Anicuns 208 159 
4 Formosa 312 160 
5 Goianésia 509 197 
6 Goianira 148 79 
7 Mineiros 380 181 
8 Novo Gama 179 163 
9 Padre Bernardo 506 151 

10 Planaltina de Goiás 1041 303 
11 Rio Verde 492 82 
12 Santo Antônio do 

Descoberto 
310 163 

13 São Miguel do 
Araguaia 

279 131 

14 Senador Canedo 159 70 
15 Terezópolis 140 107 
16 Trindade 645 439 

Total Geral 6833 2996 

II Entrada - Projovem Urbano 

No Município Total de 
Alunos 

Matriculados

Total de 
Alunos 

Concluintes
1 Águas Lindas de 

Goiás 
303 130 

2 Caldas Novas 267 143 
3 Campos Belos 378 163 
4 Cidade de Goiás   277 81 
5 Formosa  255 164 
6 Luziânia  620 178 
7 Morrinhos  115 57 
8 Novo Gama  156 131 
9 Posse  399 231 

Total Geral 2770 1278 
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PROGRAMA 1900 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM 

CONFLITO COM A LEI 

Implementar o Sistema de Atendimento Sócio-Educatai vo 

no Estado de Goiás, assegurando aos adolescentes em  conflito 

com a lei, possibilidades de cumprir  a medida apli cada com 

plenas condições de reinserção social e o efetivo e xercício 

de sua cidadania.  

Em 2010 o Programa de Atendimento ao Adolescente em  

Conflito com a Lei alcançou, de forma geral, os obj etivos 

propostos de acordo com o planejamento, sendo que a s 

principais atividades foram: 

- Orientação, assessoria, monitoramento e avaliação  dos 

programas em desenvolvimento no Sistema Socioeducat ivo, 

com a realização de diagnósticos, estabelecimento d e 

metas gerenciais e pedagógicas, orientação metodoló gica 

e produção de avaliações, assessorando os dirigente s do 

sistema na promoção das transformações necessárias,  

conforme preconiza o Sistema Nacional de Atendiment o 

Socioeducativo; 

- Mapeamento dos municípios que atendem aos critéri os de 

maior demanda de aplicação de medidas socioeducativ as em 

meio aberto, inicialmente com a sensibilização dos 

gestores municipais, executores das medidas, Juizad o 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 medi das e 

controle mensal dos dados estatísticos para aliment ação 

do banco de dados (Atualmente, 188 dos 246 municípi os do 

Estado de Goiás estão com o programa implantado e 5 8 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 co m a 

Lei. Desta forma, avaliamos como positivos os resul tados 

desta ação que visou o aprimoramento e atualização do 

trabalho realizado pelos executores no contato dire to 

com adolescentes e seus familiares; 

No ano de 2010, a Secretaria iniciou o processo par a a 

construção da Unidade de Atendimento Socioeducativo  de 

Anápolis em convênio firmado com o Governo Federal,  através 

da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pres idência da 

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

fevereiro de 2011. 

� Ação 2775 - Operacionalização Descentralizada das 

Medidas Sócio-Educativas em Meio Aberto  

Realizações: 

A ação visa prestar assessoramento técnico sistemát ico 

aos municípios nas fases de implantação e implement ação das 
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medidas sócioeducativas em meio aberto assegurando- lhes 

infra-estrutura mínima necessária à implantação des tas 

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 transformaçõe s 

necessárias, conforme preconiza o Sistema Nacional de 

Atendimento Sócio-Educativo. 

A administração das ações relativas às Medidas 

Socioeducativas de Liberdade Assistida – LA e Prest ação de 

Serviços a Comunidade – PSC, é desenvolvida pela ge stão 

municipal em ação conjunta com o Ministério Público , Juizado 

da Infância e Juventude e esta Secretaria, cabendo ao Estado 

o papel de facilitador do processo, efetivando as e tapas de 

sensibilização, capacitação, coordenação, monitoram ento e 

avaliação junto aos municípios. 

A implantação do programa é feita após mapeamento d os 

municípios que atendem aos critérios de maior deman da de 

aplicação de medidas socioeducativas em meio aberto , 

inicialmente com a sensibilização dos gestores muni cipais, 

executores das medidas, Juizado da Infância e Juven tude, 

Ministério Público e demais colaboradores, com o ob jetivo de 

formar a Equipe de Operadores e Executores, bem com o 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 estatístico s para 

alimentação do banco de dados. 

Atualmente, todos os 246 municípios do Estado de Go iás 

encontram-se inseridos no Programa de Atendimento à s Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto seja na perspectivas  do CREAS 

– Centro de Referência Especializado de Assistência  Social ou 

através de Coordenações independentes. Dos 58 munic ípios 

sensibilizados para implantação das Medidas Socioed ucativas 

em Meio Aberto em Setembro de 2010, apenas 26 indic aram 

gestor, aguardando processo de capacitação inicial.

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO 

As ações previstas ocorreram regularmente de acordo  

com cronograma estabelecido concernente ao monitora mento, 

assessoria e avaliação do trabalho realizado atravé s da 

fecunda parceria entre os governos estaduais e muni cipais que 

atuaram de forma tecnicamente imparcial na descentr alização 

das medidas sócio-educativas em meio aberto, em con sonância 

com Poder Judiciário e Ministério Público, objetiva ndo a 

garantia de direitos aos adolescentes em conflito c om a lei. 

� Ação 2777 - Construção/Reforma/Ampliação e Equipame nto 

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 pre coniza o 

Estatuto da Criança e do Adolescente em seus Artigo s 121 a 
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125, para atendimento ao adolescente com medida de Internação 

e Semiliberdade, propiciando o desenvolvimento de a tividades 

sócio-educativas necessárias à sua reinserção socia l. 

O processo para a construção da Unidade de Atendime nto 

Socioeducativo de Anápolis, iniciado em 2009 em con vênio 

firmado com o Governo Federal, através da Secretari a Especial 

dos Direitos Humanos da Presidência da República – SEDH/PR, 

foi consolidado a partir do repasse dos recurso fin anceiros 

destinados ao objeto. 

Unidade de Anápolis 

Construção prevista para o ano de 2011 conforme 

convênio firmado entre a Secretaria Especial de Dir eitos 

Humanos da Presidência da República e esta Secretar ia, 

renovado em dezembro de 2010, aguardando a finaliza ção do 

processo licitatório para providencias subseqüentes . A 

referida estrutura atenderá 31 municípios do Centro  Goiano. 

Reforma Constante 

São realizados periodicamente conforme necessidade 

pequenos reparos na estrutura física geral das unid ades 

compreendendo para esta ação pequenos consertos elé tricos, 

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 a plicação e 

execução das medidas sócio-educativas, visando a qu alificação 

e o aperfeiçoamento da pratica social e a conseqüen te 

execução destas medidas com a eficiência e eficácia . 

Nas coordenações de atendimento à medida 

socioeducativa em meio aberto são realizadas capaci tações 

“in-loco” de forma sistemática nas visitas de asses soria e 

monitoramento realizadas pela equipe técnica desta Gerência 

conforme planejamento anual e/ou diante de solicita ções dos 

mesmos para a capacitação de novos integrantes da e quipe. 

No segundo semestre de 2010 foram realizados 3 (trê s) 

encontros nos meses de setembro, outubro e novembro  

compreendendo em diferentes grupos o Estagio Básico  para os 

novos servidores aprovados no concurso público dest a 

Secretaria e nomeados para o exercício de suas funç ões no 

Sistema Socioeducativo envolvidos no processo de ex ecução das 

medidas privativas e restritivas de liberdade e em assessoria 

e monitoramento das medidas socioeducativas em meio  aberto. 

Participaram desta capacitação 435 servidores de ní vel médio 

e superior que iniciaram suas atividades imediatame nte após o 

curso.  
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Está previsto para o ano de 2011 a capacitação 

continuada para todos os servidores lotados em unid ades 

privativas e restritivas de liberdade, visando a co nstrução 

de novos paradigmas a partir do trabalho já executa do e com 

vistas a implementação de novas ações a partir da c ontração 

dos novos servidores e do desempenho de novas funçõ es no 

âmbito do sistema Socioeducativo. 

Estima-se ainda a realização de um encontro com 

gestores do Sistema Socioeducativo em Meio Aberto c om a 

finalidade de propiciar aliamenhamento teórico prat ico 

conforme as diretrizes estabelecidas pelo Sistema Ú nico da 

Assistência Social e Sistema de Atendimento Socioed ucativo, 

visando a integração entre ambos. 

Especificação dos Eventos 

ANO 2010 

N.º de 

Participantes

N.º de 

Municípios

Reunião de Sensibilização para 
Implantação das Medidas Socioeducativas 
em Meio Aberto 

196 58 

Estágio Básico Inicial para formação 
dos servidores aprovados em concurso 
publico desta Secretaria, visando o 
suporte teórico e metodológico para as 
ações a serem desenvolvidas no âmbito 
do sistema socioeducativo. 

435 6 

Especificação dos Eventos 

ANO 2010 

N.º de 

Participantes

N.º de 

Municípios

Encontro de Juízes para discussão e 
estabelecimento de novo provimento da 
Corregedoria Geral de Justiça com a 
finalidade de regulamentação ações e 
delegação de competências quanto à 
aplicação e execução da medida 
socioeducativa de internação.  

30 10 

1º Fórum Estadual da Infância e da 
Juventude, realizado pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás através da  
Corregedoria Geral de Justiça e em 
parceira com esta Secretaria para 
deliberações acerca do Sistema 
Socioeducativo de Goiás. 

150 25 

� Ação 2779 – Manutenção das Unidades Sócio-Educativa s 

Restritivas e Privativas de Liberdade 

Realizações: 

A ação visa assegurar o atendimento digno aos 

adolescentes em conflito com a Lei, de conformidade  com o 

disposto no ECA e SINASE e resoluções do CONANDA, p romovendo 

as condições necessárias à sua plena reintegração s ocial, 

tais como: 

♦ Transporte: 
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A manutenção dos serviços de transporte de 

adolescentes, tais como: traslado para audiências, 

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 á rea 

médica e de enfermagem para a prestação de atendime ntos 

imediatos e encaminhamentos à Rede Pública de Saúde . Esta 

Secretaria disponibiliza parte dos medicamentos e m ateriais 

médico hospitalares não encontrados na rede pública  através 

da realização de contratos. 

♦ Educação: 

As Unidades de Atendimento Socioeducativas privativ as 

de liberdade possuem salas de aula para o atendimen to escolar 

aos adolescentes internos que é realizados através de 

parcerias com a Rede Municipal e Estadual de Educaç ão através 

da disponibilização de professores ou implantação d e Unidades 

Escolares nas dependências dos centros de internaçã o.  

Os adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas restritivas de liberdade estudam em  unidades 

escolares da rede pública, situadas nas proximidade s das 

unidades, estas possuem ainda profissionais capacit ados para 

o acompanhamento (reforço) escolar dos adolescentes . 

♦ Alimentação: 

A alimentação fornecida diariamente nas Unidades de  

atendimento Socioeducativo (almoço e jantar) é adqu irida 

através de Contratos firmados entre esta Secretaria e 

empresas do gênero de acordo com a demanda. Parte d a 

alimentação é fornecida mensalmente conforme solicit ação das 

unidades para o preparo de lanches e refeições 

complementares, as unidades contam ainda com o bene ficio 

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 ap ós o 

cometimento do mesmo e até a aplicação da medida ca bível. 

Funciona 24 horas ininterruptas, e o adolescente pe rmanece na 

unidade por um período máximo de 72 h. 

♦ CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CIP/ GOIÂNIA 

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes q ue 

aguardam decisão judicial para aplicação de medida 

socioeducativa. Funciona ininterruptamente e o adol escente 

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

com capacidade para o atendimento de 40 adolescente s de ambos 

os sexos. Esta unidade atende também adolescentes em  
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cumprimento de internação por regressão de medida p or um 

período máximo de 90 dias conforme decisão judicial . 

♦ CENTRO DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES – CIA / 

GOIÂNIA 

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes q ue 

cumprem medida socioeducativa de internação, por um  período 

máximo de 3 anos, com funcionamento e ininterrupto e 

capacidade máxima para o atendimento de 60 adolesce ntes do 

sexo masculino.  

♦ CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - CASE / 

GOIÂNIA 

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes e m 

cumprimento de medida socioeducativa de internação,  por um 

período máximo de 3 anos, após iniciado o cumprimen to desta 

no CIA, como parte da proposta de evolução do adole scente 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 e m 

cumprimento de internação provisória (45 dias), int ernação 

por regressão de medida (até 90 dias) e medida soci oeducativa 

de internação (até 3 anos), possui funcionamento in interrupto 

e capacidade para o atendimento de 40 adolescentes de ambos 

os sexos. 

♦ CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – CASE/ 

LUZIÂNIA 

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes e m 

cumprimento de internação provisória (45 dias), int ernação 

por regressão de medida (até 90 dias) e medida soci oeducativa 

de internação (até 3 anos), possui funcionamento in interrupto 

e capacidade para o atendimento de 60 adolescentes de ambos 

os sexos. 

♦ CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – CASE/ 

FORMOSA 

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes e m 

cumprimento de internação provisória (45 dias), int ernação 

por regressão de medida (até 90 dias) e medida soci oeducativa 

de internação (até 3 anos), possui funcionamento ini nterrupto 

e capacidade para o atendimento de 80 adolescentes de ambos 

os sexos. 

♦ CENTRO DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES - CIAJ / 

JATAÍ 

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes e m 

cumprimento de internação provisória (45 dias), int ernação 

por regressão de medida (até 90 dias) e medida soci oeducativa 

de internação (até 3 anos), possui funcionamento in interrupto 
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e capacidade para o atendimento de 18 adolescentes de ambos 

os sexos. 

♦ CENTRO DE RECEPÇÃO AO ADOLESCENTE DE ITUMBIARA – 

CRAI / ITUMBIARA 

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes e m 

cumprimento de internação provisória (45 dias), int ernação 

por regressão de medida (até 90 dias) e medida soci oeducativa 

de internação (até 3 anos), possui funcionamento in interrupto 

e capacidade para o atendimento de 20 adolescentes de ambos 

os sexos. 

♦ CENTRO EDUCACIONAL DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESENTES 

– CEIA / PORANGATU 

Unidade destinada ao atendimento dos adolescentes e m 

cumprimento de internação provisória (45 dias), int ernação 

por regressão de medida (até 90 dias) e medida soci oeducativa 

de internação (até 3 anos), possui funcionamento in interrupto 

e capacidade para o atendimento de 18 adolescentes de ambos 

os sexos. 

♦ UNIDADE DE SEMILIBERDADE  

Unidade que se caracterizam pelo atendimento e 

acompanhamento ao adolescente que cumpre medida 

socioeducativa de semiliberdade. Desenvolve ações d e forma 

integrada com a rede pública de atendimento e artic ulada com 

a família e comunidade na busca da ressocialização e 

reintegração social dos mesmos. Possui funcionament o 

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. 

Plantão Unidade/Município 
N.º

Atendimento 
2010 

Plantão 
Interinstitucional 

Plantão – Goiânia 2006 

Provisória/ 
Medidas 

Unidade/Município 
Média de 

Atendimento 
2010 

Internação Provisória 

CIAA – Anápolis 5 

CIP – Goiânia  24 

CRAI – Itumbiara 6 

CIAJ – Jataí 6 

CASE - Formosa 13 
CASE – Luziânia 15 
CEIA – Porangatu  1 

Internação 

CIAA – Anápolis 17 

CASE – Formosa 38 

CIA - Goiânia 35 

CASE - Goiânia 28 

CRAI – Itumbiara 12 

CIAJ – Jataí 12 

CASE – Luziânia 24 
CEIA – Porangatu  3 

CIP – Goiânia 3 

Semiliberdade 
Semiliberdade – 

Anápolis 
6 
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N.º de Adolescente em Unidades de Internação -2010 
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PROGRAMA 1904 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS 

DO IDOSO 

Objetiva promover, apoiar e executar ações voltadas  

para a melhoria da qualidade de vida dos idosos, po r meio da 

rede descentralizada promovendo sua autonomia, inte gração e 

participação efetiva na sociedade. 

O Programa DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DO 

IDOSO alcançou seus objetivos em 2009 que foi asseg urar a 

promoção e garantia dos direitos da pessoa idosa. N o que se 

refere a ações para garantia dos direitos do idoso,  ressalta-
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se a criação, pelo Governo do Estado da Lei n.º4.76 5, que  

institui o Passe Livre Intermunicipal para a pessoa  de 65 

anos acima, com o objetivo de garantir o efetivo ex ercício do 

direito de ir e vir em todo o Estado de GO, com res peito 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, cuid adores, 

idoso, familiares e grupos de auto-ajuda para atend imento 

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

direitos.  

A exemplo de anos anteriores em 2010 por dificuldad es 

orçamentária/financeira a presente ação  foi   exec utada  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 d e 

Serviços ao Idoso como espaço coletivo e de circula ção e 

informação a fim de potencializar resultados das aç ões na 

perspectiva de garantia de direitos do idoso. 

A exemplo dos anos anteriores em 2010 por dificulda des 

orçamentária/financeira a presente ação foi executa da  na 

Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social. 

PROGRAMA 1905 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROAD 

Objetiva articular, assessorar e acompanhar a 

implantação e implementação da Política de Promoção  e 

Garantia dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a  interfase 

com as demais Políticas Públicas, visando a garanti a e defesa 

de direitos, bem como a inclusão social desse segme nto da 

população.  

O Programa de Promoção e Garantia dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência – PROAD- constitui-se em um conjunto 

integrado de ações que visam através da acessibilid ade 

global, atingir a inclusão social plena e consequen temente, a 

promoção da pessoa com deficiência. Assegurando por  meio de 

Políticas Públicas, os direitos individuais e colet ivos da 

pessoa com deficiência, criando condições para prom over sua 

autonomia, inclusão social e participação efetiva n a 

sociedade, por meio de ações nas áreas da seguridad e, 

educação, empregabilidade, e equiparação de oportun idades 

(lei de cotas), acesso à justiça, participação polí tica, 

proteção da imagem social /não discriminação, acess ibilidade 
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à informação, acessibilidade arquitetônica/urbaníst ica aos 

transportes, à habitação e às ajudas técnicas. 

� 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 Polít icas 

Públicas de saúde, educação, trabalho e assistência  social, 

bem como seus respectivos parceiros no 3º Setor. 

A exemplo dos anos anteriores em 2010 por dificulda des 

orçamentária/financeira a presente ação  foi   exec utada  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 huma nos, que 

atuam na prestação de serviços e/ou defesa dos dire itos das 

pessoas com deficiência, visando a eficiência e efi cácia no 

desempenho de suas funções, bem como a melhoria dos  serviços 

oferecidos a esse segmento da população no Estado. 

A exemplo dos anos anteriores em 2010 por dificulda des 

orçamentária/financeira a presente ação  foi   exec utada  na 

Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 – Prover Suporte Técnico A Sistemas, 

Programas E Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Ad m. 

Pública Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 1238 – Prover Materiais E Serviços Para Operaç ão 

De Redes E Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Públ ica 

Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 



2101 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABAL HO 

100 

� Ação 2856 – Implementar Soluções de Informática par a 

Órgãos Estaduais

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

� Ação 2859  - Implementação do Programa Saúde no Serviço 

Público 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 4001 – Apoio Administrativo. 

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

GESTOR:  

� Flávia Carreiro Albuquerque de Morais 

� Dineuvan Ramos de Oliveira  

PROGRAMA 1082 - PROGRAMA RENDA CIDADÃ 

Criado pelo decreto 5.211, em 10 de abril de 2000, o 

Programa Renda Cidadã foi instituído pelo Governo d e Goiás 

para dar maior dignidade à população carente do Est ado, 

através da concessão do benefício de renda mínima d e caráter 

compensatório e redistributivos, como forma de gara ntir uma 

melhor qualidade de vida, minimizar os riscos socia is e 

diminuir a vulnerabilidade desse grupo social, prop iciar a 

Interface desse Programa com os demais Programas da s 

Políticas Sociais (melhoria habitacional, qualifica ção para 

empregabilidade, micro-empreendimentos socioeducati vos) 

voltados à ampliação do universo informacional e cu ltural, 

entre outros, visando assegurar a emancipação do ci dadão e/ou 

grupo familiar. 

A partir de 2009 o Programa Renda Cidadã é executad o 

orçamentária e financeiro, por meio do processo de 

descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiá s para o 

Secretário de Cidadania e Trabalho, portanto os res ultados 

das Ações do  Programa serão encaminhados pelo Fund o PROTEGE. 

� Ação 2419 - Auxílio Financeiro às Famílias de Baixa  

Renda 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

 

� Ação 2421 - Auxílio Emergencial a Pessoa de Baixa 

Renda 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2441 - Inserção Produtiva de Famílias 

Vulnerabilizadas – Criando Oportunidades e Unidades  de 

Produção 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 
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� Ação 2446 - Auxílio no Pagamento das Tarifas de 

Energia Elétrica, Água e Esgoto às Famílias de Baix a 

Renda 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2463 - Auxílio no Pagamento das Tarifas de 

Energia Elétrica, Água e Esgoto às Entidades E 

Hospitais Filantrópicos 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2464 - Auxílio Nutricional às Entidades 

Filantrópicas e Unidades de Atendimento – Pão e Lei te 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2465 - Aparelhamento e Manutenção das Secretar ias 

Executivas e dos Conselhos Municipais de Cidadania 

Realizações:  

Esta ação objetiva fornecer as condições necessária s 

ao pleno exercício das Secretarias Executivas dos C onselhos 

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 conselheir os 

e os demais agentes executores do Programa, de form a a 

otimizar os serviços oferecidos às famílias benefici adas 

pelos Programas de Transferência de Renda no Estado  de Goiás. 

Em 2010, a Secretaria de Cidadania e Trabalho reali zou 

capacitação de aproximadamente 230 gestores do Prog rama Renda 

Cidadã - Programa Estadual de Transferência de Rend a, dentro 

do Projeto CIDADANIA EM MOVIMENTO. 

Nos dias 27 e 28 de Janeiro, os Secretários Executi vos 

se deslocaram a Goiânia para receberem treinamento e 
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orientações sobre as novas normas de transferência de 

município, solicitação de 2ª via de cartões em caso  de 

extravio, envio de freqüência e rendimento escolar,  

descredenciamento do Programa, solicitação de vacin ação e 

palestras como: “Falando de economia” e “O Programa  de 

Transferência de Renda e as ações dos conselheiros e 

secretários executivos”. Reunião de grupos // Plená ria// 

Avaliação 

PALESTRAS SOBRE O 

FUNCIONAMENTO DOS 

CONSELHOS 

MUNICIPAIS DE 

CIDADANIA  

CAPACITAÇÃO DO 

PROGRAMA RENDA + 

Nº DE 

MUNICÍPIOS  

TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

SECRETÁRIOS E 

CONSELHEIROS 

MUNICÍPIOS POLO 

PROJETO: 

CIDADANIA EM 

MOVIMENTO  

02 230 500 pessoas 

Goianésia  

Formosa  

Santa Helena 

Goianira 

Fonte: Banco de Dados da Superintendência de Transf erência de 
Renda 

PROGRAMA 1881 - PROGRAMA PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

Visa prevenir e reduzir o impacto das vicissitudes 

sociais e naturais ao ciclo da vida, à dignidade hu mana e à 

família como núcleo básico de sustentação. 

Especificação Ações de Proteção

Meta 
atendida/ 

Gestão 
Municipal

N.º de 
Municípios

Proteção Social Básica - 
Educação Infantil (0 a 6 anos) 
O serviço de educação infantil 
passou para a responsabilidade 
da Educação, de acordo com a 
LDB.  

28.488 145 

Proteção Social Especial - Alta 
Complexidade  à Criança  e 
Adolescente – Abrigo 

230 4 

Proteção Social Especial – 
Média Complexidade à Criança e 
Adolescente   - PETI 

48479 233 

Ação Sócio-educacional com 
Jovens Agente Jovem de 
Desenvolvimento Social e Humano

12.750 115 

Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social – CREAS 

5.720 96 

Atendimento ao Idoso em Grupos 
de Convivência 

115 13.098 

Atendimento ao Idoso em 
Domicílio 

03 110 

Atendimento ao Idoso em 
Instituições de Longa 
Permanência 

893 18 

Atendimento a Pessoa com 

Deficiência 
3.476 34 
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O Programa PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL alcançou seu 

objetivo em 2010 que foi assegurar a manutenção das  unidades 

de atendimento, ainda em processo de descentralizaç ão como: 

Casa do Idoso da Vila Mutirão, Condomínio Sol Nasce nte, 

Centro de Convivência do Idoso Mãe Mariinha, bem co mo adequar 

a estrutura física de equipamentos sociais que atua m em ações 

socioassistências e equipá-los tendo em vista a mel horia na 

qualidade dos serviços prestados ao usuário. 

No ano de 2010 foram realizadas várias capacitações  

com visitas a qualificar a gestão do Bolsa Família e Cadastro 

Único em Goiás .Participação no Projeto Cidadania e m 

Movimento uma ação itinerante da Secretaria de Cida dania 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 objeti vando a 

melhoria da qualidade de vida do cidadão. 

No ano de 2010 foram realizadas várias capacitações  

com visitas a qualificar a gestão do Bolsa Família e Cadastro 

Único em Goiás , sendo: 

♦ Cidadania em movimento/2010  

Curso para Entrevistadores para o Preenchimento do 

Novo Formulário do Cadastro Único. Carga horária de  32 

horas/aula, com a participação de 243 pessoas 

♦ Seminário Intersetorial sobre o Protocolo de 

Gestão Integrada e Sistema de 

Condicionalidades/2010  

Orientar os municípios com CRAS em funcionamento e 

financiados com recursos MDS sobre o Protocolo de Ge stão 

Integrada e apresentar o Sistema de Condicionalidad es – 

SICON, com a participação de 340 pessoas. 

♦ Curso para Entrevistadores para o Preenchimento do 

Novo Formulário do Cadastro Único/2010  

Curso para Entrevistadores para o Preenchimento do 

Novo Formulário do Cadastro Único. Carga horária de  32 

horas/aula, com a participação 350 pessoas, sendo 5 1 em 

Caldas Novas e 299 em Goiânia 

A Secretaria por meio da  Coordenação do Programa 

Bolsa Família tem prestado assessoria técnica aos 2 46 

municípios goianos in loco ou via e-mail  ou telefo ne. E 

também na intersetorialidade das políticas de saúde , educação 

e assistência social. 
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� 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 Nasce nte, 

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 re alizando 

atendimento integral moradia, serviços de saúde, ed ucação e 

lazer. 

Em execução direta, a Secretaria de Cidadania e 

Trabalho mantém a Casa dos Idosos – Vila Mutirão, s endo esta 

uma Instituição de Longa Permanência para Idosos, r ealizando 

atendimento, integral à pessoa idosa, oferecendo mo radia, 

serviços de saúde, educação e lazer, além de desenv olver 

trabalho sócio – educativo com moradores desta unid ade, 

atende idosos residentes na área de abrangência da Casa dos 

Idosos, desenvolvendo trabalho sócio – educativo co m 

moradores e comunidade. 

Desenvolver um trabalho sócio – educativo com 

moradores da Instituição e também com idosos reside ntes na 

área de abrangência da Casa dos Idosos. 

Especificação Meta 
Prevista 

Meta 
Atendida 

Moradores 42 42 
Comunidade 300 300 

As atividades são desenvolvidas, também por meio de  

parcerias com a rede de saúde; Secretaria Municipal  da 

Educação com o Projeto Aja; Ministério Público; Uni versidade 

Católica; Laboratório e doações da comunidade. E co mo ponto 

negativo a falta de recursos para dinamização do tr abalho. 

Em 2010 foram realizados encontros intergeracionais  

entre moradores, comunidade, alunos de escolas, gru pos 

religiosos como também o entrosamento com familiare s do idoso 

morador participando e assumindo responsabilidade j unto com a 

coordenação da unidade, com o objetivo de possibili tar melhor 

atendimento do idoso em suas necessidade básica. 

Centro de Referencia em Convivência da Pessoa Idosa  

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

necessidades dos profissionais que prestam atendime nto à 

pessoa idosa no Estado de Goiás, em 2009, mudou o a tendimento 

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

Novo Mundo, que antes era apenas em Centro de Convi vência, 

com atividades Terapêuticas, Físico, Recreativas, L azer e 

Cultural, passa a ser também um Centro de Referenci a em 

Convivência da Terceira Idade (CRCI). Uma Unidade p lanejada 

para qualificar profissionais em Gerontologia Socia l. 
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O CRCI é hoje, referencia para os Municípios do Est ado 

de Goiás na promoção,  construção e  manutenção  da  qualidade 

de vida e nas relações interpessoais da pessoa idos a, através 

de  oficinas, palestras, cursos de cuidadores famil iares de 

idosos, cursos de autocuidado,além dos passeios, co memorações 

e festividades a partir da elaboração de projetos p ara são 

desenvolvidos na própria Unidade e, mediante Assess oria 

Gerontológica disponível à todos os Municípios nas ações 

relacionadas ao tema sobre o envelhecimento. 

O Condomínio Sol Nascente é uma Unidade que têm a 

função de acolher em condição temporária e provisór ia, como 

medida protetiva, crianças vítimas de abandono, mau s tratos e 

violência doméstica.  Dando cumprimento a esta cara cterística 

de  transitoriedade, acolhemos no ano de 2010, 775 crianças.  

A Unidade de Acolhimento tem entre seus objetivos, 

garantir à criança proteção integral prevista na Le i nº 

8069/90, do Estatuto da Criança e do Adolescente (E CA), 

assegurando-lhes condições básicas de acolhimento, saúde, 

educação, alimentação, cultura, esporte e lazer, 

possibilitando-lhes o desenvolvimento pessoal e soc ial e 

contribuindo com a sua formação enquanto cidadão (ã ), 

autônomo, solidário e competente, tudo isto visando  o seu 

retorno ao convívio familiar e comunitário. 

O Condomínio Sol Nascente está passando por uma amp la 

reforma nas suas instalações físicas, utilizando re cursos do 

Tesouro Estadual, fruto de um Termo de Ajustamento de 

Conduta- TAC, do Ministério Público do Trabalho com  a AGETOP, 

adequando assim suas instalações para acolher crian ças e 

adolescentes com mais segurança, conforto e proporc ionar 

melhores condições de trabalho aos servidores. Após  o término 

da reforma ampliaremos o atendimento à adolescentes  até 18 

anos incompletos e desta forma cumpriremos o que reg e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e o Plano de Co nvivência 

Familiar e Comunitária.  

Faixa Etária Meta Física Realizada 

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

48 

Crianças de 06 a 12 anos 
incompletos (masculino) 

46 

Crianças de 06 a 12 anos 
incompletos (Feminino) 

38 

TOTAL 122 
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Sexo Meta Física Realizada 

Masculino 68 

Feminino 54 

TOTAL 122 

O Centro Estadual de Apoio ao Deficiente – CEAD é u ma 

Unidade que trabalha a reabilitação e habilitação d e pessoas 

com deficiências: física, visual, auditiva, intelec tual, 

múltiplas, síndromes e atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor, sem restrição quanto à idade, muni cípio de 

origem, escolaridade e poder socioeconômico, visando  à 

inclusão social de forma digna e em busca de uma ig ualdade 

social.  
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Deficiência Meta Física Realizada 

Auditiva 94 

Física  93 

Intelectual 52 

Visual 75 

Múltipla 33 

Síndrome 42 

ADNPM 65 

Outros 15 

TOTAL 469 

Faixa Etária Meta Física Realizada 

00 a 06 anos 128 

07 a 14 anos 232 

15 a 21 anos 51 

Acima de 21 anos 58 

TOTAL 469 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

♦ Apoio Pedagógico, Apoio Psicológico para usuários 

e famílias, Artes, Atividade de Vida Diária, 

Braille e Sorobã, Estimulação precoce, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Libras para 

usuários, familiares e comunidade, Multimeios, 

Natação, Neuropsicologia, Neuropsiquiatria 

Infantil, Odontologia, Orientação e Mobilidade, 

Psicomotricidade, Psicopedagogia, Serviço Social e 

Terapia ocupacional. 

♦ Alimentação aos usuários em atendimento, lanche e 

almoço. 
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♦ Assessoramento continuado a profissionais, 

instituições e entidades da rede, que prestam 

serviço às pessoas com deficiência no Estado de 

Goiás. 

♦ Seminário “Reabilitação Cognitiva nos Transtornos 

de Aprendizagem”, realizado no dia 20 de agosto de 

2010, no Auditório Jayme Câmara (Câmara Municipal 

de Goiânia), com 340 participantes da região 

metropolitana e diversos municípios do interior. 

♦ Participação nos “III Jogos Paradesportivos das 

Associações Pestalozzi e Entidades Convidadas”, 

realizado nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2010, 

em Goiânia. 

♦ Funcionamento de uma sala de inclusão digital, 

denominado do Telecentro. Estes equipamentos foram 

doados pelo Ministério da Comunicação Social 

atendendo um projeto apresentado pelo CEAD, sem 

contrapartida do estado. È composto por 01 

servidor e 10 Estações computadores com internet 

banda larga, com rede sem fio (wireless),  01 

Impressora, 01 Câmera IP,  01 roteador,  21 

Cadeira multiuso,  01 mesa do professor,  01 

armário baixo em MDF, 11 Mesa para computador,  01 

mesa para impressora, 01 aparelho de DVD,  01 

aparelho televisor e  01 projetor multimídia, , 

visando a inclusão digital e social para 

comunidade de pessoas com deficiência. 

♦ O CEAD está passando por uma ampla reforma nas 

suas instalações físicas, utilizando recursos do 

Tesouro Estadual, fruto de um Termo de Ajustamento 

de Conduta- TAC, do Ministério Público do Trabalho 

com a AGETOP, adequando assim suas instalações 

para atender melhor os usuários com mais 

segurança, conforto e proporcionar melhores 

condições de trabalho aos servidores. 

MUNICÍPIOS DE ORIGEM DOS USUÁRIOS: 

Abadia de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, 

Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Cald azinha, 

Edealina,  Goiânia, Goianira, Guapo,  Hidrolândia, Indiara, 

Itauçú, Inhumas, Itaguari, Nerópolis, Professor Jam il, 

Sanclerlândia, , Senador Canedo, Teresópolis, Trind ade. 

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

Revitalização dos Equip. Sociais 

Realizações:  

A ação visa adequar a estrutura física de equipamen tos 

sociais que atuam em ações socioassistências, bem c omo  

equipá-los tendo em vista a melhoria na qualidade d os 

serviços prestados ao usuário. 
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A ação CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/APAREL. E 

REVITALIZAÇÃO DOS EQUIP. SOCIAIS, não foi executada  no 

período analisado. 

� 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 OV G , 

podendo proporcionar a médio prazo, a integração de  outras 

ações que possam colaborar com a inclusão dessas cl ientela 

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  o 

Programa Renda Cidadã é executado orçamentária e fi nanceiro, 

por meio do processo de descentralização orçamentár ia do 

Fundo PROTEGE Goiás para o Secretário de Cidadania e 

Trabalho, portanto os resultados das Ações serão enc aminhados 

pelo Fundo PROTEGE.) 

Oficinas Educacionais Comunitárias (A partir de 200 9 o 

Programa Renda Cidadã é executado orçamentária e fi nanceiro, 

por meio do processo de descentralização orçamentár ia do 

Fundo PROTEGE Goiás para o Secretário de Cidadania e 

Trabalho, portanto os resultados das Ações serão en caminhados 

pelo Fundo PROTEGE.) 

� Ação 2719 – Proteção e Formação do Adolescente 

Aprendiz – Jovem Cidadão 

Realizações: 

A ação visa assegurar ao adolescente, na faixa etár ia 

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. 
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Os critérios para inclusão no programa são: 

♦ Adolescente de 16 a 18, procedente de família de 

baixa renda; 

♦ Estar matriculado e freqüentando com assiduidade a 

Escola (Rede regular de ensino); 

♦ Cumprimento de medida protetiva ou sócio-educativa 

(aplicada pela Justiça da Infância e Juventude) 

O Programa abriu oportunidades aos adolescentes com  

deficiências, até então não contempladas, a exemplo  da 

deficiência mental e visual. 

Jovem Cidadão 
PROPOSTO 
ANO 2010 

REALIZADO 
ANO 2010 

Meta Física Executada /Média 
mensal 

2.500 2.100 

Números de Municípios 245 118 

PROGRAMA 1898 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E 

PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 

O Programa de DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO  E PROMOÇÃO 

DE DIREITOS HUMANOS visa implantar ações que congre guem 

Políticas Públicas voltadas ao resgate e a contempl ação do 

conceito de Cidadania Plana. O mesmo alcançou seus objetivos 

em 2010 que foi assegurar o exercício pleno da Cida dania, 

sendo que este é um Programa que vem promovendo a c idadania, 

por meio do  fornecimento de documentação básica, 

atendimentos jurídicos nas diversas áreas, principa lmente no 

direito civil, previdenciário, trabalhista e de fam ília. Além 

de identificar a pessoa na situação civil, também c ontribui 

para a identificação junto ao Programas Sociais do Governo. 

Outro ponto a se destacar é que com a implantação e  

implementação dos Cursos de Capacitação em Direitos  Humanos, 

houve acréscimo de conhecimentos culturais e intele ctuais nas 

populações mais vulnerabilizadas socialmente. 

� Ação 2765 - Regularização/reforma/ampliação/aparel.  e 

Revitalização dos NACS 

Realizações:  

A ação visa Reordenar  os Núcleos de Apoio a 

Comunidade (NAC's) com vista ao desenvolvimento de ações que 

tenham como foco a geração de renda, a cultura e o lazer, 
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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 jov ens, 

adultos e idosos. 

Atividades desenvolvidas pelas entidades: cultura, 

lazer, Cursos de capacitação proporcionando à melho ria da 

qualidade de vida da comunidade. 

Demonstrativo da Situação de Funcionamento dos NAC’ s 

Tipo da Situação Numero 

Com Solicitação de Termo de Cessão de 
Uso, pelas Entidades 

30 

NAC em funcionamento normal com 
solicitação de cessão de uso 

28 

Sem Solicitação 7 

Total 65 

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

Capital / Município Numero 

Goiânia 58

Aparecida de Goiânia 01 

Trindade 03

Teresópolis 01 

Senador Canedo 02

Total 65 

� Ação 2766 - Capacitação e Formação de Lideranças 

Comunitárias 

Realizações:  

A ação visa desenvolver e apoiar o processo de 

capacitação e formação continuada de lideranças com unitárias 

como forma de contribuir para o fortalecimento dos movimentos 

sociais comunitários, bem oferecer suporte técnico nas áreas 

jurídico, contábil e redatoria, visando contribuir para uma 

atuação mais democrática, representativa, autônoma e 

participativa dos mesmos. 

Através do Projeto Cidadania em Movimento, e entida des 

filantrópicas e ONGS, foram realizados Cursos de Ca pacitação 

de Lideres Comunitários nas Capitais e em diversos municípios 

Goianos, nos  pólos conforme quadro abaixo:

Nº Capital / Municípios 
QUANT.LIDERES POR 

AÇÃO 
Total 

01 Giânia 300

530 
02 Santa Helena de Goiás 35
03 Caldas Novas 150
04 Formosa 45

TOTAL 530
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Atendimento em Geral Capital Interior 
TOTAL

Solicitação de Cessão de Uso 
de Nacs. 

09 02 

182 

Orientação para Eleições de 
Associação de Moradores 

23 10 

Orientação para constituição 
de Associações de Moradores 

10 Grupo 03 

Elaboração de Estatuto de 
Associações de Moradores 

08 Grupo 05 

Atendimento de Orientação 
Jurídica 100 08 

Elaboração de Estatuto de 
Associação de Agricultores 
Familiares 

02 05 

TOTAL 188 33 182 

� Ação 2767 - Cidadania e Justiça Social 

Realizações:  

A ação visa oportunizar à população em situações de  

vulnerabilidades e riscos sociais o acesso a serviç os 

essenciais - assistência jurídica e documentação ci vil 

básica, além de orientação sócio-educativas, visand o promover 

o exercício de sua cidadania. 

♦ Projeto Balcão de Direitos 

Em 2010, a Secretaria deu continuidade ao Projeto 

Balcão de Direitos – Porta de Entrada para a Cidada nia, em 

parceria com o Governo Federal, implementado em mun icípios 

goianos que compõem o Território da Cidadania e out ros, 

oportunizando à população em situação de vulnerabil idade ou 

riscos sociais, o acesso a serviços essenciais – as sistência 

jurídica, documentação civil básica, orientações so bre seus 

direitos, bem como qualificar os atores sociais do município 

para o enfrentamento da violação de direitos, com v istas a 

promover o exercício da cidadania e a defesa dos di reitos 

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 localidad es de 

difícil acesso aos serviços básicos e regiões econo micamente 

desfavorecidas com baixíssimo índice de desenvolvim ento 

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 e xpedição 

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

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

trabalho, título de eleitor ,passaporte do idoso,bo lsa 

família com orientações e/ou cadastros e orientação  jurídica 

ampla e do INSS, desencadeando um processo de exclu são social 

e de desajustes, impossibilitando o exercício de se us 

direitos de cidadania. 

Além da população alvo proposta inicialmente no 

projeto, nesse ano foram atendidos  beneficiários d o Bolsa 

Família e dos Programas Estadual de Transferência d e Renda .  
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Foram realizados Cursos de Capacitação  em   Direit os 

Humanos,qualificando atores sociais para o enfrenta mento da 

violação de direitos,a exemplo do trabalho infantil ,da 

fome,do abuso e exploração sexual de crianças e 

adolescentes,tráfico de seres humanos,sub-registro civil de 

nascimento,dentre outras,pautando sempre pelo exerc ício da 

cidadania e a defesa dos direitos humanos alicerçad o  nas 

diretrizes do Plano Nacional de Educação em  Direit os 

Humanos.  Nessa mesma proposta, foi lançado a Carti lha de 

Direitos Humanos do Estado de  Goiás,em parceria co m a 

Faculdade de Direitos da Universidade Federal de Go iás e o 

apoio logístico de Furnas Centrais Elétricas S/A. 

A convite da Corregedoria Geral de Justiça e Tribun al 

de Justiça do Estado de Goiás  , o Balcão de Direit os 

realizou ações em todo o Estado de Goiás, como repr esentante 

da área social na Comissão Estadual pela Erradicaçã o do Sub-

Registro Civil de Nascimento,na Campanha Nacional p ela 

Erradicação do Sub-Registro civil  

Ainda em 2010 , foi  celebrado convênio para  execu ção 

do Centro de Referência em Direitos Humanos/Balcão de 

Direitos-2010/2011,firmado entre a Secretaria de Di reitos 

Humanos da Presidência da República e a Secretaria de 

Cidadania e Trabalho -Go,com a  interveniência do E stado de 

Goiás ,com uma nova proposta de implantar e impleme ntar um 

Centro de Referência em  Direitos  Humanos fixo e m ais dois 

pólos sendo: um em Trindade e outro em Cavalcante,c om o 

objetivo de  atender além da proposta inicial ,ampl iar os 

atendimentos à todas as diversidades,crenças e cred os,raças, 

etc.,enfim a todo o tipo de violações de direitos. 

Demonstrativo dos Serviços Oferecidos

Serviços Oferecidos Quant. 

Carteira de Identidade - 1ª e 2ª vias 10.258 

C.P.F. 3.479 

Carteira de Trabalho  6.535 

Título de Eleitor 359 

2ª Via de Certidão de Nascimento 13 

2ª Via de Certidão de Casamento 03 

Orientação Jurídica / Orientação do INSS 389 

Fotografia 32.870 

Xerox para documentos 29.666 

Passaporte do Idoso 1.347 

Bolsa Família /Orientação e/ou Cadastro 627 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS 85.546 

TOTAL GERAL DE PESSOAS ATENDIDAS 34.218 
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Demonstrativo dos Municípios Atendidos 

Municípios 

Águas Lindas de Goiás 
Alto Horizonte 
Anhanguera 
Araçu 
Arenópolis 
Avelinópolis 
Baliza 
Bom Jesus de Goiás 
Britânia 
Cachoeira Alta 
Campo Limpo 
Cavalcante 
Ceres 
Cezarina 
Cidade Ocidental 
Colinas do Sul 
Cristalina 
Cristalina(Distrito de 
Campos Lindos) 
Cromínia 
Damolândia 
Davinópolis 
Faina 
Flores de Goiás 
Flores de Goiás(Assentamento 
São Vicente) 
Formoso 
Vila Boa 

Goiandira 
Guarinos 
Israelândia 
Ipameri 
Iporá 
Itauçu 
Joviânia 
Jataí 
Montividiu 
Nerópolis 
Ouvidor 
Palminópolis 
Paranaiguara 
Paraúna 
Pires do Rio 
Pontalina 
Pirenópolis 
Professor Jamil 
Rialma 
Santo Antônio de Goiás 
Santa Bárbara 
Santa Cruz de Goiás 
São Miguel do Passa Quatro 
São Simão 
Trindade 
Turvânia 
Três Ranchos 
Uirapuru 
Valparaíso 

Dentro do Projeto Cidadania em Movimento, uma ação 

itinerante da Secretaria de Cidadania e Trabalho, q ue tem 

como objetivo principal capacitar os gestores da po lítica 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 Garan tia dos 

Direitos da Criança e Adolescente, da Pessoa com De ficiência, 

do Idoso, dos Programas de Transferência de Renda e dos 

Direitos Humanos visando o fortalecimento do SUAS, forma 

realizadas oficinas de capacitação com carga horári a de 8 

horas com a participação de coordenadores municipai s do PBF e 

Cad Único, operadores máster da educação, profission ais da 

saúde, assistência social, instancia de controle soc ial do 

bolsa, trabalhando diversas temáticas como: ICS, ap licação 

dos recursos provenientes do IGD, condicionalidades  da 

educação(Projeto Presença), condicionalidades da sa úde, 

cadastro único, além do tratamento das informações 

averiguadas no TCU. No ano de 2009 foram realizados  na 

Cidadania em Movimento os municípios pólos: Pires d o Rio, 

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

Araguaia. Já participaram 97 municípios e 313 pesso as. 

Durante cada edição do Projeto Cidadania em Movimen to, 

também foi realizadas reuniões com beneficiários do  município 

pólo, onde além de esclarecer dúvidas quanto ao bol sa 

família, é ministrada palestra sobre economia domés tica, cada 

participante ao final da reunião recebe Kit lanche.  Estas 

palestras tem alcançado participações expressivas d os 

beneficiários e são mobilizados pela coordenação lo cal. 
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♦ Projeto Legalização Civil – Casamentos Comunitários

O Presente projeto visa regularizar a situação civi l 

de casais, que já convivem maritalmente, convertend o uma 

união de fato em de direito perante a lei. Os mesmo s não 

possuem condições financeiras para custear as despe sas 

cartoriais. 

O Projeto objetiva resgatar os valores essenciais d as 

famílias proporcionando a socialização e integração  de toda a 

comunidade. 

No ano de 2010 o projeto contemplou 44 (quarenta e 

quatro) municípios. Conforme demanda solicitada, at ravés dos 

parceiros, que elevancou condições para o atendimen to de 

3.163 (três mil cento e sessenta e três) emissões d e 1ª vias 

de certidões de casamentos. 

Demonstrativos dos Casamentos Realizados em 2010 

Nº Municípios Quant. 

01 Paranaiguara 30 

02 Santa Helena 150 

03 Flores de Goiás 80 

04 Americano do Brasil 51 

05 Damianópolis 111 

06 Firminopolis 39 

07 Cachoeira Alta 40 

08 Piranhas 30 

Nº Municípios Quant. 

09 São M. do Araguaia 100 

10 Avelinópolis 30 

11 Itaguarí 30 

12 Posse de Goiás 180 

13 Iporá 74 

14 Turvelândia 40 

15 Aragarça 50 

16 Nerópolis 80 

17 Itumbiara 200 

18 Aparecida de Goiânia 340 

19 Trombas de Goiás 30 

Nº Municípios Quant. 

20 Itapuranga 50 

21 Guapó 150 

22 Mara Rosa 30 

23 Jataí 100 

24 Estrela do Norte 30 

25 Nazário 120 

26 Mambaí 70 

27 São João D’ Aliança 40 
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Nº Municípios Quant. 

28 Vianópolis 30 

29 Jaupaci 34 

30 Cavalcante 60 

31 Rio Verde 200 

32 Montirvidiu 50 

33 Fazenda Nova 44 

34 Acreuna 64 

35 Quirinópolis 50 

� 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 apr esentem 

maiores índices de violência, por meio ações de qua lificação 

e educação integral, democratização da cultura, pro teção á 

vida, participação e controle social, mediante o 

compartilhamento de responsabilidades entre o Poder  Público e 

a sociedade, com vista à inclusão social. 

No ano de 2010, foi realizado os cursos  Artesanais  

que tem por finalidade aproximar-se de uma política  de 

geração de renda, melhoria da qualidade de vida e a uto 

sustentabilidade familiar. São cursos ministrados p or  

técnico da Secretaria Estadual de Cidadania e Traba lho, em 

parceria com as prefeituras municipais, Associações  de 

Moradores e segmentos organizados da Sociedade. 

Sendo recursos financeiros (do governo do Estado) 

gasto com recursos humanos e Transporte contra part ida dos 

municípios. 

ATENDIMENTOS DA CAPITAL: 

Capital  
N,º de 
Cursos 

Cursos 
N.º de 
alunos 

TOTAL 
DE 

ALUNOS

Jd. Cerrado 2 
Corte de Cabelo 40 

90 Manicura e  
Pedicura 

50 

Jd. Pompéia 2 
Limpeza de Pele 30 

60 
Maquiagem 30 

Água Branca 1 Pintura em tecido 50 50 

Real 
Conquista 

1 
Limpeza de Pele  e 

Maquiagem 
60 50 

Itaipu 1 
Limpeza de Pele  e 

Maquiagem 
50 50 

Andréia
Cristina 

2 
Limpeza de Pele e 

Maquiagem 
60 80 

Jd. 
Presidente 

1 
Bordados em 

Sandálias 
40 40 

Jd. Brasil 5 

Limpeza de Pele e 
Maquiagem 

60 

240 
Manicora e 

Pedicura 
40 

Tortas Decoradas 60 

Corte de Cabelo 50 
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ATENDIMENTOS DOS MUNICÍPIOS:

Municípios 
N,º de
Cursos

Cursos 
N.º de 
alunos 

TOTAL DE 
ALUNOS 

Bela Vista 2 

Limpeza de Pele e 
Maquiagem 

40

60 
Manicure e 
Pedicure 

20

Cristianopolis Biscuit 60 60

Trindade 3 
Limpeza de Pele  80

180 Maquiagem 70
Corte de Cabelo 30

Santa Rosa 5 

Limpeza de Pele e 
Manicure 

70

196 
Corte de Cabelo 30
Hidratação e 
escova  

40

Flores e Arranjos 26
Bijoteria

Santa Helena 2 
Corte de Cabelo  

120

320 

Limpeza de Pele 200

São João da 
Paraúna 

4 

Limpeza de  Pele 87

167 
Biscuit 20

Tortas decoradas 50
Flores e  
Arranjos 

20

Firnimopolis 4 

Limpeza de pele  56

156 

Manicuri  e 
Pedicure  

30

Tortas decoradas 40

Salgados 
30

Municípios 
N,º de 
Cursos 

Cursos 
N.º de 
alunos 

TOTAL DE 
ALUNOS 

Gouverlâmdia 4 

Flores e  Arranjos 20

76 Reciclagem de Jornal 20
Manicure e Pedicure 30
Pintura em Tecidos 20

Joviania 4 

Limpeza de Pele 80

155 
Manicure e Pedicure 50
Bonecas 15
Cartonagem 10

Acreuna 4 

Manicure e Pedicure  90

385 Tortas Decoradas 12

Bordados 60
Dança de Salão 115

Ipiranga 4 

Tortas Decoradas 60

137 

Bordados 30

Mnicure e Pedicure  30

Costura em peça 
intima  

17

Alvorada do 
Norte 

4 

Limpeza de Pele  70

166 

Manicure e Pedicure 40

Pintura em tecidso  25

Sabonete líquido  
26
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Municípios 
N,º de 
Cursos 

Cursos 
N.º de 
alunos 

TOTAL DE 
ALUNOS 

Bela Vista 2 

Limpeza de Pele e 
Maquiagem 

40 
60 

Manicure e 
Pedicure 

20 

Cristianopolis 1 Biscuit 60 60

Trindade 3 
Limpeza de Pele 80

180 Maquiagem 70
Corte de Cabelo 30

Santa Rosa 5 

Limpeza de Pele e 
Manicure 

70 

196 
Corte de Cabelo 30
Hidratação e 
escova  

40 

Flores e Arranjos 26
Bijoteria

Santa Helena 2 
Corte de Cabelo 120

320 
Limpeza de Pele 200

São João da 
Paraúna 

4 

Li mpeza de  Pele 87

167 
Biscuit 20
Tortas decoradas 50
Flores e  Arranjos 20

Firnimopolis 4 

Limpeza de pele 56

156 

Manicuri  e 
Pedicure  

30 

Tortas decoradas 40

Salgados 30 

PROGRAMA 1904 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS 

DO IDOSO 

Objetiva promover, apoiar e executar ações voltadas  

para a melhoria da qualidade de vida dos idosos, po r meio da 

rede descentralizada promovendo sua autonomia, inte gração e 

participação efetiva na sociedade. 

O Programa DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DO 

IDOSO alcançou seus objetivos em 2010 que foi asseg urar a 

promoção e garantia dos direitos da pessoa idosa. N o 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 ex ercício do 

direito de ir e vir em todo o Estado de GO, com res peito 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, cuid adores, 

idoso, familiares e grupos de auto-ajuda para atend imento 

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

direitos.  

No ano de 2010  foram realizadas: 

♦ Capacitação permanente em Gerontologia  na unidade 

Casa dos Idosos da Vila Mutirão de março a 

dezembro de 2010, onde foram capacitadas 60 

pessoas. 
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♦ 8º Encontro Estadual de Instituições de Longa 

Permanência para Idosos – ILPI’s – Meta 250 

participantes. 

♦ Seminário Estadual: Violência e Maus Tratos Contra 

a Pessoa Idosa, que se realizará no dia 14 de 

dezembro de 2010, com meta prevista para 250 

participantes. 

♦ 7º Encontro de Coordenadores de Grupos de 

Convivência de Idosos do Estado de Goiás, no mês 

de dezembro de 2010 – com meta prevista para 250 

participantes. 

♦ 2º Encontro de Gerontologia Social, realizado no 

dia 23 de novembro de 2010, onde a meta foi 

alcançada (250 participantes). 

No ano de 2010, aconteceram três edições do Projeto  

Cidadania em Movimento. A 6ª Regional aconteceu no município 

de Formosa, no dia: 04 de fevereiro de 2010. Dos 36  

municípios convidados, 16 participaram: Formosa, Pl analtina, 

Vila Boa, Campos belos, Posse, São Domingos, Flores  de Goiás, 

Cavalcante, Cabeceiras, Divinópolis, Água Fria, Val paraiso, 

Cristalina, Cidade Ocidental, Mimoso de Goiás, Buri tinópolis. 

A 7ª Regional aconteceu no município de Goiânia, no  

dia: 04 de Março de 2010, dos 25 municípios convida dos, 20 

participaram e 72 participantes: Goiânia, Corumbá d e Goiás, 

Goianira, Aparecida de Goiânia, Piracanjuba, Morro Agudo de 

Goiás, Abadia de Goiás, Terezópolis, Hidrolândia, A nicuns, 

Edéia, Avelinópolis, Senador Canedo, Buriti de Goiá s, 

Jesúpolis, Abadiânia, Aloândia, Nova Veneza, Bela V ista de 

Goiás, Trindade.  

A 8ª Regional aconteceu no município de  Santa Hele na 

de Goiás  no dia: 17 de março de 2010, Dos 25 munic ípios 

convidados para esta regional, 13 estavam presentes,  quais 

foram: Quirinópolis, Jataí, Mineiros, Rio Verde, 

Serranópolis, Santa Helena de Goiás, Paranaiguara,  

Porteirão, Turvelândia, Montividiu, Itarumã, Jandai a e 

Acreúna. Somando um total de 47 participantes. 

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 Age ntes 

Executores, operadores da Política de Assistência S ocial, do 

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e Adole scente, da 

Pessoa com Deficiência, do Idoso, dos Programas de 

Transferência de Renda e dos Direitos Humanos visan do o 

fortalecimento do SUAS, a Coordenação da Política d e Proteção 

e Defesa do Idoso, realizou capacitação aos gestore s, 

conselheiros, técnicos, coordenadores de grupos de idosos e 

idosos, dos municípios participantes, para sensibil izá–los 

quanto à implantação e implementação da Rede de Ser viços de 

Atendimento à Pessoa Idosa e a Implantação e Implem entação 

dos Conselhos de Idosos nos municípios. 
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� Ação 2795 - Implantação e Implementação da Rede de 

Serviços ao Idoso 

Realizações:  

A ação visa articular e organizar a Rede Estadual d e 

Serviços ao Idoso como espaço coletivo e de circula ção e 

informação a fim de potencializar resultados das aç ões na 

perspectiva de garantia de direitos do idoso. 

No ano de 2010, realizou-se 20 visitas domiciliares , 

por solicitação do M. Público, CEI (Conselho Estadu al do 

Idoso), SECT, OVG e outros. Para averiguação de den úncias de 

maus tratos e ou abandono da pessoa idosa. 

� Ação 2796 - Campanhas, Eventos e Ações Educativas pa ra 

Garantia dos Direitos do Idoso 

Realizações:  

A ação visa promover campanhas educativas visando o  

combate à discriminação, à negligência, ao abuso e aos maus 

tratos contra a pessoa idosa, contribuindo para a c onstrução 

de novas atitudes e práticas, imprescindíveis ao 

envelhecimento ativo.  

No ano de 2010 foi realizado o Piquenique dos Idoso s 

com participação de 3.700,no sentido de assegurar o s seus 

direitos. 

Destaca-se que o Piquenique dos Idosos, realizado n o 

dia 19 de outubro de 2010, no Clube Lagoa Thermas P arque – 

Caldas Novas. Teve por objetivo proporcionar ativid ades sócio 

– recreativas, incentivando os idosos a desenvolver em a 

socialização, o entrosamento grupal entre Capital e  interior, 

o resgate da Cultura popular e também comemorar o d ia 

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 Estad o  da Lei 

n.º 14.765, que  institui o Passe Livre Intermunici pal 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 d e GO, com 

respeito à pessoa idosa e em observância ao Estatut o do 

Idoso. – Lei nº 10.741/de 1º de outubro de 2003. 

Em atenção a Lei nº 10.741/de 1º de outubro de 2003 ,o 

Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Cidadan ia e 

Trabalho, criou o PASSAPORTE DO IDOSO, documento qu e visa 

assegurar as pessoas com idade a partir de 65 anos,  com renda 

familiar mensal máxima de até 3 (três) salários mín imos e 

residentes no Estado de Goiás, o direito a, no máxi mo, 4 

(quatro) viagens gratuitas mensais dentro do Estado , sendo 

que cabe ao Sistema de Transporte Rodoviário Interm unicipal 

de Passageiros reservar 2 (duas) vagas gratuitas pa ra a 

pessoa idosa em cada viagem. 

De 2008  a 2009 já foram entregues 64.149 passaport es. 

No ano de 2010 foram entregues 6.473 passaportes 
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PROGRAMA 1905 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS 

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROAD 

O Programa Promoção e Garantia dos Direitos da Pess oa 

com Deficiência – PROAD, Objetiva articular, assess orar e 

acompanhar a implantação e implementação da Polític a de 

Promoção e Garantia dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e 

a interfase com as demais Políticas Públicas, visan do a 

garantia e defesa de direitos, bem como a inclusão social 

desse segmento da população.  

O Programa de Promoção e Garantia dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência – PROAD- constitui-se em um conjunto 

integrado de ações que visam através da acessibilid ade 

global, atingir a inclusão social plena e consequen temente, a 

promoção da pessoa com deficiência. Assegurando por  meio de 

Políticas Públicas, os direitos individuais e colet ivos da 

pessoa com deficiência, criando condições para prom over sua 

autonomia, inclusão social e participação efetiva n a 

sociedade, por meio de ações nas áreas da seguridad e, 

educação, empregabilidade, e equiparação de oportun idades 

(lei de cotas), acesso à justiça, participação polí tica, 

proteção da imagem social /não discriminação, acess ibilidade 

à informação, acessibilidade arquitetônica/urbaníst ica aos 

transportes, à habitação e às ajudas técnicas. 

 

� 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 Polít icas 

Públicas de saúde, educação, trabalho e assistência  social, 

bem como seus respectivos parceiros no 3º Setor. 

No ano de 2010 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 
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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. 

♦ Realização de visitas para apoio técnico em 

Instituições que atendem as pessoas com 

deficiências nos seguintes municípios: Vila São 

Bento Cotolengo(Trindade), Asilo São Vicente de 

Paula(Goiás), Escolas Especiais (Aragarças, São 

Miguel do Araguaia, Campinorte, Ceres, Rubiataba, 

Valparaíso, Iporá, Jaraguá, Rio Verde, Porangatu, 

Silvânia, Piracanjuba, Itumbiara, Santa Helena, 

Crixás, Ceres, Uruaçu e Rialma) 

♦ Realização de visitas para apoio técnico na 

regional de Goiânia:  APAE  de Goiania, Associaçao 

dos Surdos, ADVEG( Associação dos Deficientes 

Visuais de Goiás), ADFEGO( Associação dos 

Deficientes Físicos de Goiás), CRER(Centro de 

Reabilitação Dr. Henrique Santillo) 

♦ Entidades que receberam apoio técnico na Gerência: 

Associaçao dos Deficientes Físicos de Abadiânia, 

Associação dos Deficientes Físicos Anápolis, Rio 

Verde, Trindade, Valparaíso, Goinésia), Associação 

dos Surdos, Associação dos Ostomizados. 

♦ Visita técnica à Assistência Social de Aparecida de  

Goiânia 

♦ Reunião promovida com entidades representativas  e 

SINE/Casa do Trabalhador 

♦ Visitas para estabelecer atendimentos as pessoas 

com deficiências a Unidade do SINE/Casa do 

Trabalhador 

♦ Visitas para verificação de denúncias em Aparecida 

de Goiânia, Cidade de Goiás, Matrinchã, Alexânia e 

Nerópolis. Em Goiânia foram visitados 11 locais 

como Supermercados, Bancos, Hotéis e Escolas.  

No que se refere a IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE 

ACESSIBILIDADE no ano de 2010 destacamos: 

♦ A elaboração de instrumentais para divulgação das 

ações de Acessibilidade na Capital e interior; 

♦ A realização de orientações em locais de 

atendimento público sobre Normas de Acessibilidade 

arquitetônica  

♦ Visita técnica realizada ao CMTC – Transporte 

Acessível; 

♦ Desde 04 Janeiro de 2010 esta Gerência tornou-se 

responsável pelo processo de emissão e/ou 

renovação da Carteira de Passe Livre, obtendo os 

seguintes resultados: 
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o Revalidação: 615 carteiras; 

o Expedição de novas Carteiras: 2634 carteiras; 

o 95 PROCESSOS VINDOS DA AGR; 

o Total Geral: 3249 carteiras emitidas. 

O Pacto pela Década dos Direitos e da Dignidade das  

Pessoas com Deficiência é fruto da Convenção Intern acional da 

ONU pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, Dec laração da 

Década das Américas pelos Direitos e pela Dignidade  das 

Pessoas com Deficiência e leis Federal e Estadual q ue 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.  

Ações desenvolvidas para concretização do Pacto: 

♦ Visitas aos Parceiros do Pacto para viabilizar 

assinaturas do Livro:  

♦ Composição do Comitê Gestor com indicação dos 

respectivos pactuante:  

o Secretaria da Fazenda; 

o Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento 

o Secretaria de Cidadania e Trabalho 

o Secretaria da Educação 

o Secretaria da Saúde 
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o Secretaria das Cidades 

o Secretaria de Ciências e Tecnologias 

o Secretaria de Infra-Estrutura 

o Secretaria de Políticas para Mulheres e 

Promoção da Igualdade Racial 

o Agência Goiana de Comunicação 

o Procuradoria Geral de Justiça 

o Ministério Público do Trabalho/Procurador 

Regional do Trabalho/18ª Região 

o Conselho Estadual dos Direitos do Deficiente 

o Universidade Federal de Goiás 

o Universidade Estadual de Goiás 

o Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

o Ordem dos Advogados do Brasil/Seção Goiás 

o Associação das Mantenedoras do Ensino Superior 

de Goiás 

o Representantes de Segmentos Religiosos: 

Arquidiocese de Goiânia 

♦ Reuniões do Grupo Gestor para estruturar as ações 

das seis linhas básica estabelecida no compromisso 

do Pacto; 

♦ Apresentação do Pacto no Tribunal de Justiça de 

Goiás, no dia 02 de Dezembro de 2010: 103 

participantes. 

No que se refere ao APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS 

CONSELHOS: ESTADUAL E REGIONAL no ano de 2010 desta camos: 

♦ Implantação de Conselhos Municipais e CPAs( 

Comissão Permanente de Acessibilidade) nos 

municipios goiano. 

♦ Mobilização em 227 municípios,  

♦ Capacitação através do projeto Cidadania em 

Movimento: 104 Municípios com  253 participantes. 

♦ 25 Conselhos Municipais de Defesa de Direitos da 

Pessoa com Deficiência  criados   

o 06 Municípios com Leis de Criação de CPAs 

concluídas; 

o 83 Municípios com Projetos de Leis de Criação 

de conselhos em tramitação; 

o 968 participantes envolvidos neste processo. 

♦ Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos do 

Deficiente com fornecimento de material de consumo 

e providências para realização de reuniões mensais 

e disponibilização de dois servidores.    
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♦ Participação no IV Encontro Nacional de 

Conselheiros em Brasília. 

♦ 5 viagens em Brasília para participação em reuniões  

do CONADE ( Conselho Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência) em Brasília 

♦ Participação em Cursos de Capacitação em Brasilia :  

B PC na Escola – 02; 

♦ Secretaria Nacional de Direitos Humanos - 02 

� 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 huma nos, que 

atuam na prestação de serviços e/ou defesa dos dire itos das 

pessoas com deficiência, visando a eficiência e efi cácia no 

desempenho de suas funções, bem como a melhoria dos  serviços 

oferecidos a esse segmento da população no Estado. 

No ano de 2010 destacamos: 

♦ A realização de palestras proferida para gestores 

de politicas públicas  governamentais e sociedade 

civil para implantação de conselhos municipais; 

♦ A realização de Capacitação de Grupos Gestores 

Municipais para operacionalização do Programa BPC 

na Escola; 

♦ Palestra informativa para Pais e Professores da 

Rede Municipal de Educação de Rialma, Alto 

Horizonte, Campinorte e Uruaçu enfocando o 

potencial das pessoas com deficiência.  

♦ Dando continuidade ao Projeto Cidadania em 

Movimento foram proferidas palestras sobre a 

Política de Defesa de Direitos da Pessoa com 

Deficiência nos seguintes municípios:  

Município Polo – Formosa 

o Total de Municípios convidados – 36 

o Total de Municipios presentes -06 

o Total de participantes – 97 

Município Polo – Goiânia 

o Total de Municípios convidados – 41 

o Total de Municípios presentes -08 

o Total de participantes – 42 

Município Polo – Santa Helena 

o Total de Municípios convidados – 28 

o Total de Municípios presentes -09 

o Total de participantes – 114 
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♦ Capacitaçao para atualização técnica da equipe 

desta gerência através de: 

o Congresso de Educação Inclusiva; 

o Seminário do Comitê de Saúde Mental; 

o Seminário sobre Intersetorialidade; 

o Capacitação no curso da Secretaria de  Saúde -

Capacitação Intersetorial em Álcool e outras 

Drogas. 

♦ Seminário Estadual de Capacitação de Gestores 

Públicos para enfrentamento da violência contra a 

pessoa idosa. 

� Ação 2954 – Campanhas, Eventos e Ações Educativas pa ra 

Garantia dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

Realizações:  

A ação visa  p romover ampla e contínua ação sócio 

educativa, visando  o combate à discriminação, bem realizar 

ações efetivar de garantia ao direito à acessibilid ade da 

pessoa com deficiência, conforme preconiza o Decret o 

5296/2004 de 04/12/2004 e definidos como prioridade  na 

Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Def iciência. 

No ano de 2010 destacamos: 

No que se refere a IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE 

ACESSIBILIDADE no ano de 2010 destacamos: 

♦ A elaboração de instrumentais para divulgação das 

ações de Acessibilidade na Capital e interior; 

♦ A realização de orientações em locais de 

atendimento público sobre Normas de Acessibilidade 

arquitetônica;  

♦ Visita técnica realizada ao CMTC – Transporte 

Acessível; 

♦ Divulgação do Pacto pela Década dos Direitos e da 

Dignidade das Pessoas com Deficiência que 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;  

♦ Apresentação do Pacto no Tribunal de Justiça de 

Goiás, no dia 02 de Dezembro de 2010: 103 

participantes. 
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PROGRAMA 3318 - PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

O Programa DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL visa efetivar o processo de impl antação do 

SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL em Goiás, de ac ordo com 

os princípios e diretrizes da Política de Assistênc ia Social 

e o Pacto de Aprimoramento da Gestão Estadual. 

� Ação 2895 - Implantação e Implementação de Unidades  

Administrativas Regionalizadas 

Realizações:  

Objetiva implantar unidades regionalizadas visando 

atender as demandas regionais e otimizar recursos h umanos e 

financeiros. 

A regionalização consiste na organização do territó rio 

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 Aprimorame nto da 

Gestão Estadual, firmado junto ao governo Federal, dentre 

elas a realização de pesquisas em parceria com Unive rsidades, 

tendo como objeto a definição do grau de vulnerabil idade da 

região. 

A exemplo dos anos anteriores, não foi possível 

implantar as unidades regionalizadas por falta de 

disponibilidade financeira apesar de possuir dotaçã o 

orçamentária para a execução da referida ação. 

Ao avaliar a prioridade “do referido pacto” intitul ada 

regionalização, a Secretaria de Cidadania e Trabalh o – SECT 

está atendendo a Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade por meio da realização de consórcios m unicipais 

para a execução de medidas socioeducativas de semil iberdade e 
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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 f unções com 

eficiência e eficácia, tendo em vista a efetivação do sistema 

descentralizado e participativo de Assistência Soci al em 

Goiás. 

Tendo em vista a importância da capacitação dos Em 

2010 o Projeto Cidadania em Movimento implantado em  2009, que 

tem como objetivo principal capacitar os gestores d a política 

de assistência social e desta forma descentralizá-l a, atingiu 

as metas previstas em março de 2010 e teve como púb lico-alvo: 

Agentes Operadores da Política de Assistência Socia l, do 

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e Adole scente, da 

Pessoa com Deficiência, do Idoso, dos Programas de 

Transferência de Renda e dos Direitos Humanos. Essa  

Capacitação teve como objetivo o fortalecimento do SUAS e 

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 Hum anos. 
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Capacitação Objetivo Público Alvo 
N.º de 

municípios 
N.º d e 

participantes 

Projeto Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 

Difundir o direito 
humano a alimentação 
adequada, bem como 
orientar sobre o 
aproveitamento 
integral de 
alimentos visando 
garantir alimentação 
nutritiva saudável e 
por menos custo. 

Conselheiros 
da A ssistência 
Social e áreas 
afins, 
gestores e 
técnicos da 
assistência 
social e 
lideranças 
comunitárias. 

19 5.572 

Centro de Referência  
de Assistência Social 
CRAS 

Orientar quanto aos 
serviços da Proteção 
Social Básica 

Coordenador e 
equipe de 
referência do 
CRAS, 
conselhos de 
ONGS. 

01 35 

Projovem Adolescente 

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

Coordenador, 
orientador 

social, 
facilitador de 

oficinas e 
técnico de 

referência do 
CRAS 

02 80 
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Capacitação Objetivo Público Alvo 
N.º de 

municípios 
N.º de 

participantes 

Cidadania em Movimento 
-Regiões: 

Metropolitana, 
Noroeste, Sudeste, 

Centro Goiano, Sul e 
Oeste. 

Informar e orientar 
sobre os serviços 

ofertados e 
coordenados pela 
Secretaria, suas 

superintendências 
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

51 91 

Seminário Local do 
Projeto “Tecendo Redes 
e Construindo Saberes” 

Construção do Plano 
Municipal de 

Enfretamento à 
Violência Sexual 

contra crianças e 
adolescentes; e 

criação do Fórum 
local 

Profissionais 
da Assistência 

Social 
(CREAS), 

Saúde, 
Educação, 

Conselheiros 
Tutelares e de 

Direito 

20 2.818 

I Módulo da primeira 
turma do Curso de 

Formação Continuada 
para Integrantes da 

Rede Estadual de 
Enfrentamento 

Capacitar os atores 
locais conforme 

diretrizes 
estabelecidas no 

Plano Nacional de 
Enfretamento à 

Violência Sexual 
infanto-juvenil. 

Profissionais 
da Assistência 

Social 
(CREAS), 

Saúde, 
Educação, 

Conselheiros 
Tutelares e de 

Direito 

27 108 
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Capacitação Objetivo Público Alvo 
N.º de 

municípios 
N.º de 

participantes 

Capacitação para 
equipe técnica e 

Educadores do PETI 

Orientar a equipe 
técnica e educadores 

quanto ao 
atendimento 

realizado junto as 
crianças e 

adolescentes  do 
programa. 

Técnicos e 
Educadores 

08 110 

Capacitação SISJOVEM 

Orientar as gestões 
municipais quanto a 

alimentação de dados 
no Sistema de 

Acompanhamento e 
Gestão do Projovem 

Adolescente 

Técnico de 
Referência do 

CRAS e 
Orientadores 

do Sistema 
SuasWeb. 

49 98 

Capacitação para ONG’S 
do Estado de Goiás – 

Capacitar para 
Intervir 

Orientar para 
qualificação das 

ONG’S visando 
fortalecer o 

controle social e 
consolidar o SUAS no 

Estado de Goiás 

Conselheiros, 
dirigentes e 

profissionais 
de entidades 

filantrópicas 
e técnicos da 

SECT. 

180 404 
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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 Polític a 

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 pr incípios 

fundamentados na ação educativa dialógica desenvolv endo-se 

entre equipe técnica da SECT e executores municipai s: 

gestores municipais de assistência social, profissi onais, 

prestadores de serviços e conselheiros municipais d e 

assistência social. 

Neste sentido, buscou-se identificar nas ações, 

serviços, programas e projetos desenvolvidos nos mu nicípios 

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 moni toramento 

é realizado ininterruptamente de modo a propiciar a os atores 

municipais condições seguras para o desempenho de s uas 

funções. 

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

monitoramento “in loco” no ano de 2010 foi realizad o para 

atender às seguintes situações:  

♦ Acompanhar e orientar a implantação dos CRAS.  

♦ Avaliar e orientar a execução das ações do 

Projovem Adolescente. 

♦ Foram também realizadas visitas 05 (cinco) a 

municípios cofinanciados com recursos do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome para averiguar situações insatisfatórias e 

denúncias de funcionamento irregular, 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 06 (seis)  

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. 
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No processo de acompanhamento e avaliação aos 246 

(duzentos e quarenta e seis) municípios foram prior izados os 

contatos diretos e personalizados aos profissionais  dos 

municípios, realizados em atendimentos individuais 

presenciais na Gerência, nas Coordenações, via tele fônica, e-

mail, bem como “in loco” em visitas técnicas aos mu nicípios, 

destacando-se as seguintes atividades: 

♦ Orientações gerais sobre o serviço socioeducativo 

Projovem Adolescente, referentes: implantação, 

funcionamento, expansão, aceite e ao Sistema de 

Informação do Serviço – SISJOVEM. 

♦ Informações Gerais aos Gestores e técnicos sobre 

os Benefícios  

♦ Assistenciais: BPC, Benefícios Eventuais, Programa 

BPC na Escola e a responsabilidade de cada ente 

federado para com os mesmos. 

♦ Esclarecimento de dúvidas quanto: questionários do 

BPC na Escola, aplicação do recurso financeiro 

destinado às despesas relativas as ações,  

pagamento de pessoal, bem como prestação de contas 

desses recursos. 

♦ Orientações aos municípios sobre a permanência 

e/ou restruturação do “Grupo Gestor” do BPC na 

Escola, assim como o compromisso do mesmo no 

acompanhamento das ações dos orgãos parceiros: 

Educação, Assistência Social, Saúde e Direitos 

Humanos. 

♦ Sensibilização junto aos 155 municípios no sentido 

de informar a necessidade de agilizar aplicação 

dos questionários do BPC na Escola, bem como a 

correção das erratas cometidas por alguns 

municípios, na inserção dos questionários no 

aplicativo do programa. 

♦ Orientações gerais aos técnicos e gestores sobre a 

Política da Assistência Social a fim de facilitar 

a compreensão dos benefícios assistenciais e do 

Programa BPC na Escola. 

♦ Distribuição de material informativo do Benefício 

de Prestação Continuada – BPC aos profissionais da 

área. 

♦ Orientações aos técnicos e gestores sobre os 

requisitos necessários para aquisição do BPC junto 

ao INSS e a inserção dos beneficiários e 

familiares nas atividades dos CRAS. 

♦ Esclarecimento de dúvidas aos técnicos e gestores 

quanto a senha e acesso ao sistema eletrônico para 

o envio dos questionários propostos pelo MDS, com 

objetivo de realizar diagnóstico sobre a 

regulamentação dos Benefícios Eventuais realizados 

no Estado de Goiás. 
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♦ Atendimentos individuais/presenciais dispensados a 

técnicos, gestores municipais de assistência 

social. 

♦ Orientações sobre implantação e operacionalização 

dos serviços ofertados nos CRAS e serviços de 

fortalecimentos de vínculos para pessoas idosas, 

crianças e suas famílias. 

♦ Informações sobre o Censo SUAS-2010. 

♦ Orientação sobre implantação e operacionalização 

das atividades do Projovem Adolescente. 

♦ Orientação sobre a utilização dos recursos: PAIF – 

Piso Básico Fixo; Projovem Adolescente – Piso 

Variável I; Serviço de Fortalecimento de Vínculos 

– Piso Básico Variável II. 

♦ Orientação sobre o Fundo Municipal de Assistência 

Social - FMAS 

♦ 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: 235; municípios 

em  gestão inicial: 08. No Estado, portanto, não 

há mais nenhum município desabilitado para a 

gestão. 

♦ Orientações sobre a utilização dos recursos 

federais na implementação das ações do PETI e 

CREAS; 

♦ Orientações sobre o funcionamento e atividades 

socioeducativas desenvolvidas com as crianças e 

adolescentes do PETTI; 

♦ Esclarecimento de dúvidas quanto ao preenchimento 

do CADSUAS – Campo 270 e envio das freqüências ao 

SuasWeb; 

♦ Orientações sobre implantação e implementação dos 

serviços ofertados nos CREAS; 

♦ Orientações sobre a implementação do Programa de 

Ações Integradas de Enfrentamento à Violência 

Sexual Infanto Juvenil – PAIR/Projeto Tecendo 

Redes e Construindo Saberes. 

♦ Esclarecimentos quanto às estratégias de ação e 

articulação referentes às atividades alusivas ao 

Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes – 18 de Maio. 

♦ Acompanhamento e Análise do Censo SUAS/2010 

(Gestão, Conselhos, CRAS E CREAS) por meio do 

sistema eletrônico SUAS WEB.   
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� Ação 2898 - Fortalecimento das Instâncias de Pactuaç ão 

e Controle Social 

Realizações:  

Objetiva promover o fortalecimento das instâncias d e 

pactuação e controle social, enquanto espaço de int erlocução 

e deliberação da Política de Assistência Social e d e efetiva 

participação popular no processo de gestão do SUAS.

Conforme estabelecido no Pacto de Aprimoramento da 

Gestão Estadual, à Secretaria de Cidadania e Trabal ho – SECT 

coube a realização de ações visando oferecer condiç ões de 

funcionamento da Comissão Intergestores Bipartite –  CIB e 

Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS cons iderando 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) 

♦ ampliação do espaço físico do CEAS em fase de 

reforma 

Avaliação da Execução 

Considerando a relevância destas instâncias, foram 

empreendidos todos os esforços no sentido de propor cionar 

condições de funcionamento e potencializar as ações  por elas 

desenvolvidas. 

Embora tenha havido avanços conforme indicações aci ma, 

ainda há desafios a serem superados, sobretudo, qua nto ao 

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

� Ação 2900 - Apoio Financeiro à Expansão de CRAS 

Realizações:  

Objetiva implantar e implementar Centros de Referên cia 

de Assistência Social – CRAS nos municípios goianos  conforme 

determina a Política Nacional de Assistência Social  – 

PNAS/NOB-SUAS visando a execução de serviços de pro teção 

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 açõe s 

executadas nos municípios objetivando potencializar  a 

proteção social básica. 

As medidas determinantes para a adoção do co-

financiamento das ações partiram do princípio da 
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responsabilização e compromisso da Secretaria de Ci dadania e 

Trabalho – SECT em apoiar financeiramente a implant ação e 

implementação dos CRAS/CREAS consolidando gradativa mente a 

gestão do SUAS em Goiás. 

Desde 2009 está em fase de implantação o processo d e 

cofinanciamento municipal, das ações de proteção so cial 

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 proc esso para 

repasse dos recursos aos municípios, no entanto ain da está em 

tramitação a lei que possibilitar este repasse, sen do que  

até o final do ano de 2010 a mesma não foi aprovada  pelo 

Senhor Governador e apresentada á Assembléia Legisl ativa do 

Estado. 

Rede CRAS(Centro de Referência da Assistência Socia l 

Fonte d e 
recursos 

N.º de municípios com CRAS
2008 2009

Co-financiado 
com recurso 
federal 

2009 2010

Financiado com 
recurso próprio 99 238 

TOTAL 
21 00 

Famílias referenciadas nos CRAS  

N.º de famílias 

referenciadas 

2009 2010

CRAS 488.329 1.007.600 

Rede CREAS (Centro de Referência Especializado da A ssistência 

Social) 

Fonte de 
recursos 

N.º de municípios com CREAS
2009 2010

Co-financiado 
com recurso 
federal 

54 103 

Financiado com 
recurso próprio 1 0 

TOTAL 55 103

Número de CREAS: Recursos próprios: 1            

Cofinanciados: 103 

Famílias referenciadas nos CRAS 

N.º de famílias 

referenciadas 

2009 2010

CREAS 3.120 4.159 

Observação: “Família referenciada é aquela que vive  em 

áreas caracterizadas  as como de vulnerabilidade, d e 

abrangência dos CRAS e CREAS.” (NOB/SUAS) 
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Observação: O número de municípios que implantaram 

CRAS com recursos próprios denota a credibilidade d os 

gestores municipais na implantação do SUAS, bem com o o 

esforço da equipe técnica da SECT na orientação dos  gestores 

no sentido da ampliação da capacidade de gestão e c onseqüente 

habilitação para expansão dos serviços, programas e  projetos. 

Com a expansão CRAS 2010, todos os municípios 

habilitados a gestão básica estão ofertando o servi ço do 

PAIF/CRAS com recurso federal, inclusive os que exe cutavam 

este serviço com recursos próprios. 
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2152 – FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – FECAD  

GESTOR:  

� Flávia Carreiro Albuquerque de Morais 

� Dineuvan Ramos de Oliveira  

PROGRAMA 1075 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

O programa visa ampliar os canais participativos da  

sociedade civil na definição e controle das Polític as  

Públicas de atendimento , promoção e defesa de 

direitos da criança e do adolescente. 

Constata-se que o Programa atingiu plenamente todos  os 

objetivos e metas propostas para o exercício de 201 0 o 

Programa buscou estabelecer parcerias com entidades  

reconhecidamente técnicas com fito de baixar os cus tos, 

ampliar os benefícios e atender um número maior de atores 

sociais que atuam no Sistema de Garantia de Direito s  - SGD. 

Segundo dados disponibilizados pelo Conselho Estadu al 

dos Direitos da Criança e Adolescente - CEDCA, a es trutura de 

participação requerida pelo Estatuto da Criança e d o 

Adolescente já se encontra implantada em 99% dos mu nicípios 

goianos – temos, atualmente, 245 Conselhos Municipa is dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e 243 Conselho s 

Tutelares em efetivo funcionamento no Estado. Apena s o 

município de Abadia de Goiás, ainda não possui cons elho de 

direito. 

As ações do Programa possibilitaram também a 

capacitação de 370 conselheiros tutelares e de dire itos e 

agentes institucionais, buscando a atuação mais efi ciente e 

eficaz dos mesmos no exercício de suas funções lega is na 

defesa e promoção dos direitos da criança e do adol escente. 

� Ação 2397 - Implantação e Aparelhamento de Conselho s 

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 243 conselh os 

tutelares e com 245 conselhos municipais dos direit os da 

criança e do adolescente, instalados e em pleno 

funcionamento, sendo que no ano de 2010, foram inst alados 

dois novos conselhos tutelares. Apenas o município de Abadia 

de Goiás, ainda não possui conselho de direito. 
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Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas  de 

forma integrada com Conselho Estadual dos Direitos da Criança 

e do Adolescente – CEDCA - GO. 

� Ação 2402 - Campanhas, Eventos e Ações Educativas p ara 

Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Realizações:  

A ação visa mobilizar e sensibilizar amplos segment os 

do poder público e da sociedade civil, para o enfre ntamento 

das problemáticas que afetam a população infanto-ju venil, por 

meio de parcerias e ações conjuntas. 

No ano de 2010, a Secretaria realizou diversas 

campanha e ações educativas como: 

♦ Campanha de Combate ao abuso e exploração “Tecendo 

Rede e Construindo Saberes” – PUC-GO/Fórum Goiano 

de Enfrentamento de Violência Contra Criança e 

Adolescente; 

♦ “18 de Maio” – Dia Nacional de Enfrentamento a 

Violência Contra Criança e Adolescente, Parceria 

com a Policia Rodoviária Federal; 

♦ “12 de Junho” – Sensibilização para Erradicação do 

Trabalho Infantil.  

O Estado de Goiás tem avançado no Enfrentamento a 

Violência Sexual Infanto Juvenil, e o Projeto Tecen do Redes 

Construindo Saberes, em convênio com o Governo Fede ral, tem 

como objetivo principal qualificar a Rede de atendim ento à 

criança e adolescentes e seus familiares com os Dir eitos 

Violados. 

Está sendo executado os Projetos de “Pesquisa e 

Reordenamento de Abrigo no Estado de Goiás” e “Avali ação e 

Monitoramento dos Serviços de Atenção à Saúde de Ado lescentes 

Grávidas que Sofrem Violência Doméstica”, ações vot adas para 

a garantia de direitos da criança e do adolescente.  Os 

recursos financeiros para execução destas pesquisas  são 

oriundos de uma parceria do CEDCA com a PETROBRÁS e  já foram 

repassados as entidades. 

Monitoramento e avaliação contínua em parceria com 

Fórum goiano de Enfrentamento a Violência. 

Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas  de 

forma integrada com o Fundo Estadual da Criança e d o 

Adolescente e Conselho Estadual dos Direitos da Cri ança e do 

Adolescente – CEDCA – GO 

� Ação 2418 - Capacitação Continuada de Conselheiros de 

Direitos e Tutelares 

Realizações:  

A ação visa capacitar os conselheiros tutelares e d os 

direitos da criança e do adolescente, buscando uma atuação 

mais eficiente e eficaz destes, no exercício de sua  função 
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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 Direito s da 

Criança e do Adolescente – CEDCA - GO. 

No ano de 2010, foi realizado curso de capacitação com 

conselheiros tutelares e de direitos para implantaç ão e 

implementação do Sistema de Informação Para Infânci a e 

Adolescência – SIPIA/CT/WEB, dos seguintes municípi os: 

Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Ca nedo, 

Goianira, Teresópolis, Guapo, Nerópolis, Mineiros. 

Está prevista uma nova capacitação para os dias 15 e 

16 de dezembro do corrente ano, em Goiânia para con selheiros 

tutelares e de direitos dos seguintes municípios: Á gua Fria 

de Goiás, Águas Lindas, Alexânia, Anápolis, Buriti de Goiás, 

Cabeceiras, Carmo do Rio Verde, cidade Ocidental, C orumbá de 

Goiás, Cocalzinho, Cristalina, Formosa, Guaraíta, H eitoraí, 

Itaberaí, Itaguari, Itaguaru, Itapirapuã, Luziana, Mimoso de 

Goiás, Morro Agudo, Mossâmedes, Novo Gama, Padre Be rnado, 

Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, S ão Luis 

dos Montes Belos, Taquaral, Uruana, Valparaíso e Vi la Boa.  

A Secretaria de Cidadania e Trabalho promoveu o 

Projeto denominado “Cidadania em Movimento”, no qua l foi 

oferecido um curso de capacitação para conselheiros  

tutelares, conselheiros de direitos e operadores do  sistema 

de garantia de direitos. 

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CEDCA,firmou parceria com a Pontifíci a 

Universidade Católica de Goiás, para criação da Esc ola de 

Formação de operadores do Sistema de Garantia de Di reitos, 

com a finalidade de capacitar 1.400 conselheiros tu telares e 

de direitos dos 246 municípios do Estado, oferecend o-lhes  um 

curso  40 horas/aulas. Até o momento foram capacita dos 370 

conselheiros de 94 municípios, o convenio será adit ivado para 

continuidade em 2011. 
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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 f ormação de 

valores, por meio de propostas inovadoras, num ambi ente 

democrático e de valorização humana. 

� Visão de Futuro 

Tornar-se um sistema de referência nacional de 

qualidade na Educação, caracterizado por ações soli dárias, 

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 2008-201 1 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida):

A linha de atuação da Secretaria Estadual da Educaç ão 

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

“Goiás Cidadania e Bem Estar Social – Educação 

Universalizadora de Oportunidades”, que objetivou c riar 

condições aos goianos, acesso e facilidade de atend imento aos 

bens sociais e ao mercado de trabalho, permitindo o  pleno 

exercício da cidadania. Nessa linha, a SEDUC desenv olveu 

inicialmente seis grandes programas: Programa Educa cional 

Salário Escola; Programa Educação Cultura e Movimen to; 

Programa Nossa Escola: Uma Ponte para Cidadania; Pr ograma 

Educação e Trabalho; Programa Valorização e Desenvo lvimento 

dos Profissionais da Educação e Programa Gestão, 

Infraestrutura e Tecnologias. Sendo quarenta e duas  ações 

compondo estes Programas. Com a Reforma Administrat iva do 
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Estado, implementada pela Lei n° 16.272, de 30/05/2 008, o 

Programa Educação e Trabalho foi transferido para a  

Secretaria de Ciências e Tecnologias. O Programa Ed ucacional 

Salário Escola, embora consignado orçamento desta P asta, a 

partir do exercício de 2008, teve sua execução inte grada às 

ações da Secretaria de Cidadania e Trabalho. 

� Objetivo Geral: 

Garantir a Educação Básica pública de qualidade par a 

todos, por meio da coordenação das ações educaciona is que 

visam consolidar a universalização do acesso escola r, a 

ampliação da eqüidade educacional, a elevação do pa drão 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 dezemb ro 

de 1944, publicado no Diário Oficial de 18.01.45, c riou 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 Sa úde da 

Secretaria, que passa a integrar os quadros da Admi nistração 

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: Secret aria 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, fican do apenas 
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Secretaria da Educação. Mas, a Lei nº. 12.163, de 0 7.04.1995, 

introduz alterações na estrutura organizacional bás ica da 

administração direta do Poder Executivo e, novament e, a 

Secretaria volta à denominação de Secretaria da Edu cação 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 Secreta ria de 

Ciência e Tecnologia criada à época. 

Compete à Secretaria de Estado da Educação, conform e 

Decreto nº. 5.974/2004: 

♦ Formular e implementar a política estadual de 

educação, voltada para a melhoria da qualidade de 

vida da população e o acesso ao mercado de 

trabalho; 

♦ Desenvolver a pesquisa educacional; 

♦ Controlar os recursos financeiros necessários ao 

custeio e ao investimento no sistema de ensino e 

no processo educacional; 

♦ Universalizar a oferta da educação compromissada 

com a municipalização e a crescente melhoria da 

sua qualidade; 

♦ Garantir o acesso e a permanência do aluno na 

escola, assegurando um ensino fundamental com 

qualidade e oferecendo, prioritariamente, o 

ensino médio; 

♦ Oferecer a escolarização regular a adolescentes e 

a adultos que não a tenham iniciada ou concluída, 

visando o prosseguimento de seus estudos; 

♦ Coordenar a elaboração da proposta do Plano 

Estadual de Educação, previsto no art. 159 da 

Constituição Estadual, em harmonia com as 

entidades associativas e sindicais das áreas 

educacional e ambiental e do setor produtivo; 

♦ Publicar as informações gerais e técnicas 

relativas à educação; 

♦ Controlar e fiscalizar o funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino de diferentes graus e 

níveis, exceto os do ensino superior; 

♦ Promover a formação continuada dos docentes e dos 

técnicos administrativos da Secretaria; 

♦ Desempenhar outras atividades correlatas. 
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AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese Da Gestão – Aspectos Gerais 

A Gestão da Secretaria da Educação – SEDUC 

incorporando as orientações emanadas do Governo do Estado, 

fundamentando suas ações em programas implementados  com 

planejamento, participação, avaliação, parcerias e 

valorização do servidor. É uma administração que en volve os 

diversos integrantes da equipe, da administração ce ntral,  de 

todas as subsecretarias regionais destacando a impo rtância da 

execução do projeto político-pedagógico na unidade escolar, 

com  a participação ativa dos conselhos escolares, bem como 

no processo ensino-aprendizagem. 

A Secretaria da Educação desenvolveu quatro grandes  

programas executados de forma cooperativa, com prev isão para 

solução de problemas, para o atendimento à demanda da 

sociedade, o aproveitamento de oportunidade de inve stimento, 

a mobilização das equipes em rede  e a construção d e uma 

visão compartilhada.  

No âmbito da gestão de recursos humanos a Secretari a 

promoveu a correção de incentivos funcionais aos se rvidores 

das carreiras do magistério e técnico- administrati vo. Foram 

concedidas as progressões verticais e horizontais, 

gratificações de titularidades, capacitação dos pro fissionais 

da educação. 

Em atendimento aos padrões de funcionamento foram 

adquiridos para as unidades escolares móveis e equi pamentos 

modernos, carteiras e conjuntos escolares, conjunto  do 

professor, eletrodomésticos para as cozinhas das es colas, 

computadores, equipamentos para suporte, servidor, nobreak, 

switch entre outros, objetivando a segurança e a me lhoria da 

informatização de toda rede estadual.  

As ações da SEDUC revestem-se de um caráter de 

assessoramento e apoio à escola, com o firme propós ito de 

possibilitar a conquista da autonomia pedagógica, 

administrativa e financeira, bem como, o efetivo al cance da 

qualidade da educação. 

O desafio é de fazer da escola o foco privilegiado das 

políticas públicas propostas pelo Estado. Os progra mas e 

ações da Secretaria da Educação estão alinhados com  as 

diretrizes organizacionais do Governo. 

A estrutura organizacional é descentralizada atravé s 

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

que são Unidades Administrativas responsáveis pelo apoio, 

assessoramento, monitoramento e avaliação das Unida des 

Escolares do Sistema Estadual de Ensino sob sua juri sdição e 

demais encargos atribuídos por delegação, desta for ma 

implementou-se um sistema de rede envolvendo três i nstâncias:  

♦ Instância I – técnicos pedagógico-operacionais; 
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♦ 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 Públi ca 

de Qualidade, com investimento em capacitação e pro jetos 

pedagógicos que alcancem diretamente a escola. Assi m, tem 

realizado inúmeras ações que visam o sucesso do alu no na 

escola, implementando planos e projetos que estimul am e 

reforçam os laços entre estudantes, escola e comuni dade, 

valorizam a produção cultural, artística e científi ca da 

educação e integram a comunidade escolar à produção  de novos 

conhecimentos. 

Dentro desta perspectiva a Secretaria apresentou co mo 

uma das políticas públicas desta gestão a implantaç ão da 

Escola Estadual de Tempo Integral e a Ressignificaç ão do 

Ensino Médio. Hoje a rede conta com 120 Escolas Est aduais de 

Tempo Integral. Nasceram de um projeto elaborado pe la 

Secretaria em 2006 para atender a determinação do G overno de 

Goiás de oferecer no Estado uma educação que integr e o 

estudante ao mundo que o cerca, que o torne autônom o para 

pensar e agir como cidadão, e que o permita alcança r e 

garantir o seu sucesso dentro e fora da escola. É i mportante 

destacar que em 2010 foram executadas ações de capa citação 

dos profissionais de todas as unidades escolares, 

desenvolvendo práticas pedagógicas no sentido de as segurar 

uma ação integrada e competente entre os diversos m omentos 

que compõem o currículo escolar de tempo ampliado. 

No que tange a Ressignificação do Ensino Médio tem- se 

hoje 247 unidades escolares desenvolvendo projetos 

inovadores.  

Objetivando ter um espaço pedagógico que propicie a o 

aluno maiores oportunidades de desenvolvimento tant o na 

leitura quanto na escrita, foram adquiridos livros literários 

para renovação dos acervos do Cantinho de Leitura e  

bibliotecas, que contemplam também os alunos portad ores de 

necessidades educacionais especiais. 

A SEDUC desenvolve ainda o Projeto Movimento Cidada nia 

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 seto res 

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, tolerânci a, 

companheirismo, humanizando a convivência pacífica e cidadã, 

colocando em evidência as várias ações de cidadania  que 

permeiam o viver do cidadão, em especial, aquelas d a 

sociedade civil organizada.  

Para a valorização profissional foram oferecidos 

cursos na modalidade presencial, considerando-se, s obretudo, 
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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 valorizaçã o da 

cultura e da arte, de resgate de tradições, do faze r pela 

comunidade para a comunidade. Trabalham com diversa s 

modalidades de oficinas, acompanhamento pedagógico e 

desenvolvimento de projetos de inclusão social de c rianças, 

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

oportunidades para a consolidação da educação integ ral, 

objetivando evitar ociosidade e buscar uma vivência  plena da 

cidadania. 

O Estado de Goiás, também, se destaca como o pionei ro 

na oferta de alimentação escolar para os estudantes  de Ensino 

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

agosto de 2006, completando três anos e meio de imp lantação. 

Foram disponibilizados recursos financeiros do Teso uro 

Estadual para o Programa de Alimentação Escolar, co m o 

objetivo de contribuir para o enriquecimento nutric ional da 

alimentação dos alunos, através da compra de alimen tos com 

maior qualidade e em maior quantidade, favorecendo o 

crescimento, o desenvolvimento cognitivo, a aprendi zagem e o 

rendimento escolar. 

O Programa Escola Estadual de Tempo Integral, atend e 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 condiç ões de 

aprendizagem. 

Com mais verba foi possível melhorar sensivelmente a 

quantidade e a qualidade dos alimentos adquiridos, 

possibilitando formação de hábitos alimentares saud áveis, por 

meio de cardápios balanceados. 

Foram equipadas as cozinhas das Unidades Escolares com 

(geladeiras, freezers, fornos, fogões) e utensílios  (pratos, 

cubas, caçarolas, tigelas, copos); bem como a capac itação dos 

servidores que atuam no PNAE, além de fornecer tran sporte e 

diárias para os servidores e membros do Conselho de  

Alimentação Escolar para supervisionarem o programa . Foram 

elaborados livros, cartilhas, folhetos, folders, fi lipetas e 

guias que contém informações atualizadas sobre os t emas 

“Alimentação saudável, Higiene, Sanitização, Doença s crônicas 

não transmissíveis, Cardápios etc”.  Durante os trê s últimos 

anos as escolas foram subsidiadas com mais de 5.000  sugestões 

de cardápios, nutricionalmente completos, que atend em ao 

disposto na Resolução CD/FNDE/ nº. 38 de 16 de julh o 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 desenv olvimento 

da liderança escolar, possibilitando a troca de exp eriências 

em políticas de desenvolvimento e práticas de lider ança nas 

escolas, como instrumento de melhoria da educação. 
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Destaca-se, também, o Programa Estadual de Educação  

para a Diversidade numa Perspectiva Inclusiva – PEE DI que 

completou 11 anos em 2010. A celebração desses 11 a nos quer 

se traduzir em reconhecimento de um projeto ousado,  que tem 

pensado uma educação que estabelece uma ponte, faze ndo a 

passagem de uma escola fundada na homogeneidade par a uma 

escola alicerçada na diversidade, continuamente, a fim de 

cumprir o preceito constitucional do direito à educ ação.  

Vale ressaltar que são realizados todos os anos o 

Censo Escolar nas escolas públicas e privadas do Pa ís pelas 

Secretarias Estaduais, em parceria com as Secretari as 

Municipais de Educação e serve de base para a formu lação de 

políticas públicas e para distribuição de recursos públicos 

(Merenda Escolar, Transporte Escolar, Livros Didáti co, 

Implantação de Bibliotecas, Dinheiro Direto na Esco la, entre 

outros). 

O Banco de dados resultado do Censo é utilizado por  

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

Agricultura, Secretaria Nacional de Justiça, para a  

realização do SAEB (Sistema Nacional de Avaliação d a Educação 

Básica), ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e SA EGO 

(Sistema de Avaliação da Educação no Estado de Goiá s), e por 

organismos internacionais, (UNESCO e a UNICEF, ONGs ) e ainda 

é fonte de pesquisa para estudantes de todo o Brasi l. 

A implementação do Sistema de Gestão Escolar - SIGE , 

contribui para informatizar as unidades escolares d a rede 

proporcionando informações gerenciais para o sistem a 

educacional e preparar o banco de dados da escola p ara o 

processo de matrícula informatizada, culminando na elaboração 

de diagnósticos que contribuam para: 

♦ 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. 

� Planejamento – instrumentos utilizados além do 

PPA/LOA 

A Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) desempen ha 

um papel fundamental na integração dos sistemas edu cacionais 

em Goiás, promovendo a articulação com os município s, 

divulgando o programa Todos pela Educação e assesso rando as 

secretarias municipais no diagnóstico e na preparaç ão do 

Plano de Ações Articuladas (PAR). 

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

articulado de ações, com apoio técnico/financeiro p elo 

Ministério da Educação, que visa o cumprimento das metas do 

Compromisso e a observância das suas diretrizes”. 

Dimensões analisadas no PAR: 

♦ Gestão Educacional; 



2201 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 

149 

♦ Formação de professores e de profissionais de 

serviço e apoio escolar; 

♦ Práticas pedagógicas e avaliação; 

♦ Infraestrutura física e recursos pedagógicos. 

A equipe técnica da Secretaria realizou visitas aos  

246 municípios, fazendo repasse das informações ori undas do 

MEC, necessárias para a implementação e acompanhame nto dos 

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

municípios goianos aderiram ao PAR, definindo quais  as áreas 

que precisam de financiamento ou de assessoria técn ico-

pedagógica, cadastraram seus Planos no MEC e se enc ontram 

atualmente em execução. 

Nesse processo, a Secretaria ampliou, na prática, a  

sua abrangência para muito além das 1.095 escolas e staduais. 

A Secretaria tem agora a sua atenção voltada, també m, para os 

projetos das 2.379 escolas municipais do Estado de Goiás. Uma 

responsabilidade que depende do grau de adesão de c ada 

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 Com promisso 

Todos pela Educação”, o qual prevê uma mobilização social com 

a participação de todos os entes da federação, a Un ião em 

regime de colaboração com Estados e Municípios, sob  a forma 

de programas e ações de assistência técnica e finan ceira em 

prol da melhoria da qualidade da educação básica br asileira. 

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 B ásica 

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

A Secretaria participou da formulação das políticas  

públicas em sua área de atuação, através da partici pação em 

seminários, fóruns, jornadas com áreas sociais afin s, 

conferências e conselhos, por meio de representante s legais. 

As estratégias e planos da SEDUC estão estabelecido s no Plano 

Plurianual e no Plano de Ação. Na educação há diret rizes 

nacionais bem definidas, baseadas nas legislações: federal e 

estadual: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nac ional, Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Estadual, Diretri zes e 

Parâmetros Curriculares Nacionais, Resoluções dos C onselhos 

Nacional e Estadual de Educação.  

As estratégias utilizadas para a formulação de 

políticas educacionais que norteiam os avanços da S EDUC 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 fí sicas e 

pedagógicas para o ensino- aprendizagem. 
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� Descrição dos principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações 

Os principais indicadores de desempenho dos program as 

são: 

PROGRAMA NOSSA ESCOLA: UMA PONTE PARA CIDADANIA 

1. Número de alunos atendidos com projetos pedagógi cos 

especiais/Número de alunos existentes na redex100 

PROGRAMA GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIAS 

1. Escolas beneficiadas com repasses de recursos 

financeiros/Número de escolas existentes na rede x1 00. 

2. Número de escolas atendidas com equipamentos/Núm ero 

de escolas existentes na rede estadual de ensinox10 0  

3. Número de unidade educacional beneficiada com 

obras/Número de unidade educacional existente na re de 

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.

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 1853 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO 

CIDADÃO - VAP VUPT. 

� Ação 2553 - Implantar Padrão Vapt-Vupt Nos Órgãos D o 

Estado 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

(   ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

(   ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1901 - EDUCAÇÃO, CULTURA E MOVIMENTO 

� 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, Ed ucação 
Ambiental, Saúde e Prevenção. 

Produto 
Meta Física 

Executada 
Meta Financeira 

Executada (R$1,00) 

Escola 190 36.800,00 

A Secretaria de Estado da Educação, adotando uma 

política de formação emancipadora, estabeleceu, a p artir de 

2007, condições para o atendimento ao aluno em temp o 

integral, consolidado hoje por meio do Programa de Ações 

Educativas Integradoras.  

De forma sistematizada, a Seduc implementa projetos  

nas diversas áreas do saber, assegurando ao aluno d e tempo 

integral a oportunidade de participar de atividades  

educativas que prolonguem a sua permanência na esco la de 

maneira formadora e prazerosa. 

Este relatório explicita o resultado das ações que 

norteiam essa política de formação integral, implem entada 

pelos Projetos de Atividades Educacionais Complemen tares.  

As ações propostas pelos projetos desenvolvidos nos  

PRAEC’s constituem um esforço maior no intuito de p romover a 

integração do estudante com sua comunidade escolar e 

familiar, oferecendo-lhe subsídios para uma postura  voltada 

ao fortalecimento dos princípios morais, éticos e e stéticos, 

ao desenvolvimento de valores, atitudes de compromi sso, de 

solidariedade, de responsabilidade, de espírito dem ocrático, 

de relações de respeito para consigo e com o próxim o.  

No que se referem aos resultados, as metas foram 

alcançadas de forma parcial, tendo em vista que for am 

atendidas 190 (cento e noventa) escolas, benefician do 

aproximadamente 10.000 (dez mil) alunos participant es dos 

Projetos de Atividades Educativas Complementares – Praec´s, 

com kit de material pedagógico. Vale dizer que para  o 

cumprimento efetivo da meta estabelecida, está em a ndamento 

nesta secretaria, processo para a descentralização de 

recursos às unidades escolares que aderiram aos Pro jetos de 

Atividades Educacionais Complementares em 2010. 

� Projetos de Atividades Educacionais Complementares – 

Praec’s 

As ações do Praec contemplam, diretamente, os diver sos 

campos do conhecimento. Estão ligadas às áreas de a rtes, do 
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desporto, da formação para o exercício da cidadania , educação 

ambiental e saúde e prevenção, cujos projetos podem  ou não 

estar condicionados à abertura da escola aos finais  de 

semana. No campo das artes podem ser desenvolvidas atividades 

que contemplem: artes visuais, artes cênicas, dança , 

fanfarra, banda, coral, capoeira; em educação ambie ntal 

propõe-se ações referentes a: horta escolar, jardin agem, 

otimização e preservação do espaço escolar, do meio  ambiente, 

do reflorestamento; no que se refere ao desporto: a tletismo, 

tênis de mesa,  futebol, voleibol, basquetebol, par adesporto 

e outros. 

Total de Projetos por Gerência/Núcleo 

ANO CEPCA GEDE NEA NUPES TOTAL 

2010 305 292 301 285 1.183 

Legenda: 

CEPCA - Centro de estudos e pesquisa Ciranda da Art e 

GEDE - Gerência de Desporto Educacional 

NEA - Núcleo de Educação Ambiental 

NUPES- Núcleo de Programas Especiais 

� Cidadania - Saúde e Prevenção nas Escolas 

Esse projeto, trata-se de uma ação intersetorial en tre 

os Ministérios da saúde e da Educação, Secretaria d e Estado 

da Educação e Secretaria de Estado da Saúde do Esta do de 

Goiás, voltado para a promoção da cidadania saudáve l, visando 

a redução da vulnerabilidade da comunidade escolar em relação 

a gravidez na adolescência, ao uso de drogas, à con taminação 

de doenças sexualmente transmissíveis (DST) e outro s 

conflitos.   

Dados sobre o projeto 

Ano Subsecretaria Municípios 

Nº de 

Unidades 

Escolares 

Alunos 

2010 19     28     57 8.000 
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� Arte  

No que se refere ao universo da Arte, esta se 

constitui em um elemento significativo na formação 

identitária, envolvendo-se no cotidiano escolar, co mo 

expressão de cultura que é, fenômeno estético e com unicador, 

por ser um transmissor de significados singulares, “que não 

podem ser veiculados pelas linguagens discursiva e 

científica”.  

A legalização da Arte no currículo escolar foi um 

avanço, pois reverberou no entendimento em relação à Arte e à 

formação humana. Nesse contexto, e frente a carênci a de 

educadores da disciplina arte, a Secretaria de Esta do da 

Educação de Goiás, compreendendo que esse profissio nal deve 

ter clareza e consistência epistemológica bem como estreito 

contato com o universo artístico, desenvolve, nesse  sentido, 

uma política de formação continuada para professore s que, 

mesmo sem a formação específica na área, ministram aulas de 

arte, além de viabilizar, por meio de concurso públ ico, o 

ingresso de profissionais da área no quadro de prof essores da 

rede. 

� Mais Educação 

O Programa Mais Educação integra as ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) como estratégia d o 

Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada 

escolar e a organização curricular, na perspectiva da 

Educação Integral, tendo como prioridade contribuir  para a 

formação integral de crianças, adolescentes e joven s, 

articulando, a partir do projeto escolar, diferente s ações, 

projetos e programas nos Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

O Programa Mais Educação é elemento de articulação,  do 

arranjo educativo no bairro, em conexão com a comun idade 

tendo em vista que se organiza, em torno da escola pública, 

ações na área da cultura, do esporte, dos direitos humanos, 

do desenvolvimento social e outras, considerando no vos 

territórios educativos.  

Dados do Programa Mais Educação 

  

ANO 2010 

Nº de Escolas 209 

Nº de Alunos 42.531 
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� Movimento Cidadania e Paz 

O Movimento Cidadania e Paz/Bandeira da Paz nasceu 

como uma proposta das escolas visando enfrentar col etivamente 

a realidade e envolver o maior número possível de s egmentos 

da sociedade, organizações sociais e setores públic os, 

otimizando-se as ações isoladas a fim de que, em se u 

conjunto, atuem para a mobilização permanente pela vida. 

Dentre as propostas desse projeto, destaca-se a 

realização de atividades para estimular o exercício  cotidiano 

da cidadania, de propiciar, no dia-a-dia, o incenti vo aos 

valores de solidariedade, tolerância, companheirism o, 

respeito humano e ao espaço físico da escola, human izando-se, 

assim, a convivência pacífica e cidadã. Contribuir para 

colocar em evidência as várias ações de cidadania q ue 

permeiam o viver do cidadão, em especial aquelas da  sociedade 

civil organizada que resultam em ações e de lazer c omo também 

de preservação e manutenção do patrimônio público. 

O Projeto Movimento Cidadania e Paz é oferecido em 

todas as escolas da rede estadual de ensino e princ ipalmente 

naquelas que desenvolvem o Projeto Espaço de Cidada nia, 

organizado nas trinta e oito Subsecretarias Regiona is de 

Educação. 

Dados sobre Movimento Cidadania e Paz 

Atividade desenvolvida Quantitativo 

Municípios participantes 246 

Unidades Escolares Visitadas 569 

Alunos beneficiados 217.616 

Professores participantes 10.928 

Palestras proferidas 881 

Seminários realizados 330 

Gincanas de Arrecadação de Alimentos 92 

Caminhadas em prol da Paz 538 

� Ação 2781 - Realização dos Jogos Estudantis; 

Realizações: 

Olimpíadas Escolares do Estado de Goiás 

4592 – Realização das Olimpíada s Escolares do Estado de 
Goiás (arbitragem, alimentação, hospedagem, transpo rte, 
material de consumo, serviços diversos). 

Produto 
Meta Física 
Executada 

Meta Financeira 
Executada (R$1,00) 

Aluno 54.943 704.176,46 
Olimpíadas Escolares – Fase 
Nacional 

777.242,76 

As olimpíadas escolares do Estado de Goiás é um eve nto 

que visa dar continuidade e implementar, ainda mais , as 

competições esportivas estudantis que vem sendo dese nvolvidas 

ao longo dos anos, com grande aceitação no âmbito d a 
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comunidade escolar e da população em geral de todo o 

Território Goiano. 

Este evento conta com a participação de alunos das 

faixas etárias 12 a 14 anos, categoria infanto e 15  a 17 

anos, categoria juvenil, regularmente matriculados e 

freqüentes nos estabelecimentos de ensino da rede p ública 

Federal, Estadual, Municipal e rede Privada do Esta do de 

Goiás, distribuídos nos 246 municípios e nas 38 

Subsecretarias Regionais de Ensino. 

São disputas as modalidades de Atletismo, Basqueteb ol, 

Futsal, Handebol, Judô, Natação, Tênis de Mesa, Vol eibol e 

Xadrez, todas para ambos os sexos e dividida nas se guintes 

Fases: Escolar, Municipal, Intermunicipal, Regional , Estadual 

e Nacional. 

Fase III – Intermunicipal 

Jogos entre os campeões dos municípios jurisdiciona dos 

a cada Subsecretaria Regional de Educação com recur sos 

proveniente da Seduc e de patrocínios conseguidos p elos 

coordenadores das subsecretarias, a etapa teve a pa rticipação 

de 42.991 alunos/atletas. 

Fase IV – Regional 

Jogos Regionais envolvendo os campeões das 38 

Subsecretarias Regionais de Educação, reunidos em 1 2 chaves, 

observando-se a proximidade geográfica das Subsecre tarias. 

Este ano tivemos a participação de 7.352 alunos/atl etas com 

participação efetiva em todas as modalidades disput adas. 

Fase V – Estadual 

Jogos Estaduais, onde participaram os campeões das 

doze regiões, nas 09 modalidades disputadas. A sede  escolhida 

foi a cidade de Ceres e tivemos a participação de 4 .600 

atletas. 

Fase Estadual – Abertura das Olimpíadas Escolares d o Estado 

de Goiás 
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Etapa Nacional das Olimpíadas Escolares 2010 

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB), em parceria com  o 

Ministério do Esporte e as Organizações Globo, vem realizando 

as Olimpíadas Escolares, que são disputadas em 02 c ategorias, 

Infantil de 12 a 14 e Juvenil de 15 a 17 anos. 

A Prefeitura Municipal de Goiânia, visando viabiliz ar 

os recursos necessários ao cumprimento de todas as exigências 

que constam no Caderno de Encargos enviado pelo Com itê 

Olímpico Brasileiro (COB), buscou parceria junto ao  Governo 

do Estado de Goiás que está arcando com parte das d espesas da 

realização do evento. 

A categoria Infantil foi disputada na cidade de 

Fortaleza/CE, os alunos/atletas, em número de 147, 

deslocaram-se até a cidade de ônibus cedido pela Se duc/GO. As 

despesas de alimentação e hospedagem ficaram a carg o do 

Comitê Olímpico Brasileiro – COB. 

Pela primeira vez o Estado de Goiás sediou as 

Olimpíadas Escolares, na qual participou delegações  das 27 

Unidades Federativas, juntamente com uma delegação desta 

capital, contando com cerca de 5 mil pessoas que, n o período 

de 02 a 13 de dezembro de 2010, disputarão a Etapa Nacional 

das Olimpíadas Escolares 2010. 

As disputas aconteceram em 8 modalidades individuai s 

(atletismo, ciclismo, ginástica rítmica, judô, nata ção, 

taekwondo, tênis de mesa e xadrez) e 4 coletivas 

(basquetebol, futsal, handebol e voleibol).  

Na categoria Juvenil disputada em Goiânia/Go tivemo s a 

participação de 172 alunos/atletas, representando o  Estado de 

Goiás, as despesas  com hospedagem e alimentação do s 

alunos/atletas do interior do Estado foram financia das pelo 

Comitê Olímpico Brasileiro – COB. 

� Ação 2783 - Aquisição de Material Esportivo e 

Equipamentos Artísticos; 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 1902 - NOSSA ESCOLA: UMA PONTE PARA A CIDA DANIA 

� Ação 2103 - Desenvolvimento de Ações Pedagógicas da  

Educação de Jovens e Adultos 

Realizações:   

23.624 – ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / ESCOLA  DA VIDA  

Produto: ALUNO ATENDIDO                                                                                       
Unidade: ALUNO                                                        

Físico Realizado Financeiro Realizado 

908 13.944,27 

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás 
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23.538 – CONSTRUÇÃO DAS DIRET RIZES PEDAGÓGICAS E DE GESTÃO DA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. 
Produto: ALUNO ATENDIDO                                                                              
Unidade: ALUNO                                                  

Físico Realizado Financeiro Realizado 

45.504 20.040,00 

   Nº de municípios beneficiados:  Estado de Goiás 

23.578 - MOSTRA DE RESULTADOS DO PROGRAMA VIVA E RE VIVA  

Produto: ALUNO ATENDIDO COM I MOSTRA DE USO PEDAGÓG ICO DAS 
TICS/EJA           Unidade : ALUNO                                            

Físico Realizado Financeiro Realizado 

2.728 7.960,00 

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás 

 3184 - REALIZAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS / ENSINO FU NDAMENTAL 

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

Físico Realizado Financeiro Realizado 

7.203 64.948,74 

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás 

3187 – REALIZAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS / ENSINO MÉD IO  

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

Físico Realizado Financeiro Realizado 

22.155 - 

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás 

� Ação 2200 - Municipalização da Educação Infantil e 

Primeira Fase do Ensino Fundamental 

Realizações:   

3689 - MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIME IRA FASE 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Produto: TURMA MUNICIPALIZADA                                                                       
Unidade: UNID                                                           

Físico Realizado Financeiro Realizado 

1 306.479,30 

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás  
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� Ação 2239 - Correção do Fluxo Escolar Idade/Série –

Acelera Goiás 

Realizações: 

20158 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO-PED AGOGICO – 
CORREÇÃO DE FLUXO / IDADE SERIE 
Produto: ALUNO ATENDIDO                                                        
Unidade: ALUNO 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

2.074 527.885,23 

   Nº de municípios beneficiados: 70 

  

� Ação 2621 - Escola de Tempo Integral 

Realizações: 

20129 – AQUISIÇAO DE KIT EDUC. PARA REALIZAÇÃO DE A TIVIDADES 
PEDAGOGICAS, CIVICAS E HIGIENICAS PARA ESCOLAS DE T EMPO 
INTEGRAL 
Produto: ALUNO ATENDIDO                                                           
Unidade: ALUNO 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

16.838 824.867,53 

   Nº de municípios beneficiados: 77 

19912 – ENCONTRO PEDAGOGICO PARA IMPLEMENTAR AÇOES A SEREM 
DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL 
Produto: ALUNO ATENDIDO                                                                               
Unidade: ALUNO 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

16.838 733.277,01 

   Nº de municípios beneficiados: 77 

� Ação 2786 - Desenvolvimento de Ações Pedagógicas do  

Ensino Fundamental 

Realizações:   

23146 – AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ARTÍSTICOS PARA UES CONSUMO / 
PERMANENTE  
Produto: ALUNO BENEFICIADO                                                            
Unidade: ALUNO 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

329.336 63.637,50 

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás 

23106 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS  A SEREM 
UTILIZADOS PELA COMUNIDADE KALUNGA  
Produto: ALUNO ATENDIDO COM MA TERIAL DIDÁTICO / KALUNGA                          
Unidade: ALUNO 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

223 28.390,00 

   Nº de municípios beneficiados: 3 
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26882 – REALIZAÇÃO DA 2ª  SEMANA NACIONAL DE LEITUR A E 
LITERATURA 
Produto: ALUN O/PROFESSOR ATENDIDOS                              
Unidade: ALUNO/PROFESSOR  

Físico Realizado Financeiro Realizado 

781 242.376,03 

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás 

20159 – DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO PEDA GÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
Produto: ALUNO ATENDIDO                                                                               
Unidade: ALUNO 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

11.277 36.116,67 

   Nº de municípios beneficiados: 18 

  23.263 – ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, REIMPRESSÃO E DIS TRIBUIÇÃO 
DE MATERIAL  
Produto: ALUNO ATENDIDO                                                                               
Unidade: ALUNO 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

- 3.251.780,00 

  Nº de municípios beneficiados: 246 

23445 – REALIZAÇÃO DA 4ª AMOSTRA DE CONHECIMENTO CU LTURAL E 
ARTE E 16ª FEIRA DE CIÊNCIAS  - PENSAR 
Produto: ALUNO PARTICIPANTE DA FEIRA DE CIENCIAS/ PROFESSORES                                        
Unidade: ALUNO 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

5.505 421.000,80 

  Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás 

� Ação 2788 - Gestão Democrática Escolar 

Realizações: 

Produto: Gestão  Escolar Fortalecida                                
Unidade: UNID                                                           

Físico Realizado Financeiro Realizado 

1.095 - 

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás  
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� Ação 2789 - Fornecimento de Merenda Escola para Alu nos 

do Ensino Fundamental, Médio, Especial e Educação d e 

Jovens e Adultos 

Realizações:   

3538 – FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA  
Produto: ALUNO ATENDIDO COM MERENDA ESCOLAR – ENSIN O 
FUNDAMENTAL                                  Unidad e: ALUNO 

Físico Realizado Financeiro Realizado (*) 

562.314 39.822.464,60 

   Nº de municípios beneficiados: 246 

(*) Ação realizada com recurso do FNDE e complement ada com 
recursos do Fundo Protege (Sefaz) 

� Ação 2790 - Desenvolvimento de Ações Pedagógicas do  

Ensino Médio 

Realizações: 

16765 – REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CIENCIAS – PRODEB II  – CONV. 
850019/06 
Produto: ALUNO PARTICIPANTE DE FEIIRA DE CIENCIAS                                           
Unidade: ALUNO 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

5.505 1.824.830,70 

  Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás 

� Ação 2792 - Aquisição, Produção e Distribuição de 

Livros Didáticos, Literários e Técnicos 

Realizações:   

22440 - AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERARIOS PARA MANUTEN ÇÃO DO 
ACERVO DE LEITURA  DE 6º AO 9º ANO  
Produto: ALUNO ATENDIDO                                                                               
Unidade: UNID  

Físico Realizado Financeiro Realizado 

274.664 2.827.972,49 

   Nº de municípios beneficiados: 246 

22441 - AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERARIOS PARA MANUTEN ÇÃO DO 
ACERVO DE LEITURA  DE ENSINO MÉDIO 
Produto: ALUNO ATENDIDO                                                                               
Unidade: UNID  

Físico Realizado(*) Financeiro Realizado 

- 2.323.362,41 

   Nº de municípios beneficiados: 246 

(*) A distribuição dos livros será realizada no iní cio do ano 
de 2011, portanto o produto da ação – aluno atendid o – será 
contemplado nesse exercício 

23295 – RECEBIMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS PARA 
BIBLIOTECAS ESCOLARES ESTADUAIS 
Produto: ALUNO ATENDIDO                                                                               
Unidade: ALUNO 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

255.602 113.750,00 

   Nº de municípios beneficiados: 242 
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� Ação 2793 - Desenvolvimento de Ações Pedagógicas do  

Ensino Especial 

Realizações: 

23121 – 1º CONGRESSO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA DIVE RSIDADE 
NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA  
Produto: PROFESSOR CAPACITADO EM EDUCAÇÃO PARA DIVE RSIDADE / 
EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                     
Unidade: PROF 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

1.300  286.447,60 

   Nº de municípios beneficiados: 246 

24700 – SEMINÁRIOS REGIONAIS DIÁLOGOS PARA UMA EDUC AÇÃO NA 
DIVERSIDADE E PROPOSTAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS  
Produto: ALUNO ATENDIDO                                                                               
Unidade: ALUNO 

Físico Realizado Financeiro Realizado 

13.058  - 

   Nº de municípios beneficiados: Estado de Goiás 

PROGRAMA 1907 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 

� Ação: 2808 - Capacitação de Profissionais da Educaç ão 

Realizações: 

A ação Capacitação de Profissionais da Educação no 

período de janeiro a dezembro de 2010 buscou assegur ar a 

qualificação dos profissionais da Educação, por int ermédio da 

Formação de Professores nas diferentes especialidad es, com o 

objetivo de atender as necessidades da Educação Bás ica, em 

seus diferentes níveis e modalidades de ensino. A im plantação 

do Fórum Estadual Permanente de Apoio a Formação de  Docente – 

(Forprof) contribui significativamente para o alcan ce do 

objetivo principal do programas que é valorização e  o 

desenvolvimento dos profissionais da educação; focan do as 

discussões nas questões relativas à formação inicia l dos 

servidores, assim como, a necessidade de 2ª licenci atura em 

alguns casos e, a formação continuada viabilizando a ação 

integrada da SEDUC com as Universidades Federal e E stadual de 

Goiás, Instituto Federal e a PUC-GO, e esse coletiv o de 

instituições propondo políticas públicas para a for mação dos 

profissionais da Educação.  

A SEDUC desenvolveu ações de formação continuada, 

preparando os professores dentro das matrizes curri culares 

nos segmentos: Ensino Médio, Reorientação Curricula r do 

Ensino Fundamental, atualização das matrizes curric ulares 
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para Educação de Jovens e Adultos (EJA), qualificaç ão 

permanente para atuação das Unidades Escolares dent ro da 

proposta de Educação Inclusiva, num processo de pre paração 

dos profissionais da Educação para o atendimento de  pessoas 

deficientes, com dificuldade de aprendizagem ou com  altas 

habilidades e, também, a Formação Permanente para o s Gestores 

das Unidades Escolares (diretor, vice-diretor e sec retário 

geral). 

Outro foco prioritário foi possibilitar que os 

servidores pudessem obter além das condições de ace sso às 

tecnologias da informação e comunicação, também tiv essem a 

possibilidade de se qualificar para ter condições d e ser um 

usuário qualificado das tecnologias disponibilizada s pela 

Seduc, por meio das aquisições de equipamentos que foram 

realizadas. 

Dentre as principais realizações podemos destacar: 

• Capacitação de professores na Reorientação Curricul ar 

do Ensino fundamental. 

• Ressignificação do Ensino Médio. 

• Capacitação de professores na Educação Inclusiva. 

• Capacitação de professores na área de Tecnologias d e 

Informação e Comunicação por meio da Educação à Dis tância, 

consolidando estas novas tecnologias às práticas pe dagógicas. 

• Capacitação dos Gestores (diretor, vice-diretor e 

secretario geral) das Escolas Públicas Estaduais.  

• Capacitação para o Ensino das Quatro Linguagens da 

Arte da Rede Estadual através do Centro de Estudos e Pesquisa 

“Ciranda da Arte” e os grupo de produção artísticas  “Vila 

Ciranda”, que desenvolvem formações nas áreas de Mú sica, 

Artes Visuais, Teatro/contação de histórias, Dança e Xadrez. 

• Capacitação de professores da Rede em:   

- Multimídia Educacional; 

- Educação Inclusiva;  

- Educação Integral;  

- Reorientação Curricular: 

- Arte de contar Histórias aplicadas à Educação; 

- Gestão Educacional: direção, vice-direção e 

secretaria escolar 

Os resultados obtidos dentro da Ação de Capacitação  do 

Programa de Valorização dos Profissionais da Educaç ão no 

período de janeiro a dezembro de 2010, foram alcanç ados por 

meio da qualificação dos servidores da Rede Pública , cujo 

resultado positivo foi atingido por intermédio de p arcerias 

com instituições formadoras, garantindo o resultado proposto 

dentro do Plano Plurianual.   
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Curso 

Físico 

realizado/Professor/ 

profissional Capacitado 

Financeiro 

realizado 

(R$) 

Curso de 
Aperfeiçoamento da 
língua estrangeira 
moderna – Espanhol. 
* 

100 

- 

I Congresso Estadual 
de Educação para a 
Diversidade numa 
Perspectiva 
Inclusiva 

1.410 

R$ 

65.073,82 

Curso de 
“Reorientação 
Curricular na 
Prática: Arte” para 
Professores da 
Educação Básica * 

219 

- 

Curso de Formação 
Continuada em 
Português para 
surdos na modalidade 
presencial para 
Professores que 
atuam na Educação 
Especial.  

54 
R$ 

31.904,00 

Curso de Formação 
Continuada em Gestão 
Pedagógica: Prática 
Inclusiva, na 
modalidade 
presencial para 
Professores que 
atuam na Educação 
Especial. 

56 
R$ 

18.033,29 

Curso de Formação 
Continuada em Educar 
na Diversidade, na 

56 R$ 

Curso 

Físico 

realizado/Professor/ 

profissional Capacitado 

Financeiro 

realizado 

(R$) 

modalidade 
presencial para 
Professores que 
atuam na Educação 
Especial. 

26.506,50 

Curso de Formação de 
Professores/Profissi
onais para 
Atendimento 
Educacional 
Especializado, na 
modalidade 
presencial para 
Professores que 
atuam na Educação 
Especial. 

105 

R$ 

202.865,69 

Encontro de 
Secretários das 
Unidades Escolares 
Estaduais –
Seminário de Gestão 

1.220 
R$ 

308.595,52 

Formação Continuada 
de Professores - PRO 
LETRAMENTO 

220 
R$ 

37.681,60 

Curso de Capacitação 
de Professores para 
Correção do Fluxo 
Escolar. * 

387 - 

Curso de Formação de 
Disseminadores da 
Educação Fiscal. * 

1.358 - 

I Seminário Interno 
de pesquisas do 
Projeto “Valorização 
e Desenvolvimento do 

70 - 
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Curso 

Físico 

realizado/Professor/ 

profissional Capacitado 

Financeiro 

realizado 

(R$) 

Professor e do 
Servidor Técnico 
Educacional. *  
Formação Continuada 
em Distúrbio de 
Leitura e Escrita, 
na modalidade 
prese ncial para 
Professores que 
atuam na Educação 
Especial. 

71 
R$ 

35.471,48 

Capacitação de 
Professores – Curso 
Arte e Educação 

362 
R$ 

701.942,90 

IV Fórum do SIGE e 
II Encontro de 
Técnicos de 
Laboratórios de 
Informática 

340 
R$ 

72.070,48 

I Seminário 
Multidisci plinar em 
Voz para 
profissionais da 
Educação. * 

350 - 

Curso de Formação 
Continuada em Braile 
e Soroban, na 
modalidade 
presencial para 
profissionais que 
atuam na Educação 
Especial. 

214 
R$ 

81.359,00 

Encontro de 
Professores 
Alfabetizadores da 

352 R$ 

Curso 

Físico 

realizado/Professor/ 

profissional Capacitado 

Financeiro 

realizado 

(R$) 

Rede Estadual de 
Educação 

285.702,56 

Encontro de Vice 
Diretores das 
Unidades Escolares 
da Rede Estadual de 
Ensino – Seminário 
de Gestão 

1.226 
R$ 

356.415,48 

Curso de Formação 
Continuada em 
Profissionalização 
do Aluno com 
Deficiência, na 
modalidade 
presencial, pa ra 
professores que 
atuam na Educação 
Especial. 

51 R$ 3.232,18

Capacitação de 
Professores do 6º ao 
9º das Escolas 
Estaduais de Tempo 
Integral (AEETI) * 

759 - 

Encontro Estadual 
Censo Escolar da 
Educação Básica. *  

283 - 

Workshop Ensino 
Médio – Kalunga. * 

50 - 
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Curso 

Físico 
realizado/Professor/ 

Profissional 
Capacitado 

Financeiro 
realizado (R$) 

Capacitação de 
Supervisores da 
Merenda Escolar da 
Rede Estadual de 
Educação 

400 R$ 132.895,00 

Capacitação de 
Profissionais para 
o Levantamento da 
Situação Escol ar 
(LSE). *  

467 - 

Capacitação de 
Professores de 
Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). * 

100 - 

Curso de Formação 
Continuada em 
Proinfantil/Profunc
ionário. * 

3.281 - 

Capacitação de 
Multiplicadores 
para o Ensino de 
ciências e 
Matemática –
CRECIEM. * 

601 - 

Encontro das 
Equipes Gestores dos 
Centros de Educação e 
Convivência Juvenil da 
Rede Estadual de 
Ensino. *

37 - 

Curso de Formação 
Continuada em Surdo 
Cegueira e Baixa 
Visão na modalidade 
presencial para 
professores da 
Educação Básica que 

67 R$ 17.887,00 

Curso 

Físico 
realizado/Professor/ 

Profissional 
Capacitado 

Financeiro 
realizado (R$) 

atuam na Educação 
Especial. 
Curso de Formação 
de Disseminadores 
da Educação 
Previdenciária. * 

183 - 

Seminário Ensino 
Médio: Diversidade 
e Juventude para 
Gestores da Rede 
Estadual de Ensino 

1.038 R$ 677.228,78 

Seminário do Comitê 
Estadual de 
Educação em 
Direitos Humanos * 

38 - 

Curso Formação para 
Profissionais de 
Educação Física 
numa perspectiva 
inclusiva * 

20 - 

Seminário Estadual 
de Educação para 
Relações 
Étnicorraciais. * 

68 - 

Curso de Formação 
Continuada em 
Atendimento 
Educacional 
Especializado na 
modalidade 
presencial para 
Professores da 
Educação Básica que 
atuam na Educação 
Especial. 

52 R$ 26.581,00 
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Curso 

Físico 
realizado/Professor/ 

Profissional 
Capacitado 

Financeiro 
realizado (R$) 

Curso de 
Capacitação de 
Formadores na 
Metodologia do 
Programa Escola 
Ativa. * 

373 - 

IX Encontro 
Estadual do Fórum 
Goiano de Educação 
de Jovens e Adultos 
(EJA) 

134 R$ 21.299,60 

Curso de Formação 
Continuada em TV 
Escola/Salto para o 
Futuro, Rádio 
Escola e viva e 
Reviva para 
Professores que 
atuam na Educação 
Básica. * 

400 - 

Curso de Formação 
Continuada no Uso 
de Tecnologias no 
Contexto 
Educacional. * 

10.538 - 

Curso de Formação 
continuada para 
Agentes 
Educacionais no 
âmbito do Programa 
Nacional de 
Formação Continuada 
em Tecnologia 
Educacional –
PROINFO. * 

7.874 - 

Curso 

Físico 
realizado/Professor/ 

Profissional 
Capacitado 

Financeiro 
realizado (R$) 

Curso Básico de 
Libras – Língua 
Brasileira de 
Sinais. * 

691 - 

Curso 
Interseccionando as 
dife renças para os 
profissionais da 
Educação. * 

60 - 

Curso de Formação 
para atuação 
Educacional da 
Equipe 
Multisetorial. * 

60 - 

Encontro de 
Professores 
Dinamizadores de 
Tecnologias 
Interativas 
aplicadas à 
Educação II etapa. 
* 

179 - 

Seminário Goiano de 
Bullying Escolar 432 R$ 206.699,74 

Encontro de 
Gestores das 
Escolas Estaduais 
de Tempo Integral  
- II etapa. * 

250 - 

Seminário Interno 
de Pesquisas do 
Projeto 
“valorização e 
Desenvolvimento do 
Professor e do 
Servidor Técnico 

133 - 
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Curso 

Físico 
realizado/Professor/ 

Profissional 
Capacitado 

Financeiro 
realizado (R$) 

Educacional II 
etapa.  * 
Seminário de 
Estudos e Pesquisas 
em Tecnologia da 
Educação – 3ª 
etapa. * 

270 - 

VII Seminário do 
Ensino de Arte * 

251 - 

I Congresso de 
Desenvolvimento 
Curricular. * 

600 - 

TOTAL 37.910 3.309.445,20 

37.910 – Número absoluto de atendidos, porém o núme ro 

de servidores efetivamente atendidos corresponde, 

aproximadamente, 60% desse número. Isso ocorre porq ue, há 

servidores que participaram de mais de uma qualific ação, ou 

de vários módulos de uma mesma qualificação. Portan to, o 

Programa atendeu 22.746 servidores. 

* Capacitação realizada em parceria, sem ônus para a SEDUC 

Fonte: SIOFI/SIGEPLAN – DEZEMBRO 2010  

� Ação 2810 - Formação Inicial para Professores e 

Técnicos Administrativos 

Realizações:   

O Programa de Formação Inicial para Professores e 

Técnicos Administrativos da Secretaria de Educação do Estado 

de Goiás, buscou implementar uma política de valori zação dos 

profissionais da educação, voltada para a Formação para 

Professores em Licenciatura Plena e de Formação par a Técnicos 

Administrativos. A Formação Inicial se desenvolve a través dos 

Programas: Pro Funcionário, e dos cursos oferecidos  pela 

CAPES por meio do Projeto Plataforma Freire, execut ados em 

parceria com o Ministério da Educação. Estão sendo oferecidos 

cursos de Licenciatura Plena para os professores qu e ainda 

não o fizeram. Na primeira etapa do plano foram ofe recidas 

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

ampliação da qualificação dos professores da rede p ública.  

Nos pólos em funcionamento, estão sendo oferecidas 

vagas para os cursos em: Artes Cênicas – 300; Artes  Visuais – 

400; Ciências Biológicas – 100; Educação Física – 2 50; 

Matemática 15; Química – 26; Física – 05. A SEDUC v alida as 

inscrições de professores para os cursos oferecidos  pela 

Plataforma Freire, que são realizados na Universida de Federal 

de Goiás, Universidade de Brasília e Universidade E stadual de 

Goiás. Essas Instituições oferecem cursos na modali dade a 

distância e despertaram maior interesse dos profess ores. 
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� Ação 2811 - Implementação do Sistema de Avaliação d os 

Profissionais da Educação. 

Realizações: 

Encontra-se em execução a Avaliação de Desempenho d os 

Profissionais da Educação, cuja proposta de Avaliaç ão do 

servidor visa definir padrões de desempenho assegur ando o 

nível de qualidade desejada de acordo com as suas h abilidades 

e competências, integrando as atividades desenvolvi das pela 

SEDUC. A Ação busca consolidar uma cultura de Avali ação de 

Desempenho dos Servidores, assegurando melhorias 

fundamentadas na auto-reflexão do desempenho profis sional.  

Este ano, pela primeira vez a SEDUC concluiu um 

triênio de avaliação, tendo realizado a devolutiva dos 

resultados para as 38 Subsecretarias regionais de e nsino, 

SUAFP e SUEBAS, para que procedesse a devolutiva da  avaliação 

aos servidores. Iniciou-se, também, em 2010 a avali ação do 

triênio subseqüente. 

Vale ressaltar que a meta prevista consignada no 

orçamento de 2010 não está correta, por se tratar d e um 

Sistema de Avaliação de servidores, não está coeren te com a 

ação proposta, houve erro de inserção dos dados qua ndo da 

elaboração do orçamento 2010, uma vez que o produto  é 01 

(uma) avaliação, portanto deverá ser feita a correç ão. 

� Ação 2926 - Capacitação de Profissionais da Educaçã o 

na Temática de Direitos Humanos 

Realizações: 

Esta Ação foi realizada no período de 20 a 21 de 

agosto em parceria com a Universidade Federal de Go iás tendo 

a participação de 38 servidores da SEDUC, sem ônus para a 

Secretaria Estadual de Educação. 

PROGRAMA 1909 - PROGRAMA GESTÃO, INFRA-ESTRUTURA E 

TECNOLOGIAS 

� Ação 2820 - Aquisição e Instalação de Equipamentos,  

Mobiliário, Destinados às Unidades Escolares, Centr o 

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. 
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Para atingir o objetivo proposto foi feito todo um 

investimento, através de diversas aquisições de equ ipamentos 

para informática e eletroeletrônico para as Unidade s 

Escolares, Implantação de Laboratório de Enfermagem , 

equipamentos para Escolas de Tempo Integral, eletro domésticos  

e utensílios diversos para merenda escolar e materi ais 

esportivos, dando ênfase ao equipamento das escolas  de Tempo 

Integral. 

Escolas atendidas com Equipamentos 

Meta Física Realizada Meta Financeira 

Realizada (R$1,0) 

1.090 Unidades Escolares 12.228.907,46 

Fonte: SIOFINET de 04/01/2011 

� Ação 2823 - Construção, Ampliação, Manutenção e 

Adequação de Unidades Escolares e Prédios Públicos 

Realizações:   

A Secretaria de Estado da Educação buscou, através 

desse programa, melhorar e ampliar os espaços na re de pública 

estadual de ensino para adequar a estrutura física das 

escolas às práticas pedagógicas, definidas na imple mentação 

da política estadual de educação. 

Além de construir, ampliar, adequar e manter as 

unidades escolares e demais prédios públicos da red e estadual 

de educação. Dentro dessa ação, a Secretaria levant ou a 

edificação, quantificando e qualificando as interve nções 

necessárias, projetando as obras de construção, ref orma, 

ampliação e/ou manutenção, fazendo o levantamento d e custos e 

acompanhando todo o processo, do recebimento da obra  até a 

comunidade escolar. 

Total de Obras Concluídas em 

2010 

Meta Financeira Realizada 

(R$1,00) 

199 22.333.630,36 

Fonte: SIOFINET de 04/01/2011 

Observações: 

No período de 01 de janeiro de 2010 a dezembro 2010 , a 

Secretaria de Estado da Educação, por meio da Coorde nação de 

Obras, acompanhou 531 processos para atendimento da s escolas, 

subsecretarias e de outras unidades da rede pública  estadual 

de ensino.  

Dada a necessidade, priorizamos a construção de nov as 

unidades escolares, contando com 21 processos de im plantação, 

dos quais 07 já se encontram em execução, 07  já fo ram 
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licitados, e 07 aguardando finalização de processo 

licitatório.  

Nesse período, 41 escolas receberam mais de uma 

intervenção, 468 unidades foram visitadas por, pelo  menos, um 

engenheiro/arquiteto da Coordenação de Obras. Foram  

realizados 399 levantamentos nos prédios escolares,  sendo 

que, 126 projetos estão sendo elaborados, 41 deles 

direcionados para a implantação de escolas novas.  

� Ação 2824 - Consolidação do Sistema Integrado de 

Avaliação Educacional 

Realizações: 

� REALIZAÇÃO DA PROVINHA BRASIL 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educaci onais 

Anísio Teixeira (INEP), por meio da sua Diretoria d e Avaliação 

da Educação Básica (DAEB) e com o apoio da Secretar ia de 

Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação (ME C) e de 

Universidades que integram a Rede nacional de Forma ção 

Continuada de professores da educação Básica do MEC , 

implementou em 2008, a Avaliação da Alfabetização I nfantil – 

Provinha Brasil. 

A Provinha Brasil é um instrumento de avaliação da 

alfabetização, elaborado pelo Instituto Nacional de  Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP/MEC), para diagnostica r o nível 

de alfabetização das crianças das redes públicas de  ensino, 

após um ano de escolaridade. 

O objetivo principal da avaliação é oferecer aos 

professores e aos gestores das escolas públicas e d as redes 

de ensino um instrumento para acompanhar a evolução  do 

trabalho desenvolvido nas escolas e prevenir, assim , o 

diagnóstico tardio dos baixos níveis de alfabetizaç ão e 

letramento, permitindo intervenções com vistas à co rreção de 

possíveis insuficiências apresentadas nas áreas de leitura e 

escrita. 

Essa avaliação diferencia-se das demais que vêm sen do 

realizadas pelo INEP por ser um instrumento pedagóg ico sem 

finalidades classificatórias, além de oferecer resp ostas 

diretamente aos professores, coordenadores e gestor es através 

da identificação do desempenho dos alunos em proces so de 

alfabetização, com aplicações no início e no términ o do ano 

letivo. 

A aplicação do “Teste 1”, nesta primeira etapa da 

Provinha Brasil 2010 teve como principal objetivo r ealizar um 

diagnóstico dos níveis de alfabetização das criança s após um 

ano de estudos, de maneira que as informações resul tantes 

possam apoiar o trabalho do professor. O “Teste 2” da Provinha 

Brasil, tem o intuito de possibilitar uma comparaçã o dos 

resultados obtidos no primeiro momento da avaliação , 

identificando os avanços alcançados e as eventuais limitações 

que ainda persistirem. 
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Com a aplicação do Teste 1 da Provinha Brasil, 

pretendeu-se: 

♦ Avaliar o nível de alfabetização dos educandos   

no início do 2º ano de alfabetização; 

♦ Aperfeiçoar os planejamentos e a execução das 

práticas pedagógicas com este diagnóstico do 

nível de alfabetização dos alunos; 

♦ Oferecer às redes de ensino um resultado da 

qualidade da alfabetização, prevenindo, assim, o 

diagnóstico tardio dos déficits de letramento; 

♦ Contribuir com a melhoria de qualidade do ensino 

para a redução das desigualdades, em consonância 

com as metas das políticas estabelecidas pelas 

diretrizes da educação nacional. 

A avaliação proposta pela Provinha Brasil diferenci a-se 

das demais que vêm sendo realizadas no país pelo fa to de 

fornecer respostas diretamente aos alfabetizadores e gestores 

da escola, reforçando, assim, uma de suas finalidad es que é a 

de construir um instrumento, sem fins classificatór ios, mas 

que contribua para o aperfeiçoamento, redimensionam ento e 

reorientação das práticas pedagógicas. Para isso, o  professor 

terá acesso a um documento com detalhamento das hab ilidades 

necessárias para resolução das questões, que subsid iará a 

análise dos resultados alcançados pelos alunos em p rocesso de 

alfabetização. 

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

Banc.  Dados e Informações, Integrado aos Diversos 

Sist. Coorporativos 

Realizações:  

Foi realizado dentro dessa ação o IV Fórum SIGE e I I 

Encontro de Técnicos de Laboratórios, realizado em Caldas 

Novas, utilizando recursos financeiros no valor de 

R$44.000,00. 

Meta Física Realizada Meta Financeira Realizada 

(R$1,00) 

1 44.000,00 

Fonte: SIOFINET de 04/01/2011 

� Ação 2826 - Repasse de Recursos Financeiros às 

Escolas, Centros de Educação Profissional, Núcleo d e 

Tecnologia Educacional e Subsecretarias 

Realizações: 

A Lei Estadual nº 13.666 de 27 de julho de 2000 e L ei 

Estadual  nº  14.306  de 12 de novembro de 2002, ins tituiu o 

Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola - PROES COLA - 

objetivando a Manutenção das Unidades Escolares, Nú cleos de 

Tecnologias Educacionais e as Subsecretarias Region ais de 
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Educação através de Transferências de Recursos Fina nceiros para 

os Conselhos Escolares, Regionais e Conselhos dos N úcleos. 

Esta ação esta sendo realizada com sucesso, uma vez  que, 

a meta planejada foi executada em 100%, considerand o ainda, o 

superávit em relação ao ano de 2009, com as adequaç ões na 

Resolução nº 0001 de 20 de maio de 2003, que aument ou o valor 

por aluno de R$ 4,50 (quatro reais e cinqüenta cent avos) para R$ 

6,90 (seis reais e noventa centavos) ensino básico e alunos da 

Escola de Tempo Integral de R$ 9,00(nove reais) par a R$ 14,70 

(quatorze reais e setenta), e o Decreto nº 6.913, d e 08 de maio 

de 2009 - dispõe sobre a discriminação do porte das  

Subsecretarias. A alteração da Resolução vem propic iar a 

correção de distorções nos prazos de aplicação, cor reção nas 

tabelas, principalmente em relação ao repasse para combustíveis 

da Subsecretarias e os Núcleos de Tecnologias Educa cionais 

(Resolução nº 001, de 28 de janeiro de 2010). 

Portanto, foram repassadas 02 (duas) parcelas de Re cursos 

Financeiros para as 1.105 Unidades Escolares, toman do-se com 

base de cálculo o nº  de alunos alocados no Banco d e Dados do  

SIGE – Sistema de Gestão Escolar.  

Para as 38 (trinta e oito) Subsecretarias Regionais  de 

Educação foram repassados 02 (duas) parcelas na Ord em de R$ 

1.641.100,00 (hum milhão, seiscentos e quarenta e u m mil e cem 

reais), como também para os 20 (vinte) Núcleos de T ecnologia 

Educacional na importância de R$ 20.907.755,63 (vin te milhões, 

novecentos e sete mil, setecentos e cinqüenta e cin co reais e 

sessenta e três centavos). 

Foi atendida com repasse a escola nova Colégio Esta dual 

Donato Coutinho de Abreu com duas parcelas no valor  de R$ 

33.174,50 (trinta e três mil cento e setenta e quat ro reais e 

cinqüenta centavos) através do Conselho Regional de  Educação de 

Aparecida de Goiânia, por não ter formalizado a Uni dade 

Executora, bem como a Escola Estadual São João que recebeu R$ 

1.950,00 (hum mil novecentos e cinqüenta reais) atr avés do 

Conselho da Subsecretaria Regional de Goiás, por te r  número de 

alunos inferior a 21. O Centro de Estudo e Pesquisa  Ciranda da 

Arte também recebeu a 1ª e 2ª parcelas de recursos financeiros 

para a manutenção, no valor de R$ 12.600,00 (doze mi l e 

seiscentos reais) e  R$ 20.000,00 (vinte mil reais)  para 

aquisição de materiais da 2ª  Mostra de Arte. A Sub secretaria 

Regional de Ceres também foi atendida com R$ 9.400, 00 (nove mil 

e quatrocentos reais) para realização da Fase Estad ual das 

Olimpíadas Escolares 2010 e o Colégio Estadual Cel.  Joaquim 

Taveira - Niquelândia - recebeu R$ 1.500,00 (hum mi l e 

quinhentos reais) para manutenção do Projeto Emergê ncia na 

Eletricidade. 
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*o número de escolas no Censo é de 1095, a diferenç a está nas 

escolas conveniadas. 

Fonte: SIOFINET de 04/01/2011 

Demonstrativo Financeiro dos Repasses 2010

23.573.244,46

32.273.000,00
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Meta Financeira Prevista Meta Financeira Realizada 

� Ação 2828 - Transporte Escolar – Transferência de 

Recursos Financeiros às Prefeituras e Pagamento a 

Empresas Contratadas 

Realizações: 

Esta ação foi executada pela SEDUC com recursos 

financeiros oriundos do FUNDO PROTEGE, a informação  dos 

resultados obtidos será repassada ao Controle Inter no pela 

SEFAZ. Foi disponibilizado pelo Fundo Protege o val or de 

R$55.509.388,54, beneficiando 51.212 alunos. 

Metas Físicas/ Resultados 

Prevista  Realizada  

*1.105 U.Es 

      38 S.R.Es 

    20 NTEs 

1.105 U.Es 

      38 S.R.Es 

    20 NTEs 

Metas Financeira/ Resultados 

Prevista  Realizada  

32.273.000,00 23.573.244,46 
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Demonstrativo de alunos atendidos com Transporte Es colar em 

2010 

� 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 sistemá tico, 

funcionando como ponte entre secretaria, subsecreta ria e 

escolas. Com esta ferramenta todo o trabalho de ori entação, 

implementação e acompanhamento é dinamizado em toda  rede 

estadual de ensino. 

Meta Financeira Programada Meta Financeira Realizada 

5.090.000,00 768.491,72 

  Fonte: SIOFINET de 04/01/2011 

FISICO 

PROGRAMADO/ 

2010 

FISICO 

REALIZADO/ 

2010 

TESOURO 

ESTADUAL 

FUNDO 

PROTEGE 

48.456 51.212 -- R$ 

55.509.388,54 

EXECUÇÃO FISICA DA AÇÃO 2828 – TRANSPORTE  ESCOLAR - 2010
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� Ação 2925 - Aquisição de Microfones para uso dos 

Docentes da Rede Pública de Ensino

Realizações: 

Aquisição de kit contendo caixa amplificada com 

microfone sem fio e microfone auricular. Processo d e nº 

201000006011719 autuado em 26/03/2010 no valor de R $ 

1.199.760,00, o mesmo encontra-se na licitação. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, 

Programas E Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Ad m. 

Pública Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operaç ão 

De Redes E Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Públ ica 

Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública  

Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, 

Prevenção E Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 4001 – Apoio Administrativo. 

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

GESTOR:

� JORCELINO JOSÉ BRAGA – até 31 de março de 2010 

� CÉLIO CAMPOS DE FREITAS JÚNIOR – de 1º de abril a 3 1 

de dezembro de 2010. 

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 2008-201 1 

- 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. 
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AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:

♦ A SEFAZ durante o exercício de 2010, buscou 

cumprir fielmente suas atribuições, com ética, de 

acordo com o princípio da eficiência e eficácia, 

buscando o contínuo aperfeiçoamento das normas 

estabelecidas. Suas ações estiveram sempre 

voltadas para uma gestão moderna e dinâmica tendo 

sempre como diretrizes, as estratégias tanto da 

SEFAZ, como do Governo do Estado de Goiás;  

♦ Destaca-se o incremento da receita bruta total em 

14,91% sobre o resultado de 2009; a edição da lei 

nº. 16.943/2010 que dispõe sobre a redução de 

multas e juros no pagamento de crédito tributário 

do ICMS – que possibilitou a recuperação de 

créditos tributários da ordem de R$ 353 milhões 

até o mês de novembro - o aperfeiçoamento da 

estrutura e instrumentos de inscrição em dívida 

ativa e encaminhamento as informações para a 

Serasa e desenvolvimento de ações na área da 

educação fiscal; 

♦ No campo da inteligência fiscal houve a instalação 

de equipamentos de controle eletrônico do fluxo de 

veículos nos principais postos fiscais de 

fronteira, com leitura de placas de veículos por 

programa de reconhecimento de caracteres ópticos e 

pesagem de veículos em movimento; 

♦ Foram realizados investimentos em reformas e 

mobiliários de diversas Agenfas e na aquisição de 

novos veículos; 

♦ Inauguração de 2 (duas) novas unidades do Vapt-

Vupt nas cidades de Caldas Novas e Goiânia (Praça 

da Bíblia);  

♦ Realização de cursos – multiplicadores da cultura 

gerencial, programa de excelência de gestão, 

auditoria governamental e consultoria para 

implementação do Plano Goiás 2030 - e aquisição de 

equipamentos e softwares com recursos oriundos 

PNAGE – Programa de Modernização de Gestão, 

coordenado pelo Ministério de Planejamento e 

Gestão do governo federal; 

♦ Implantação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e 

combate à sonegação fiscal, com base em 

informações das operadoras de cartões de créditos. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA:

♦ SMO – Sistema de Monitoramento Orçamentário; 
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♦ Instituição do Sistema de Planejamento e Gestão 

Orçamentária para municiar a alta direção de 

informações gerenciais em tempo real (Port. 

597/2010-GSF, de 04/05/2010. 

� 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 Satisfação 

PPA pág. 971 

3006 – Programa de 

Gestão das Finanças 

Públicas 

% de Aplic. das Vinc. 
Constituc. c/ Saúde 

PPA pág. 989 

% de Aplic. das Vinc. 
Constituc. c/ Educação

PPA pág. 989 

% de Cumprimento de 
Metas no Pg de A juste 
Fiscal 

PPA pág. 989 

% de Aplic. das Vinc. 
Constituc. c/ C & T 

PPA pág. 989 

PROGRAMA NOME DO INDICADOR 
DESCRIÇÃO 
[Vide PPA 

2008-2011] 

3008 – Programa de 

Modernização do Uso da 

Tecnologia da 

Informação 

Índice de Atendimento 
em TI/Telecom PPA pág. 989 

3010 – Programa de 

Gestão de Pessoas 

Número de módulos 
construídos no sistema 
RHNet 

PPA pág. 991 

Índice de implantação 
do Programa Saúde 

PPA pág. 991 

Índice de Satisfação 
dos Usuários de 
perícia médica 

PPA pág. 991 

Índice de Implantação 
do sistema RHNet 

PPA pág. 991 

3017 – Programa 

Incremento da Receita 

Índice de Incremento 
da Receita 

PPA pág. 991 

Índice de Recuperação 
de Crédito 

PPA pág. 991 

3311 – Programa 

GOIASTRANSPARENTE 

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

PPA pág. 992 
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PROGRAMA NOME DO INDICADOR 
DESCRIÇÃO 
[Vide PPA 

2008-2011] 

3312 – Programa 

GOIASCONTROLE 

Eficácia Física do 
Estado 

PPA pág. 993 

Eficiência do Estado PPA pág. 993 

3314 – Programa de 

Excelência Gerencial 

na Administração 

Pública do Estado de 

Goiás (PEG) 

Nº de Organizações 
Adesas ao Programa 

PPA pág. 993

Nº de Auto- avaliações 
Realizadas 

PPA pág. 993

Nº de Organizações 
Premiadas no PQGG 

PPA pág. 993

3315 – Programa de 

Aplicação de Recursos 

Externos na 

Administração Pública 

Estadual 

% de recursos do 
PROFISCO executados 

PPA pág. 993

% de recursos do PMAE 
executados 

PPA pág. 993

% de recursos do PNAGE 
executados 

PPA pág. 993

3321 – Programa 

Estratégico para 

otimização de recursos 

públicos 

Índice de otimização 
do Gasto Público 

PPA pág. 993

Índice de atualização 
dos imóveis do Estado 

PPA pág. 994

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 0 – ENCARGOS ESPECIAIS. 

� Ação 7001 – Encargos com Inativos e Pensionistas.  

PROGRAMA 1853 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO 

CIDADÃO – VAPT – VUPT. 

Descrição do Indicador de Resultado: 

Total dos índices ótimo dividido pelo número de 

respostas, multiplicado por cem. (Pesquisa de satis fação do 

usuário realizada diretamente nas Unidades Fixas, e dições do 

Vapt Vupt Móvel e Unidades Padrão Vapt Vupt Implant adas). 

(   ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    
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Evolução do Índice de Satisfação do usuário – exerc ício 2010 

ÍNDICE

99,51

99,48

99,49

99,48

99,47

99,42

99,41
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99,19
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Índice de satisfação dos usuários – exercício 2010.

MESES ÍNDICES 

JANEIRO 99,19

FEVEREIRO 99,30

MARÇO 99,31

ABRIL 99,40

MAIO 99,63

JUNHO 99,41

JULHO 99,42

AGOSTO 99,47

SETEMBRO 99,48

OUTUBRO 99,49

NOVEMBRO 99,48

DEZEMBRO 99,51

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

Realizações:  

I) Implantações concluídas – 02 (duas): 

♦Unidade Vapt Vupt Caldas Novas; 

♦Unidade Vapt Vupt Goiânia – Praça da Bíblia. 

II) Implantações em andamento: 

♦Unidade Vapt Vupt de Luziânia (fase: Obras); 

♦Unidade Vapt Vupt de Cristalina (fase: Projetos); 

♦Unidade Vapt Vupt de Santa Helena (fase: projetos);

♦Unidade Vapt Vupt de Goiatuba (fase projetos). 

III) Revitalizações em andamento: 

♦Unidade Vapt Vupt Araguaia Shopping (fase: obras); 

♦Unidade Vapt Vupt de Aparecida de Goiânia; 

♦Unidade Vapt Vupt de Valparaíso. 

IV) Projetos elaborados: 

♦Unidade Vapt Vupt de Inhumas; 

♦Unidade Vapt Vupt Bela Vista de Goiás; 

♦Unidade Vapt Vupt Goiânia – Terminal Padre Pelágio;

♦Unidade Vapt Vupt Goiânia – Plaza D’Oro: 
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♦Unidade Vapt Vupt Formosa. 

V) Atendimentos: 

♦Unidades Fixas de Atendimento: 8.078.443 atendiment os 

com índice de satisfação crescente positivamente 

chegando ao final do Exercício com o índice de 99.5 1% 

de satisfação dos clientes cidadãos.  

♦Unidade Vapt Vupt Móvel: Realizadas vinte e duas (2 2) 

jornadas da edição do Vapt Vupt Móvel prestando 

1.558.252 atendimentos com a média de índice de 

satisfação de 98.24%, contemplando quinze (15) 

municípios do Estado de Goiás e mais 07 (sete) 

jornadas em Goiânia.  

Observações:  

♦Apesar da escassez de recursos a meta foi atingida 

satisfatoriamente conforme demonstrativos das 

realizações acima descritos.  

Despesas - Ação 1139 GD 
Valor da 

despesa 

Valor 

liquidado 

Contrato - Fornecimento de 

crachás para unidades do 

Vapt Vupt - BIO CARD. 

Vigência 12 meses.  

3 5.981,20 5.981,20 

Despesas - Ação 1139 GD 
Valor da 

despesa 

Valor 

liquidado 

02 máquinas p/ corte de 

cabelo a R$ 253,58 cada, e 

02 p/ acabamento de cabelo 

a R$247,12 cada, p/ salão 

de cabeleireiro do Vapt 

Vupt Central do Servidor.  

4 760,00 760,00 

Açúcar emb. de 2Kg -

diversos locais 
3 15.915,92 15.915,92 

Adiantamentos - diversos  3 12.000,00 12.000,00 

Aditivo no valor do 

contrato de locação de 

imóvel para unidade Vapt 

Vupt de Senador Canedo. 

(Referente a 15/mai a 

31/dez/10)  

3 2.442,33 2.442,33 

Alicate cortador de foto 

para documentos, tamanho 

3x4, para realizaçã o dos 

trabalhos das unidades Vapt 

Vipt Móvel.  

4 702,00 702,00 

Aparelhos de Fax de 

impressão térmica p/ a 

gerência do Vapt Vupt  

4 4.767,60 4.767,60 

Aquisição de ferramentas 

para atender as 
3 1.423,50 1.423,50 
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Despesas - Ação 1139 GD 
Valor da 

despesa 

Valor 

liquidado 

necessidades da Gerência do 

Vapt Vupt.  

Aquisição de multímetro 

digital e testador de cabo 

de rede para atender as 

necessidades da gerência do 

Vapt Vupt.   

4 361,40 361,40 

Brocas e serra copo para 

manutenção de móveis, 

divisórias, etc nas 

unidades Vapt Vupt.   

3 690,00 690,00 

Café emb.de 250g - diversos 3 20.278,11 20.278,11 

Camisetas para servidores 

da nova unidade Vapt Vupt 

Caldas Novas.  

3 2.187,00 2.187,00 

Confecção de crachá para 

identificação dos 

servidores nas jornadas de 

trabalho do Vapt Vupt 

Móvel. (Qtd. 400, Valor 

Unit. R$ 6,57)  

3 132,00 132,00 

Confecção de formulário de 

manisfastação do cliente 

nas Unidades Vapt Vupt  

3 14.743,23 14.743,23 

Confecção de formulário p/ 
3 702,80 702,80 

Despesas - Ação 1139 GD 
Valor da 

despesa 

Valor 

liquidado 

testes de avaliação 

psicológica dos servidores 

das Unidades Vapt Vupt.  

Confecção de pesquisa de 

sat isfação manual para 

suprimentos nas Unidades 

Vapt Vupt  

3 389,27 389,27 

CONTRATO -  Polo Ar 

Condicionado Serviço de 

Refrigeração LTDA - Manut. 

prev. e corret. de cond. de 

ar p/ Vapt-Vupts -

Material. Vigência de 12 

meses.   

3 3.190,00 3.190,00 

CONTRATO -  Polo Ar 

Condicionado Serviço de 

Refrigeração LTDA - Manut. 

prev. e corret. de cond. de 

ar p/ Vapt-Vupts - Serviço. 

Vigência de 12 meses.  

3 38.400,00 33.600,00 

Contrato - Curso de 

capacitação em 

Desenvolvimento e 

Habilidades Gerenciais -

Vapt Vupt. Vigênc ia de 7 

3 17.700,00 17.700,00 



2301 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA 

183 

Despesas - Ação 1139 GD 
Valor da 

despesa 

Valor 

liquidado 

meses, (Ref. 05/Nov/09 a 

04/Jun/10).  

Contrato - EBCT - diversos  3 8.114,18 8.114,18 

Contrato - IEL - Consult. 

p/ manut. do Sist. de Gest. 

da Qual. Vapt-Vupt - 2º 

Adit. - Vigência 12 meses   

3 1.256,31 1.256,31 

Contrato - IEL -

Consultoria p/ manut. do 

Sist. de Gestão da 

Qualidade p/ o Sistema 

Vapt- Vupt . Vigência 12 

meses (Ref. 31/mai a 

31/Dez/10)  

3 4.000,00 4.000,00 

Contrato - Locação de 

Imóvel para instalação da 

unidade Vapt Vupt de 

Itumbiara. (Vigência 24 

meses. Ref01 /jan a 

31/dez/10).   

3 55.000,00 55.000,00 

Contrato - SAÚDE - Ág. 

Mineral - diversos  
3 2.947,63 2.947,63 

CONTRATO  Visual  - loc. de 

sist. de atendimento c/ 

forn. equip./ mat. -

3 427.357,45 250.494,85 

Despesas - Ação 1139 GD 
Valor da 

despesa 

Valor 

liquidado 

diversos  

Contrato (a licitar) -

Locação de imóvel para 

unidade Vapt Vupt Caldas 

Novas. Vigência de 24 

meses. (ref. 01/mar a 

31/dez/10).  

3 32.133,33 32.133,33 

Contrato de deseinsetização 

e desratização nas unidades 

Vapt Vupt do Interior. 

Vigência 12 meses  

3 3.956,11 3.956,11 

Contrato de desinsetização

e desratização nas unidades 

Vapt Vupt da capital. 

Vigência 12 meses  

3 3.956,10 3.956,10 

Contrato de locação de 

imóvel de unidade do Vapt-

Vupt Águas Lindas. Vigência 

de 36 meses. (Ref. 01/jan a 

31/dez/10)  

3 57.600,00 52.800,00 

Contrato de locação de 

imóvel de unidade do Vapt-

Vupt Buriti Shopping. 

Vigência de 60 meses.  Ref. 

01/jan a 08/nov/10)  

3 162.579,20 162.579,20 
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Despesas - Ação 1139 GD 
Valor da 

despesa 

Valor 

liquidado 

Contrato de locação de 

imóvel de unidade do Vapt-

Vupt do Shopping 

BuenaVista. Vigência de 48 

meses. (Ref. 01/jan a 

31/dez/10)  

3 105.600,00 105.600,00 

Contrato de locação de 

imóvel para unidade Vapt-

Vupt de Senador Canedo. 

Vigência de 24 meses  

3 77.000,00 77.000,00 

Contrato de locação de 

imóvies - Vapt Vupt 

Luziânia - Vigência de 36 

meses.  

3 20.200,00 14.200,00 

CONTRATO VIGILÂNCIA -

diversos  
3 505.280,00 410.540,00 

Diárias no Estado -  Vapt 

Vupt fixo   
3 32.696,00 32.696,00 

Diárias no Estado -  Vapt 

Vupt Móvel   
3 97.100,00 97.100,00 

Eletrodoméstico (geladeira, 

microondas, bebedouro e 

fogão elétrico) para ser 

utilizado na unidad e Vapt 

Vupt de Luziânia  

4 928,00 928,00 

Despesas - Ação 1139 GD 
Valor da 

despesa 

Valor 

liquidado 

Eletrodomésticos (1 

geladeira) p/ Vapt- Vupt 

Caldas Novas  

4 800,00 800,00 

Equipamento de fotografia 

para confecção de carteiras 

de identidade e trabalho em 

edições do Vapt-Vupt Móvel. 

4 7.276,17 7.276,17 

Equipam ento de Informática, 

microcomputadores para 

atender  Vapt Vupt 

Aparecida de Goiânia  

4 166.275,00 166.275,00 

Equipamento de Informática, 

microcomputadores  -

diversos  

4 547.599,00 547.599,00 

Estabilizadores de 300 VA 

para suprir a demanda das 

novas unid ades Vapt Vupt. 

(Qtd. 300 Unid.; Valor 

Unit. R$ 65,66).  

4 14.715,00 14.715,00 

Filmes fotográficos de 

máquina Polaroid para 

confecção de documentos de 

identidade nas jornadas 

Vapt Vupt Móvel. (105 

caixas no valor Unit. R$ 

3 5.449,50 5.449,50 
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Despesas - Ação 1139 GD 
Valor da 

despesa 

Valor 

liquidado 

74,33).  

Fil mes fotográficos p/ 

máquina Polaroid devido 

confecção de documentos de 

identidade nas jornadas 

Vapt Vupt  

3 7.654,55 7.654,55 

Furadeira para manutenção 

de móveis, divisórias, etc 

nas unidades Vapt Vupt.   

4 270,00 270,00 

Guilhotina para corte de 

papel pa ra utilização em 

todas as unidades Vapt Vupt 

(25 unid. Valor Unit. R$ 

131,33).  

4 2.175,00 2.175,00 

Instalação de persianas no 

Vapt Vupt Itumbiara . 
3 5,00 5,00 

IPTU referente a 2009 da 

unidade Vapt Vupt do 

Shopping Buena Vista . 

3 2.662,88 2.662,88 

IPT U referente a 2010 da 

unidade Vapt Vupt do 

Shopping Buena Vista . 

3 2.775,30 2.775,30 

IPTU relativo ao exercício 

de 2010 - Unidade Vapt Vupt 
3 3.936,44 3.936,44 

Despesas - Ação 1139 GD 
Valor da 

despesa 

Valor 

liquidado 

Buriti shopping . 

Lixeiras para atender as 

necessidades da nova 

Unidade Vapt Vupt de 

Luziânia  

3 1.768,00 1.768,00 

Manutenção Plataf. Vert. de 

Acessibilidade com  

fornecimento de peças -

Vapt Vupt Campinas. 

Vigência de 12 meses. (Ref. 

01/jan a 31/dez/10)  

3 5.780,00 3.600,00 

Materiais para uso diário 

das copas das unidades Vapt 

Vupt.  

3 5.790,00 5.790,00 

Material para instalação de 

cantoneiras (buchas e 

parafusos) para pesquisas 

de satisfação do usuários 

das unidades Vapt Vupt  

3 75,00 75,00 

Pagamento de Faturas de 

energia elétrica do 

VaptVupt Banana Shopping. 

Valor referente a jun, jul 

e ago/10.  

3 40.710,80 40.710,80 
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Despesas - Ação 1139 GD 
Valor da 

despesa 

Valor 

liquidado 

Pagamento de Faturas 

referente a energia 

elétrica da Unidade Vapt 

Vupt Banana Shopping. Valor 

referente de jan a mai/10.  

3 59.775,06 59.775,06 

Persiana Vertical - Vapt 

Vupt Itumbiara  
4 1.190,00 1.190,00 

Pórtico Inflável para 

sinalização/ comunicação 

visual necessária para o 

ideal funcionamento das 

Unidades Vapt Vupt Móvel.  

3 2.290,00 2.290,00 

Refil FR 600 para 

instalação nos 

purificadores de águas 

alocados dentro nas 

Unidades dos Vapt Vupt. (68 

unid.)  

3 4.073,20 4.073,20 

Regularização de despesa 

referente ao contrato de 

locação de Imóvel (GEOSERV) 

p/ unidade Vapt Vupt de 

Itumbiara. (Vigência 24 

meses. Ref: dez/09 - 01 

dia. ) 

3 166,67 166,67 

Despesas - Ação 1139 GD 
Valor da 

despesa 

Valor 

liquidado 

Relógio de parede (05 Unid. 

Valor Unit. R$ 20,40) para 

atender as necessidades da 

nova Unidade Vapt Vupt de 

Luziânia  

3 61,50 61,50 

Restituição de despesa ao 

servidor José Alberto, 

referente a diária e 

hopedagem para realização 

de edição Vapt Vupt móvel 

em Luziânia  

3 179,00 179,00 

Suporte para instalação de 

cantoneiras para pequisas 

de satisfação dos usuários 

nas unidades Vapt Vupt.  

4 600,50 600,50 

Tapetes personalizados que 

serão utilizados nas 

entradas das unidades do 

Vapt Vupt em todo o Estado 

de Goiás p/ diminuir o 

acúmulo de sujeira e evitar 

dano aos equipamentos de 

informática.  

3 10.325,12 10.325,12 

TV LCD para ser utilizado 

na unidade Vapt Vupt de 
4 815,00 815,00 
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Despesas - Ação 1139 GD 
Valor da 

despesa 

Valor 

liquidado 

Luziânia  

Umidificadores de dedos 

para unidades do Vapt Vupt 

(504 unid. Valor unitário 

R$ 3,76)  

3 1.360,80 1.360,80 

Total  
2.637.025,16 2.347.642,56 

Índice de Satisfação de usuário em 2010. 

MESES ÍNDICES 

JANEIRO 99,19 

FEVEREIRO 99,30 

MARÇO 99,31 

ABRIL 99,40 

MAIO 99,63 

JUNHO 99,41 

JULHO 99,42 

AGOSTO 99,47 

SETEMBRO 99,48 

OUTUBRO 99,49 

NOVEMBRO 99,48 

DEZEMBRO 99,51 

Evolução do índice de satisfação dos usuários 2010.

ÍNDICE

99,51
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99,48

99,47

99,42

99,41

99,63

99,40

99,31

99,30

99,19

98,90
99,00
99,10
99,20
99,30
99,40
99,50
99,60
99,70

JA
NEIR

O

FE
VEREIR

O
M

ARÇO
ABRIL

M
AIO

JU
NHO

JU
LH

O
AGO

STO

SETE
M

BRO
OUTU

BRO
NOVEM

BRO

DEZE
M

BRO

MESES

ÍN
D

IC
E

S
 D

E
 S

A
T

IS
F

A
Ç

Ã
O

ÍNDICE

� Ação 2553 - Promover a Acessibilidade do Cidadão ao s 

Serviços do VAPT-VUPT.  

Realizações: 

Três unidades Padrão Vapt Vupt implantadas: 

a) GESPRE – Saúde; 

b) SEMARH; 

c) SGTI. 
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PROGRAMA 3006 - GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS 

Descrição do Indicador de Resultado: 

Nome do indicador Meta 
31.12.10 

Realizado 
31.12.10 

% de aplicação das vinculações constit. 
c/ educação 

25,00% 27,29%

% de Aplicação das vinculações 
constitucionais c/ C&T 

2,65% 2,68%

%  de aplicação das vinculações 
constit. c/ saúde 

12,00% 12,18%

% de cumprimento de metas no pg. de 
Ajuste Fiscal 

80,00% 10,00%
(dados 

provisórios) 

� Ação 2355 - Gerenciar e Controlar as Finanças 

Estaduais 

Realizações: 

Ações implementadas pela Superintendência do Tesour o 

Estadual (2010): 

Em função das diversas dificuldades financeiras e 

orçamentárias enfrentadas pelo Governo Estadual, a 

Superintendência do Tesouro Estadual promoveu diver sas ações 

no exercício de 2010, com o objetivo de otimizar os  recursos 

e reduzir despesas, além de buscar a responsabilida de 

financeira e o equilíbrio fiscal.  

Equilíbrio Orçamentário 

A principal medida para se reduzir o desequilíbrio 

orçamentário no Estado, no exercício de 2010, foi a  fixação 

correta das despesas com transferências aos municíp ios e 

dívidas com a União, o que corrigiu grande parte da s 

distorções nos orçamentos dos órgãos e, conseqüente mente, 

reduziu o déficit orçamentário. 

Implementação do “Decreto da Gratuidade” 

O “Decreto da Gratuidade”, em seu formato original,  

instituído pelo Decreto nº 6.782, de 13 de agosto d e 2008, 

consistia na prestação gratuita, entre si, pelos ór gãos e 

pelas entidades da administração direta, autárquica  e 

fundacional do Poder Executivo Estadual, de todos o s serviços 

de sua competência. Coube ao Tesouro Estadual condu zir o 

processo, e, em determinados casos, ser ressarcido dos custos 

das operações. Este mecanismo evitou a duplicidade e o 

aumento da receita e da despesa, quando da transfer ência de 

recursos entre unidades orçamentárias do Estado, e eliminou a 

formalização de convênios entre unidades orçamentár ias 

intragoverno. 

O novo “Decreto da Gratuidade”, validado pelo Decre to 

nº 7.061, de 11 de fevereiro de 2010, simplificou a s regras 

de aplicação da gratuidade da prestação de serviços  entre os 

órgãos, quais sejam: 

a) A regra básica é a gratuidade dos serviços. 
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b) A segunda regra possibilitou a cobrança desde que  

os recursos envolvidos sejam de arrecadação 

própria. 

c) A terceira regra instituiu a cobrança quando o 

prestador do serviço fosse independente do 

Tesouro Estadual para despesas de custeio e 

investimentos, exceto folha de pessoal. 

Integração SIOFI – AFT 

A vinculação sistêmica entre o AFT e o SIOFInet – 

Sistema Informatizado de Programação e Execução Orç amentária 

e Financeira Estadual – permitiu ao usuário desses sistemas 

uma otimização em todo o processo de execução orçam entária e 

financeira. Atualmente, os órgãos/entidades do Esta do somente 

podem efetuar empenhos e pagamentos de despesas se existir a 

respectiva PDF (Previsão de Desembolso Financeiro) liberada. 

Objetivos alcançados: 

a) Promoção de maior controle sobre os gastos do 

Estado; 

b) Possibilidade de se prever a necessidade de 

créditos adicionais. 

Integração AFT – ComprasNet 

A integração sistêmica entre o AFT e o ComprasNet 

vinculou as solicitações de compras à respectiva PD F 

liberada. Dessa forma, qualquer autorização de aqui sição 

somente poderá ocorrer se tiver a respectiva previs ão de 

desembolso financeiro (PDF) liberada, sendo que as alterações 

na mesma deve obedecer ao(s) valor(es) autorizado(s ) pelo 

ComprasNet. 

O principal benefício dessa ação foi o atendimento ao 

disposto no art. 6º do Decreto nº 6.753, de 25 de j unho de 

2008, o qual determina que a instauração de procedi mento 

licitatório, inclusive por dispensa e inexigibilida de, nos 

termos dos arts. 24, 25 e 26 da Lei federal nº 8.66 6 de 21 de 

junho de 1993, fica condicionada à prévia liberação  da PDF. 

Execução Intra-orçamentária 

O Estado de Goiás implementou, pela primeira vez, a  

execução intra-orçamentária através do Decreto nº 7 .046, de 

04 de janeiro de 2010. Essa implementação teve como  base as 

Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesour o Nacional 

(STN) e da Secretaria do Orçamento Federal (SOF) nº  338, de 

26 de abril de 2006, e nº 163, de 04 de maio de 200 1, sendo 

que essa última foi alterada pela Portaria Intermin isterial 

nº 688, de 14 de outubro de 2005. 

As principais vantagens: 

a) Permitiu a correta aferição das duplicidades 

de receitas e despesas de forma simples e 

objetiva. 

b) Evitou o pagamento desnecessário de dívida à 

União; 
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c) Facilitou o cálculo dos limites de despesa 

com pessoal. 

Encerramento de Exercício Financeiro 

Foi editado o Decreto n.° 6.847, de 29 de dezembro de 

2008, que instituiu normas para encerramento da exe cução 

orçamentária, financeira e contábil de exercício fi nanceiro. 

Essa norma determinou que somente devem ser empenha das 

e contabilizadas, no exercício financeiro, as parce las dos 

contratos e convênios cujo fato gerador ocorra até 31 de 

dezembro do exercício financeiro vigente, o que per mitiu 

apropriar em dado exercício financeiro, exclusivame nte, as 

despesas em efetiva execução. Para se adequarem a e ssa norma, 

as unidades orçamentárias devem proceder à anulação  dos 

empenhos de gastos que não sejam executados até o f echamento 

do ano civil. Dessa forma, foram anuladas, no final  do 

exercício de 2010, todas as despesas não liquidadas  do 

referido exercício.  

Outras ações: 

a) Cancelamento dos restos a pagar não 

processados do exercício de 2009, das fontes 

tesouro e recurso próprio, no valor, 

aproximado, de R$ 200 milhões; 

b) Certificação dos restos a pagar processados 

do referido período; 

c) Cessão de créditos entre as unidades 

orçamentárias do Estado, visando anular 

restos a pagar intragoverno. 

Precatórios Judiciais 

O Estado de Goiás editou o Decreto n.º 7.076, de 10  de 

março de 2010, que indicou a opção pelo pagamento d e 

precatórios judiciais, da Administração Direta e In direta, na 

forma do regime especial de pagamento, conforme pre visto no 

art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Tran sitórias e 

disciplinado pela Emenda Constitucional n.º 62/2009 . Sendo 

assim, o Estado terá 15 anos para a quitação do est oque da 

dívida e ficará obrigado a efetuar o depósito de 1/ 12 do 

saldo anual apurado. Além disso, foi firmado o conv ênio com o 

Tribunal de Justiça de Goiás para pagamento desses 

precatórios. 

O critério para o cálculo de pagamento será o 

equivalente ao saldo atual do valor de precatórios devidos em 

31 de dezembro do exercício anterior, acrescido do valor dos 

precatórios que ingressarem nesse mesmo exercício, até 1º de 

julho, corrigido e diminuído das amortizações e div idido pelo 

número de anos restantes no regime especial de paga mento. 

Essa opção resultou numa economia de fluxo de caixa  mensal de 

aproximadamente R$ 6 milhões em relação à opção de vinculação 

da receita corrente líquida. 

Há, também, a previsão da criação do Sistema Único de 

Controle de Requisitórios Judiciais, altamente prio ritário 



2301 – GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA 

191 

para uma completa e eficiente gestão de todos os pr ecatórios 

judiciais contra o Estado de Goiás. 

Reestruturação da Previdência Estadual 

Foi criada uma comissão com representantes da 

Superintendência do Tesouro Estadual, da uperintend ência de 

Gestão Estadual, da Superintendência de Controle In terno, do 

IPASGO, das categorias dos servidores públicos e de  cada 

poder da esfera estadual, objetivando encontrar alt ernativas 

para minimizar os problemas do financiamento do sis tema 

previdenciário estadual e propor uma solução defini tiva de 

longo prazo.  

Através dessa comissão foi elaborada a Lei 

Complementar nº 66, de 27 de janeiro de 2009, que c riou a 

Goiás Previdência (GOIÁSPREV), uma autarquia de nat ureza 

especial, gestora do Regime Próprio de Previdência dos 

Servidores Públicos (RPPS) e do Regime Próprio de P revidência 

dos Militares do Estado de Goiás (RPPM) e dotada de  autonomia 

financeira, patrimonial e administrativa.  

Essa autarquia iniciou suas atividades em julho de 

2010 e passou a ser competência da mesma a administ ração, o 

gerenciamento e a operacionalização dos regimes pró prios de 

previdência de todos os servidores públicos civis e  militares 

estaduais, incluindo os servidores do Ministério Pú blico, do 

Tribunal de Contas dos Municípios e dos Poderes Leg islativo e 

Judiciário.  

Execução orçamentária no início do exercício 

O artigo 61 da Lei 17.126, de 12 de agosto de 2010,  

prevê como deverá ser feito o repasse orçamentário caso a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) não seja aprovada até o di a 31 de 

dezembro de 2010. Dessa forma, o SIOFI Net já está preparado 

para cumprir esse dispositivo e repassar aos órgãos  a razão 

de 1/12 (um doze avos) de cada dotação orçamentária  por mês 

até que a LOA seja sancionada. 

Essa medida visa, principalmente, manter a execução  

das despesas de caráter continuado e evitar que as unidades 

orçamentárias realizem despesas sem prévio empenho.

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

Descrição do Indicador de Resultado: 

Nome do 
indicador 

Descrição Meta 
31.12.10 

Realizado 
31.12.10 

Índice de 
Atendimento 
em TI/Telecom 

(valor financeiro 
aplicado no 
atendimento das 
necessidades / valor 
financeiro orçado 
para atendimento às 
necessidades) x 100 

50,00% 85,28% 
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O valor financeiro orçado* para atendimento das 

necessidades ao final do ano foi de R$ 28.201,81. O  valor 

aplicado (liquidado)* no atendimento das necessidad es ao 

final do ano foi de R$ 24.050,06. O Programa execut ou 85,28% 

do valor orçado. (*) Valor em R$ mil 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, 

Programas E Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Ad m. 

Pública Estadual. 

Realizações: 

♦Fornecimento de soluções de unidade robotizada de 

backup através do contrato com a empresa CPD 

Consultoria, Planejamento e Desenvolvimento de 

Sistemas Ltda; 

♦Disponibilização de licença de uso e de serviços de  

suporte e manutenção para os softwares CA, Dynam/ti ms, 

CA Easytrieve, CA Panvalet, CA Top Secret e CA Spoo l 

Package, através do contrato com a empresa CA 

Programas de Computador, Participações e Serviços 

Ltda, tendo por objeto;  

♦Disponibilização de licença de uso, suporte e 

manutenção dos softwares CA Introscope, Introscope 

Change Detector, Introscope Error Detector, Introsc ope 

Power pack for oracle database, Introcospe Leakhunt er 

For Production e Introscope Leakhunter For 

Development/QA, através do Contrato com a empresa C A 

Programas de Computador, Participações e Serviços 

Ltda;  

♦Disponibilização de licença de uso de programa de 

computador e serviços de manutenção, através do 

contrato com a empresa GFS SOFTWARE E CONSULTORIA 

LTDA; 

♦Aquisição de licenças da Oracle com a Sap Brasil, 

através do contrato com a empresa SAP DO BRASIL LTD A; 

♦Aquisição de rack para servidor SUN, através do 

contrato com a empresa ADTK Atacado Importações e 

Exportações de Produtos em Geral Ltda; 

♦Fornecimento de licenças perpétuas e temporárias de  

uso de software AG – Ambiente Sun Solaris e Ambient e 

IBM z/OS, com suporte técnico e manutenção de 12 

meses, através do contrato com a AG Brasil Informát ica 

e Serviços Ltda;  

♦Licenciamento da base de dados comercial DNE – 

Diretório Nacional de Endereços através do contrato  

com a Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos;  

♦Fornecimento de firewal, racks, laminas de arquitet ura 

e filtros conteúdos, através do contrato com a 

Minascom Comercial Ltda;  
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♦Aquisição de microcomputadores e notebooks, através  do 

contrato com a Cimcorp Comércio Internacional de 

Informática; 

♦Aquisição de 06 (seis) certificados digitais para 

servidores web, através do contrato com a empresa 

Serasa Experian; 

♦Fornecimento de 90 (noventa) licenças do software 

SYSCORE, com treinamento, atualização, manutenção e  

suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses, 

através do contrato com a empresa Infoquality; 

Despesa s 
(FUNDAF) GD 

Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

Contrato - CPD - Suporte 
téc., manut. e atualiz. p/ 
Soluç.  de back- up. 
Vigência de 36 meses.  

3 
19.599,96 17.966,63 

Total 19.599,96 17.966,63 

� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operaç ão 

De Redes E Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Públ ica 

Estadual 

Realizações: 

♦Contrato com a empresa INTERCOMP Comércio Serviços em 

Informática Ltda, tendo por objeto o prestação de 

serviços de manutenção;  

♦Contrato com a empresa Microsystems do Brasil 

indústria e Comércio Ltda, tendo por objeto a 

prestação de serviços de suporte e manutenção. 

♦Contrato com a empresa Distribuidora Cummins Centro  

Oeste Ltda DCCO, aquisição e instalação de 03 grupo s 

geradores.  

♦Contrato com a empresa Colorado Comércio e Serviços  

Eletro Eletrônicos Ltda, tendo por objeto a aquisiç ão 

de placas de redes Ethernet. 

♦Contrato com a empresa MBM Soluções em cópias e 

Impressão, tendo por objeto a prestação de serviços  em 

impressão. 

♦Contrato com a empresa BSB Consultória Técnica Ltda , 

tendo por objeto o fornecimento mensal de links de 

comunicação de dados via onda de rádio. 

♦Contrato com a empresa Plínio dos Santos Legnari JR  - 

ME, tendo por objeto a aquisição de 40 notebooks. 

♦Contrato com a empresa AC Machado - ME, tendo por 

objeto a aquisição de TV/LCD. 

♦Contrato com a empresa Copysystems Copiadora Sistem as 

e Serviços, tendo por objeto a prestação de serviço s 

em impressão. Vencimento 21/04/2012; 
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♦Contrato com a empresa Copysystems Copiadora Sistem as 

e Serviços, tendo por objeto a prestação de serviço s 

em impressão. Vencimento 09/10/2010; 

♦Contrato com a empresa Multi Impressões Ltda - EPP,  

tendo por objeto a prestação de serviços de sistema  de 

processamento de documentos por meio digital; 

♦Realização de programas visando a integração da 'Re de 

de Dados', da Administração Pública; 

♦Realização de programas visando a integração da 

'Custos de Voz', da Administração Pública; 

♦Programa de atendimento aos usuários dos sistemas; 

♦Programa de Supervisão de instalação e Manutenção –

SIMA; 

♦Realização de programas facilitando a conexão a 

Internet dos usuários da Administração Pública; 

♦Programa de implantação de móvel 3G; 

♦Programa de implantação de VOIP; 

♦Programa E-Comunic; 

♦Programa de modernização de Delegacias de Fiscaliza ção 

e Agenfas; 

♦Outros programas desenvolvidos (Link-proof, 

monitoramento, ciscuito eventuais, etc); 

Despesas - Ação 1238 GD
Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

Adequação do piso falso do 
ambiente que comporta os novos 
No-Breaks para SEFAZ.  

3 
       

2.800,00 
    

  2.800,00 

  
Adiantamento  - diversos  3 

     
15.217,10 

  
  15.217,10 

Certificado digital para 
servidores Web - ICP - Brasil 
tipo A1 para Gerência de Suporte 
Técnico da SGTI.  

3 
       

4.920,00 
    

  4.920,00 

Cola Longitudinal (galão de 5 
Kg) para emissão de relatórios 
de folh a de pagamento, boletos 
de IPVA, licenciamento e provas 
de CNH do Detran. SGTI  

3 
       

6.984,00 
    

  6.984,00 

 Contrato -INTERCOMP- Serviço de 
manutenção de equipamentos de 
informática  Vigência 12 meses. 
(Ref. 01/jan a 09/mar/10)  

3 
     

11.455,6 4 
   

11.455,64 

Ferramenta para uso da 
Supervisão de Telecomonicações 
da Ger. de Serviços da SGTI 
(Alicate de inserção 
profissional)   

3 
             

39,80 
         

   39,80 

Instalação de duas unidades de 
No- Break que alimentará o Centro 
de Processamento de Dados - CPD. 

3 
       

3.500,00 
  
    

3.500,00 
Manutenção de placas de 

circuito impresso 
(ramais/troncos) e aparelhos 
digitais, destinados a 
substituição de equipamentos 
defeituosos pela Ger. de 
Serviços da SGTI.  

3 
       

6.400,00 
   

   6.400,00 

Manutenção em 55 
estabilizadores e 2 No- break da 
Gerência de Serviços da SGTI.  

3 
       

3.805,80 
    

  3.805,80 
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Despesas - Ação 1238 GD
Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

Manutenção técnica em 
equipamento de backup do Banco 
de Dados da SGTI, incluindo 
substituição de peças.  

3 
     

28.000,0 0 
  

  28.000,00 

Material elétrico para 
instalação nas novas 
dependências da SGTI (Fios, 
cabos e suporte p/ blocos de 
engate rápido)   

3 
       

4.702,06 
   

   4.702,06 

Processadores (50 unid) para 
composição de placas- mães 
(doação da Receita Fede ral) para 
equipar computadores de uso da 
SEFAZ.  

3 
       

4.995,00 
    

  4.995,00 

Reinstalação de 1 servidor V880 
e da adição do mesmo no Cluster 
de 2 nós já existente.  

3 
     

49.000,00 
   

49.000,00 

Total 141.819,40 141.819,40

� Ação 2345 - Gerenciamento Das Ações Voltadas Ao Uso  Da 

Tecnologia Da Informação 

Realizações: 

♦Contrato com a empresa Politec Tecnologia da 

informação S/A, por objeto a contratação de empresa  

especializada em desenvolvimento, manutenção e supo rte 

a soluções de tecnologia da informação em ambiente de 

Fábrica de projetos;  

♦Contrato com a empresa Copysystems Copiadoras, 

Sistemas e Serviços, Prestação de serviço de impres são 

para PGE e PMGO; 

♦Contrato com a empresa Copysystems Copiadoras, 

Sistemas e Serviços, para prestação de serviço de 

impressão para AGETOP. 

Despesas - Ação 2345 GD 
Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

  
Diárias fora do Estado - SGTI  3 

          
10.930,00 

          
10.930,00 

 Diárias no Estado - SGTI  3 
        

107.438,00 
        

107.438,00 
 CONTRATO - PORTOGRAFF Serv. 
Gráf. Edit. p/ gestão TI - SGTI 
- Vigência de 12 meses. (Re. 
01/jan a 26/jul/10)  

3 
          

10.722,00 
          

10.722,00 

  
Adiantamentos - diversos     3 

             
4.610,00 

             
4.610,00 

 Licenciamento, Seguro DPVA T  
de 2 veículos/ SGTI  3 

                
855,71 

                
855,71 

Cartão de circuito impresso 
para troncos digitais E1 -
Gerência de Serviço da SGTI.  

3 
            

7.930,00 
            

7.930,00 

Ressarcimento de despesa em 
viagem a servidor es  da Ger. de 
Suporte Técnico da SGTI  

3 
                

501,30 
                

501,30 

Películas de controle solar 
nas janelas do novo prédio da 
SGTI.  

3 
          

13.300,00 
          

13.300,00 

Curso Business Process Manager 
(BPM) para melhoria no processo 
de negócios à sua estratégia 
organizacional. (1 incrição no 
valor unit. R$ 2.900,00 para o 
servidor Flávio Henrique de 

3 
            

2.900,00 
            

2.900,00 
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Despesas - Ação 2345 GD 
Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

Rezende) SGTI  

Pagamento de multas de veículo 
e multas de trânsito de 
condutores - viatura alocada na 
SGTI  

3 
               

297,95 
               

297,95 

Armários roupeiros para 
guardar materiais dos 
servidores do Laboratório de 
Informática da SGTI.  

4 
            

2.550,00 
            

2.550,00 

 Aditivo de 25% para instala ção 
películas de controle solar nas 
janelas do novo prédio da SGTI. 

3 
            

3.325,00 
            

3.325,00 

 Curso 1ª Turma - Testes de 
Software para equipe ágeis da 
Superintendência de Gestão da 
Tecnologia da Informação  

3 
          

13.000,00 13.000,00 

 INSS - Multas e juros -
Politec Tecnologia da 
Informação S/A  

3 
        

137.684,88 
        

137.684,88 

 Curso - 10ª Jornada Goiana de 
Engenharia de Software. ( 31 
vagas no valor Unit. R$ 110,00) 
Para Gerência de Sistema de 
Informações - SGTI.  

3 
             

3.410,00 
             

3.410,00 

 INSS - Multas e juros em 2010 
- Gentleman Seviços LTDA.  3 

          
14.826,67 

          
14.826,67 

Total 334.281,51 334.281,51 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática par a 

Órgãos Estaduais 

Realizações: 

Foram realizadas manutenções evolutivas nos sistema s 

existentes, e foram desenvolvidos novos sistemas. 

Para a Secretaria da Fazenda, foram realizadas as 

seguintes atividades: 

♦Manutenções evolutivas nos sistemas SAFI – Sistema de 

Auditoria Fiscal Informatizada, Cadastro de 

Contribuintes (Integração com a Juceg), Cheque 

Moradia, GCI – Convênio 115, Nota Fiscal Eletrônica , 

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica, RCT – Auto de Infraç ão, 

Dívida Ativa, Controle de Combustíveis, SARE – 

Arrecadação, Simples Nacional, Preço Corrente de 

Mercadorias, IPM, PAT – Processo Administrativo 

Tributário. 

♦Desenvolvimento dos sistemas: SEI – Sistema de Empr esa 

Informatizada, CEE – Controle de Escala Eletrônica,  

SPED – Fiscal, Portal SIF – Sistema de Inteligência  

Fiscal, Processo Administrativo do ITCD, Controle d e 

Cópias e Vistas de Processos, Controle de Histórico  da 

Ação Fiscal 

♦Desenvolvimento de solução para integração entre SE FAZ 

e AGRODEFESA; 

♦Foram ainda realizadas atividades para atendimento no 

âmbito Estadual, com os sistemas corporativos: 

♦Manutenção e implantação de sistemas de controle pa ra 

Ouvidoria e Corregedoria. 

♦Manutenções evolutivas nos sistemas: SIGMATE – Sist ema 

de Gestão de Materiais, Módulo de Distribuição de 
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Processos da PGE, Integração da PGE com Tribunal de  

Justiça, Comprasnet, SEPNET – Sistema Eletrônico de  

Protocolo, SIOFI_NET – Sistema de Execução 

Orçamentária e Financeira, AFT – Administração 

Financeira do Tesouro, SCP – Sistema de Contabilida de 

Pública, SEONET – Sistema de Elaboração Orçamentári a, 

PPA_NET – Plano Pluri Anual. 

♦Desenvolvimento de sistema para Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos. 

♦Portal Transparência Goiás que possibilita consulta s 

às várias bases de dados de diversos sistemas do 

Estado em vários bancos de dados e plataformas, 

visando trazer transparência às ações do Estado. 

♦Construção e manutenção dos websites do Estado, den tre 

eles: 

♦ Site: OVG - Organização das Voluntárias de Goiás; 

♦ Site: Portal de Notícias do Estado de Goiás; 

♦ Site: Goiás Prev – Goiás Previdência; 

♦ Site: Portal de Goiás – Via Goiás; 

♦ Site: AGEL - Agência Goiana de Esporte e Lazer; 

♦ Site: SAIP - Secretaria de Articulação e Assunto 

Institucional e Política; 

♦ Site: Intranet Cidadania – Intranet da Secretaria 

da Cidadania e Trabalho do Estado de Goiás; 

♦ Site: HUAPA - Hospital de Urgências de Aparecida 

♦ Site: CENTRAC - Central de Aquisições e 

Contratações; 

♦ Site: SPAIS – Superintendência da Secretaria da 

Saúde; 

♦ Site: SefazNet – Intranet da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Goiás; 

♦ Site: SEFAZ – Portal da Secretaria da Fazenda do 

Estado de Goiás;  

♦ Site: PGE – Procuradoria Geral do Estado 

♦ Site: Intranet – PGE; 

♦ Site: CEBRAV - Centro Brasileiro de Reabilitação 

e Apoio ao Deficiente Visual; 

♦ Site: Secretaria da Saúde – Novembro/2010; 

♦ Site: PEG - Programa de Excelência Gerencial; 

♦ Site: SIOG - Sistema de Organização 

Administrativa; 

♦ Site: Conselho Estadual de Educação; 

♦ Site: Nota Fiscal Eletrônica; 
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♦ Site: Sistema Público de Escrituração Digital 

(SPED); 

♦ Site PROTEGE. 

Observações: 

Foram abertas para o domínio da Gerência de Sistema s 

no sistema de Controle de Atividades e Solicitações , no 

período de 01/01/2010 a 01/12/2010, um total de 219 6 

solicitações. Destas, 1966 foram resolvidas (89,53% ). 

Despesas - Ação 2856 GD
Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

Contrato (a licitar) de loc. 
de equip. (Mainframe Z890) p/ 
armazenar base de dados da 
SEFAZ, dos sist. Corporat. do 
Est. Vigência de 12 meses. 
(Ref. 01/fev a 31/Dez/10)   

3 

               
42.600,00 

                
42.600,00 

 Contrato -BSB - Serviço 
mensal de comunicação de 
dados via r ádio. Vigência de 
24 meses  

3 

             
350.000,00 

              
349.999,88 

 Contrato - GFS - Fornec. 
mensal de licença de uso e 
suporte técnico remoto p/ 
programas. Vigência de 12 
meses. (Ref. 01/jan a 
21/mar/10 e  22/Mar a 
31/Dez/10) . 

3 

          
78.843,49 

                 
72.212,79 

 Contrato - INTERCOMP- Peças 
e componentes para manutenção 
de equipamentos de 
informática - Vigência de 12 
meses. (Ref. 01/jan a 
09/mar/10)  

3 

               
35.724,78 

                
35.724,78 

 Headset compl etos (base com 4                                        

Despesas - Ação 2856 GD
Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

teclado e tiara fone) p/ a 
Gerência de Serviço  

1.628,00 1.628,00 

Aparelhos de Fax de 
impressão térmica e Aparelhos 
telefônicos com fio comuns p/  
a Gerência de Serviços/SGTI  

4 

                  
3.245,36 

                   
3.245,36 

 POLITEC - Term. Adit. (25%) 
- Desenv., manut. e suporte a 
soluções de tec. da inform. 
Regularização de despesa 4º 
Term. Adit.exercício 
anterior.  

3 

             
367.608,26 

              
367.608,26 

 Aquisição de 4 Drives 
unidade backup 9840 modelo A 
para SGTI  

4 
               

60.796,00 
                

60.796,00 

Regularização POLITEC. (Ref. 
à 01/set a 31/Dez/09)  

3 
         

3.976.590,07 
          

3.976.590,07 
 CONTRATO - POLITEC - Vigência 
de 12 meses. Re. 01 /jan a 
23fec/10)  

3 
           

1.938.278,10 
            

1.938.278,10 

 CONTRATO - Emergencial 
POLITEC - Vigência de 6 meses. 
(Re. 01/fev a 31/jul/10).  

3 
         

6.596.953,39 
          

6.596.953,39 

Instalação de 18 
condicionadores de ar  nos 
Blocos  A  e B da SEFAZ para 
melhores condições e conforto 
aos servidores.  

3 

                  
4.576,00 

                   
4.576,00 

 POLITEC - Regularização de 
despesa referente ao empenho 
cancelado em maio de 2009 do 
4º termo aditivo.  

3 

               
26.535 ,83 

                
26.535,83 

 POLITEC-Desenvolvimento, 
manutenção e suporte a 
soluções em tecnologia de 
informação. Ref. 2009.  

3 

                
48.669,16 

                 
48.669,16 

Monitores LCD (39) e scanner 
(1) para atender as 
necessidades da SAT e SGTI  

4 
                  

12.412,61 
                   

12.412,61 
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Despesas - Ação 2856 GD
Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

 Contrato POLITEC - despesas 
relativa ao período de 
11/ago/2009 a 31/dez/2009 
(referente a cancelamento de 
empenho).  

3 

             
680.076,58 

              
680.076,58 

 Mídia mag nética mod. 9840, 
c/ capacidade de 20GB c/288 
trilhas de dados - SGTI  

3 
               

43.800,00 
                

43.800,00 

Rack para servidor SUN V890 
da SGIT. (Qtd. 2 Valor Unit. 
R$ 20.000,00). Fornecedora -   
ADTK.  

4 

               
40.000,00 

      
40.000,00 

 CONTRATO EMERGENCIAL-
POLITEC - Vigência de 06 
meses. (Ref. a 24/ago a 
31/dez/10).  

3 

         
2.878.203,79 

          
2.878.203,79 

Total 17.186.541,42 17.179.910,60

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

Descrição do Indicador de Resultado: 

Programa 
Nome do 

indicador 
Descrição 

Meta 

Prevista Realizada 

3010 – 
Programa 
de Gestão 
de Pessoas 

Nº. de 
Módulos 
Construídos 
do Sistema 
RHNet 

(Nº. de 
Módulos 
Construídos / 
Nº Total de 
Módulos) x 100 

55,00% 41,67% 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, 

Prevenção E Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações: 

♦Estruturação dos SESMT´s; 

♦Elaboração e implementação do PPRA – Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais, conforme NR 09 da 

Portaria nº 3.214 MTb; 

♦Elaboração do PCMSO – Programa de Controle Médico d e 

Saúde Ocupacional, conforme NR 07 da Portaria nº 3. 214 

MTb; 

♦Renovação e implantação das CIPA’S nos Órgãos, 

conforme NR 05 da Portaria nº 3.214  MTb e Portaria  

estadual nº 1165; 

♦Realização anual da SIPAT – Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho, conforme NR 05 da 

Portaria nº 3.214 MTb e Portaria estadual 1165; 

♦Compras, Manutenção e Recarga de Extintores de 

Incêndios conforme determina a NR 23 da Portaria nº  

3.214 MTb; 

♦Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI´S necessários para a proteção dos servidores do  

órgão conforme determina a NR 06 da Portaria nº 3.2 14 

MTb; 
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♦Elaboração de Laudos Técnicos de Condições Ambienta is 

do Trabalho, Insalubridade e Periculosidade; 

♦Realização de campanhas mensais de prevenção em saú de 

e segurança no trabalho. Ex. (DST’S, Tabagismo, 

Prevenção contra o câncer, Alcoolismo e outras). 

♦Treinamentos em geral sobre Saúde e Segurança no 

Trabalho. 

♦Cumprimento dos Termos de Cooperação de Estágio nºs  

010/2010, 011/2010, 012/2010 e 005-A/2010, firmados  

entre a Secretaria da Fazenda e Instituições de 

ensino, SENAI/GO, Colégio Sena Aires, Colégio Vitór ia 

e SENAC/GO; 

♦Adequação da legislação federal (Normas 

Regulamentadoras Portaria nº 3.214/78) sobre Saúde e 

Segurança no Trabalho para aplicação na esfera 

estadual, junto ao CEREST e Ministério Público 

Estadual. 

♦Atendimento às demandas dos SESMT’s, bem como às 

exigências do Ministério Público junto à 68ª 

Promotoria; 

Observações: 

♦Aquisição de mobiliários conforme Instrução Normati va 

nº 4 do Decreto 5757 e NR 17, da Portaria nº 3.214 do 

MTb; 

♦Aquisição de equipamentos para monitoramento ambien tal 

(luximetro, decibelimetro, termômetro, bomba 

gravimétrica e outros); 

♦Aquisição de computadores, impressoras; 

♦Implementação das ações previstas no cronograma de 

ações do Programa. (Ex. Melhorias do sistema de 

iluminação dos departamentos, Melhorias nas 

instalações elétricas, aquisição de mobiliários, 

melhorias nas instalações prediais, organização do 

arquivo geral e outros). 

♦Os cursos de CIPA são ministrados em parceria com a  

Escola de Governo. 

♦Os equipamentos de proteção individual são adquirid os 

de acordo com a necessidade de cada órgão. (Ex. luv as 

de látex, calçados de segurança, botas de pvc, ócul os 

de segurança, capacetes, aventais, e outros conform e o 

previsto na NR 06). 

♦Os laudos técnicos são elaborados pelos SESMT´S de 

cada órgão e ratificados pela comissão técnica do 

Programa Saúde no Serviço Público, em atendimento a o 
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Artigo 181 da Lei 10.460 bem como decreto 5.757 de 23 

de maio de 2003. 

♦As campanhas de prevenção são realizadas dentro dos  

diversos órgãos do Poder Executivo do Estado de Goi ás, 

os quais mantêm SESMT´s coordenados pela GESPRE. 

♦Obs.: O não fechamento do percentual em 100% foi ún ica 

e exclusivamente pela não elaboração integral e 

sobretudo da não  implementação do PCMSO – Programa  de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional, previsto para  

final do exercício 2009, que infelizmente não se 

concretizou. Todavia, essa meta está sendo trabalha da 

e se concretizará em 2011 com a realização dos exam es 

periódicos conforme termo de Cooperação nº 016/2010 . 

Vigência para execução: 12 meses a partir de 

novembro/2010, com Descentralização Orçamentária pa ra 

o exercício 2010/2011. 

Despesas - Ação 2859 GD 
Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

 Formulário de laudo pericial de 
inspeção de saúde para Gerência 
de Saúde e Prevenção da SEFAZ.   

3 930,00 930,00

 Material p/ posto de primeiros 
socorros da SEFAZ (termômetro, 
kit aparelho de pressão, 
estetoscópio, tesoura para 
curativo)  

4 860,50 860,50

 Material p/ posto de primeiros 
socorros da SEFAZ (Máscara 
descartável)  

3 19,00 19,00

Total  1.809,50 1.809,50

RELATÓRIO DE GESTÃO DO PROGRAMA 3010 - CÓDIGO:2859 

INDICADORES DO PROGRAMA: SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO 

  Referência: 2010 

SESMT's PPRA's PCMSO's CIPA's LTCAT's 

22 57 16 52 8 

  Nº de ÓRGÃOS CONTEMPLADOS: 33 

  FÔRMULA: SESMT*40+PPRA*20+PCMSO*20+CIPA*10+LTCAT* 10/Nº de 
Órgãos contemplados 

 ÍNDICE: 89,09   

� Ação 2860 - Estruturação, Modernização E Humanizaçã o 

Dos Serviços Médico-Periciais Prestados Aos Servido res 

Públicos 

Realizações: 

♦Substituição do mobiliário antigo por móveis novos e 

ergonomicamente corretos; 

♦Substituição dos computadores por novos e em 

quantidade suficiente; 

♦Instalação de aparelhos de ar-condicionado nos 

consultórios, salas do pessoal administrativo, 

recepção, etc; 

♦Reestruturação da equipe: médicos-peritos e pessoal  

administrativo com foco na profissionalização dos 

serviços; 
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♦Reforma e pintura do prédio; 

♦Implantação do Sistema de Acompanhamento a Licença do 

Servidor – SALIS, módulo do RH-Net; 

♦Participação do Grupo de Trabalho em Perícias Médic as 

no CONSAD para troca de experiências entre as Junta s 

Médicas dos Estados e discussão de soluções de 

padronização do atendimento; 

♦Melhoria do clima organizacional por meio de 

incentivos e relacionamento interpessoal com a equi pe; 

♦Melhoria no sistema de envio de laudos de perícias 

médicas aos Recursos Humanos via e-mail; 

♦Elaboração do projeto de descentralização do 

atendimento de perícias médicas em diversas cidades  

pólos do Estado;  

♦Melhoria no atendimento ao servidor com a entrega 

IMEDIATA do Laudo de Posse; 

♦Aprovação do projeto Padrão VAPT VUPT na GESPRE. 

Observações: 

♦As melhorias no prédio desta gerência deverão ser 

concluídas com a reforma prevista para o próximo 

exercício, conforme proposta orçamentária de 2011 

enviada a APO de R$ 450.000,00 (Quatrocentos e

cinqüenta mil reais) com previsão de gasto para os 

dois primeiros trimestre/2011. 

♦A implantação do Padrão Vapt Vupt na Gerência de Sa úde 

e Prevenção está em sua fase final, ou seja, os 

servidores estão sendo treinados, o mobiliário e 

sinalização estão sendo providenciados e padronizad os.  

♦A descentralização das perícias médicas consiste em  

realizar atendimento médico pericial ao servidor do  

interior do Estado, em algumas cidades pólos como: 

Anápolis, Goianésia, Itaberaí, Itumbiara, Rio Verde  e 

Águas Lindas. Para suprir principalmente as 

necessidades de servidores que têm dificuldades de se 

deslocarem até a capital. 

Tabela: 

1) Nº de nomeações/ Nº de exames admissionais 

realizados*100 

2) Nº de licenças médicas solicitadas/nº servidores  do 

Estado*100 

3) Nº perícias médicas realizadas/nº servidores do 

Estado*100 
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� Ação 2861 - Implementação Do Sistema De Gestão De 

Recursos Humanos Do Poder Executivo 

Realizações: 

I  - Migração/implantação para o novo Sistema de Gestão de 

Pessoas, RHNet, dos seguintes órgãos: 

II - Implantação do Módulo SALIS, que controla as a tividades 

da Gerência de Saúde e Prevenção, como Perícias Méd icas para 

concessão de licenças, já implantado. 

III - Desenvolvimento do Módulo PosseNet, que irá g erenciar 

os provimentos/vacância dos cargos públicos do Esta do de 

Goiás. 

Observações:  

I – O RHNet foi implantado em 09 (nove) órgãos, alc ançando o 

índice de 18,75%. 

II - Indicador: Índice de Implantação do Sistema RH Net 

(somatório do nº de órgãos estaduais implantados no  sistema 

RHNet / número total de órgãos estaduais) x 100.  

Outras ações desenvolvidas: 

I - Edição do Decreto nº 7.179, de 09 de novembro d e 2010, 

que institui o sistema estratégico denominado Siste ma 

Estadual de Gestão de Pessoas, coordenado pela 

Superintendência de Gestão Estadual da Secretaria d a Fazenda, 

ora em processo de implantação. 

II – Órgãos que passaram a ter política de remunera ção por 

meio de subsídio: 

♦ Departamento Estadual de Trânsito de Goiás – DETRAN : 573 

servidores ativos; 

♦ Secretaria da Fazenda – Carreira do Fisco: 1.301 

servidores (927 ativos e 374 inativos); 

Indicadores 

1 8.535/8.101*100 95% 

2 13.015/158.950*100 8,1% 

3 21.483/158.950*100 13,5% 

Orgão (Cod) Orgão Quant Servidores

301 GOVERNADORIA DO ESTADO 105

302 POLÍCIA MILITAR 12714

304 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIÁS - PGE 481

319 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 2085

321 VICE GOVERNADORIA DO ESTADO 108

323 GABINETE CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO 98

326 GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA ESTADUAL 218

447 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR 143

672 SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 145

Soma: 16097
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♦ Secretaria de Segurança Publica – SUSEP – Assistent es e 

Analistas Prisionais:  514 servidores ativos. 

III – Projetos analisados pela Gerência de Gestão d e Pessoas 

(impacto financeiro e revisão de minutas de Lei): 

♦ Lei nº 17.038/2010: Reajuste do Magistério e Agente  

Administrativo Educacional; 

♦ Lei nº 17.079/2010: Dispõe sobre o Estatuto e o Pla no de 

Cargos e Vencimentos do Pessoal do Magistério; 

♦ Lei nº 17.083/2010: Reajuste do pessoal de Apoio 

Técnico-administrativo da Procuradoria-Geral do Est ado; 

♦ Lei nº 17.087/2010: Reajuste do Magistério (Docente  de 

Ensino Superior e Quadro Transitório)da Universidad e 

Estadual de Goiás  UEG; 

♦ Lei nº 17.090/2010: Mudança da remuneração para Sub sídio 

para os Assistentes e Analistas Prisionais da SUSEP  da 

Secretaria de Segurança Pública; 

♦ Lei nº 17.091/2010: Reajuste dos Oficiais e Praças da 

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar; 

♦ Lei nº 17.093/2010: Progressão para o pessoal do Pl ano 

de Cargos e Remuneração da Secretaria da Cidadania e 

Trabalho; 

♦ Lei nº 17.094/2010: Progressão para os Auxiliares, 

Assistentes e Analistas das atividades fins dos Pla nos 

de Cargos e Remuneração de diversos órgãos; 

♦ Lei nº 17.095/2010: Criação dos cargos de Analista e 

Técnico de Defesa do Consumidor na Secretaria de 

Segurança Pública; 

♦ Lei nº 17.097/2010: Progressão para o pessoal do Pl ano 

de Cargos e Remuneração do IPASGO; 

♦ Lei nº 17.098/2010: Progressão para os Auxiliares, 

Assistentes e Analistas de Gestão Administrativa da s 

Atividades Meio dos Planos de Cargos E remuneração de 

diversos órgãos. 

Despesas - 2861 GD 
Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

 Curso S EFIP/GFIP para 02 
servidores da Ger. da Folha de 
Pagamento da SGE, de 18 a 
19/03/2010 em Brasília/DF  

3 2.980,00 2.980,00 

Total  
2.980,00 2.980,00 
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PROGRAMA 3017 - PROGRAMA DE INCREMENTO DA RECEITA 

� Ação 2214 - Implementar Medidas Visando à Recuperaç ão 

de Créditos Estaduais 

Realizações:  

♦ Renovação do Convênio com a SERASA para positivação  em 

seu cadastro de inadimplentes dos devedores inscrit os 

em Dívida Ativa; 

♦ Edição da Lei nO 16.943/2010, que dispôs sobre a 

concessão de redução na multa e nos juros no pagame nto

de crédito tributário do ICMS, possibilitando a 

recuperação de créditos tributários, até 30/11/2010 , 

na ordem de R$ 353.485.780 (trezentos e cinquenta e  

três milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, 

setecentos e oitenta reais); 

♦ Edição da 5ª Semana de Conciliação, para negociação  

dos créditos da Fazenda Pública Estadual ajuizados há 

mais de 2(dois) anos com os benefícios concedidos p ela 

Lei nº 16.675/2009;

♦ Aperfeiçoamento da estrutura e instrumentos de 

inscrição em Dívida Ativa e encaminhamento das 

informações para positivação na SERASA, elevando a 

quantidade, qualidade e regularidade desse ato de 

controle administrativo; 

♦ Evolução dos procedimentos de controle de 

parcelamentos e dos pagamentos do crédito tributári o, 

bem como a melhoria do atendimento ao contribuinte e o 

incremento das ações de cobrança dos créditos 

tributários definitivamente constituídos, resultand o 

no crescimento da arrecadação da Dívida Ativa e da 

carteira de parcelamento em relação ao mesmo períod o 

do exercício anterior. 

Observações: 

♦ Todas as realizações acima descritas contribuíram p ara 

o bom desempenho desta Ação e cumprimento das metas  de 

incremento previstas no Programa Incremento da 

Receita; 

♦ Os resultados alcançados de janeiro a novembro de 2 010 

demonstram que houve crescimento no valor da 

arrecadação referente aos créditos tributários 

inscritos na dívida ativa em percentual superior a 

49%(quarenta e nove por cento), em comparação a igu al 

período de 2009. 

Despesas - Ação 2214 GD Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

1º Termo Aditivo do Convênio nº 
060/2008 com a SERASA em prol da 
melhoria da recuperação de créditos. 
Vigência de 12 meses (23/04/09 a 
22/04/10) - Ref. período de 01/jan/10 
a 22/abr/10) . 

3           
16.129,48

         
16.129,48

Total    
16.129,48 

  
16.129,48 
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� Ação 2865 - Melhorar o Desempenho do Sistema 

Arrecadatório. 

Realizações: 

♦ A cobrança sistemática de débitos autuados e não 

autuados no âmbito da Gerência de Substituição 

Tributária resultou no recolhimento de aproximadame nte 

R$ 60 milhões, o que significa aproximadamente R$ 4 0 

milhões a mais que o recolhido no ano de 2009; 

♦ Acompanhamento e auditoria das empresas substitutas  

tributárias, localizadas em outras unidades da 

federação, fornecedoras de energia elétrica e os 

consumidores livres (grandes consumidores de energi a 

elétrica); 

♦ Acompanhamento e auditoria das empresas prestadoras  de 

serviço de comunicação referente, especificamente, à 

apropriação do crédito de energia elétrica e o esto rno 

de débito; 

♦ Auditoria das usinas goianas produtoras de etanol e  

açúcar, distribuidoras de combustíveis e postos 

revendedores, referente ao período dos últimos 5 

(cinco) anos, com prioridade ao ano decadencial de 

2005; 

♦ Aumento do controle das cargas de combustíveis nos 

Postos Fiscais de Fronteira, por meio de intercâmbi o 

de informações entre a Gerência de Combustíveis e 

Postos da Fronteira Sul, priorizando a fiscalização  de 

entrada e saída no estado de Goiás de transportes d e 

combustíveis, e efetuar o registro de passagens das  

Notas Fiscais Eletrônicas; 

♦ Aumento do rigor na conferência dos relatórios dos 

contribuintes remetidos à Petrobrás, para corrigir 

possíveis omissões, erros, falhas, etc, que possam 

trazer prejuízo no repasse de ICMS para o Tesouro 

Estadual. 

♦ As realizações no âmbito da Gerência de Combustívei s 

resultaram em 17% de incremento nominal, em relação  a 

igual período de 2009, e o setor de combustíveis 

apresentou baixo nível de adulteração em benefício do 

consumidor. 

� Ações de fiscalização e inteligência fiscal: 

♦ Combate à sonegação fiscal nos contribuintes usuári os 

de sistemas informatizados, com base em informações  

das operadoras de cartão de crédito e débito; 

♦ Instalação de equipamentos de controle eletrônico d o 

fluxo de veículos nos principais Postos Fiscais de 

Fronteira, com leitura de placas por programa de 

reconhecimento de caracteres ópticos, registro de 

passagem e pesagem dos veículos em movimento; 

♦ Integração da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e)  do 

rebanho bovino com a emissão eletrônica da Guia de 
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Trânsito Animal (GTA), pela Agrodefesa, permitindo 

acompanhamento da movimentação do rebanho bovino no  

estado, 22 milhões de cabeças, em tempo real. 

♦ Implementação da Nota Fiscal Eletrônica(NF-e) com 

acompanhamento on-line das operações comerciais, qu e 

possibilita o monitoramento e auditoria de empresas  

antes mesmo do fechamento da apuração mensal. 

Observações: 

♦ Todas as realizações acima descritas contribuíram p ara 

o bom desempenho desta Ação e cumprimento das metas  de 

incremento previstas no Programa Incremento da 

Receita; 

♦ Os resultados alcançados demonstram que houve 

crescimento real de 10% da receita tributária de 20 10, 

em comparação a 2009. 

Despesas - Ação 2865 GD 
Valor da 

despesa 

valor 

liquidado 

Placas de alumínio para 

identificação de 

departamentos da Delegacia 

Fiscal de Goiânia e CAT  

3 480,00 480,00 

Açúcar (emb.de 2Kg) e Café 

(emb.de 250g)  
3 17.659,35 17.659,35 

Despesas - Ação 2865 GD 
Valor da 

despesa 

valor 

liquidado 

Adiantamentos - diversos  3 196.904,86 196.904,86 

Ajuda de custo p/ servidor 

relativo a mudança para 

Morrinhos onde exerceu o 

cargo de Gerente da Agenfa 

Fazendária.  

3 745,02 745,02 

Aparelho telefônicos com fio 

comuns p/ a Delegacia Reg. De 

Fiscal. De Goiânia  

4 1.366,80 1.366,80 

Aparelhos de Fax de impressão 

térmica p/ a Delegacia Reg. 

De Fiscal. De Goiânia  

4 2.383,80 2.383,80 

Aparelhos de Fax de impressão 

térmica p/o CAT  
4 953,52 953,52 

CONTRATO - Locação de imóvel 

de Agenfas (17), DRFs (3) e 

Unidades Fazendárias (2). 

Vigência de 15, 36 e 72 

meses.  

3 464.287,58 436.246,94 
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Despesas - Ação 2865 GD 
Valor da 

despesa 

valor 

liquidado 

Aquisição de 14 aparelhos 

telefônicos com fio comuns, 1 

Terminal Operador tipo KS e 1 

Central telefônica PABX para 

Agenfa Especial de Caldas 

Novas  

4 3.490,00 3.490,00 

Calculadoras e fragmentadoras 

de papel para atender a 

Delegacia Regional de 

Fiscalização de Anápolis  

4 2.707,20 2.707,20 

Colchões de solteiro para 

atender diversas Delegacias 

Fiscais da SEFAZ. ( Quantidade 

60; Valor Unit. 294,60)  

3 11.646,00 11.646,00 

Condicionadores de ar (22 

unidades) para aplicação nas 

dependências da Gerência 

Especial de Auditoria da SAT  

4 52.760,56 52.760,56 

CONTRATO -  Polo Ar 

Condicionado Serviço de 

Refrigeração LTDA -M anut. 

3 78.200,00 70.840,00 

Despesas - Ação 2865 GD 
Valor da 

despesa 

valor 

liquidado 

prevent. e corret. de cond. 

de ar p/ SAT - Material + 

Serviço. Vigência de 12 meses 

 Contrato -  SAÚDE - Ág. 

Mineral. Vigência de 12 meses 

- para 8 departamentos  

3 10.223,27 10.223,27 

 CONTRATO - ÁGUIA - Peças 

para manutençã o de veículos a 

serviço da SAT (80%) - 2009  

3 244.807,44 244.807,44 

 CONTRATO - ÁGUIA - Serviços 

para manutenção de veículos a 

serviço da SAT (80%) - 2009  

3 8.158,94 8.158,94 

 CONTRATO - MARILENE - Peças 

para manutenção de veículos a 

serviço da SAT (80 %). 

Vigência de 12 meses. (Ref. 

01/jan a 05/mai/10).  

3 48.035,09 48.035,09 

 CONTRATO - MARILENE -

Serviços para manutenção de 

veículos a serviço da SAT 

3 1.352,21 1.352,21 
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Despesas - Ação 2865 GD 
Valor da 

despesa 

valor 

liquidado 

(80%) Vigência de 12 meses. 

(Ref. 01/jan a 05/mai/10).  

 CONTRATO - serviço de 

postagem - EBCT  90% p/ SAT. 

Vigêncai de 12 meses. (Ref. 

01/jan a 25/ago/10).  

3 673.220,26 673.220,26 

 CONTRATO - Serviços de 

postagem - EBCT 90% p/ SAT. 

Ref dez/2009.   

3 19.875,23 19.875,23 

 Contrato (a licitar) -

Assinatura do Jornal O 

POPULAR (SAT)Vig ência de 12 

meses. (Ref. 01/fev a 

31/dez/10)  

3 1.672,00 1.672,00 

Contrato (a licitar) Locação 

de imóvel (a licitar) para 

Agenfa de Vianópolis. 

(Vigência de 36 meses Ref. 

09/set. a 31/dez/10)  

3 2.186,74 2.186,74 

 Contrato a licitar - 3 8.399,99 8.399,99 

Despesas - Ação 2865 GD 
Valor da 

despesa 

valor 

liquidado 

Associação T-2 - L ocação de 

imóvel para Agenfa Especial 

de Caldas Novas - Vigência 24 

meses - Ref 01/abr a 

31/dez/10  

 Contrato a licitar -

Fornecimento de combustível 

c/ entrega continuada e 

fracionada (lote 1:  Gasolona 

comum). Vigência de 12 meses, 

( Ref. 01/mar a 31/dez/10).  

80%. SAT  

3 1.299.765,60 1.299.765,60

 Contrato a licitar -

Fornecimento de Óleo 

lubrificante c/ entrega 

continuada e fracionada (lote 

2:  Óleo SAE 15w40- CH4 motor 

diesel). Vigência de 12 

meses, (Ref. 01/mar a 

31/dez/10).  80%. SAT  

3 2.695,50 2.695,50 

 Contrato a licitar -

Fornecimento de Óleo 
3 16.976,10 16.976,10 
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Despesas - Ação 2865 GD 
Valor da 

despesa 

valor 

liquidado 

lubrificante c/ entrega 

continuada e fracionada (lote 

2:  Óleo SAE 15w40- Semi 

sintético motor flex). 

Vigência de 12 meses, (Ref. 

01/mar a 31/dez/10).  80%. 

SAT  

 Contrato a licitar -

Fornecimento de Óleo 

lubrificante c/ entrega 

continuada e fracionada (lote 

2:  Óleo SAE 20w50- SL motor 

gasolina). Vigência de 12 

meses, (Ref. 01/mar a 

31/dez/10).  80%. SAT  

3 5.321,68 5.321,68 

Contrato de deseinsetização 

e desratizaçã o nas unidades 

da SAT. Vigência 12 meses  

3 3.955,49 3.955,49 

Contrato de loc. mensal de 

sist. Inf. c/ mater., manut., 

sup. e peças/módulos - Del. 

Reg. Goiânia. Vigência de 24 

3 16.660,29 16.660,29 

Despesas - Ação 2865 GD 
Valor da 

despesa 

valor 

liquidado 

meses.  

 CONTRATO PORTOGRAFF - Serv. 

Gráf. Edit. p/ adm. tribut. -

SAT - Vigência de 12 meses. 

(Re. 01/jan a 26/jul/10)  

3 10.721,95 10.721,95 

 Convênio - Obras de 

paviment. asfáltica do P. 

Fiscal Campo Bom - Munic. 

Chapadão do Céu. Vigência de 

12 meses. (Ref. 01/jan a 

31/dez/10)  

3 170.000,00 170.000,00 

 Co nvênio para campanha 

promocional do Campeonato 

Goiano de Futebol da Primeira 

Divisão em 2010 (Goianão 2010 

- FGF), com vigência de 08 

meses a partir da assinatura. 

3 4.550.000,00 4.550.000,00

Despesa com locomoção  e 

pedágio - servidores a 

serviço da SEFAZ  

3 326,00 326,00 
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Despesas - Ação 2865 GD 
Valor da 

despesa 

valor 

liquidado 

 Diárias fora do Estado - SAT 3 62.360,00 62.360,00  

 Diárias no Estado - SAT  3 172.668,00 172.668,00 

Eletrodomésticos (1 

geladeira, 1 micoondas e 1 

bebedouro ou frigobar) p/ 

Coordenação do ITCD, Posto 

Fiscal de Chapadão do Céu e 

Agenfa Especial de Caldas 

Novas  

4 4.002,50 4.002,50 

Empresa de engenharia p/ 

executar serviços de 

levantamento topográfico 

planialtímetro  e cadastral 

do terreno p/ futura 

implantação da Delegacia 

regional de Catalão.  

3 4.500,00 4.500,00 

 Energia elétrica - CEB da 

Delegacia Regional de 

Fiscalização de Formosa dos 

seguintes anos 

anteriores(2002,2003,2005 e 

3 1.595,47 1.595,47 

Despesas - Ação 2865 GD 
Valor da 

despesa 

valor 

liquidado 

2006)  

Equipamento de Informática, 

microcomputadores para 

atender  Agenfa de Caldas 

Novas.  

4 31.038,00 31.038,00 

 Equipamento p/ sist. de 

videoconferência no âmbito do 

CONFAZ visando integração com 

demais Secretarias  de 

Fazendas Estaduais.  

4 31.502,00 31.502,00 

Guia de Recolhimento da 

União - GRU para renovação do 

"Certificado de Equipamentos 

e Aplicação" para recepção de 

dados do SISCODI (SERPRO), 

relativos a informações sobre 

importações do Estado.  

3 845,00 845,00 

Headset completos (base com 

teclado e tiara fone) p/ a 

Delegacia Reg. De Fiscal. De 

Goiânia  

4 407,00 407,00 
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Despesas - Ação 2865 GD 
Valor da 

despesa 

valor 

liquidado 

 Indenização - Serviço de 

energia elétrica p/ SAT-

ENERSUL - Valor referente a 

dez/09  

3 1.164,30 1.164,30 

Indenização referente a 

ocupação de imóvel agenfa de 

Cristalina, no período de 

17/nov/08 a 11/ago/09.  

3 15.016,75 15.016,75 

Indenização referente a 

ocupação de imóvel agenfa de 

Silvânia, no per íodo de 

08/nov/08 a 29/dez/09.  

3 16.342,32 16.342,32 

Lanterna elétrica, 

recarregável com leds para a 

Delegacia Fiscal e Catalão 

(Qtd. 4; Valor Unit. R$ 

32,93)  

4 113,60 113,60 

Licenciamento, Seguro DPVAT  

1 veículo/ CAT e 114 veículos 

e 4 motos / SAT  

3 11.845,76 11.845,76 

Despesas - Ação 2865 GD 
Valor da 

despesa 

valor 

liquidado 

Malha de Aterramento p/ 

sistema elétrico e rede 

estrututada da Gerência 

Especial de Auditoria  

3 3.500,00 3.500,00 

Manutenção Corretiva e 

aferição para balança 

rodoviária instalada do Posto 

Fiscal BR 020, Formosa-GO  

3 7.580,00 7.580,00 

Manutenção da cápsula 

elevatória do CAT. Vigência 

de 12 meses. (Ref. 01/jan a 

31/dez/10)  

3 1.680,00 1.680,00 

Manutenção emergencial de 

central telefônica PABX Sopho 

2000 IPS  da fabricante 

Philips - Localizado no CAT  

3 22.941,00 22.941,00 

 Mão-de- obra especializada 

para instalação de uma (01) 

central telefônica PABX na 

Agenfa Especial de Caldas 

Novas   

3 310,00 310,00 
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Despesas - Ação 2865 GD 
Valor da 

despesa 

valor 

liquidado 

 OBRA - Reforma e adequação 

de edificação que será 

destinada ao funcionamento da 

Agenfa de Trindade  

3 14.779,15 14.779,15 

Pagamento de multa de 

trânsito - Servidores  

condutores de veículos lotado 

na  SAT e Delegacia Regional 

de Goiânia.  

3 532,05 404,36 

Pagamento de Multa de 

Transito do Veículo placa -

KCX 8253 - DRF Goiânia.  

3 1.833,36 1.833,36 

 Persianas horizontal p/ SAT 

(sala de reuniões da SAT + 

ITCD + CAT + CTNF) - [m²]  

4 11.369,94 11.369,94 

Projeto de Eletricidade e 

Hidrossanitário p/ proteção 

contra descarga elétrica p/ o 

Posto Fiscal Cana Brava -

Catalão  

3 6.700,00 6.700,00 

Despesas - Ação 2865 GD 
Valor da 

despesa 

valor 

liquidado 

Purificadores de água para 

as Del egacias de Fiscais 

(Quantidade 250 Valor Unit. 

R$830,00)  

4 101.195,00 101.195,00 

 Regularização de depesa -

Contrato de locação de imóvel 

Agência especial de Trindade 

referente a 23/dez a 

30/dez/09.  

3 800,00 800,00 

Regularização de despesa 

pela locaçã o do imóvel da 

Agenfa de Campos belos, sem a 

devida cobertura contratual, 

no período de 21/nov/07 a 

16/set/08.  

3 12.252,96 12.252,96 

Ressarcimento - diversos  3 4.114,42 4.114,42 

Restituição de despesa 

p/Pag. de GRU, relativo taxa 

de serviço expedito à

aferição pelo INMETRO  na 

balança rodov. do posto 

3 729,30 729,30 
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Despesas - Ação 2865 GD 
Valor da 

despesa 

valor 

liquidado 

fiscal de Benedito Valadares 

em Catalão  

Serviço (estimado)  de água 

e esgoto - ITEBRA, SAAE e 

CAESB - Previsão para 2010  

3 11.682,00 11.682,00 

Serviço (estimado) de 

comunicação de dados p/ SAT -

CTBC - Previsão para 2010  

3 134.388,77 134.388,77 

Serviço (estimado) de 

energia elétrica p/ SAT -

CELTINS, CEMAT,  CEMIG, CEB, 

CHESP e ENERSUL - Previsão 

para 2010  

3 76.418,91 76.418,91 

Serviço (estimado) de 

telefonia fixa (voz) p/ SAT-

CTBC - Previsão para 2010  

3 85.000,00 59.771,19 

Serviços mensais de água e 

esgoto - ITEBRA - Ref. 

Dez/2009.  

3 132,65 132,65 

Despesas - Ação 2865 GD 
Valor da 

despesa 

valor 

liquidado 

Sinalizadores automotivos 

(giroflex) para a Delegacia 

Fiscal de Catalão. (Qtd. 4; 

Valor Unit. R$ 199,67)  

4 480,00 480,00 

Total 8.779.758,68
8.719.001,54

� Ação 2949 – Educação Fiscal para Fortalecimento da 

Cidadania. 

Realizações: 

♦Visitas técnicas preparatórias em Escolas, Centros de 

Educação e na Escola de Administração Fazendária - 

ESAF/DF, buscando a institucionalização da Educação  

Fiscal; 

♦Reuniões pedagógicas conjuntas com as demais 

representantes das instituições integrantes do 

Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF) realiza das 

em várias Subsecretarias Regionais e Colégios 

Estaduais; 
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♦Reuniões com os tutores e coordenação do Curso de 

Disseminadores de Educação Fiscal On-line; 

♦Reuniões de trabalho visando intensificar o número de 

estabelecimentos abrangidos, número de professores 

participantes, número de alunos envolvidos e 

verificação do nível de absorção do conteúdo aplica do; 

♦Encontro com autoridades municipais, Conselho Estad ual 

de Educação (CEE-GO), estabelecendo estratégias de 

participação na atividade de Educação Fiscal, 

inclusive criação do Grupo de Educação Fiscal 

Municipal; 

♦Palestra sobre a Nota Fiscal Eletrônica no Contexto  da 

Cidadania, realizada no Centro de Educação 

Profissional Sebastião Siqueira (CEPSS) e na Faculd ade 

Alfredo Nasser em Aparecida de Goiânia. 

Observações: 

♦Todas as realizações acima descritas contribuíram p ara 

o bom desempenho desta Ação, bem como para a 

expressiva divulgação da Educação Fiscal Para 

Fortalecimento da Cidadania; 

♦O cumprimento da meta de capacitação de 250 (duzent os 

e cinquenta) professores trouxe indicadores do suce sso 

alcançado na disseminação da função do Estado de 

arrecadar impostos e o dever do cidadão contribuint e

de pagar tributo, exigir nota fiscal nas suas compr as, 

participando do processo de arrecadação, aplicação e 

fiscalização do dinheiro público; 

♦O crescimento da Educação Fiscal experimentado no 

último quadrimestre de 2010 aumentou o nível de 

conscientização da função social do tributo como fo rma 

de redistribuição da renda e elemento de justiça 

social. 

Despesas - 2949 GD 
Valor da 

despesa 

Valor 

liquidado

Confecção de livros para 

orientar os próximos 

cursistas sobre elabor ação 

e formatação de projetos de 

Educação Fiscal. (Qtd. 1250 

Valor Unit. R$6,37)   

3 5.000,00 5.000,00 

Total  5.000,00 5.000,00 
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PROGRAMA 3311 – GOIASTRANSPARENTE 

� AÇÃO 1248 - Estruturação do Sistema de Transparênci a 

Pública  

Realizações:  

Investimento em melhoria da divulgação e 

navegabilidade no sítio da transparência. Aumento d o conteúdo 

disponível no sítio para pesquisa (com os 100 maior es 

fornecedores do Estado, em cada ano, a publicação d os nomes 

dos servidores com sua respectiva lotação, tabela d e cargos e 

vencimentos da administração direta etc.). Publicaç ão de 

Decreto regulamentando a troca de informações entre  os Órgãos 

da administração pública e o sítio da transparência .  

� Ação 2876 - Promoção da Gestão Ética na Administraç ão 

Pública  

Realizações:  

Atualização do projeto trabalhando com Ética, 

preparação de cartilhas e Seminários (que foram 

contingênciados) para divulgação. Realização de pal estra 

sobre Ética e Transparência na faculdade de Comunic ações da 

Universidade Federal de Goiás e na Metrobus.  

PROGRAMA 3312 – GOIASCONTROLE 

Descrição do Indicador de Resultado: 

Os indicadores Eficácia Física do Estado e Eficiênc ia 

do Estado apresentam frequência de medição anual, v isto que 

são obtidos a partir das informações fornecidas por  todos os 

órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual por ocasião da 

consolidação do Relatório da Gestão Governamental. Tal 

relatório é elaborado entre os meses de janeiro e a bril, 

referindo-se ao exercício anterior e, por essa razã o, somente 

ao final desse período é possível proceder à alimen tação no 

syscore dos valores realizados para esses indicador es.  
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� Ação 2877 - Uniformização, Difusão e Avaliação de P ráticas de Gestão 

Realizações:  

Na tabela a seguir, estão demonstradas as principai s atividades desenvolvidas em 2010 na execução da a ção 2877 do Programa 

Goiascontrole. 

Atividade Produto Unidade 

Meta 

Física 

Prevista 

Meta Física 

Realizada 

Desenvolvimento de metodologia para a realização da  

verificação in loco das informações prestadas pelos 

órgãos/entidades por ocasião da elaboração do Relat ório da 

Gestão Governamental 

Metodologia desenvolvida Unid. 1 1 

Elaboração de Relatório de Gestão referente ao exer cício de 

2009 
Relatório elaborado Unid. 1 1 

Elaboração do Relatório de Análise Crítica da Gestã o e do 

Desempenho Governamental (Feedback) 
Unidade orçamentária analisada Unid. 69 69 

Avaliação dos Contratos de Gestão em vigor no Estad o Contratos avaliados Unid. 3 2 

Realização da Verificação in loco  das informações prestadas 

pelos órgãos e entidades, por ocasião da elaboração  do 

Relatório da Gestão Governamental, referente ao exe rcício de 

2009. 

Unidade orçamentária verificada Unid. 19 28 
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Atividade Produto Unidade 

Meta 

Física 

Prevista 

Meta Física 

Realizada 

Empreender estudos/elaborar metodologia a ser utili zada na 

avaliação das empresas estatais em processo de liqu idação 

Estudos realizados/metodologia 

elaborada 
Unid. 1 1 

Elaboração de Legislação específica para Convênios 

Normatizar a metodologia de 

elaboração, gerenciamento e 

prestação de contas de 

transferência de recursos do 

Estado de Goiás aos entes 

públicos e privados. 

Unid. 1 0,8 

Desenvolvimento de metodologia de gerenciamento de contratos 

- Software integrado de gerenciamento de contratos 

Desenvolver parâmetros para 

elaboração de software e 

unificação das metodologias de 

gerenciamento de contratos do 

Estado de Goiás 

Unid. 1 0,7 

Elaboração de Manual de procedimentos para gerencia mento de 

contratos 

Unificar as metodologias de 

Gerenciamento de Contratos 
Unid. 1 1 

Desenvolvimento de metodologia de gerenciamento de contratos 

- Software integrado de gerenciamento de convênios - fase 

cadastro 

Desenvolver parâmetros para 

elaboração de software e 

unificação das metodologias de 

gerenciamento de contratos do 

Estado de Goiás 

Unid. 1 1 
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Atividade Produto Unidade 

Meta 

Física 

Prevista 

Meta Física 

Realizada 

Elaboração de Manual de procedimentos para gerencia mento de 

convênios 

Unificar as metodologias de 

Gerenciamento de Contratos 
Unid. 1 0,5 

Fiscalização in loco  de Convênios - Termos em vigor 

(Contratos e Técnica) 

Verificar a Regularidade da 

Execução dos Termos bem como das 

metodologias de gerenciamento 

desenvolvidas pelos órgãos 

Unid. 10 4 

Fiscalização in loco  de Contratos - Termos em vigor 

Verificar a Regularidade da 

Execução dos Termos bem como das 

metodologias de gerenciamento 

desenvolvidas pelos órgãos 

(Contratos e Técnica) 

Unid. 100 309 

Verificação da legalidade de todas as comissões de licitação 

dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual 

Constar a legalidade da 

composição das comissões de 

licitação dos Órgãos e Entidades 

do Poder Executivo Estadual 

Percen. 100 20 

Publicação da Portaria que regulamenta o Programa E ficiência 

Goiás e cria o grupo de trabalho denominado Coorden ação de 

Acompanhamento e Controle de Custeio 

Portaria Publicada Unid. 1 1 

Estruturação da Coordenação de Acompanhamento de Co ntrole de 

Custeio 
Coordenação estruturada Unid. 1 0,5 
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Atividade Produto Unidade 

Meta 

Física 

Prevista 

Meta Física 

Realizada 

Normatizar o uso da telefonia móvel no âmbito da 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional 
Norma elaborada Unid. 1 1 

Inspeção/fiscalização/acompanhamento da arrecadação  de 

recursos próprios e exploração de áreas públicas 
Acompanhamento realizado Unid. 15 12 

Monitoramento dos benefícios fiscais. Monitoramento  realizado Unid. 12 9 

Monitoramento da retenção e recolhimento do IRRF Mo nitoramento realizado Unid. 25 22 

Proposição da atualização da Legislação do Controle  Interno Legislação proposta Unid. 4 5 

Orientações Preventivas 
Despacho/Nota Técnica/ 

orientações/Memorando expedidos 
Percen. 100 100 

Execução do Projeto CONTROLE INTERNO – ORIENTA Serv idores Capacitados Unid. 200 251 

Audiência Pública Audiência Realizada Unid. 3 3 

Correção e publicação do RREO e RGF Relatório Publi cado Unid. 6 5 

Parcerias com Universidades Públicas Convênios form alizados Unid. 3 1 
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Atividade Produto Unidade 

Meta 

Física 

Prevista 

Meta Física 

Realizada 

Implantar nos órgãos e entidades do Poder Executivo  o Sistema 

de Processos Eletrônicos (SISGED) 
Sistema implantado nos órgãos Percen. 30 30 

Edição de Lei de Atos e Processos Administrativos E letrônicos Lei sancionada Unid. 1 1 

Reestruturação das Unidades de controle Interno Uni dades Criadas Unid. 6 6 

Verificação da aplicação de recursos do Fundo Rotat ivo e 

Adiantamentos 
Análise realizada Unid. 100 87 

Manifestação nos processos de prestação de contas d e 

Adiantamento e Fundo Rotativos 
Demanda atendida Percen. 100 100 

Emissão de Relatórios de Auditorias nos Processos d e Tomada 

de Contas Especial 
Demanda atendida Percen. 100 100 

Acompanhamento diário dos PAD Relatório semestral Unid. 2 3 

Análise dos Processos de Tomada e Prestação de Cont as Anual 

dos órgãos, entidades e empresas públicas estaduais

Relatório de avaliação da Gestão 

e Certificados emitidos 
Unid. 61 84 

Acompanhamento das demandas dos processos de audito ria com 

sugestão de instauração de Sindicância e PAD 
Demanda atendida Percen. 100 100 
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Atividade Produto Unidade 

Meta 

Física 

Prevista 

Meta Física 

Realizada 

Reanálise das justificativas dos órgãos, quanto às 

irregularidades apontadas no SRI, nos processos de realização 

de despesas 

Demanda atendida Percen. 100 100 

Reunião anual com todos os órgãos, entidades e empr esas 

públicas sobre Prestação e Tomada de Contas Anual 
Reunião realizada Unid. 1 1 

Curso de Capacitação, participação em Seminários e Congressos Servidor capacitado Unid. 8 30 

Análise do cruzamento dos arquivos dos dados pessoa is e 

financeiros dos servidores ativos e inativos do Pod er 

Executivo com o pessoal ativo e inativo beneficiári os do 

RGPS, servidores ativos e inativos das demais entid ades 

públicas federais, estaduais e  

Ocorrências Auditadas  Percen. 50% 56% 

Auditoria nas acumulações de cargos da Folha Poder Executivo, 

referência: Processo n.º 200800038000555 
Processos Instaurados Unid. 22 22 

Apuração de Denúncias Denúncia Apurada Percen. 90% 100% 

Auditoria da Folha de Pagamento 
Relatório por órgãoentidade 

auditado 
Unid. 2 4 
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Atividade Produto Unidade 

Meta 

Física 

Prevista 

Meta Física 

Realizada 

Auditoria na percepção simultânea de proventos do R egime 

Próprio e remuneração de cargos. Referência: Proces so n.º 

20100000400191 

Processos Instaurados Unid. 40 40 

Auditoria Especial Relatório de Auditoria Unid. 8 7 

Auditoria Operacional - ANOP Relatório de Auditoria  Unid. 3 2 

Auditoria Especial (denúncias)  Relatório de Auditoria Percen. 100% 100% 

Inspeção "in loco" nas obras contratadas pela admin istração 

direta e indireta do Poder Executivo Estadual 
Inspeção realizada Unid. 20 20 

Análise prévia na documentação técnica e nos orçame ntos dos 

editais de licitação de obras e serviços de engenha ria 
Orientações expedidas Percen. 100 100 

Elaboração de relatório demonstrativo dos resultado s 

financeiros da análise dos orçamentos das obras lic itadas e 

inspecionadas 

Relatórios emitidos Unid. 1 1 

Análise técnica dos termos aditivos dos contratos d e obras 

rodoviárias 
Termo Aditivo avaliado Unid. 2 2 

Análise técnica dos reajustes de periodicidade dos contratos 

de obras. 
Contrato avaliado Unid. 4 4 
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Atividade Produto Unidade 

Meta 

Física 

Prevista 

Meta Física 

Realizada 

Fiscalização do Programa 3ª Via Relatórios emitidos Unid. 2 2 

Realizar evento de qualificação dos servidores da 

Superintendência de Controle Interno sobre a Lei nº  16.920/10 

(licitações) 

Servidores qualificados Unid. 2 2 

Desenvolver e disponibilizar aos servidores da 

Superintendência de Controle Interno, em meio eletr ônico, 

documento consistente em índice e anotações da Lei nº 

16.920/10 (licitações) 

Documento desenvolvido e 

disponibilizado 
Unid. 1 1 

Desenvolver o Sistema de Controle Interno (SCI) Sis tema Desenvolvido Percen. 100 50 

Observações: 

Por se tratar de uma ação “guarda-chuva”, ou seja, que compreende várias atividades e cuja unidade do produto é expressa em 

percentual, foi realizado no início do exercício um  desdobramento dessa ação em projetos e atividades,  tendo cada um suas metas, 

unidades e produtos próprios. Assim, procedeu-se à consolidação de resultados parciais para a formação  do desempenho global da 

ação, a partir da aplicação de uma metodologia dese nvolvida para essa finalidade, por meio da qual se obteve o percentual de 

80,47%. 
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Despesas - 2877 GD 
Valor da 

despesa 

Valor 

liquidado 

 Adiantamentos - diversos  3 2.429,60 2.429,60 

 Contrato - Assinatura do 

Boletim de Licitações e 

Contratos - BLC para atender os 

servidores da SCI. (Vigência de 

12 meses ref. 01/ago a 

31/jul/11)  

3 6.390,00 6.390,00 

 Contrato (a licitar) -

Assinatura do do Jornal O 

POPULAR (SCI) Vigência de 12 

meses. (Ref. 01/fev a 31/dez/10) 

3 418,00 418,00 

 CURSO - Tomada e prestração de 

contas anuais p/ servidora da 

Ger. De A uditoria Governamental 

Delma Maria Guimarães Vilarinho  

3 1.600,00 1.600,00 

 Curso - Tomadas de Contas, 

Tomadas de Contas Especiais, 

Prestação de Contas e Controle 

na Adm. Pública no período de 19 

a 22 de outubro na cidade de 

Fortaleza p/ servidora Delma

3 1.790,00 1.790,00 

Despesas - 2877 GD 
Valor da 

despesa 

Valor 

liquidado 

Maria Guimarães Vilarinho - SCI. 

 Diárias no Estado - SCI  3 3.664,00 3.664,00 

 Móveis - (Mesas e Cadeiras) p/ 

Ger. de Auditoria da Folha e 

Pag. e Auditoria Governamental 

SCI  

4 4.987,00 4.987,00 

Pagamento de Licenciamento e 

Segur o DPVAT do veículo 

pertencentes a SCI  

3 201,14 201,14 

 Pagamento de multa de trânsito  3 127,69 127,69 

Ressarcimento de despesa com 

locomoção   
3 102,60 102,60 

Total  21.710,03 21.710,03 
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PROGRAMA 3314 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA GERENCIAL NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS - PEG

Descrição do Indicador de Resultado: 

Número de organizações públicas do Estado de Goiás 

adesas ao programa 

Nº de organizações aderidas ao PEG 

13

14

15

16

17

18

Meta Realizado

A no 2010

A
de

sã
o

� Ação 1252 – Institucionalozação da Comunicação Digi tal 

Realizações: 

Foi desenvolvido um novo Sítio para a Secretaria da  

Fazenda, cujo modelo foi adotado como padrão para o  Estado de 

Goiás. Publicado em 09/09/2010, registrou-se até o final do 

mês de novembro/2010 um total de 950.000 acessos. F oi 

desenvolvida também uma Intranet (SEFAZNET) para co municação 

interna. 

Observações:  

Não houve dispêndio financeiro. Os sítios foram 

desenvolvidos e são mantidos pelos servidores do Ór gão. 

� Ação 2878 - Ação para Promoção da Excelência Gerenc ial 

Nas Organizações Públicas do Estado De Goiás 

Realizações: 

♦ Curso de capacitação de servidores envolvidos com o  

PEG, com carga horária total de 180 horas/aula, 

dividido em 4 módulos: Gestão de Excelência Aplicad a 

ao Setor Público; Gerenciamento por Processos; 

Planejamento Estratégico em Organizações Públicas; 

Elaboração e Gerenciamento de Projetos. 

♦ Visitas a organizações do Poder Executivo para 

formalizar a adesão ao PEG, com resultado de 17 

(dezessete) adesões. 

♦ Criação do hotsite PEG, envolvendo sua estruturação  e 

atualização com o nome Programa de Excelência na 

Gestão – PEG. A iniciativa visou aprimorar o layout  

anteriormente usado permitindo uma melhor visualiza ção 

e navegação por parte dos usuários. 

Observações:  

Participaram no Curso de capacitação representantes  de 

26 organizações do Poder Executivo, inclusive hospi tais de 
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referência e laboratórios centrais, com total de 41  

servidores, sendo 6 como ouvintes.  

A adesão ao PEG é uma formalidade registrada com a 

decisão do titular da organização, assinando o form ulário de 

adesão. Este evento é a garantia que a organização entende a 

necessidade da mudança, e que garantirá implantação  das ações 

de melhoria em sua gestão, gerando resultados posit ivos para 

a sociedade. 

Curso de Capacitação do Programa de Excelência na G estão 
Pública 

Módulo Data Carga Horária 

Gestão de Excelência 
Aplicada ao Setor Público 

01 a 
05/03/2010 

40 

Gerenciamento por Processos 
15 a 

17/03/2010 
20 

Planejamento Estratégico em 
Organizações Públicas 

07 a 
09/04/2010 

26 a 
30/04/2010 

60 

Elaboração e Gerenciamento 
de Projetos 

10 a 13 /05 

25 a 28/05 
60 

Carga Horária Total 180 horas 

� Ação 2948 – Gestão de Ações Administrativas para o 

Estado de Goiás 

Realizações: 

♦Ampliação dos sistemas de controle de digitalização  de 

documentos;  

♦Revisão dos procedimentos de elaboração/trâmite de 

atos administrativos. 

Observações:  

♦A meta de ampliação dos sistemas de controle de 

digitalização de documentos não foi atingida, pois,  

embora tenha sido criado o Sistema de Gerenciamento  

Eletrônico de Documentos – SISGED (Lei nº 

17.039/2010), este ainda não foi implantado.  

♦A ação de revisão dos procedimentos de 

elaboração/trâmite de atos administrativos foi 

integralmente realizada, imprimindo celeridade à 

tramitação processual e viabilizando o alcance da 

desejada eficiência no serviço, especialmente nas 

gerências com maior volume de despachos 

administrativos. 
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Despesas - 2948 GD 
Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

Ressarcimento de despesas c/ 
aliment.,  transporte aéreo e 
hospedagem de servidores da 
SEFAZ.  

3 

                       
2.710,86 

                   
2.710,86 

 Contrato de locação de imó vel 
p/ Sup. de Gestão Estadual -
FR INCORPORADORA. Vigência de 
60 meses  

3 

                 
935.000,00 

             
935.000,00 

Contrato de deseinsetização e 
desratização nas unidades da 
SGE. Vigência 12 meses  

3 
                        

3.956,11 
      

3.956,11 

Etiquetas adesivas em 
poliester prateada, em rolo 
para uso na impressora Zebra 
Stipe 600. (rolo com 5000 
etiquetas) Ger. de Patrimôno 
Arquivo e Frotas.  

3 

                      
2.556,00 

                  
2.556,00 

 Contrato de M anutenção 
preventiva e corretiva c/ 
fornecimento de peças em 2 
elevadores da SGE  

3 

                      
2.452,24 

                  
2.452,24 

 Diárias no Estado - SGE  
3 

                    
22.255,50 

               
22.255,50 

 CONTRATO VIGILÂNCIA -
diversos  

3 
                  

146.880,00 
              

106.080,00 

 CONTRATO - Polo Ar 
Condicionado Serviço de 
Refrigeração LTDA - Manut. 
prevent. e corret. de cond. de 

3 

                    
24.355,00 

                
17.635,00 

ar p/ SGE - Serviço + Material 
. Vigência de 12 meses  

  Placas de alumínio para 
identificação de departamentos 
da SGE  

3 
                          

256,00 
                     

256,00 

 Contrato (a licitar) -
Assinatura do Jornal O POPULAR 
(SGE) Vigência de 12 meses. 
(Ref. 01/fev a 31/dez/10)  

3 

                           
418,00 

                      
418,00 

Adiantamento p/  manutenção, 
conservação e instalação de 
máquinas, equipamentos e/ou 
utensílios de escritório/ 
gêneros alimentícios/ 
materiais diversos -  

3 

                 
2.811,00 

                    
2.811,00 

 CONTRATO - PORTOGRAFF - Serv. 
Gráf. Edit. p/ gest. est. -
SGE - Vigência de 12 meses. 
(Re. 01/jan a 26/jul/10)  

3 

                     
10.722,09 

                
10.722,09 

Substituição de calha p/ 
fornece r condições ideais p/ 
desenvolvimento das atividades 
administrativas da Gerência de 
Patrimônio Mobiliário e 
Arquivo.  

3 

                      
11.480,00 

                 
11.480,00 

Regularização de despesa 
referente a publicações legais 
veiculadas no Jor nal O Popular 
no período de julho a dezembro 
de 2007.  

3 

                      
6.384,00 

                  
6.384,00 
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Liquidificador industrial (1 
unid. Valor unit.R$ 1.043,83) 
e cortadeira tesourão(1 unid. 
Valor unit. R$ 4.059,00) para 
a oficina de recic lagem. Ger. 
de Patrimônio, Arquivo e 
Frotas.  

4 

                      
4.852,50 

                  
4.852,50 

Pagamento da 1ª e 2ª parcelas 
da anuidade do CONSAD  

3 
                     

10.000,00 
                

10.000,00 

Bolsa em lona (malote) para 
tr ansporte de documentos. Ger. 
de Sist. Corp. e da Adm. do 
Poder de Compras da SGE.  

4 

                       
1.805,00 

                   
1.805,00 

Pagamento de Licenciamento e 
Seguro DPVAT dos 5 veículos 
pertencentes a SGE  

3 
                        

1.13 0,92 
                    

1.130,92 

Recolhimento do PASEP 
referente a jul/07 e dez/2007. 
- SGE  

3 
                          

684,48 
                     

684,48 

Pagamento de multa de 
trânsito   

3 
                          

459,70 
                     

459,70 

Complementação de valor para 
pagamento de multa de trânsito 
.  

3 
                            

114,92 
                       

114,92 

Remoção e transporte de 123 
veículos e 7 motos do pátio 
Leilão Brasil para o pátio do 
arquivo da SEFAZ.  

3 

      
4.920,00 

                  
4.920,00 

Transporte dos equipamentos 
de informática e mobiliários 
do Centro de Processamento de 

3 
                    

64.900,00 
               

64.900,00 

Dados da SEFAZ.  

Transporte de centrais de ar 
condic ionado  da SGE para a 
SEFAZ.  3 

                       
5.150,00 

                   
5.150,00 

Remoção do arquivo deslizante 
da SGE  

3 

                      
4.500,00 

                  
4.500,00 

Total 
     

1.270.754,32 1.223.234,32 

PROGRAMA 3315 - PROGRAMA PNAGE GOIÁS 

Descrição do Indicador de Resultado: 

O programa de aplicação de recursos externos na 

administração pública contempla as ações 2883 – Mod ernização 

da Gestão e do Planejamento MPOG – PNAGE Goiás; 288 4 - Apoio 

à modernização da administração das receitas e da g estão 

fiscal, financeira e patrimonial – BNDES – PMAE e 2 885 - 

Melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal – 

BID-PROFISCO-PROMAT/GO. 

Acerca das ações 2884 e 2885, foram protocolados os  

pleitos para obtenção de financiamentos, entretanto , em 

virtude de extrapolação dos limites de garantias po r parte do 

Estado, não foram aprovados. 
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� Ação 2883 - Modernização do Planejamento e da Gestã o 

de Políticas Públicas 

Realizações:  

Foi realizado o acompanhamento da execução dos 

produtos previstos no Plano de Trabalho aprovado pe lo 

Contrato de Empréstimo 1718 OC-BR e Contrato de Rep asse nº 

12/2006, quais sejam: 

♦Produto 1.2.1: Núcleos de Inteligência em 

planejamento, orçamento, estatística implantado – 

Beneficiário: Secretaria do Planejamento - SEPLAN 

Consultoria para implementação dos Núcleos de 

Inteligência e elaboração do Plano Goiás 2030 – Con strução de 

um Planejamento Estratégico de Longo Prazo, apoiado  em 

metodologias de Inteligência e Prospectiva Estratégi cas, que 

será a base sobre a qual serão construídos e execut ados os 

próximos Planos Plurianuais (PPA) e Orçamentos Esta duais e 

implementação de um Núcleo de Inteligência e Prospe ctiva 

Estratégicas – NIPE - Valor previsto: R$987.939,98 - Valor 

pago em 2010: R$613.766,85 (BID). Foram entregues 1 4 produtos 

de um total de 17 produtos previstos no contrato. 

Equipamentos de informática para suporte a implanta ção 

dos núcleos (servidores, firewall, computadores) – Valor 

previsto: R$318.266,00 - Valor pago em 2010: R$266. 576,00 

(BID). 

Aquisição de Ferramenta OLAP (BI) – Valor previsto:  

R$270.000,00 - Valor pago em 2010: R$0,00 – Estão s endo 

realizados treinamentos com servidores da SEPLAN, p ara 

utilização da ferramenta. Execução de aproximadamen te 20% do 

Contrato. 

♦Produto 2.3.1. Sistema de Gestão por Competências e  

Novas Soluções de Aprendizado Implantados 

(Universidade Corporativa) – Beneficiário: 

SECTEC/ESCOLA DE GOVERNO 

Nome do indicador Descrição Meta Realizado

% de recursos do 
PNAGE executados 

(valor de recursos 
executados no 
exercício / valor de 
recursos orçados para 
o exercício) x 100 

100 83,82 

% de recursos do PMAE 
executados 

(valor de recursos 
executados no 
exercício / valor de 
recursos orçados para 
o exercício) x 100 

100 0 

% de recursos do PMAE 
executados 

(valor de recursos 
executados no 
exercício / valor de 
recursos orçados para 
o exercício) x 100 

100 0 
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Foi ministrado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, o 

Curso de Formação dos Multiplicadores da Cultura Ge rencial do 

PROUNICO – 360h - com módulos em diversas disciplin as tais 

como: Políticas Públicas, Gestão Pública Orientada para 

Resultados, Empreendedorismo no Setor Público, Nego ciação e 

Resolução de Conflitos, dentre outros..., realizaçã o de 

workshops, seminários e visitas técnicas. O curso e stá em 

finalização, com a entrega dos Projetos de Conclusã o de Curso 

– PCC - Valor Previsto: R$1.100.000,00 - Valor Pago : 

R$490.615,49 (BID – R$258.615,99 – Contrapartida: 

R$360.000,00) 

♦Produto 3.1.1 Programa de Excelência Gerencial – PE G 

implantado – Beneficiário: SEFAZ/ Superintendência de 

Gestão Estadual - SGE 

Foi realizada capacitação para os agentes envolvido s 

no Programa de Excelência de Gestão – PEG, num tota l de 

180hs, ministrada pelo IEL, para 35 representantes dos 

diversos órgãos do Poder Executivo Estadual. Valor previsto: 

R$215.000,00 – Valor Pago - R$215.000,00 (contrapar tida). 

Dentro deste produto, foram concluídos dois process os 

licitatórios, que aguardam contratação: Consultoria  para 

implementação do PEG (R$640.520,00) e Aquisição de Software 

de Gestão para órgãos/entidades (R$759.000,00). 

♦Produto 3.5.1 Processo de Prestação e Tomada de Con tas 

Padronizado e Estruturado – Beneficiário: SEFAZ/ 

Superintendência do Controle Interno – SCI 

Foi realizada capacitação em auditoria Governamenta l 

para 130 técnicos, principalmente da Sup. de Contro le 

Interno. – 270 horas – ministrado pelo Instituto Mo riá. - 

Valor Previsto: R$618.750,00 – Valor pago: R$447.29 4,38 

(Contrapartida). 

Foram adquiridos equipamentos para estruturação da SCI 

(servidores, micros, notebooks). Valor Previsto: R$  

369.764,14 – Valor Pago: R$ 369.764,14 (BID). 

Foi concluído processo licitatório para aquisição d e 

scanners e certificação digital, que aguarda contra tação. 

Valor Previsto: R$412.433,86 

♦Produto 5.3.2 Implementação de Software de 

Gerenciamento de dados e Ferramentas de apoio – 

Beneficiário: SEFAZ / Superintendência de Gestão e 

Tecnologia da Informação – SGTI. 

Foram adquiridos equipamentos para melhoria do 

desempenho e segurança da rede da SEFAZ – Racks, Se rvidores, 

Processadores, Filtros de Conteúdo e Firewall – Val or 

Previsto: R$3.239.242,99 – Valor pago: R$3.239.242, 99 (BID: 

R$1.812.889,99 – Contrapartida: R$1.426.353,00)   

♦Gestão do Projeto: Os membros da Unidade de 

Coordenação Estadual participaram das Reuniões do C TC 

– Comitê Técnico Consultivo Nacional do Programa 

PNAGE: março/10 – Brasília-DF, junho/10 – Maceió-AL , 

novembro/10 – Gramado–RS, além de uma capacitação n o 
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sistema SIGPNAGE, realizada em Brasília-DF em 

dezembro/2010. 

Observações: 

O PNAGE é um Programa de Modernização de Gestão 

coordenado pelo Ministério do Planejamento e Gestão  - MPOG, 

com o objetivo de melhorar a efetividade e a transp arência 

institucional das administrações públicas dos Estad os e DF. O 

Programa é executado com recursos do Banco Interame ricano de 

Desenvolvimento – BID e Contrapartida Estadual. As atividades 

do PNAGE são executadas de maneira transversal, ass im, apesar 

de todo gerenciamento das ações (licitações, contra tações, 

pagamentos e prestações de contas) serem de respons abilidade 

da SEFAZ, os Projetos podem contemplar vários órgão s, desde 

que os mesmos se alinhem ao escopo do Programa. 

As informações físicas e financeiras foram extraída s 

do “Sistema de Monitoramento e Avaliação – SISMA” e  “Planilha 

de Acompanhamento Financeiro – GO” – instrumentos d e 

acompanhamento e controle do PNAGE GO. 

Despesas - 2883 GD 
Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

 CONTRATO - Aditivo de 25% do 
valor inicial do contrato do 
Instituto Moriá ref. a curso 
de Auditoria Governamental. 
Vigência de 12 meses Ref. 
01/jun a 31/dez/10. (PNAGE)  

3 

                  
123.750,00 

                   
123.750,00 

Despesas - 2883 GD 
Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

 CONTRATO - Capacitação de 
servidores envolvidos com o 
PEG - Programa de Exelência 
Gerencial (PNAGE)  

3 

                     
215.000,00 

                   
215.000,00 

 CONTRATO - Consultoria p/ 
formação  de Grupo de 
Multiplicadores de Cultura 
Gerencial (PNAGE - Univ. 
Corporativa) - FGV - Ref. 2011 

3 

                    
424.000,00 

                  
424.000,00 

 Curso de capacitação em 
auditoria governamental aos 
servidores da Superintendência 
de Controle Interno (PNAGE)  

3 

                    
495.000,00 

                  
495.000,00 

 Filtro de Conteúdo para WEB 
(02 unidades) para suprir 
necessidades da SGTI - PNAGE  4 

                  
1.170.000,00 

                 
1.170.000,00 

 Lâmina Tipo I com 02 
processadores 32 GB de RAM  
(01 unidade) para suprir 
necessidades da 
Superintendência de Gestão da 
Tec. da Informação - PNAGE  

4 

                      
84.000,00 

                     
84.000,00 

 Notebooks (40 Unidades) para 
suprir necessidades da 
Superintendência de Gestão da 
Tec. da Informação - PNAGE  

4 

                     
167.600,00 

                   
167.600,00 

 Ressarcimento de despesa s   

3 

                             
413,00 

                            
413,00 
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Despesas - 2883 GD 
Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

 Software (licença de uso e 
suporte técnico) de 
processamento analítico on-
line de dados (ferramenta 
OLAP-BI), para integração de 
base de dados gerenciais de 
sistemas de informações da 
SEPLAN-GO  

3 

                      
54.000,00 

                     
54.000,00 

 TV LCD 46" (01 unidade) para 
suprir necessidades da 
Superintendência de Gestão da 
Tec. da Informação - PNAGE  

4 

                         
4.753,00 

                       
4.753,00 

Total    
2.738.516,00 

  
2.738.516,00 

� Ação 2884 - Desenvolvimento de Políticas de Gestão de 

Recursos Humanos 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2885 - Modernização de Estruturas Organizacion ais 

e de Processos Administrativos 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 3321 – PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA OTIMIZAÇÃO DE 

RECURSOS PÚBLICOS 

Descrição do Indicador de Resultado: 

Nome do 

Indicador 

Descrição Meta  

31/12/10 

Realizado 

31/12/10 

Índice de 

Otimização do 

Gasto Público 

{(VE-VR)/VE}x100, onde: VE – 

Valor Total Estimado para 

Aquisições Corporativas no 

Exercício; VR – Valor Total das 

Aquisições Corporatias 

Realizadas no Exercício. 

10,00% 10,93% 

Índice de 

atualização 

de imóveis do 

Estado 

(Atualizados/Cadastrados)x100: 

onde: Atualizados – qtd de 

imóveis cadastrados, 

vistoriados e com destinação 

/ocupação conhedidos; 

Cadastrados – qtd total de 

imóveis cadastrados no SGI. 

45,00% 18,82% 
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� Ação 2357 – Gerenciar e Controlar o Patrimônio 

Imobiliário do Estado 

Realizações:  

Implementação das ações iniciais e necessárias para  a 

gestão dos bens imóveis estaduais.  

Observações:  

Não Obstante a deficiência no planejamento estratég ico 

e comprometimento com a estrutura responsável pela 

administração do Patrimônio Imobiliário do Estado d e Goiás, a 

falta de aquisição do Sistema de Gerenciamento de I móveis 

Estaduais, a deficiência da infraestrutura tecnológ ica e de 

pessoal de apoio à gestão do patrimônio imobiliário  (falta de 

equipamentos e insuficiência de pessoal 

especializado/treinado), desconhecimento do univers o do 

patrimônio imobiliário do Estado e do elevado estoq ue de 

processos de regularização de imóveis em tramitação  na GEPAF 

e PGE, implementamos com as ferramentas existentes as ações 

iniciais e necessárias para a gestão dos bens imóve is 

estaduais. 

Despesas - Ação 2357 GD Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

 Desapropriação do imóvel do 
Sr. Rubens Batista Ferreira 
com a finalidade de 
construção do novo Posto 
Fiscal Afonso Pena na cidade 
de Itumbiara.  

5 

                
71.560,00 

  
71.560,00 

 Desapropriação do imóvel da 
Sra. Aparecida Ferreira 
Cubas com a finalidade de 
construção do novo Posto 
Fiscal Afonso Pena na cidade 
de Itumbiara.  

5 

               
47.000,00 

                         
47.000,00 

 Desapropriação do imóvel 
para construção de um 
aeroporto na cidade de Santa 
Helena. Eurídice Lopes  

5 

         
2.285.000,00 

                   
2.285.000,00 

Total   
2.403.560,00 

        
2.403.560,00 

� Ação 2929 – Gerenciar as Aquisições e Contratações 

Governamentais 

Realizações:  

♦ Lei Goiana de Licitações, Contratos e Convênios Nº 

16.920, de 08 de fevereiro de 2010: 

• Coordenação do Grupo Técnico – GT Norma de 

elaboração da legislação estadual aplicada às 

licitações, contratos e convênios. 

♦ Aquisições Especiais: 

• Realização de aquisições de bens e serviços 

para atendimento de demandas específicas de 

órgãos/ entidades governamentais, 

especialmente da Secretaria da Fazenda. 
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♦ Aquisições Corporativas: 

• Realização de centralização estratégica e 

progressiva de aquisições globais de bens e 

serviços para atendimento de demandas de 

vários órgãos/entidades governamentais, via 

Sistema de Registro de Preços, a partir de 

critérios de eficiência, de economia de 

escala e ganho de organização logística. 

♦ Banco de Especificações: 

• Implantação de Banco de Especificações como 

instrumento de gestão de especificações, 

incluindo padronização de materiais e 

serviços, visando incremento da agilidade e 

qualidade das aquisições e contratações, 

aplicada, inicialmente, às listas de 

materiais e serviços de uso comum, 

medicamentos e materiais médico-hospitalares 

e materiais e serviços de construção civil. 

♦ Banco de Preços: 

• Implantação do Banco de Preços como 

instrumento de gestão de preços referenciais, 

considerando os materiais e serviços 

regularmente adquiridos pelos diversos órgãos 

e entidades do Estado de Goiás, mantendo-os 

permanentemente atualizados, visando 

orçamentação das compras e contratações, 

subsídio para realização de reservas 

orçamentárias, formação de base de comparação 

para análise prévia para autorização dos 

preços referenciais e ofertados nas propostas 

apresentadas pelos fornecedores habilitados 

nas licitações e viabilização de uma 

constante avaliação do comportamento do 

mercado. 

♦ Gestão de Preços Referenciais: 

• Gestão da adequação dos preços referenciais 

das licitações dos órgãos/entidades do 

governo aos preços de mercado e aos preços 

contratados pela Administração, bem como da 

compatibilidade da aquisição à política 

governamental estabelecida para o objeto, 

garantindo melhores preços praticados e 

parametrizados e evitando a ocorrência de 

superfaturamentos. 

♦ Cadastro Unificado de Fornecedores:  

• Gestão do Cadastro Unificado de Fornecedores 

do Estado – CADFOR, visando a otimização da 

análise quanto à habilitação jurídica, 

regularidade fiscal e qualificação técnica e 

econômico-financeira, bem como a ampliação do 

rol de fornecedores governamentais.  
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♦ Sistema Eletrônico de Aquisições e Contratações - 

COMPRASNET.GO 

• Administração do Sistema Eletrônico de 

Aquisições e Contratações - COMPRASNET.GO, 

incluindo a implementação de manutenções 

corretivas e evolutivas, principalmente a 

integração com Sistema Eletrônico de 

Administração Financeira do Tesouro – AFT, 

visando o desenvolvimento de software 

avançado para instrumentalização da gestão de 

licitações e contratos. 

♦ Plano de Aquisições e Contratações 

• Elaboração de metodologia aplicado ao 

planejamento de aquisições e contratações, 

considerando a perspectiva do ciclo do 

planejamento público.  

♦ Contratos Especiais 

• Realização da formalização dos contratos da 

Secretaria da Fazenda, incluindo o 

acompanhamento das vigências contratuais. 

♦ Gestão de Aditivos Contratuais 

• Realização de análise prévia dos aditivos 

contratuais dos órgãos/entidades do governo, 

compreendo aspectos de legalidade, prazos de 

vigência e previsão de desembolso financeiro.  

♦ Gestão de Competências 

• Articulação com a Escola de Governo para 

oferta de treinamentos específicos para as 

áreas de licitações e contratos, incluindo a 

disponibilização de pessoal do quadro técnico 

para a atuação como facilitadores dos cursos 

realizados. 

♦ Conselho Superior de Gestão de Aquisições e 

Contratações Governamentais Articulação 

institucional e formação de parcerias estratégicas 

para implantação do Conselho Superior de Gestão de 

Aquisições e Contratações Governamentais, visando 

a estruturação de uma instância colegiada para 

proposição de políticas públicas de gestão de 

aquisições e contratações, direcionadas para o 

desenvolvimento integrado e sustentável do Estado 

de Goiás. 

Despesas - 2929 GD Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

Persianas horizontais [M²] e 
quadros brancos para CENTRAC  

4 

                   
1.758,40 

                       
1.758,40 

 Diárias fora do Estado -
CENTRAC  

                  
2.860,00 

                      
2.860,00 
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3 

 Curso - Orçamento de obras 
civis e cálculo de benefícios 
e despesas indiretas - BDI.   3 

               
20.000,00 

                   
20.000,00 

 Contrato (a licitar) -
Assinatura do Jornal O 
POPULAR (CENTRAC) Vigência de 
12 meses. (Ref. 01/fev a 
31/dez/10)  

3 

            
836,00 

                         
836,00 

Coffe break (alimentos: 
salgados, quitandas, sucos e 
refrigernates) p/  intervalos 
do curso "Orçamento de Obras 
Civis e Cálculo de BDI" a 
realizar- se em 09 e 10 de 
mar/10 no auditório da SEFAZ. 

3 

      
524,80 

                         
524,80 

 Curso - Licitações e 
Contratos de Objetos 
Específicos e seus Aspectos 
Polêmicos a ser realizados no 
período de 12 a 14 de abril 
em São Paulo.   

3 

                  
4.980,00 

                      
4.980,00 

 Comenda Grã- Cruz (45 unid. 
a R$ 685,00), Comenda Grande 
Oficial (45 Unid. a 
R$620,00), Comenda Comendador 
(30 Unid. a 620,00). Para 
CENTRAC e Contratações da 
SEFAZ.  

3 

               
77.325,00 

                   
77.325,00 

 Curso completo de licitações 
e contratos administrativos 
no período de 17 a 21 de 
abril de 2010 a ser realizado 

3 

                  
4.320,00 

                      
4.320,00 

em São Paulo.  

Pagamento de licenciamento e 
seguro DPVAT de veículos 
pertencentes a  CENTRAC  3 

                     
294,65 

                         
294,65 

Manutenção de veículo Blazer 
a serviço da CENTRAC - peças 
e mão de obra  3 

                   
1.588,85 

                       
1.588,85 

 Adiantamento - diversos 
(serviços de cópias de 
docu mentos,  traslados/taxi,  
gêneros alimentícios) PJ 

3 

                  
2.000,00 

                      
2.000,00 

Ressarcimento de despesa com 
locomoção (taxi) e almoço de 
servidores  em serviço fora 
de Goiás.  

3 

                     
683,50 

           
683,50 

Confecção e impressão de 
livros da Lei 16.920/10. -
CENTRAC. (Qtd. 2.000; Valor 
Unit. R$ 4,15).  

3 

                  
6.740,00 

                      
6.740,00 

Periódico mensal de 
informações jurídicas 
relativas à Adm. Pública, be m 
como a acesso a serviço de 
Consultoria on- line, por 
escrito e por telefone p/ 
CENTRAC.  

3 

                  
8.382,00 

                      
8.382,00 

 Contrato - Assinatura do 
Boletim de Licitações e 
Contratos - BLC para atender 
os servidores da CENTRA C. 
(Vigência de 12 meses ref. 

3 

                  
6.390,00 

                      
6.390,00 
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01/ago a 31/ago/11)  

 Curso - Capacitação e 
Formação de Pregoeiros - SRP 
que será realizado nos dias 
28 e 29 de setembro na cidade 
de Goiânia para 5 servidores 
da CENTRAC.  

3 

                  
6.380,00 

                      
6.380,00 

Total 
145.063,20 

  
145.063,20 

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 

� 7013 - Obrigações Ao Instrumento De Novação Entre O  

Estado E A Celgpar E Suas Subsidiárias 

� 7022 - Encargos Da Dívida Pública Interna 

� 7023 - Encargos Da Dívida Pública Externa 
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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 às 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 – S EFAZ 

GESTOR: 

� JORCELINO JOSÉ BRAGA – até 31 de março de 2010 

� CÉLIO CAMPOS DE FREITAS JÚNIOR – de 1º de abril a 3 1 

de dezembro de 2010. 

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 2008-201 1 - 

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 acompanha 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.   

♦ O FUNDO PROTEGE GOIÁS NÃO é o responsável pela 

liberação e/ou pagamento dos programas e/ou ações 

sociais executados. Uma vez descentralizados, cabe 

ao órgão executor a aplicação dos recursos.  

NOTA: 

♦ Cabe ressaltar que as informações constantes deste 

relatório, com exceção do PASEP, são fornecidas 
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pelos diversos órgãos gerenciadores dos Programas 

Sociais e que, possíveis divergências deverão 

ocorrer em função de que os mesmos ainda se 

encontram em execução.  Qualquer divergência deverá  

ser sanada junto aos órgãos executores dos 

Programas Sociais aqui mencionados. 

� Legislação: 

♦ LEI Nº 14.469, DE 16 DE JULHO DE 2003 – institui o 

FUNDO PROTEGE GOIÁS·. 

♦ Decreto nº 5.832, de 30 DE SETEMBRO DE 2003 – 

regulamenta o FUNDO PROTEGE GOIÁS (Revogado) 

♦ LEI Nº 14.541, DE 30 DE SETEMBRO DE 2003 – altera a  

Lei nº 14.469 de 16/07/2003. 

♦ LEI Nº 14.881, DE 22 DE JULHO DE 2004 – altera a 

Lei nº 14.469 de 16/07/2003·. 

♦ Decreto nº. 5.993, de 19 de agosto de 2004 – inclui  

novo Programa Social·. 

♦ LEI Nº 14.984, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2004 – cria a 

Superintendência do FUNDO PROTEGE GOIÁS. 

♦ Decreto nº 6.272, de 07 de outubro de 2005 – inclui  

oito novos Programas Sociais. 

♦ Decreto nº 6.306, de 28 de novembro de 2005 – 

inclui novo Programa Social. 

♦ Decreto nº 6.329, de 14 de dezembro de 2005 – 

inclui novo Programa Social e nova receita. 

♦ LEI Nº 15.454, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2005 – destina 

nova receita ao Protege. 

♦ LEI Nº 15.505, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005 – destina 

nova receita ao Protege. 

♦ LEI Nº 15.522, DE 05 DE JANEIRO DE 2006 – altera a 

Lei nº 14.469 de 16/07/2003. 

♦ LEI Nº 15.763, DE 25 DE AGOSTO DE 2006 – destina 

nova receita ao Protege. 

♦ LEI Nº 15.945, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 – altera a  

Lei nº 14.469 de 16/07/2003. 

♦ LEI Nº 16.039, DE 17 DE MAIO DE 2007 – altera a Lei  

nº 14.469 de 16/07/2003. 

♦ LEI Nº 16.232, DE 08 DE ABRIL DE 2008 – altera a 

Lei 14.469 de 16/07/2003. 

♦ LEI Nº 16.384, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008 – altera a  

Lei 14.469 de 16/07/2003. 

♦ Decreto nº. 6.883, de 12 de março de 2009 – Novo 

Regulamento do FUNDO PROTEGE GOIÁS. 
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♦ 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. 

♦ Decreto nº. 7.056, de 28 de janeiro de 2010 – 

altera o Decreto n. 6.883, de 12 de março de 2009, 

acrescentado que, “da receita auferida pela Bolsa 

Garantia registre contabilmente 25% (vinte e cinco 

por cento) como dedução de receita, visando o 

repasse aos municípios goianos”. 

♦ Decreto nº. 7.140, de 06 de agosto de 2010 – Inclui  

novo Programa Social. 

♦ Decreto nº. 7.155, de 28 de setembro de 2010 – 

Inclui novo Programa Social.  

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 obed iência ao 

que determina o art. 82, caput e § 1º, do ADCT da 

Constituição Federal, é o agente arrecadador e fina nciador 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 inciden te sobre 

produtos e serviços supérfluos, receita esta 

constitucionalmente assegurada, e sendo estas as fo ntes mais 

estáveis de receita. 

Com a publicação da Lei 16.723, de 29 de setembro d e 

2009, que alterou a Lei 14.063, de 26 de dezembro d e 2001, a 

Receita da BOLSA GARANTIA passou a ser contabilizad a pelo 

Fundo PROTEGE GOIÁS. Da Receita auferida, 25% são d estinados 

aos Municípios Goianos e 75% para custeio dos Progr amas 

Sociais descritos em regulamento. Toda a receita au ferida 

será contabilizada no Fundo PROTEGE GOIÁS e os 25% destinados 

aos municípios goianos, será contabilmente deduzido  da 

receita, visando o repasse aos municípios, conforme  o Decreto 

n. 7.056/2010. 

O PROTEGE GOIÁS se destaca por: 

♦ recuperar parte da renúncia fiscal representada 

pelos benefícios fiscais; 

♦ possibilitar a inclusão de fontes de recursos 

extra-ICMS; 

♦ exercer controle sobre os gastos com os programas 

sociais; 
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♦ desonerar o Tesouro Estadual em termos de gastos 

com programas sociais; 

♦ repercutir positivamente na economia dos 

municípios, pelo aumento do volume de dinheiro em 

circulação local (conseqüência das 

Descentralizações Orçamentária e Financeira aos 

Programas Sociais), com reflexos positivos  nas 

atividades produtivas e também na receita do 

Estado, pelo aumento do consumo e conseqüente 

incremento na arrecadação do ICMS. 

DENTRE AS REALIZAÇÕES DA GERÊNCIA DO FUNDO PROTEGE 

DESTACAM-SE COMO MAIS RELEVANTES NO EXERCÍCIO DE 2010: 

1. TOTAL DAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS - R$ 

368.844.732,27, representando um acréscimo na ordem  de 

21%, se comparada à Receita arrecadada em 2009.  Já  em 

comparação com a receita prevista para 2010, ocorre u um 

incremento de mais de 38% na arrecadação de janeiro  a 

dezembro de 2010. 

INGRESSOS     DE     RECEITAS - Janeiro a Dezembro/  2 0 1 0 

NATUREZA 
RECEITA D E S C R I Ç Ã O VALOR EM R$ % 

1.1.1.3.02.02

Adicional ICMS - Fundo 
Estadual de Combate á Pobreza 
(2%)   211.662.676,29 57,39%

1.1.2.2.99.11
Taxa de Antecipação - 
CENTROPRODUZIR 

         
922.142,36 0,25% 

1.1.2.2.99.13
Taxa de Antecipação - 
LOGPRODUZIR 

         
437.163,75 0,12% 

1.1.2.2.99.16 Bolsa Garantia - FOMENTAR 
    

78.37 3.692,05 21,25%

INGRESSOS     DE     RECEITAS - Janeiro a Dezembro/  2 0 1 0 

NATUREZA 
RECEITA D E S C R I Ç Ã O VALOR EM R$ % 

1.3.2.5.02.99
Remuneração Outros Depósitos 
de Recursos Não Vinculados 

      
1.057.801,76 0,29% 

1.9.1.1.42.18
Multas do Adicional ICMS 2% -
LEI 15.505/05 

           
18.426,26 0,00% 

1.9.1.1.42.19
Juros do Adicional ICMS 2% - 
LEI 15.505/05 

             
6.710,53 0,00% 

1.9.1.1.99.01

Multas e Juros de Mora de 
Outros Tributos (Bolsa 
Garantia) 

                  
15,35 0,00% 

1.9.1.8.99.04
Multas de Contribuição ao 
Protege 

         
417.560,47 0,11% 

1.9.1.8.99.05
Juros de Contribuição ao 
Protege 

      
1.484.093,25 0,40% 

1.9.2.2.99.02
Restituição de Pagamentos 
Indevidos 

         
709.724,82 0,19% 

1.9.9.0.99.05 Contribuições ao PROTEGE 
    

92.661.960,85 25,12%

1.9.9.0.99.09

Crédito Especial de 
Investimento – Protege Goiás 
-Lei 15.454/2005 

         
745.688,99 0,20% 

TOTAL DOS INGRESSOS   388.497.656,73   

(-) Deduções de Receitas (A) 
  

(19.652.924,46) -5,33%
TOTAL DAS RECEITAS - DIRETAMENTE 
ARRECADADAS   368.844.732,27 100 

(A) As deduções de receitas referem-se: 
1.  Dedução de 25% Rece ita Bolsa Garantia destinada aos municípios 
goianos;  
2. Contribuintes que efetuaram recolhimentos com có digos indevidos 
dos DAREs, solicitando correção do Código das Recei tas 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 r oteiro elaborado 
pela Gerência de Contabilidade, implementou as rest it uições e 
reversões dos valores em 2010. 



2350 – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIÁS 

246 

2. DESEMBOLSOS EFETUADOS - Total de R$ 

530.460.757,32, incluindo as Despesas de Restos a 

Pagar, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

DESPESAS DO FUNDO PROTEGE GOIÁS - JANEIRO A DEZEMBRO/2010 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 S

O
C

IA
IS

DESCRIÇÃO 

PAGAMENTOS REALIZADOS EM 2010 

ORÇAMENTO 
2009/2010 

EXTRA 
ORÇAMENTÁR

IO 
TOTAL R$ % 

Melhoria das 
Condições de 
Saúde da 
População 

48.677.322,
92 

  
48.677.322,

92 
9,18% 

Gestão, Infra-
Estrutura e 
Tecnologia 

59.247.965,
63 

  
59.247.965,

63 
11,17

% 

Nossa Escola: 
Uma Ponte Para 
Cidadania 

19.533.493,
38 

  
19.533.493,

38 
3,68% 

Educação 
Cultura e 
Movimento 
(BOLSA 
ORQUESTRA) 

500.000,00   500.000,00 0,09% 

Bolsa 
Universitária 

27.300.000,
00 

  
27.300.000,

00 
5,15% 

Salário Escola 284.415,67   284.415,67 0,05% 

Proteção e 
Inclusão Social 

7.003.331,8
4 

  
7.003.331,8

4 
1,32% 

Renda Cidadã 
85.715.005,

62 
963.432,13 

86.678.437,
75 

16,34
% 

Agrofamiliar 
6.806.380,0

0 
  

6.806.380,0
0 

1,28% 

Morada Nova 0   0,00 0,00% 

Para Mobilidade 
na Região 
Metropolitana e 
Municípios de 
Médio Porte 

1.500.000,0
0 

  
1.500.000,0

0 
0,28% 

Goiás Potência 
Esportiva 

854.000,00   854.000,00 0,16% 

Desenvolvimento 
Rede Multimodal 
de Transporte 

32.110.664,
46 

  
32.110.664,

46 
6,05% 

Aperfeiçoamento 
do IPASGO Saúde 

4.958.714,8
3 

  
4.958.714,8

3 
0,93% 

TOTAL DAS DESPESAS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM 2010 
295.454.726

,48 
55,70

% 

Multas (DCTF)  8.207,23   8.207,23 0,00% 

PASEP  
7.750.717,7

3 
  

7.750.717,7
3 

1,46% 

Restituições e 
Reversões 

0 38.387,18 38.387,18 0,01% 

Repasse para os 
Municípios - 25% 
Receita Bolsa 
Garantia 

0 
19.590.931

,46 
19.590.931,

46 
3,69% 

SOMA 
302.250.219

,31 
20.592.750

,77 
    

TOTAL DAS DESPESAS DO PROTEGE GOIÁS EM 2010 
322.842.970

,08 
61% 

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO TESOURO ESTADUAL – 
LEI Nº 16.862/2009, ALTERADA PELA LEI Nº 
17.237/2010. 

207.617.787
,24 

39% 

TOTAL DE DESEMBOLSOS EM 2010 

530.460.757
,32 

100,0
0% 

2.1 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  

REPASSE AOS PROGRAMAS SOCIAIS: 

a) Pagamentos realizados por Convênio: 

Renda Cidadã – Ação: Isenção de tarifas de água e e sgoto 

às famílias carentes – despesas de setembro a dezem bro de 

2007 – R$ 269.472,86. 

b) Pagamentos após a alteração da Lei do Protege – 

Transferência Financeira sem Convênio: 
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Renda Cidadã – Ação: Isenção de tarifas de água e e sgoto 

às famílias carentes – despesas de janeiro a agosto  de 

2008 – R$ 693.959,27. 

2.2  RESTITUIÇÃO / REVERSÃO DE VALORES RECOLHIDOS 

INDEVIDAMENTE PELOS CONTRIBUINTES 

Foi realizado o pagamento de doze processos de 

Restituição/Reversão, totalizando R$ 38.387,18. 

3. Programas e/ou Ações Sociais custeadas pelo PROTE GE GOIÁS 

  Conforme consta do Anexo Único do Regulamento, o FUNDO 

PROTEGE poderá custear os seguintes programas e açõ es, 

totalizando 15 programas e 26 ações: 

PROGRAMAS AÇÕES

A- MELHORIA DAS 
CONDIÇÕES DE 
SAÚDE DA 
POPULAÇÃO 

I – Qualificação e Reorganização do 
Sistema de Urgência e Emergência 

II – Aquisição de Medicamento para a Rede 
Assistencial 

III – Aquisição de Medicamento 
Excepcional 

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 

PROGRAMAS AÇÕES

D – EDUCAÇÃO 
CULTURA E 
MOVIMENTO 

I – Concessão de Bolsa Educativa e 
Cultural (BOLSA ORQUESTRA) 

E – BOLSA 
UNIVERSITÁRIA 

I – Concessão de Bolsas Universitárias 

F – SALÁRIO 
ESCOLA 

I – Apoio à Permanência na Unidade 
Escolar de Alunos de 07 a 17 Anos – 
SALÁRIO ESCOLA 

II – Apoio ao Desenvolvimento de 
Atividades Técnicas, Administrativas e 
Pedagógicas (JORNADA AMPLIADA) 

G – PROTEÇÃO E 
INCLUSÃO SOCIAL 

I – Subvenções Sociais às Organizações 
Não Governamentais (RESTAURANTE CIDADÃO E 
OFICINAS EDUCACIONAIS COMUNITÁRIAS – 
OEC’S) 

H – RENDA CIDADÃ 

I – Auxilio Financeiro às Famílias de 
Baixa Renda – Transferência de Renda 

II – Auxílio Emergencial à Pessoa de 
Baixa Renda (CESTA BÁSICA) 

III – Inserção Produtiva de Famílias 
Vulnerabilizadas – CRIANDO OPORTUNIDADE E 
UNIDADES DE PRODUÇÃO 

IV – Auxílio no Pagamento das Tarifas de 
Energia Elétrica, Água e Esgoto às 
Famílias de Baixa Renda 

V – Auxilio no Pagamento das Tarifas de 
Energia Elétrica, Água e Esgoto às 
Entidades e Hospitais Filantrópicos. 

VI – Auxilio Nutricional às Entidades 
Filantrópicas e Unidades de Atendimento 

I – AGROFAMILIAR 

I – Horta Comunitária – Produção de 
Olerícola 

II – Lavoura Comunitária – Produção 
Comunitária de Alimentos 



2350 – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIÁS 

248 

PROGRAMAS AÇÕES

J – MORADA NOVA 

I – Regularização Fundiária (Antigo 
Habitar Legal) 

II – Quitação de financiamento 
habitacional para a população carente 

L – MOBILIDADE 
NA REGIÃO 
METROPOLITANA E 
MUNICIPIOS DE 
MÉDIO PORTE 

I – Transporte Cidadão – Subsídio ao 
Transporte Coletivo Urbano 

II – Cartão Transporte Cidadão 

M – GOIÁS 
POTÊNCIA 
ESPORTIVA 

I – Concessão de Incentivo ao Atleta de 
Rendimento – PRÓ-ATLETA 

N – 
DESENVOLVIMENTO 
REDE MULTIMODAL 
DE TRANSPORTE 

I – Programa Transporte Cidadão na RMG 
(Lei nº 16.275/2008) 

O - 
APERFEIÇOAMENTO 
DO IPASGO SAÚDE 
-Redação dada 
pelo Decreto nº 
7.140, de 06-08-
2010. 

I - Implementação de serviços de 
assistência à saúde (Programa de Apoio 
Social - PAS) 

P - ATENDIMENTO 
AO ADOLESCENTE 
EM CONFLITO COM 
A LEI 
- Acrescido pelo 
Decreto nº 
7.155, de 28-09-
2010. 

I - Manutenção das unidades 
socioeducativas restritivas e privativas 
de liberdade 

4. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – LEI Nº 16.860, DE  29 DE 

DEZEMBRO DE 2009 – LOA/2010 E DECRETO Nº 7.046, DE 04 DE 

JANEIRO DE 2010 – ESTABELECE NORMAS DE PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2010.

A descentralização consiste na transferência da 

atribuição de executar créditos orçamentários de um  órgão ou 

entidade para outro. 

A descentralização preserva os limites dos créditos  

autorizados e mantém inalterada a classificação orç amentária. 

A descentralização consiste na emissão de: Termo de  

Cooperação (alterado pela Lei n. 16.948, de 06/04/2 010); 

Registro de Descentralização Financeira – RDF e Doc umento de 

Descentralização Orçamentária – DDO. O Fundo PROTEG E 

descentraliza o orçamento através de transferência total da 

atribuição de executar determinado crédito, modalid ade Tipo 

1. 

5. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO 

SERVIDOR – PASEP: 

O PROTEGE GOIÁS pagou rigorosamente em dia a 

contribuição para o PASEP Mensal e o Parcelamento, atingindo 

o montante de R$ 7.750.717,73.  
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6. ORÇAMENTO DO FUNDO PROTEGE – SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Foram autorizados Créditos Suplementares para pagam ento 

dos Programas Sociais, em sua maioria suportados pe lo 

Superávit Financeiro do Fundo PROTEGE no exercício de 2009, 

conforme quadro abaixo: 

A - Créditos Suplementares (Superávit Financeiro) 

Decreto 
Orçamentário

Data 
(Public. 

D.O.E) 
Programa 

Valor 
Suplementado 

107 3/5/2010 

Auxílio Financeiro às 
Famílias de Baixa 
Renda - Transferência 
de Renda 

90.988.000,00

Fornecimento de 
Merenda Escolar para 
Alunos do Ensino Fund 
/ Méd / Especial / 
EJA 
Transporte Escolar-
Transferência de 
Recursos Financeiros 
às  Prefeituras e 
Pagamento a Empresas 
Contratadas 
Concessão de Bolsas 
Universitárias 
Programa Transporte 
Cidadão na RMG (Lei 
Nº 16.275) 

257 2/9/2010 

Auxílio Financeiro às 
Famílias de Baixa 
Renda - Transferência 
de Renda 

22.724.235,24

302 6/10/2010 
Apoio Administrativo 
– para pagamento do 
PASEP Mensal 

800.000,00

A - Créditos Suplementares (Superávit Financeiro) 

Decreto 
Orçamentário

Data 
(Public. 

D.O.E) 
Programa 

Valor 
Suplementado 

316 18/10/2010

Fornecimento de 
Merenda Escolar para 
Alunos do Ensino Fund 
/ Méd / Especial / 
EJA 

10.831.000,00Transporte Escolar-
Transferência de 
Recursos Financeiros 
às  Prefeituras e 
Pagamento a Empresas 
Contratadas 

391 22/12/2010
Apoio Administrativo 
– para pagamento do 
PASEP Mensal 

274.000,00

TOTAL CRÉDITOS (A) 125.617.235,24

B - Créditos Suplementares (Remanejamento entre dot ações) 

*207 30/6/2010 
Aquisição de 
Medicamentos 
Excepcionais 13.000.000,00

*357 25/11/2010

Auxílio no Pagamento 
das Tarifas de 
Energia Elétrica, 
Água e Esgoto às 
Entidades e Hospitais 
Filantrópicos 8.006.618,15

TOTAL CRÉDITOS (B) 21.006.618,15
*Para suportar as suplementações indicamos reduções  de outras 
dotações. 
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6.1.   Abertura de Crédito Especial 

A Lei nº 17.183, de 27 de outubro de 2010, autorizo u a 

abertura de Crédito Especial ao Fundo PROTEGE GOIÁS , no valor 

de R$ 15.100.000,00, para atender ao PROGRAMA DE 

APERFEIÇOAMENTO DO IPASGO SAÚDE – PAS, na Ação Impl ementação 

de Serviços de Assistência à Saúde, programa este i ncluído no 

rol dos programas a serem custeados com recursos de ste Fundo 

pelo Decreto nº 7.140, de 06 de agosto de 2010. 

Foi solicitado, por meio do Processo nº 

201000004053297, Crédito Especial para pagamento do  Programa 

ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI, n o valor de 

R$ 453.000,00, atualmente em tramitação na Assembléia 

Legislativa.  

** Em tramitação na Assembleia Legislativa (posição  em 

04/01/2011) 

7. OUTRAS AÇÕES CONTABILIDADE – 2010 

A Secretaria do Tesouro Nacional – STN elaborou, em  

2009, o Manual de Receitas Nacionais, com regras es pecíficas 

a serem aplicadas pela União, Estados, Distrito Fede ral e 

Municípios, visando dar maior transparência às Rece itas 

Nacionais. O Fundo PROTEGE GOIÁS modificou seu plan o de 

contas para ser adequar à Portaria Conjunta da STN/ SOF nº 3, 

de 14 de outubro de 2008, conforme quadro ao lado, NOVA 

NOMENCLATURA DAS RECEITAS DO PROTEGE GOIÁS /2010. 

Em decorrência da citada Portaria, o Fundo PROTEGE 

GOIÁS implementou, com a orientação da Gerência de 

Contabilidade, a contabilização automática das rece itas 

arrecadadas pelo Fundo PROTEGE GOIÁS, via Sistema  de 

Arrecadação – SARE-DARE, realizando automaticamente  a 

contabilização de todas as receitas arrecadadas. 

C - Abertura de Crédito Especial 

Lei 
Data 

(Public. 
D.O.E) 

Programa Valor Crédito

17.183 
(C1) 

5/11/2010 
APERFEIÇOAMENTO DO 
IPASGO SAÚDE (Programa 
de Apoio Social - PAS) 

15.100.000,00

** (C2) ** 
ATENDIMENTO AO 
ADOLESCENTE EM CONFLITO 
COM A LEI 

453.000,00

TOTAL CRÉDITOS (C) 15.553.000,00
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Em janeiro de 2010, o Fundo PROTEGE GOIÁS iniciou a  

arrecadação e contabilização da receita Bolsa Garan tia, com 

base na Lei nº 16.723/ 2009. Do total da receita au ferida, 

25% serão distribuídos aos municípios goianos, a pa rtir dos 

índices atribuídos pelo Conselho Deliberativo dos Í ndices de 

Participação dos Municípios – COINDICE e repassados  via 

SISPAG – BANCO ITAÚ.  

NOTA:

As receitas relativas aos meses de outubro a dezemb ro 

de 2009 foram arrecadadas pela Secretaria da Indúst ria e 

Comércio – SIC e repassadas para o Fundo PROTEGE GO IÁS, 

conforme abaixo: 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA:

♦ Planejamento junto aos órgãos executores dos 

Programas Sociais, na definição dos recursos a 

serem investidos; 

♦ AFT – Sistema de Administração Financeira do 

Tesouro; 

♦ SIOFINET – Sistema de Execução Orçamentária e 

Financeira  

NOVA NOMENCLATURA DAS RECEITAS DO PROTEGE GOIÁS / 2010 
Conforme Relação de Natureza de Receita Vigente no Sistema de 

Elaboração Orçamentária da Secretaria do Planejamen to e 
Desenvolvimento 

NATUREZA DE
RECEITA 

CÓDIGO DE 
RECEITA 

DESCRIÇÃO 

1.1.1.3.02.02 4146 
Adicional ICMS - Fundo Estadual de 
Combate á Pobreza (2%) 

1.1.1.3.02.02 4146 
Adicional ICMS - Fundo Estadual de 
Combate á Pobreza (2% S. Tributária) 

1.1.2.2.99.16 4313 Bolsa Garantia - FOMENTAR 

1.9.1.1.42.18 4154 
Multas do Adicional ICMS 2% - LEI 
15.505/05 

1.9.1.1.42.19 4162 
Juros do Adicional ICMS 2% - LEI 
15.505/05 

1.9.1.8.99.04 3484 Multas de Contribuição ao Protege 

1.9.1.8.99.05 2828 Juros de Contribuição ao Protege 

1.9.9.0.99.05 4014 Contribuições ao PROTEGE 

1.9.9.0.99.09 4364 
Crédito Especial de Investimento – 
Protege Goiás -Lei 15.454/2005 

DATA 
RECEITA 

HISTÓRICO 
RECEITA 

ARRECADADA 

DATA DO 
REPASSE 

AOS 
MUNICÍPIOS 

(25%) 

REPASSE AOS
MUNICÍPIOS 

(25%) 

26/01/2010
Bolsa Garantia  - 
ref.:Outubro de 
2009 (SIC) 

4.846.289,76 09/09/2010 1.211.572,44

26/01/2010
Bolsa Garantia  - 
ref.: Novembro de 
2009 (SIC) 

5.920.462,03 23/11/2010 1.480.115,51

24/09/2010
Bolsa Garantia  - 
ref.: Dezembro de 
2009 (SIC) 

4.711.040,40 23/11/2010 1.177.760,10

TOTAL R$ 15.477.792,19   3.869.448,05



2350 – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIÁS 

252 

♦ Fluxo de Caixa 

♦ Realização da Reunião do Conselho Diretor, em 28 de  

junho de 2010, para apreciação/validação dos atos 

administrativos do PROTEGE.  

� 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 recurs os do 

Fundo PROTEGE são descentralizados, cabendo ao órgã o executor 

do programa/ação a eleição de indicadores de desemp enho 

próprios a cada programa/ação, bem como a alimentaç ão dos 

mesmos junto aos Sistemas de Gestão (vide Anexo IV,  informado  

pelo órgão executor de cada programa).  

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 0 - ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7014 - Encargos Especiais Gerais 

Realizações:   

PAGAMENTOS RELATIVOS AO ANO DE 2010: 

PAGAMENTOS  RELATIVOS AO ANO 2010 

Ação Descrição Valor R$

Encargos 
Especiais 

Gerais 

Multa pelo atraso na entrega 
das DCTFs referente aos meses 
de janeiro e fevereiro de 
2010. 

8.207,23

Encargos 
Especiais 

Gerais 

Multa pelo atraso na entrega 
das DCTFs referentes ano 
calendário 2006. 

* 

*A RFB não emitiu a notificação para pagamento da m ulta. 

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DCTF / 2010

♦ Em janeiro de 2010, entrou em vigor a Instrução 

Normativa RFB nº. 974, de 27 de novembro de 2009, 

alterando a periodicidade de apresentação da DCTF, de 

semestral para mensal, referente aos fatos geradore s 

ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010. O Fund o 

PROTEGE GOIÁS transmitiu as declarações relativas a os 

meses de janeiro e fevereiro de 2010 fora do prazo 

legal, ocorrendo assim multa pela entrega em atraso , 

no valor total de R$ 8.207,23. 

(x) Gestão Participativa 

(x) Gestão com Foco nos Resultados  

( ) Política de Gestão de Pessoas    
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♦ Contudo, a IN RFB 974/2009, em seu art 3º, §1º, 

dispensou os Fundos Públicos da apresentação da DCFT , 

assegurando ao PROTEGE o direito à restituição do 

valor total pago a título de multa. 

♦ O Fundo Protege Goiás requereu à Receita Federal do  

Brasil, através do processo n. 10120.006725/201-89,  

restituição do valor pago, com base na Instrução 

Normativa RFB nº 974/2009, o qual foi deferido pelo  

Despacho nº 2.607/2010 – Secat/DRF/GOI, argumentand o 

que o Fundo não está obrigado a entregar a DCTF por  

não possuir personalidade jurídica própria, e 

orientando que a restituição seja requerida por mei o 

do programa de Pedido Eletrônico de Restituição – 

PER/DCOMP, via assinatura digital. 

 

PROGRAMA 1003 - PROGRAMA AGROFAMILIAR 

Descrição do Indicador de Resultado: 

Hectares plantados com lavoura comunitária 

Número de famílias beneficiadas com lavoura comunit ária 

Número de contratos de crédito rural 

Indicador / Unidade 
Meta física  

Programado Executado 

Hectares plantados com lavoura 
comunitária 

30.000 18.554 

Número de famílias beneficiadas com 
lavoura comunitária 

35.000 29.135 

Número de contratos de crédito 
rural 

38.000 25.167 

O Índice de Cumprimento de Meta – ICM apresentou como 

resultado alcançado dos indicadores do Programa o í ndice de 

70,44% das metas realizadas, como mostra a figura a baixo. 
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� Ação 2000 - Horta Comunitária - Produção De Oleríco la 

Realizações:  

25320 - Aquisição de sementes para distribuição par a 

hortas comunitárias 

25321 - Distribuição de sementes para hortas 

comunitárias 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

25320 - Aquisição de sementes para distribuição 
para hortas comunitárias – Insumo agropecuário 
adquirido (kg)

1.400 

25321 - Distribuição de sementes para hortas 
comunitárias – Família beneficiada (família) 

53.450 

A Ação tem como indicador pela SEAGRO o número de f amília 

beneficiada com kits de sementes e apresentou índic e de 

realização de 106,9% como resultado alcançado para a Ação, 

como mostra o gráfico. 

 

� Ação 2388 - Lavoura Comunitária - Produção Comunitá ria 

de Alimentos 

Realizações:  

22786 - Aquisição de sementes e adubos para 

distribuição para lavoura comunitária 

22787 - Lavoura comunitária - Distribuição de semen tes 

e adubos 

Indicador / Produto / Unidade 
Meta 

realizada  

22786 - Aquisição de sementes e adubos para 
distribuição para lavoura comunitária – Insumo 
agropecuário adquirido (t)

3.484,3 

22787 - Lav oura comunitária - Distribuição de 
sementes e adubos – Família beneficiada com 
lavoura comunitária (família) 

29.135 
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A Ação tem como indicador a quantidade de saco de a limento 

produzido e apresentou índice de realização de 66,6 7% como 

resultado alcançado, como mostra o gráfico. 

PROGRAMA 1008 - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 

O programa visa atender estudantes universitários d e 

baixa renda que não têm condições financeiras de ma nter seus 

estudos, visando promover, de forma indireta, a 

redistribuição de renda implícita no desenvolviment o de 

políticas sociais básicas voltadas para superação d as 

desigualdades sociais. 

� 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 ensi no no 

Estado de Goiás. 

Atualmente, são mais de 15 mil universitários bolsi stas 

matriculados em 64 instituições particulares de ens ino 

superior, em 191 municípios goianos. O programa pag a a 

contribuição de até 200 reais do valor total da men salidade 

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, tra balho 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 d e 

19.807 bolsas. 

O presente Programa é executado mediante contrato d e 

gestão, entre a Secretaria de Cidadania e Trabalho e a 

Organização das Voluntárias de Goiás para execução 

Coordenado pela OVG, em parceria com o governo 

estadual, o programa já beneficiou mais de 34 mil e studantes 
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em todo o Estado, tendo investido mais de R$ 150 mi lhões, no 

período de 2006 a 2010. 

Realizações: 

1. Pagamento mensal dos benefícios; 

2. Encaminhamento dos bolsistas para a prestação da 

contrapartida, no ato da assinatura do Termo de 

Compromisso de Prestação de Serviço; 

3. Processo contínuo de acompanhamento e controle do  

desenvolvimento da contrapartida; 

4. Abertura de inscrições no mês de maio, resultando  em 

13.352 inscrições válidas; 

5. Mais de 18.000 alunos beneficiados; 

6. Mais de R$ 30 milhões investidos; 

7. Mais de 3.000 alunos com formação universitária 

graças ao auxílio da Bolsa Universitária;  

8. 65 Instituições de Ensino Superior conveniadas;  

9. Mais de 200 municípios beneficiados; 

10. Anúncio de 4.000 bolsas a serem liberadas a part ir 

do mês de fevereiro de 2011; 

11. Contribuição para redução da evasão escolar. 

OBS.: A partir de 2009 o Programa Bolsa Universitár ia é 

executado orçamentária e financeiro, por meio do pr ocesso de 

descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiá s para a 

Secretaria de Cidadania e Trabalho. 

 Especificação 2006 2007 2008 2009 2010 

nº de Beneficiados 27.005 15.470 11.798 15.465 18.822

Meta 28.000 40.000 12.500 19.807 19.807

Percentual da Meta 96,45 38,68 94,38 78,08 95,03

Número de Beneficiados
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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:  

Foram transportados os passageiros no Eixo Anhangue ra e 

a passagem subsidiada, conforme tabela abaixo. 

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 n essa 

ação no exercício de 2010. 

� Ação 2302 - Apoio ao Desenvolvimento de Atividades 

Técnicas, Administrativas e Pedagógicas  

Realizações:  

♦Foram atendiadas 1840 crianças. 

♦Melhora no desempenho escolar e relacionamento 

familiar. 

♦Considerando as dificuldades encontradas, as 

parcerias foram fundamentais para a execução do 

programa. 

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 janeiro e fevereiro de 2010 . O 

recurso aplicado atingiu o quantitativo de 438 (Qua trocentos 

e trinta e oito) atletas no mês de janeiro e 438 

(Quatrocentos e trinta e oito) atletas no mês de fe vereiro. 

Físico Financeiro 

Previsto  Realizado Previsto Realizado 

35.045.454 31.502.172 38.550.000 33.577.746 
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Observações: 

Do quantitativo de 600 (Seiscentos) bolsas distribu ídas 

nos três níveis: nacional, estadual e escolar, mais  de 900 

(novecentos) atletas se inscreveram no Programa. Na  tabela 

abaixo segue o quantitativo físico e financeiro de 2010.  

Quantidade de atletas contemplados no ano de 2010: 

Físico Financeiro  

Janeiro xxx xxx 

Fevereiro xxx xxx 

Março xxx xxx 

Abril xxx xxx 

Maio xxx xxx 

Junho xxx xxx 

Julho 438 R$ 203.500,00 

Agosto 438 R$ 203.500,00 

Setembro xxx xxx 

Outubro xxx xxx 

Novembro xxx xxx 

Dezembro 512 R$ 242.750,00 

PROGRAMA 1069 - PROGRAMA MORADA NOVA 

Descrição do Indicador de Resultado: 

O indicador utilizado é o número de pessoas 

beneficiadas com renda familiar entre 0 e 6 salário s mínimos. 

Observações: O Programa Morada Nova, foi idealizado  

para implementar através de parcerias estratégicas com a 

União e os Municípios, visando a construção, a 

reforma/ampliação e a legalização de habitações, re duzindo o 

déficit habitacional e melhorando a habitabilidade das 

moradias populares em Goiás. Assim, o programa obje tiva 

combater o déficit e suprir as deficiências habitac ionais da 

população de baixa renda, propiciando melhor qualid ade de 

vida às famílias, através de subsídios em consonânc ia com os 

critérios definidos pelo Governo do Estado. 

� Ação 1130 - Regularização Fundiária (Antigo Habitar  

Legal)

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas n essa 

ação no exercício de 2009. 

� Ação 2164 - Quitação De Financiamentos Habitacionai s 

Para A População Carente  

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas n essa 

ação no exercício de 2009. 
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PROGRAMA 1082 - PROGRAMA RENDA CIDADÃ 

Criado pelo decreto 5.211, em 10 de abril de 2000, o 

Programa Renda Cidadã foi instituído pelo Governo d e Goiás 

para dar maior dignidade à população carente do Est ado, 

através da concessão do benefício de renda mínima d e caráter 

compensatório e redistributivos, como forma de gara ntir uma 

melhor qualidade de vida, minimizar os riscos socia is e 

diminuir a vulnerabilidade desse grupo social, prop iciar a 

Interface desse Programa com os demais Programas da s 

Políticas Sociais (melhoria habitacional, qualifica ção para 

empregabilidade, micro-empreendimentos socioeducati vos) 

voltados à ampliação do universo informacional e cu ltural, 

entre outros, visando assegurar a emancipação do ci dadão e/ou 

grupo familiar. 

Ações 

� Auxílio Financeiro às Famílias de Baixa Renda - 

Transferência de Renda; 

� Auxílio Emergencial a Pessoa de Baixa Renda; 

� Inserção Produtiva de Famílias Vulnerabilizadas 

- CRIANDO OPORTUNIDADES E UNIDADES DE PRODUÇÃO; 

� Auxílio no Pagamento das Tarifas de Energia 

Elétrica, Água e Esgoto às Famílias de Baixa 

Renda; 

� Auxílio no Pagamento das Tarifas de Energia 

Elétrica, Água e Esgoto às Entidades e Hospitais 

Filantrópicos; 

� Auxílio Nutricional às Entidades Filantrópicas e 

Unidades de Atendimento; 

� Aparelhamento e Manutenção das Secretarias 

Executivas e dos Conselhos Municipais de 

Cidadania.  

� Ação 2419 - Auxílio Financeiro as Famílias de Baixa  

Renda - Trasferência De Renda  

Realizações:  

Em 2010 o AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA R ENDA  

do Programa Renda Cidadã teve um aumento gradativo no 

pagamento de benefícios, atingindo a todos os munic ípios do 

Estado. Hoje são atendidas 64.453 famílias. O proce sso de 

atualização de dados, coordenados pelos Secretários  

Executivos, permitiu que mais famílias fossem conte mpladas 

com o:Renda Mais Saúde, Mais Educação. 

O que é o AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA R ENDA  

do Programa Renda Cidadã? 

É uma ação do Programa Estadual de Transferência de  

Renda – Renda Cidadã, que por meio do auxílio finan ceiro 

mensal, atende em caráter temporário às famílias qu e se 

encontram em situação de vulnerabilidade social. Ou  seja, é 

destinado às famílias goianas que estejam passando por 

dificuldades financeiras e que dependem dessa ajuda  para 

sobreviver. 
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O que é o RENDA CIDADÃ MAIS SAÚDE? 

O Renda Cidadã Mais Saúde concederá valor fixo de R $ 

40,00, que será adicionado ao valor básico de R$ 80 ,00 do 

Renda Cidadã à família com integrante portador de h emofilia, 

epilepsia, doença renal crônica, HIV, fibrose císti ca, anemia 

falciforme, hipertensão arterial, diabetes, tubercu lose, 

neoplasia maligna, gestantes ou mães que estejam am amento até 

seis meses após o parto. 

O que é o RENDA CIDADÃ MAIS EDUCAÇÃO? 

Já as famílias que possuem dependentes entre 6 e 17  

anos de idade que estejam regularmente matriculados  no ensino 

fundamental ou médio, receberão o Renda Cidadã Mais  Educação. 

Assim, o grupo familiar terá acrescido ao seu benef ício o 

valor de R$ 10,00 por dependente matriculado. O máx imo são 

quatro filhos. 

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

executado orçamentária e financeiramente, por meio do 

processo de descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE 

Goiás para a Secretaria de Cidadania e Trabalho.
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FAMÍLIAS BENEFICIADAS

MÊS META FÍSICA 

JANEIRO 53.673 

FEVEREIRO 57.213 

MARÇO 57.870 

ABRIL 58.365 

MAIO 58.418 

JUNHO 59.306 

JULHO 60.087 

AGOSTO 61.410 

SETEMBRO 62.130 

OUTUBRO 64.458 

NOVEMBRO 64.453 

DEZEMBRO 64.453 

TOTAL 64.453 

Fonte: Banco de Dados da Superintendência dos Progr amas de 
Transferência de Renda 
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Obs: As metas de outubro e novembro foram lançadas de 

acordo com fechamento da folha (sem devolução) e de zembro 

metas aproximadas. 

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ + SAÚDE E + 
EDUCAÇÃO 

Nº DE 
BENEFÍCIOS 

BÁSICO  

Nº DE 
BENEFÍCIOS 

+ SAÚDE 

Nº DE 
BENEFÍCIOS 
+ EDUCAÇÃO 

Nº DE BENEFÍCIOS 
+SAÚDE/+ EDUCAÇAO 

41.332 3.772 18.192 1.157 

TOTAL 64.453 

Fonte: Banco de Dados da Superintendência dos Progr amas de 
Transferência de Renda 

� Ação 2421 - Auxílio Emergencial a Pessoa de Baixa R enda  

Realizações:  

A ação visa distribuir Kits de Alimentos e gênero d e 

primeira necessidade, em caráter temporário, às fam ílias 

vítimas de catástrofes ou demais necessidades emerg enciais, 

como também atender comunidades vulnerabilizadas 

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

e outras. 

No ano de 2010, foram distribuídos 2.800 Kits 

Alimentícios. 

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

executado orçamentária e financeiramente, por meio do 

processo de descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE 

Goiás para a Secretaria de Cidadania e Trabalho. 

� Ação 2441 - Inserção Produtiva de Famílias 

Vulnerabilizadas - Criando Oportunidades e Unidades  de 

Produção  

Realizações:  

Esta ação visa instrumentalizar membros das família s 

beneficiadas pelo programa, por meio de ações de qu alificação 

profissional, voltadas para o trabalho e geração de  renda, 

bem como incentivo ao associativismo, com vista à e mancipação 

futura dessa família e ingresso no mercado produtiv o. 

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

executado orçamentária e financeiramente, por meio do 

processo de descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE 

Goiás para a Secretaria de Cidadania e Trabalho. 
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DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO DE 
PALESTRA NOS MUNICÍPIOS GOIANOS

40%

32%

4%

13%

4%

2%

2%

2%

1%

 Saúde

Social

Educação

Programa Renda
Cidadã
Economia

Segurança

Religiosos

Meio Ambiente

Trabalho/Profissionaliz
ação

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO DAS PALESTRAS NOS MUNICÍPIOS GOIANOS 

TEMAS ÀREAS ABRANGIDAS 
TOTAL DE 

PALESTRAS EM 
2010 

TOTAL DE 
PALESTRAS EM 

2010  

Saúde 202 40 % 

Social 165 32 % 

Educação 20 4 % 

Programa Renda Cidadã 66 13 % 

Economia 20 4 % 

Segurança 9 2 % 

TEMAS ÀREAS ABRANGIDAS 
TOTAL DE 

PALESTRAS EM 
2010 

TOTAL DE 
PALESTRAS EM 

2010  

Religiosos 12 2 % 

Meio Ambiente 12 2 % 

Trabalho/Profissionalização 6 1 % 

TOTAL 512 100 % 

CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ 

PROJETO CIDADANIA EM MOVIMENTO 
PALESTRA: FALANDO DE ECONOMIA 

TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

03 REGIONAIS 2.400 PESSOAS 

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO DE CURSOS NOS MUNICÍPIOS GOIANOS 

CURSOS  Nº DE VAGAS Nº DE MUNICÍPIOS

CABELEIREIRO E 
MAQUIAGEM 

540 27 

TORTAS E SALGADOS 460 23 

TRILHA DIGITAL 2340 23 

TOTAL 3340 73 

Fonte: Banco de Dados da Superintendência dos Progr amas de 
Transferência de Renda 
Obs.: Cursos em execução. Término no mês de dezembr o de 2010 . 
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� Ação 2446 - Auxílio no Pagamento das Tarifas de Ene rgia 

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 qu ando o 

consumo for até 50 Kws/mês; água tratada de até 5.0 00 

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

instituído pela Lei 14.052 de 21 de dezembro de 200 1, visando 

com isso promover a redução das despesas das famíli as 

cadastradas no Programa Renda Cidadã, proporcionand o-lhes  um 

aumento na sua renda mensal. 

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

executado orçamentária e financeiramente, por meio do 

processo de descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE 

Goiás para a Secretaria de Cidadania e Trabalho. 

DEMONSTRATIVO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS 
META FÍSICA EXECUTADA – ANO 2010

MÊS ISENÇÃO DE ENERGIA ISENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO

JANEIRO 1.676 13.223 

FEVEREIRO 1.564 13.004 

MARÇO 1.943 13.512 

ABRIL 1.444 13.362 

MAIO 1.519 12.481 

JUNHO 1.709 12.518 

JULHO 1.629 12.408 

AGOSTO 1.672 11.341 

SETEMBRO 1.472 10.195 

MÉDIA 1.625 12.449 

Fonte: Banco de Dados da Superintendência dos Progr amas de 
Transferência de Renda 

GRÁFICOS DE FÁMILIAS BENEFICIADAS COM ISENÇÃO DE EN ERGIA E ÁGUA E 
ESGOTO  
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� Ação 2463 - Auxílio no Pagamento das Tarifas de Ene rgia 

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 d e esgoto, 

instituído pela Lei 14.052 de 21 de dezembro de 200 1, 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 s eus 

usuários melhoria no desempenho e agilidade nas ati vidades. 

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

executado orçamentária e financeiramente, por meio do 

processo de descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE 

Goiás para a Secretaria de Cidadania e Trabalho. 

DEMONSTRATIVO DAS ENTIDADES/PESSOAS BENEFICIADAS 
META FÍSICA EXECUTADA 

ANO 2010 

MÊS 

ISENÇÃO DE ENERGIA ISENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO 

ENTIDADES PESSOAS ENTIDADES PESSOAS 

JANEIRO 280 772.344 246 705.132 

FEVEREIRO 282 772.644 250 705.438 

MARÇO 287 772.844 250 705.538 

ABRIL 288 772.984 252 705.758 

MAIO 290 773.134 252 705.758 

JUNHO 293 773.384 255 705.998 

JULHO 296 773.654 253 705.905 

AGOSTO 299 774.454 257 706.985 

SETEMBRO 303 775.014 259 707.185 

OUTUBRO 304 775.114 259 707.185 

VALOR ATUAL 304 775.114 259 707.185 
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GRÁFICOS DE ENTIDADES/PESSOAS BENEFICIADAS COM ISENÇÃO DE ENERGIA E 
ÁGUA E ESGOTO 
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� Ação 2464 - Auxílio Nutricional as Entidades 

Filantrópicas e Unidades de Atendimento  

Realizações:  

Esta atividade consiste no repasse do auxílio 

financeiro às entidades filantrópicas cadastradas n o Programa 

Pão e Leite. 

Esta ação atende atualmente uma media de 474 

entidades/mês, perfazendo um total de R$ 4.390.511, 60 

acumulados durante o ano de 2010. 

A coordenação de acompanhamento às Entidades oferec e um 

serviço de orientação e fiscalização das mesmas.  

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

executado orçamentária e financeiramente, por meio do 

processo de descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE 

Goiás para a Secretaria de Cidadania e Trabalho. 

MÊS META FÍSICA 

JANEIRO 382 

FEVEREIRO 390 

MARÇO 411 

ABRIL 403 

MAIO 409 

JUNHO 395 

JULHO 298 

AGOSTO 446 
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MÊS META FÍSICA 

SETEMBRO 443 

OUTUBRO 472 

NOVEMBRO 474 

DEZEMBRO 474 

MÉDIA MENSAL 416 

Fonte: Banco de Dados da Superintendência dos 
Programas de Transferência de Renda 

Obs.: Os dados referentes aos meses de outubro e 

novembro foram lançados de acordo com fechamento da  folha 

(sem devolução) e os dados do mês de dezembro foram  lançados 

com valores estimados. 
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Fonte: Banco de Dados da Superintendência dos 
Programas de Transferência de Renda

PROGRAMA 1852 - PROGRAMA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA 

POPULAÇÃO 

Descrição do Indicador de Resultado: 

♦Total de atendimentos previstos para a o SAMU e 

SIATE; 

♦Total de recursos orçamentários e financeiros 

previstos para o SAMU e SIATE; 

♦Total de recursos investidos no SAMU e SIATE; 

♦Total de procedimentos previstos para a Rede 

Assistencial da SES/GO; 

♦Total de recursos orçamentários e financeiros 

previstos para a Rede Assistencial da SES/GO; 

♦Total de recursos investidos na Rede Assistencial 

da SES/GO; 

♦Total de atendimentos previstos para a Central de 

Medicamentos e Alto Custo e Mandados de 

Segurança; 

♦Total de recursos orçamentários e financeiros 

previstos para a Central de Medicamentos de Alto 

Custo e Mandados de Segurança; 

♦Total de recursos investidos na Central de 

Medicamentos de Alto Custo de Mandados de 

Segurança. 
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� Ação 2546 - Qualificação E Reorganização Do Sistema De 

Urgência E Emergência  

Realizações: 

22088 – Aquisição de insumos e medicamentos para o 

Siate 

22549 – Aquisição de insumos e medicamentos para o Samú 

Principais Indicadores de Desempenho dos Programas e 

das Ações: 

♦ Total de atendimentos previstos para o SAMU em 

2010:  853.762 atendimentos 

♦ Total de recursos orçamentários e financeiros 

previstos para o SAMU: R$ 500.000,00 

♦ Total de atendimentos realizados pelo SAMU 1º 

trimestre: 111.154, previsão utilizando-se médias 

até 4º trimestre: 442.062 atendimentos. 

♦ Total de atendimentos previstos para SIATE em 2010: 

52.674 atendimentos 

♦ Total de recursos orçamentários e financeiros 

previstos para o SIATE 2010: R$ 500.000,00 

♦ Total de atendimentos realizados pelo SIATE até 3º 

trimestre: 57.417 atendimentos; previsão 

utilizando-se médias até o 4º trimestre: 76.556 

atendimentos 

Observações: 

TDO  004/2010  /  RDF515  /  DDO 3610  

AS INFORMAÇÕES DO 2º E 3º TRIMESTRE AINDA não FORAM  

REPASSADAS PELO SAMU, EM VIRTUDE DISTO, FORAM UTILI ZADAS 

MÉDIAS, PORÉM, NÃO SE ATINGIU PORCENTAGEM SATISFATÓRIA NA 

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS. 

� Ação 2548 Aquisição De Medicamentos Para A Rede 

Assistencial  

Realizações:  

♦22081 –  Aquisição de medicamentos e insumos básicos 

referentes à contrapartida estadual do programa de 

incentivo à Assistência Farmacêutica (Programa Farm ácia 

do  Cidadão) para os 246 municípios goianos (repass e 

fundo a fundo) 

♦22084 – Aquisição de insumos e medicamentos para 

combate às infecções oportunistas / DST / AIDS / HI V 

♦22085 – Aquisição de insumos e medicamentos aos radio-

acidentados do Césio 137 

SAMU / SIATE
disponibilizado Realizado % realizada

R$ 1.000.000,00 R$ 10.696,92 1,10%
Liquidado
R$ 45,80 0,00%

Pago
R$ 0,00 0,00%



2350 – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIÁS 

268 

Pacientes atendidos no exercício 2010: 163 

♦22086  – AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS FARMACOLÓGICOS 

PARA A REDE ASSISTENCIAL  

Principais Indicadores de Desempenho dos Programas e das 

Ações: 

♦Total de procedimentos previstos para a Rede 

Assistencial da SES/GO: 1.684.487 procedimentos; 

♦Total de procedimentos realizados até 09/2010: 

1.723.529 procedimentos; 

♦Total de recursos orçamentários e financeiros previ stos 

para a Rede Assistencial da SES/GO0: R$ 40.429.000, 00; 

♦Total de recursos investidos na Rede Assistencial d a 

SES/GO até 31/12/2010: R$ 13.268.413,63 

♦Repasse contrapartida 2009 Farmácia do Cidadão 

(5.644.460,00)com TDO 2010; 

♦Repasse contrapartida 2010 (Empenhado  e liquidado R$ 

8.889.450,00) Pagamento aguardando liberação de CMD F; 

♦População do estado de Goiás em 2009: 5.926.300 

habitantes 

♦Total de municípios do Estado de Goiás: 246 municíp ios 

Observações: 

TDO 003/2010, RDF 514 E 635, DDO 3609 E 4420 

� Ação 2552 Aquisição De Medicamentos Excepcionais  

Realizações:  

22087 – Aquisição de medicamentos excepcionais / 

Mandados de Segurança 

Principais Indicadores de Desempenho dos Programas e das 

Ações: 

♦Total de pacientes atendidos:421 

♦Total gasto em mandados de segurança no Núcleo de 

Medicamentos e Mandados de Segurança: R$ 7.750.996, 48 

♦Total gasto em Medicamentos de Alto Custo no – CMAC : R$ 

15.109.870,88 

♦Pacientes ativos no CMAC: 35.661 

♦Total gasto em medicamentos importados: R$ 966.094, 32 

REDE ASSISTENCIAL
disponibilizado % realizada

R$ 40.429.000,00 R$ 27.802.323,63 68,77%
Liquidado

R$ 26.199.827,21 64,80%

realizado (empehado)
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Foram autuados durante o exercício 10 processos de 

importação para diversos pacientes através de manda dos de 

segurança. 

PROGRAMA 1862 – PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DO IPASGO SAÚDE 

- ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE IPASGO SAÚDE: É o 

percentual de pesquisas de satisfação do cliente, q ue 

classifica os serviços prestados pelo Ipasgo, em su as 

unidades de atendimento, como “bom” ou “ótimo”.  

- Nº DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE 

APOIO SOCIAL (PAS): É o número de atendimentos 

realizados com isenção ou redução da co-participaçã o 

aos usuários beneficiados pelo Programa de Apoio 

Social (PAS). 

Principais serviços disponíveis na sede e unidades de 

atendimento da capital e interior 

EMISSÃO DE GUIAS 

Consultas  
Exames laboratoriais, 
de imagem e 
complementares 
Exames de radiologia  
Tratamento ambulatorial 
(GTA) 

Anestesia  
Tratamento clínico 
Odontologia 
Internações  
Psicologia 
Nutrição  
Fonoaudiologia 

EMISSÃO DE GUIAS 

Atendimentos 
fisioterapêuticos  
Tratamento cirúrgico 

Pronto Socorro nas modalidades 
médica e odontológica 

CARTÃO MAGNÉTICO CADASTRO 

Solicitação de Cartão  
Bloqueio e desbloqueio 
Entrega 
Cadastro e manutenção 
de senha  
Consultas (solicitação, 
lotes, cidade e 
remessa) 
Autorização de débito 
em conta 

Inclusão de novos clientes 
(abertura de matrícula) e 
dependentes 
Reativação de clientes e 
dependentes 
Bloqueio e desbloqueio de clientes 
e dependentes 
Alterações cadastrais de dados 
pessoais, funcionais, bancários e 
financeiros dos clientes 
Impressão de carteiras provisórias 

DEMAIS SERVIÇOS  

Auditoria médica 
(Autorizativa, 
Analítica e Operativa)  
Autuação de processo 
Avaliação da 
necessidade de 
prestadores de serviços 
Encaminhamento de 
solicitação de 
credenciamento 

In clusão no Programa de Assistência 
Social – PAS 
Inclusão no Programa Ipasgo 
Domiciliar; 
Novas adesões 
Programa de Prevenção Oral 
Pronto Socorro Odontológico 
Recebimento, conferência e autuação 
de faturas médicas 
Reembolso de despesas em urgência e 
emergência 

Fonte: Sistemas Ipasgo 
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 Fonte:  Syscore Ipasgo 

Observações: 

Este programa tem por objetivo prestar serviços de 

assistência à saúde de forma eficiente e eficaz, pr omovendo 

uma gestão participativa, na qual sejam asseguradas  a 

transparência administrativa e a melhoria contínua dos 

processos. 

O Programa de Aperfeiçoamento do Ipasgo Saúde promo ve a 

implementação de serviços de assistência à saúde, v isando 

proporcionar atendimento otimizado ao usuário, com 

eficiência, eficácia e baixo custo, por meio das se guintes 

atividades integradas:  

Ipasgo Domiciliar: proporciona atendimento em domicílio 

e acompanhamento do quadro clínico, por equipes 

multiprofissionais, a pacientes com patologias de a lto 

custo, reduzindo internações sucessivas e melhorand o a 

qualidade de vida dos usuários;  

PAS (Programa de Apoio Social): promove a redução da 

coparticipação do servidor público estadual e de se us 

dependentes do grupo familiar em procedimentos de a lto 

custo, mediante avaliação socioeconômica; 

* Em 2010, a realização “Atendimento ao Usuário do 

Programa de Apoio Social (PAS)” passou a ser custea da 

com recursos do Fundo Protege Goiás, conforme 

estabelecido no §8º do art. 12 da Lei n.16.474, de 27 

de janeiro de 2009.
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Programa Preventivo de Saúde Bucal: visa prevenir 

doenças da cavidade oral, reduzindo procedimentos 

curativos, oferecendo maior qualidade de vida para o 

usuário e reduzindo custos para o Instituto; e 

Hospital-Dia: promove a desospitalização de pacientes 

psiquiátricos por meio do acompanhamento do quadro 

clínico por equipes multiprofissionais e do 

desenvolvimento de atividades que promovam a 

readaptação desses pacientes ao convívio social.  

Outro destaque é a ampliação dos benefícios aos 

usuários, que propõe a implantação dos seguintes 

serviços: Central de Vacinação do Usuário; pré-

atendimento hospitalar (UTI móvel e orientações méd icas 

por telefone) e dispensação de medicamentos com 

desconto. 

Principais ações: 

1. Reestruturação de Regionais e Postos de Atendime nto; 

2. Divulgação e Ampliação da Participação do Servid or 

na Gestão do Ipasgo; 

3. Readequação Financeira do Ipasgo Saúde; 

4. Otimização do Atendimento Médico-hospitalar ao 

Usuário; 

5. Implantação e implementação da Gestão Documental  

Arquivística; 

6. Ampliação dos Benefícios aos Usuários; e 

7. Implementação de Serviços de Assistência à Saúde . 

� Ação 2707 - Implementação de Serviços de Assistênci a à 

Saúde

Realizações: 

♦ Assistência à Saúde Preventiva e Curativa ao Usuári o 

do Ipasgo - código: 3.886; 

♦ Atendimento ao Usuário no Programa Ipasgo Domicilia r 

- código: 3.518; 

♦ Atendimento ao Usuário no Programa de Apoio Social 

(PAS) - código: 4.060;* 

♦ Repasse de Verba Destinada ao Programa de Apoio 

Social (PAS) - código: 27071 (Órgão Executor: Prote ge 

Goiás - Unidade Orçamentária: 2.350);* 

♦ Assistência ao Usuário no Programa Preventivo de 

Saúde Bucal - código: 3.635; 

♦ Contratação de Empresa Especializada em Auditoria e  

Consultoria em Serviços de Saúde  - código: 23.872;

♦ Pagamento de taxas de INSS/IRRF/ISSQN - código: 

15.303;  
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♦ Pagamento de Indenização/Ressarcimento/Restituição - 

código: 15.305; 

♦ Contratação de Empresa Especializada em Auditoria e  

Consultoria em Serviços de Saúde - código: 23.872; 

♦ Contratação de Empresa Fornecedora de Serviços de 

Apoio à Assistência à Saúde - código 25.096; 

♦ Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiai s 

- código: 26.942; e 

♦ Efetivação de Sentença Judicial - código: 26.926. 

Observação: 

♦ Em 2010, a realização “Atendimento ao Usuário do 

Programa de Apoio Social (PAS)” passou a ser custea da 

com recursos do Fundo Protege Goiás, conforme 

estabelecido no § 8º do art. 12 da Lei n.16.474, de  

27 de janeiro de 2009. 

Nº Médio de Atendimentos do PAS por Patologia
Janeiro a Novembro/2010 

Patologia Nº Médio de Atendimentos

Oncologia 6295 

Insuficiência Renal Crônica 3507 

Portador de HIV 73 

Litotripsia 5 

Lúpus (Quimioterapia) 3 

Nº Médio de Atendimentos do PAS por Patologia
Janeiro a Novembro/2010 

Patologia Nº Médio de Atendimentos

Anemia Falciforme 
(Hemotransfusão) 

28 

Anemia Falciforme  e Renal 
Crônico 

33 

Insuficiência Renal Crônica 
(Psicologia) 

16 

Insuficiência Renal Crônica e 
Lúpus 

34 

Doenças Autoimunes 23 

Imunodeficiência Adquirida ou 
Congênita 

9 

TOTAL (soma das 
médias/patologia) 

10026

Fontes: Sistemas Ipasgo/Sigeplan/Syscore 
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Observação: 

* O número de atendimentos realizados e demais dado s 

estatísticos do mês de novembro estão sujeitos a al terações, 

pois ainda não foram consolidados e validados pela Gerência 

de Tecnologia da Informação – GTI. 

Fonte: Syscore Ipasgo 

Fonte: Syscore Ipasgo 

     Fonte: Syscore Ipasgo 

PROGRAMA 1879 - PROGRAMA PARA MOBILIDADE NA REGIÃO 

METROPOLITANA E MUNICÍPIOS DE MÉDIO PORTE 

O indicador utilizado é o número de municípios 

atendidos com o benefício do subsidio para as linha s semi-

urbanas da rede metropolitana de transportes coleti vos. 
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� Ação 2702 - Transporte Cidadão - Subsídio Ao Transp orte 

Coletivo Urbano  

Realizações: 

Transferência financeira pela Secretaria das Cidade s à 

METROBUS de R$ 1.250.000,00 (duzentos e cinqüenta m il reais) 

mensais.  

Observações: 

Este valor destina-se a oferecer subsídio financeir o 

aos usuários das linhas semi-urbanas e a viabilizar  a 

aplicação da tarifa única do Sistema Integrado de T ransporte 

da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (SIT -RMTC). 

� Ação 2707 - Cartão Transporte Cidadão  

Realizações: 

O cartão transporte cidadão foi criado para propici ar 

melhoria das condições de mobilidade do usuário de baixa 

renda do estado, entretanto este subsídio foi impla ntado pela 

CMTC através de débito diário dos créditos recebido s do 

SITPASS pela METROBUS.  

Observações: 

O benefício foi estendido para todos os usuários do  

eixo Anhanguera independente da renda.  O que ocasi onou 

desequilíbrio econômico e financeiro na METROBUS. 

PROGRAMA 1881 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

O Programa PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL visa prevenir  e 

reduzir a impacto das vicissitudes sociais e natura is ao 

ciclo da vida, à dignidade humana e à família como núcleo 

básico de sustentação. 

� 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 OV G , 

podendo proporcionar a médio prazo, a integração de  outras 

ações que possam colaborar com a inclusão dessas cl ientela 

prioritária, através da: 

Manutenção do Restaurante Popular é um projeto de 

construção de Cidadania executado pela OVG, em parc eria com o 

Estado de Goiás, através da Secretaria de Cidadania  e 

Trabalho (SECT), que visa fornecer aos trabalhadore s menos 

favorecidos refeições nutritivas de qualidade, a pa rtir de 

1.200 calorias, a preço subsidiado. As unidades est ão 

instaladas em cidades do Estado com mais de 100.000  

habitantes, em locais estratégicos de atendimento a os 

trabalhadores. Seus cardápios são elaborados por 
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nutricionistas, de acordo com as normas dos órgãos de Saúde 

Pública (Vigilância Sanitária), com rigoroso contro le de 

qualidade dos alimentos e higienização. Destina-se o 

atendimento no ano, nas cidades de Goiânia e Anápol is. 

São distribuídas em  média, 1.848.000 refeições mês.  

Obs.:A partir de 2009 é executado orçamentária e 

financeiro, por meio do processo de descentralizaçã o 

orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para a Secretár ia de 

Cidadania e Trabalho. 

Oficinas Educacionais Comunitárias: é um projeto qu e 

visa proporcionar formação integral de adolescentes  e jovens 

de ambos os sexos, com escolarização, profissionali zação, 

trabalho com as famílias, cultura, esporte e lazer,  na faixa 

etária de 14 a 29 anos, de famílias em situação de 

vulnerabilidade, a partir da educação pelo trabalho , visando 

contribuir para uso da autopromoção e para o exercí cio da 

cidadania. Para efetivação das atividades o Projeto  conta com 

três unidades pólo. Cada unidade tem um gerente e e quipe 

técnica multiprofissional para acompanhar e avaliar  as ações. 

As unidades funcionam nos períodos matutino e vespe rtino. Os 

alunos (as) participam de cursos profissionalizante s e de 

oficinas temáticas que discutem aspectos sobre cida dania, 

mundo do trabalho e orientações e informações sobre  meio 

ambiente e postural para prevenção de doenças no tr abalho. As 

unidades são:  

Oficina Educacional Comunitária Norte Ferroviário –

localizado na região Norte de Goiânia. Tem capacida de para 

240 alunos e atua nos eixos de escolarização de ens ino 

fundamental e profissionalização e realizam carga h orária de 

800 horas aulas, com duração de 02 anos. Cursos ofe recidos: 

Produtos Alimentares, corte e costura, higiene e be leza, 

serralheria e informática básica. Em 2010 estão mat riculados 

na unidade 417 alunos  

Oficina Educacional Comunitária Novo Mundo – locali zada 

na região leste de Goiânia.Tem capacidade para 800 alunos e 

atua no eixo da educação profissional no seguimento  da 

Formação Inicial e Continuada do Trabalhador – FICT  com carga 

horária de 400 horas aulas e incentivo a escolariza ção 

promovendo encaminhamento à unidades escolares da r ede 

pública.  Cursos: panificação, garçom, artesanato, 

informática básica e higiene e beleza. Em 2010 estã o 

matriculados na unidade 328 alunos  

Oficina Educacional Comunitária Cândida de Morais –

localizada na região noroeste de Goiânia. Tem capac idade para 

530 alunos e atua no eixo da educação profissional no 

seguimento FICT com 400 horas aulas e incentivo a 

escolarização promovendo encaminhamento à unidades escolares 

da rede pública. Cursos: confeitaria, corte e costu ra 

industrial,   higiene e beleza, informática básica e 

marcenaria. Em 2010 estão matriculados na unidade 3 08 alunos 
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Os alunos são certificados na profissionalização 

através do convênio com a Secretária Estadual das C iências e 

Tecnologia e os que cursarem o ensino fundamental a través do 

SESI TELECURSO 2000. 

Obs.: A partir de 2009 é executado orçamentária e 

financeiro, por meio do processo de descentralizaçã o 

orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para a Secretar ia de 

Cidadania e Trabalho. 

PROGRAMA 1901 - PROGRAMA EDUCAÇÃO CULTURA E MOVIMENTO 

� Ação 2930 - Concessão de Bolsa Educativa e Cultural

Realizações: 

Foram repassadas ao longo do exercício 100 (cem) bo lsas 

a integrantes da Orquestra Sinfônica Jovem do Estad o de 

Goiás. Integram a Orquestra alunos do Centro de Edu cação 

Profissional em Artes Basileu França.  

Observações: Os critérios utilizados na concessão d a 

Bolsa são os previstos na Lei que instituiu o Progr ama. 

PROGRAMA 1902 - PROGRAMA NOSSA ESCOLA: UMA PONTE PARA A 

CIDADANIA 

� Ação 2789 - Fornecimento de Merenda Escolar Para Al unos 

do Ensino Fund/Méd/Especial/Eja 

Realizações: 

O Estado de Goiás atendeu 100% dos alunos da rede 

estadual de ensino, num total de 562.314 (quinhento s e 

sessenta e dois mil trezentos e quatorze) alunos, c om 

recursos aplicados da ordem de R$ 19.533.493,38(dez enove 

milhões, quinhentos e trinta e três mil, quatrocent os e 

noventa e três reais e trinta e oito centavos) oriu ndos do 

Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTE GE GOIÁS. 

São atendidos todos os estudantes da Educação Básic a da rede 

estadual de ensino, em todas as modalidades (Ensino  

PROGRAMAS 
Físico Realizado / 

2010 

Financeiro /  

TESOURO ESTADUAL / 

FUNDO PROTEGE / FNDE 

Nossa Escola uma 

Ponte para a 

Cidadania 

562.314 59.355.957,98 

EXECUÇÃO FINANCEIRA AÇÃO 2789 – MERENDA ESCOLAR - 2010
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Fundamental, PNAC, PNAP, EJA, EJA FUNDAMENTAL, EJA MÉDIO, 

PEAEM, Contra-Turno e Escolas de Tempo Integral. 

São aplicados, também, neste Programa, recursos 

provenientes do MEC/FNDE/PANAE, sendo que no exercí cio de 

2010 foram utilizados R$39.822.464,60 (trinta e nov e milhões, 

oitocentos vinte e dois mil, quatrocentos sessenta e quatro 

reais, sessenta centavos).               

Observações: Este Programa tem por objetivo contrib uir 

para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocia l, a 

aprendizagem, o rendimento escolar, a formação de h ábitos 

alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações  de 

educação alimentar e nutricional, e da oferta de re feições 

que suplemente suas necessidades nutricionais duran te o 

período letivo.  

GRAFICO 1. EXECUÇÃO FINANCEIRA DA AÇÃO 2789 - MEREN DA 
ESCOLAR - 2010
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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: 

O programa de Transporte Escolar atende todos os al unos 

matriculados na rede estadual de ensino, residentes  na zona 

rural dos 246 municípios goianos, seja através da P arceria 

Estado/Município, ou por meio de contratação de tra nsporte 

escolar.  

GRAFICO 2. EXECUÇÃO FISICA DA AÇÃO 2789 - MERENDA E SCOLAR -
2010
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A meta prevista para 2010 era o atendimento de 

aproximadamente 48.456 alunos, porém foram benefici ados com 

transporte escolar 51.212 alunos, com aplicação no valor de 

R$ 55.509.388,54 (cinquenta e cinco milhões quinhen tos e nove 

mil trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro 

centavos) do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – 

PROTEGE GOIÁS.  

Observações: O objetivo do Programa do Transporte 

Escolar é viabilizar o acesso à educação aos alunos  

residentes na zona rural que necessitam do transpor te escolar 

para chegarem às unidades escolares. 

Demonstrativo do físico realizado e aplicações fina nceiras 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo

PROGRAMA FISICO 
REALIZADO/2010 

TESOURO 
ESTADUAL 

FUNDO
PROTEGE 

Gestão, 
Infra-
Estrutura 
e 
Tecnologia 

51.212 -- 
R$ 

55.509.388,54 

EXECUÇÃO FISICA DA AÇÃO 2828 – TRANSPORTE  ESCOLAR - 2010
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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 – até 31 de março de 2010 

� CÉLIO CAMPOS DE FREITAS JÚNIOR – de 1º de abril a 3 1 

de dezembro de 2010. 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional: 

O fundo tem como objetivo a complementação dos recu rsos 

financeiros destinados aos programas e projetos de 

modernização, desenvolvimento e aperfeiçoamento da 

administração fazendária, de capacitação e especial ização de 

recursos humanos, bem como de ampliação e reaparelh amento 

tecnológico. 

� Legislação: 

LEI nº 15.443, de 16 de novembro de 2005. 

LEI nº 15.582, de 23 de janeiro de 2006. 

LEI nº 15.632, de 30 de março de E 2006. 

Decreto orçamentário nº 149, de 28 de junho de  200 6. 

LEI nº 15.909, de 26 de dezembro de 2006. 

DECRETO Nº 6.519, de 04 de agosto de 2006. 

LEI nº 16.384, de 27 de novembro de 2008. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

(   ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

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

CIDADÃO - VAP VUPT. 

� Ação 1139 - Proporcionar Sistema Integrado De 

Atendimento Ao Cidadão - Vapt-Vupt 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 3006 - PROGRAMA DE GESTÃO DAS FINAÇAS PÚBLICAS 

� Ação 2355 – Gerenciar e Controlar as Finanças 

Estaduais 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

Descrição do Indicador de Resultado: 

Nome do 
indicador 

Descrição Meta 
31.12.10 

Realizado 
31.12.10 

Índice de 
Atendimento 
em TI/Telecom 

(valor financeiro 
aplicado no 
atendimento das 
necessidades / valor 
financeiro orçado 
para atendimento às 
necessidades) x 100 

50,00% 82,38% 

Indicador obtido pela média aritmética dos indicado res 

das ações pertencentes ao este programa, totalizand o um valor 

de 82,38%, superando a meta estipulada em 64,76%. 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, 

Programas E Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Ad m. 

Pública Estadual. 

Realizações: 

♦ Fornecimento de soluções de unidade robotizada de 

backup através do contrato com a empresa CPD 

Consultoria, Planejamento e Desenvolvimento de 

Sistemas Ltda; 
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♦ Disponibilização de licença de uso e de serviços de  

suporte e manutenção para os softwares CA, Dynam/ti ms, 

CA Easytrieve, CA Panvalet, CA Top Secret e CA Spoo l 

Package, através do contrato com a empresa CA 

Programas de Computador, Participações e Serviços 

Ltda, tendo por objeto;  

♦ Disponibilização de licença de uso, suporte e 

manutenção dos softwares CA Introscope, Introscope 

Change Detector, Introscope Error Detector, Introsc ope 

Power pack for oracle database, Introcospe Leakhunt er 

For Production e Introscope Leakhunter For 

Development/QA, através do Contrato com a empresa C A 

Programas de Computador, Participações e Serviços 

Ltda;  

♦ Disponibilização de licença de uso de programa de 

computador e serviços de manutenção, através do 

contrato com a empresa GFS SOFTWARE E CONSULTORIA 

LTDA; 

♦ Aquisição de licenças da Oracle com a Sap Brasil, 

através do contrato com a empresa SAP DO BRASIL LTD A; 

♦ Aquisição de rack para servidor SUN, através do 

contrato com a empresa ADTK Atacado Importações e 

Exportações de Produtos em Geral Ltda; 

♦ Fornecimento de licenças perpétuas e temporárias de  

uso de software AG – Ambiente Sun Solaris e Ambient e 

IBM z/OS, com suporte técnico e manutenção de 12 

meses, através do contrato com a AG Brasil Informát ica 

e Serviços Ltda;  

♦ Licenciamento da base de dados comercial DNE – 

Diretório Nacional de Endereços através do contrato  

com a Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos;  

♦ Fornecimento de firewal, racks, laminas de arquitet ura 

e filtros conteúdos, através do contrato com a 

Minascom Comercial Ltda;  

♦ Aquisição de microcomputadores e notebooks, através  do 

contrato com a Cimcorp Comércio Internacional de 

Informática; 

♦ Aquisição de 06 (seis) certificados digitais para 

servidores web, através do contrato com a empresa 

Serasa Experian; 

♦ Fornecimento de 90 (noventa) licenças do software 

SYSCORE, com treinamento, atualização, manutenção e  

suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses, 

através do contrato com a empresa Infoquality; 

Despesas 
(FUNDAF) GD 

Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

Contrato - CPD - Suporte 
téc., manut. e atualiz. p/ 
Soluç.  de back- up. 
Vigência de 36 meses.  

3              
19.599,96 

          
    

17.966,63 

Total   
19.599,96 

  
17.966,63 
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� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operaç ão 

De Redes E Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Públ ica 

Estadual 

Realizações: 

♦Contrato com a empresa INTERCOMP Comércio Serviços em 

Informática Ltda, tendo por objeto o prestação de 

serviços de manutenção;  

♦Contrato com a empresa Microsystems do Brasil 

indústria e Comércio Ltda, tendo por objeto a 

prestação de serviços de suporte e manutenção. 

♦Contrato com a empresa Distribuidora Cummins Centro  

Oeste Ltda DCCO, aquisição e instalação de 03 grupo s 

geradores.  

♦Contrato com a empresa Colorado Comércio e Serviços  

Eletro Eletrônicos Ltda, tendo por objeto a aquisiç ão 

de placas de redes Ethernet. 

♦Contrato com a empresa MBM Soluções em cópias e 

Impressão, tendo por objeto a prestação de serviços  em 

impressão. 

♦Contrato com a empresa BSB Consultória Técnica Ltda , 

tendo por objeto o fornecimento mensal de links de 

comunicação de dados via onda de rádio. 

♦Contrato com a empresa Plínio dos Santos Legnari JR  - 

ME, tendo por objeto a aquisição de 40 notebooks. 

♦Contrato com a empresa AC Machado - ME, tendo por 

objeto a aquisição de TV/LCD. 

♦Contrato com a empresa Copysystems Copiadora Sistem as 

e Serviços, tendo por objeto a prestação de serviço s 

em impressão. Vencimento 21/04/2012; 

♦Contrato com a empresa Copysystems Copiadora Sistem as 

e Serviços, tendo por objeto a prestação de serviço s 

em impressão. Vencimento 09/10/2010; 

♦Contrato com a empresa Multi Impressões Ltda - EPP,  

tendo por objeto a prestação de serviços de sistema  de 

processamento de documentos por meio digital; 

♦Realização de programas visando a integração da 'Re de 

de Dados', da Administração Pública; 

♦Realização de programas visando a integração da 

'Custos de Voz', da Administração Pública; 

♦Programa de atendimento aos usuários dos sistemas; 

♦Programa de Supervisão de instalação e Manutenção –

SIMA; 

♦Realização de programas facilitando a conexão a 

Internet dos usuários da Administração Pública; 

♦Programa de implantação de móvel 3G; 

♦Programa de implantação de VOIP; 
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♦Programa E-Comunic; 

♦Programa de modernização de Delegacias de Fiscaliza ção 

e Agenfas; 

♦Outros programas desenvolvidos (Link-proof, 

monitoramento, ciscuito eventuais, etc); 

Despesas - Ação 1238 
FUNDAF 

GD
Valor da 
despesa 

Valor 
liquidad

o 
Manutenção preventiva e 

corretiva com fornecimento de 
peças para No- break da 
Corregedoria Fiscal.  

3 
       

7.200,00 
     

7.200,00 

Total        
7.200,00 

      
7.200,00 

� Ação 2345 - Gerenciamento Das Ações Voltadas Ao Uso  Da 

Tecnologia Da Informação 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática par a 

Órgãos Estaduais 

Realizações: 

Foram realizadas manutenções evolutivas nos sistema s 

existentes, e foram desenvolvidos novos sistemas. 

Para a Secretaria da Fazenda, foram realizadas as 

seguintes atividades: 

♦ Manutenções evolutivas nos sistemas SAFI – Sistema de 

Auditoria Fiscal Informatizada, Cadastro de 

Contribuintes (Integração com a Juceg), Cheque 

Moradia, GCI – Convênio 115, Nota Fiscal Eletrônica , 

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica, RCT – Auto de Infraç ão, 

Dívida Ativa, Controle de Combustíveis, SARE – 

Arrecadação, Simples Nacional, Preço Corrente de 

Mercadorias, IPM, PAT – Processo Administrativo 

Tributário. 

♦ Desenvolvimento dos sistemas: SEI – Sistema de Empr esa 

Informatizada, CEE – Controle de Escala Eletrônica,  

SPED – Fiscal, Portal SIF – Sistema de Inteligência  

Fiscal, Processo Administrativo do ITCD, Controle d e 

Cópias e Vistas de Processos, Controle de Histórico  da 

Ação Fiscal 

♦ Desenvolvimento de solução para integração entre SE FAZ 

e AGRODEFESA; 

Foram ainda realizadas atividades para atendimento no 

âmbito Estadual, com os sistemas corporativos: 

♦ Manutenção e implantação de sistemas de controle pa ra 

Ouvidoria e Corregedoria. 

♦ Manutenções evolutivas nos sistemas: SIGMATE – Sist ema 

de Gestão de Materiais, Módulo de Distribuição de 
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Processos da PGE, Integração da PGE com Tribunal de  

Justiça, Comprasnet, SEPNET – Sistema Eletrônico de  

Protocolo, SIOFI_NET – Sistema de Execução 

Orçamentária e Financeira, AFT – Administração 

Financeira do Tesouro, SCP – Sistema de Contabilida de 

Pública, SEONET – Sistema de Elaboração Orçamentári a, 

PPA_NET – Plano Pluri Anual. 

♦ Desenvolvimento de sistema para Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos. 

♦ Portal Transparência Goiás que possibilita consulta s 

às várias bases de dados de diversos sistemas do 

Estado em vários bancos de dados e plataformas, 

visando trazer transparência às ações do Estado. 

♦ Construção e manutenção dos websites do Estado, den tre 

eles: 

o Site: OVG - Organização das Voluntárias de Goiás; 

o Site: Portal de Notícias do Estado de Goiás; 

o Site: Goiás Prev – Goiás Previdência; 

o Site: Portal de Goiás – Via Goiás; 

o Site: AGEL - Agência Goiana de Esporte e Lazer; 

o Site: SAIP - Secretaria de Articulação e Assunto 

Institucional e Política; 

o Site: Intranet Cidadania – Intranet da Secretaria da 

Cidadania e Trabalho do Estado de Goiás; 

o Site: HUAPA - Hospital de Urgências de Aparecida 

o Site: CENTRAC - Central de Aquisições e Contrataçõ es; 

o Site: SPAIS – Superintendência da Secretaria da 

Saúde; 

o Site: SefazNet – Intranet da Secretaria da Fazenda  do 

Estado de Goiás; 

o Site: SEFAZ – Portal da Secretaria da Fazenda do 

Estado de Goiás;  

o Site: PGE – Procuradoria Geral do Estado 

o Site: Intranet – PGE; 

o Site: CEBRAV - Centro Brasileiro de Reabilitação e  

Apoio ao Deficiente Visual; 

o Site: Secretaria da Saúde – Novembro/2010; 

o Site: PEG - Programa de Excelência Gerencial; 

o Site: SIOG - Sistema de Organização Administrativa ;

o Site: Conselho Estadual de Educação; 

o Site: Nota Fiscal Eletrônica; 

o Site: Sistema Público de Escrituração Digital (SPE D); 

o Site PROTEGE. 
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Foram abertas para o domínio da Gerência de Sistema s 

no sistema de Controle de Atividades e Solicitações , no 

período de 01/01/2010 a 01/12/2010, um total de 219 6 

solicitações. Destas, 1966 foram resolvidas (89,53% ). 

Despesas 
(FUNDAF) GD

Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

 AG - 1º Term. Ad.-  Lic. 
perpetúas e temporárias de uso 
softwares c/ manut. e suporte. 
Referente a cancelamento de 
empenho no periodo de 2009.  

3 
                  

8.473,58 
                   

8.472,98 

 AG - 1º Term. Ad.-  Lic. 
perpetúa s e temporárias de uso 
softwares c/ manut. e suporte. 
Vigência 12 meses. (Ref. 01/jan 
a 31/dez/10)  

3 
         

3.050.487,24 
          

2.796.279,97 

 Contrato - CA 32/08 -
Fornecim. mensal de licença de 
uso, manutenção e suporte p/ 
softwares. Vigência 48 meses  

3 
             

268.549,80 
               

223.791,50 

 Contrato - CA 33/08 -
Aditamento Contratual (25%) -
Fornec.  de 07 licenças de 
software (CA Willy Introscope), 
com serviços mensais de manut. 
e suporte (Ref. 01/jun a 
31/dez/10)  

3 
         

300.383,25 
                 

63.602,71 

 Contrato - nº 33/08 - CA -
licença de uso, manutenção e 
suporte p/ softwares. Vigência 
36 meses. Período 01/jan a 
31/dez/10  

3 
              

233.631,36 
               

194.692,70 

 Contrato - SUN- Equipamento
Hard Disk SUN SEAGATE - Ger. 
Suporte Tecnico  

4 
                  

11.100,00 
                    

1.600,00 

 Contrato CPD - Instalação e 
parametrização para soluções de 
back- up. (ref. empenho de 2009 

3 
                  

4.899,99 
           

4.899,99 

Despesas 
(FUNDAF) GD

Valor da 
despesa 

Valor 
liquidado 

cancelado)  

 Curso - Aplicações do Google 
Earth na avaliação de imóveis, 
para ITCD (SAT) (60 vagas no 
valor unit. R$ 130,00)  

3 
                  

7.800,00 
                   

7.800,00 

 Curso - Java EE avançado e Web 
service que será realiza no 
período de 25 a 29 de outubro 
em São Paulo.(Qtd. 6; Valor 
Unit. R$ 2090,00) - Assessoria 
de Qualidade da SGTI.  

3 
                

12.540,00 
                 

10.032,00 

 Curso 2ª Turma - Teste para 
Software para equipes Ágeis a 
ser realizado dos dias 22 a 25  
de novembro em Goiânia - GO p/ 
servidores lotados na Ger. de 
Sist. de formação da SGTI. 
(Qtd. 20; Valor Unit. R$ R$ 
650,00)  

3 
                

13.000,00 
                 

13.000,00 

Equipamentos de informática 
(Micro computadores, notebook, 
no-break , estabilizadores) para 
a SAT  

4 
          

2.599.831,00 
          

2.495.598,00 

Serviço de instalação do 
Upgrade de memória das 3 
máquinas relacionadas ao 
sistema de emissão e controle 
de notas fiscais eletrônicas 
Nfe.  

3 
                  

3.200,00 2.005,98 

Upgrade de memória das 3 
máquinas relacionadas ao 
sistema de emissão e controle 
de notas fiscais eletrônicas 
Nfe.  

4 
                

76.016,70 
                

37.644,00 

Total 
  

6.589.912,92 
  

5.859.419,83 
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PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, 

Prevenção E Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 3017 - PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA 

Descrição dos Indicadores de Resultado:   

Nome do 
indicador 

Descrição Meta 
31.12.10 

Realizado 
31.12.10 

Indice de 
Recuperação 
de Crédito 

Crédito Inscrito em Dívida 
Ativa Recuperado no Exercício) 
÷ (Crédito Total Inscrito em 
Dívida Ativa ao Final do 
Exercício - Crédito Total 
Inscrito em Dívida Ativa ao 
Final do Ex. anterior) x 100 

6,00% 6,00% 

Índice de 
Incremento 
Receita 

(Receita Total Arrecadada no 
Exercício – Rec.Total 
Arrecadada no Ex. Anterior) / 
(Rec. Total Arrecadada no 
Ex.Anterior) x 100 

10,00% 14,91% 

� Ação 2214 - Implementar Medidas Visando A  Recupera ção 

De Créditos Da Fazenda Estadual 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2214 - Implementar Medidas Visando A  Recupera ção 

De Créditos Da Fazenda Estadual 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2865 - Melhorar O Desempenho Do Sistema 

Arrecadatório 

Realizações:  

♦ A cobrança sistemática de débitos autuados e não 

autuados no âmbito da Gerência de Substituição 

Tributária resultou no recolhimento de aproximadame nte 

R$ 60 milhões, o que significa aproximadamente R$ 4 0 

milhões a mais que o recolhido no ano de 2009; 

♦ Acompanhamento e auditoria das empresas substitutas  

tributárias, localizadas em outras unidades da 

federação, fornecedoras de energia elétrica e os 
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consumidores livres (grandes consumidores de energi a 

elétrica); 

♦ Acompanhamento e auditoria das empresas prestadoras  de 

serviço de comunicação referente, especificamente, à 

apropriação do crédito de energia elétrica e o esto rno 

de débito; 

♦ Auditoria das usinas goianas produtoras de etanol e  

açúcar, distribuidoras de combustíveis e postos 

revendedores, referente ao período dos últimos 5 

(cinco) anos, com prioridade ao ano decadencial de 

2005; 

♦ Aumento do controle das cargas de combustíveis nos 

Postos Fiscais de Fronteira, por meio de intercâmbi o 

de informações entre a Gerência de Combustíveis e 

Postos da Fronteira Sul, priorizando a fiscalização  de 

entrada e saída no estado de Goiás de transportes d e 

combustíveis, e efetuar o registro de passagens das  

Notas Fiscais Eletrônicas; 

♦ Aumento do rigor na conferência dos relatórios dos 

contribuintes remetidos à Petrobrás, para corrigir 

possíveis omissões, erros, falhas, etc, que possam 

trazer prejuízo no repasse de ICMS para o Tesouro 

Estadual. 

♦ As realizações no âmbito da Gerência de Combustívei s 

resultaram em 17% de incremento nominal, em relação  a 

igual período de 2009, e o setor de combustíveis 

apresentou baixo nível de adulteração em benefício do 

consumidor. 

♦ Ações de fiscalização e inteligência fiscal: 

o Combate à sonegação fiscal nos contribuintes usuár ios 

de sistemas informatizados, com base em informações  

das operadoras de cartão de crédito e débito; 

o Instalação de equipamentos de controle eletrônico do 

fluxo de veículos nos principais Postos Fiscais de 

Fronteira, com leitura de placas por programa de 

reconhecimento de caracteres ópticos, registro de 

passagem e pesagem dos veículos em movimento; 

o Integração da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e ) 

do rebanho bovino com a emissão eletrônica da Guia de 

Trânsito Animal (GTA), pela Agrodefesa, permitindo 

acompanhamento da movimentação do rebanho bovino no  

estado, 22 milhões de cabeças, em tempo real. 

o Implementação da Nota Fiscal Eletrônica(NF-e) com 

acompanhamento on-line das operações comerciais, qu e 

possibilita o monitoramento e auditoria de empresas  

antes mesmo do fechamento da apuração mensal. 

Observações: 

♦ Todas as realizações acima descritas contribuíram p ara 

o bom desempenho desta Ação e cumprimento das metas  de 
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incremento previstas no Programa Incremento da 

Receita; 

♦ Os resultados alcançados demonstram que houve 

crescimento real de 10% da receita tributária de 20 10, 

em comparação a 2009. 

Despesas 
(FUNDAF) 

GD Valor d a 
despesa 

Valor 
liquidado 

 Contrato de locação de 
equipamentos para pesagem de 
veículo/cargas em movimento 
em 6 (Posto JK 
entrada/saída,Benedito 
Valadares,Cana Brava, São 
Simão,Engenheiro das Lages).  

3 
              

2.175.226,59 
               

1.642.3 81,21 

 Portas de vidro com kit de 
automação p/ maior segurança 
e condições de trabalho dos 
servidores do Posto Fiscal 
JK + Serviço de instalação  

4 
                   

39.308,52 
                  

39.284,00 

 Serviço de Instalação das 
portas de vidro com kit de 
automação p/ maior segurança 
e condições de trabalho dos 
servidores do Posto Fiscal 
JK  

3 
                     

4.266,67 
                     

4.264,00 

 GRPS - Guia de Previdencia 
Social,  Ref. Contrato de 
serv. p/ idificação do Posto 
Fiscal Rodoviário de 
Chapadão do Céu.  

3 
                         

245,75 
                        

245,75 

 OBRA - Reforma e adequação 
da Agenfa de Bom Jesus de 
Goiás - p/ devolução do 
imóvel  

3 
                   

30.084,50 
                  

30.084,50 

Despesas 
(FUNDAF) 

GD Valor d a 
despesa 

Valor 
liquidado 

 PASEP - incidente sobre as 
despesas correntes do FUNDAF 
exercício 2010. 
(complementação de valor 
devido insuficiência de 
saldo orçamentário).   

3 
                    

13.489,46 
                   

13.488,76 

 OBRA - Reforma e adequação 
da Delegacia Regional de 
Goiás. Vigência de 2 meses. 
(Ref. 01/jun a 31/jul/10)  

3 
                   

86.700,00 
                   

14.450,00 

 Cinco Placas p/ reposição 
em PABX da Delegacia 
Regional de Goiânia e uma em 
Goianésia + Mão de obra para 
instalações destas placas  

3 
   

19.903,41 
                    

13.751,75 

 Aparelhos telefônicos para 
PABX da Delegacia Regional 
de Goiânia  

4 
                     

4.674,92 
                     

2.600,00 

 Licença para manutenção 
remota de PABX da Delegacia 
Regional de Goiânia  

3 
                      

1.668,67 
                        

900,00 

 Adaptação de grupo gerador 
com fornecimeto de painél 
eletrônico  p/ funcionamento 
do mesmo no posto fiscal JK. 

3 
                    

14.900,00 
                   

14.650,00 

 GRPS-(multa) Guia de 
Previdencia Social,  Ref. a 
OBRA - Reforma e adequação 
da Agenfa de Bom Jesus de 
Goiás - p/ devolução do 
imóvel  

3 
                           

60,06 
                           

60,06 

 Equipamento de ar 
condicionado para atender as 
Delegacias e Postos Fiscais 
da Secretaria da Fazenda  

4 
                 

295.176,99 
                 

220.065,21 

 Reforma e adequação do 
forro de lã de vidro da 
Agenfa de Bom Jesus de Goiás 

3 
                     

5.900,00 
                     

5.800, 00 
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Despesas 
(FUNDAF) 

GD Valor d a 
despesa 

Valor 
liquidado 

 Mobiliário de escritório 
para atender as agências, 
delegacias e postos fiscais 
da Secretaria da Fazenda.  

4 
              

1.758.456,83 
                

999.579,70 

 Eletrodoméstico e 
eletrônico para as agências, 
delegacias e postos fiscais 
da Secretaria da Fazenda  

4 
                 

184.783,03 
                  

102.187,72 

 Reforma e adequação do 
imóvel onde esta instalada a 
Coordenação do ITCD.  

3 
                     

14.289,21 
                   

13.792,26 

 Equip. neces. à 
implementação do SPED 
FISCAL. (Bastidor p/ 
servidores tipo Blade; 
Servidores Blade Tipo I e 
II; Sist. de Armaz.-Storage 
de alto desempenho; Sist. de 
conectividade de rede Fibre 
Channel San -Switch).  

4 
             

6.693.334,00 
            

6.594.000,00 

 Geladeiras (Qtd. 24; Valor 
Unit. R$ 879,00) e 
Microondas (Qtd. 5 Valot 
Unit. R$ 312,66) para as 
Delegacias e Postos Fiscais 
da SEFAZ.  

4 
                   

22.659,30 
                    

19.688,10 

 Contratação de profissional 
especializado para 
elaboração de plano de 
controle ambiental e plano 
de gerenciamento de resíduos 
da construção da Delegacia 
Regional de Fiscalização de 
Goiânia  

3 
                     

5.000,00 
                     

5.000,00 

 Sondagem na área designada 
para construção da Delegacia 
Regional de Goiânia.  

3 
                     

2.400,00 
                     

2.400,00 

 OBRA - Adequação do                                            

Despesas 
(FUNDAF) 

GD Valor d a 
despesa 

Valor 
liquidado 

estacionamento da Agenfa de 
São Simão  

3 7.074,80 6.207,00 

  INSS Empregador relativo a 
contratação de profissional 
especializado para 
elaboração de plano de 
controle ambiental e plano 
de gerenciamento de resíduos 
da construção da DRF - 
Goiânia.  

3 
                      

1.000,00 
                      

1.000,00 

 Complementação de Valor p/ 
Contrato de locação de 
equipamentos para pesagem de 
veículo/cargas em movimento 
em 6 (Posto JK 
entrada/saída,Benedito 
Valadares,Cana Brava, São 
Simão,Engenheiro das Lages).  

3 
                

746.885,85 
                

800.698,03 

 Veículos Ford Ranger para 
atender as Delegacias da 
Secretaria da Fazenda. (14 
unid. Valor Unit. 75.840,00) 

4 
               

1.061.760,00 
              

1.061.760,00 

Total   
13.189.248,56 

  
11.608.338,05 

� Ação 2949 - Educação Fiscal Para Fortalecimento Da 

Cidadania 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 
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PROGRAMA 3312 - PROGRAMA GOIÁS CONTROLE 

� Ação 2877 - Controlar As Práticas De Gestão Através  Da 

Padronização, Orientação, Avaliação E Auditoria 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 3314 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA GERENCIAL NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS 

� Ação 2948 - Gestão De Ações Administrativas Para O 

Estado De Goiás 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 3315 - PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 

� Ação 2884 - Apoio A Modernização Da Administração D as 

Receitas E Da Gestão Fiscal, Financeira E Patrimoni al 

- Bndes-Pmae 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2885 - Melhoria Da Administração Das Receitas E 

Da Gestão Fiscal - Bid-Profisco-Promat/Go 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 
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PROGRAMA 3321 - PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA OTIMIZAÇÃO DE 

RECURSOS PÚBLICOS 

Descrição do Indicador de Resultado: 

� Ação 2357 - Gerenciar E Controlar O Patrimônio 

Imobiliário Do Estado 

Realizações:  

Implementação das ações iniciais e necessárias para  a 

gestão dos bens imóveis estaduais.  

Observações:  

Não Obstante a deficiência no planejamento estratég ico 

e comprometimento com a estrutura responsável pela 

administração do Patrimônio Imobiliário do Estado d e Goiás, a 

falta de aquisição do Sistema de Gerenciamento de I móveis 

Estaduais, a deficiência da infraestrutura tecnológ ica e de 

pessoal de apoio à gestão do patrimônio imobiliário  (falta de 

equipamentos e insuficiência de pessoal 

especializado/treinado), desconhecimento do univers o do 

patrimônio imobiliário do Estado e do elevado estoq ue de 

processos de regularização de imóveis em tramitação  na GEPAF 

e PGE, implementamos com as ferramentas existentes as ações 

iniciais e necessárias para a gestão dos bens imóve is 

estaduais. 

Despesas - Ação 2357 GD 
Valor 

da 
despesa

Valor 
liquidado 

 GRPS - Guia de Previdencia 
Social, Ref. Curso Gestão 
do Patrimônio Imobiliário 
da Administração Pública.  

3 
                        

69,76
                     

69,76 

Total 
              

69,76 
                    

69,76 

� Ação 2929 - Gerenciar As Aquisições E Contratações 

Governamentais 

Realizações:  

Lei Goiana de Licitações, Contratos e Convênios Nº 

16.920, de 08 de fevereiro de 2010: 

Nome do 
Indicador 

Descrição Meta  
31/12/10 

Realizado 
31/12/10 

Índice de 
Otimização do 
Gasto Público 

{(VE-VR)/VE}x100, onde: VE – 
Valor Total Estimado para 
Aquisições Corporativas no 
Exercício; VR – Valor Total das 
Aquisições Corporatias 
Realizadas no Exercício. 

10,00% 10,93% 

Índice de 
atualização 
de imóveis do 
Estado 

(Atualizados/Cadastrados)x100: 
onde: Atualizados – qtd de 
imóveis cadastrados, 
vistoriados e com destinação 
/ocupação conhedidos; 
Cadastrados – qtd total de 
imóveis cadastrados no SGI. 

45,00% 18,82% 
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Coordenação do Grupo Técnico – GT Norma de elaboraç ão 

da legislação estadual aplicada às licitações, cont ratos e 

convênios. 

♦ Aquisições Especiais: 

Realização de aquisições de bens e serviços para 

atendimento de demandas específicas de órgãos/entid ades 

governamentais, especialmente da Secretaria da Faze nda. 

♦ Aquisições Corporativas: 

Realização de centralização estratégica e progressi va 

de aquisições globais de bens e serviços para atend imento de 

demandas de vários órgãos/entidades governamentais,  via 

Sistema de Registro de Preços, a partir de critério s de 

eficiência, de economia de escala e ganho de organi zação 

logística. 

♦ Banco de Especificações: 

Implantação de Banco de Especificações como 

instrumento de gestão de especificações, incluindo 

padronização de materiais e serviços, visando incre mento da 

agilidade e qualidade das aquisições e contratações , 

aplicada, inicialmente, às listas de materiais e se rviços de 

uso comum, medicamentos e materiais médico-hospital ares e 

materiais e serviços de construção civil. 

♦ Banco de Preços: 

Implantação do Banco de Preços como instrumento de 

gestão de preços referenciais, considerando os mate riais e 

serviços regularmente adquiridos pelos diversos órg ãos e 

entidades do Estado de Goiás, mantendo-os permanent emente 

atualizados, visando orçamentação das compras e con tratações, 

subsídio para realização de reservas orçamentárias,  formação 

de base de comparação para análise prévia para auto rização 

dos preços referenciais e ofertados nas propostas 

apresentadas pelos fornecedores habilitados nas lic itações e 

viabilização de uma constante avaliação do comporta mento do 

mercado. 

♦ Gestão de Preços Referenciais: 

Gestão da adequação dos preços referenciais das 

licitações dos órgãos/entidades do governo aos preç os de 

mercado e aos preços contratados pela Administração , bem como 

da compatibilidade da aquisição à política governam ental 

estabelecida para o objeto, garantindo melhores pre ços 

praticados e parametrizados e evitando a ocorrência  de 

superfaturamentos. 

♦ Cadastro Unificado de Fornecedores:  

Gestão do Cadastro Unificado de Fornecedores do Est ado 

– CADFOR, visando a otimização da análise quanto à 

habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualifi cação 
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técnica e econômico-financeira, bem como a ampliaçã o do rol 

de fornecedores governamentais.  

♦ Sistema Eletrônico de Aquisições e Contratações - 

COMPRASNET.GO 

Administração do Sistema Eletrônico de Aquisições e  

Contratações - COMPRASNET.GO, incluindo a implement ação de 

manutenções corretivas e evolutivas, principalmente  a 

integração com Sistema Eletrônico de Administração Financeira 

do Tesouro – AFT, visando o desenvolvimento de soft ware 

avançado para instrumentalização da gestão de licit ações e 

contratos. 

♦ Plano de Aquisições e Contratações 

Elaboração de metodologia aplicado ao planejamento de 

aquisições e contratações, considerando a perspecti va do 

ciclo do planejamento público.  

♦ Contratos Especiais 

Realização da formalização dos contratos da Secreta ria 

da Fazenda, incluindo o acompanhamento das vigência s 

contratuais. 

♦ Gestão de Aditivos Contratuais 

Realização de análise prévia dos aditivos contratua is 

dos órgãos/entidades do governo, compreendendo aspe ctos de 

legalidade, prazos de vigência e previsão de desemb olso 

financeiro.  

♦ Gestão de Competências 

Articulação com a Escola de Governo para oferta de 

treinamentos específicos para as áreas de licitaçõe s e 

contratos, incluindo a disponibilização de pessoal do quadro 

técnico para a atuação como facilitadores dos curso s 

realizados. 

♦ Conselho Superior de Gestão de Aquisições e Contrat ações 

Governamentais Articulação institucional e formação  de 

parcerias estratégicas para implantação do Conselho  Superior 

de Gestão de Aquisições e Contratações Governamenta is, 

visando a estruturação de uma instância colegiada p ara 

proposição de políticas públicas de gestão de aquis ições e 

contratações, direcionadas para o desenvolvimento i ntegrado e 

sustentável do Estado de Goiás. 

Despesa GD Valor 
da 

despesa

Valor 
liquidad

o 
GRPS - Guia de Previdencia 
Social, Ref. 02 inscrições p/ 
seminário Nacional sobre 
alterações e aditivos aos 
contratos administrativos de 
obras, serviços, compras e 
registro de preços. CENTRAC  

3 
                 

116,99 
                 

116,99 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 
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2352 – FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL 

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 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 



2401 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRC IO 

295 

2401 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRC IO 

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 2008-201 1 

- 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 teve 

dificuldade em executar as atividades devido a 

burocracia e a falta da liberação dos processos e 

recursos financeiros. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA:

♦ RQ 008 - Planejamento anual. 
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� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações:

♦ Preenchimento de formulários do planejamento 

determinando atividades a serem cumpridas. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 1018 - COMPETITIVIDADE E APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS 

Descrição dos Indicadores de Resultado:  

1º) Percentual de empresários que conseguem o finan ciamento 

do Crédito Produtivo da SIC em comparação aos que p articipam 

dos cursos; 

2º) Percentual de microempresas que sobrevivem após  dois anos 

de abertura; 

3º) Metas das realizações (cursos, palestras, financ iamentos) 

representam a quantidade anual esperada. 

� Ação 2075 - DAG – Desenvolvimento do Artesanato Goi ano 

Realizações: 

Foram atendidos 2.973 artesãos em feiras e na Centr al 

da Casa do Artesanato. 

(  ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    

1º  trim. 2º  trim. 3º  trim. 4º  trim.
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2010 → média = 14,57%
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Gráfico: Quantidade de artesãos atendidos: 

� Ação 2077 - ITE – Informação e Treinamento a 

Empreendedor 

Realizações:  

♦ Cursos de capacitação empresarial: 69 

♦ Microempresários capacitados: 2.510 

♦ Palestras informativas: 36 

♦ Microempresários beneficiados: 1.229 

Cursos/Treinandos: 

Palestras/pessoas atendidas: 
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� Ação 2079 - OAC – Orientação e Acesso ao Crédito 

Realizações:  

1.229 empresários atendidos com 36 palestras 

informativas sobre crédito, em especial o Crédito P rodutivo 

da SIC. 

Palestras/pessoas atendidas 

PROGRAMA 1031 - PROMOÇÃO COMERCIAL 

� Ação 2321 - Estimulo a Participação e Realização de  

Feiras, Exposições e Eventos. 

Realizações:

♦Não houve realizações no ano de 2010. 

PROGRAMA 1857 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO INDUSTRIAL

� Ação 1152 - Atração e Promoção de Investimentos  

Realizações: 

Empresa Instalada/unidade - 30 

Observações:  

♦ Foram instaladas 30 indústria com o apoio do Govern o 

Estadual, que cumpriu a meta que era 30 com isso 

esforço de buscar indústria não se deu apenas em 

cumprir a meta mais para o crescimento do Estado. 

♦ Foram realizados 177 atendimentos a empresários 

visando atração e promoção de investimentos para o 

estado de Goiás.

� Ação 1158 - Desenvolvimento Local E Extensão 

Industrial E Empresarial  

Realizações:  

♦Arranjo Produtivo Local do Açafrão de Mara Rosa e 

Região 

A Secretaria de Indústria e Comércio e parceiros, 

propõe soluções para os pontos críticos, com o 

objetivo de fortalecer os APL's no Estado de Goiás,  

por meio do trabalho de articulação para 
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encaminhamento e consolidação de ações no Arranjo 

Produtivo Local do Açafrão de Mara Rosa,  dando 

agilidade a  projetos, convênios, missões, projetos  de 

Lei, consultoria por meio do PEIEX e efetiva 

participação em ações de MKT como, feiras e eventos  

relacionados ao segmento.  O objetivo é fomentar o 

empreendedorismo entre os produtores de açafrão, pa ra 

a promoção do desenvolvimento tecnológico, capacita ção 

dos recursos humanos e a melhoria dos processos de 

produção.  

Reunião ocorrida em Goiânia, na AGDR, dia 16/03 – 

Contrapartida dos parceiros na elaboração do Projet o 

BNDES/BB - Implantação da Unidade de Beneficiamento  / 

Processamento de Açafrão;  

Reunião ocorrida em Goiânia, na SIC, dia 17/03 sobr e o 

Projeto do BNDES – nivelamento de informações 

pactuação de compromissos / Processo de Indicação 

Geográfica / 2ª FEIRAMAR; 

Reunião ocorrida em Goiânia, na SIC, dia 06/04 para  

sanar pendências sobre o projeto do BNDES/BB; 

Reunião ocorrida em Goiânia, na Superintendência do  

Banco do Brasil, dia 23/06 sobre projeto de patrocí nio 

para a 2ª FEIRAMAR; 

Reunião realizada em Goiânia, na SIC, dia 23/08 par a 

estruturar ações de gastronomia na 2ª FEIRAMAR; 

Reunião ocorrida em Goiânia, na SIC, dia 30/09 para  

tratar de assuntos pertinentes a  avaliação da 2ª 

FEIRAMAR; 

Reunião ocorrida em Goiânia, na SIC, dia 20/10 com a 

coordenadora do PEIEX/APEX, para apoio a exportação ; 

Reunião ocorrida em Goiânia, na SIC, dia 12/11 para  

tratar de assuntos pertinentes à negociação com a 

Índia - PEIEX. 

Reunião ocorrida em Goiânia, na Superintendência do  

BB, dia 12/11 para ajustes projeto BNDES. 

♦Arranjo Produtivo Local da Agricultura Orgânica 

(Região Metropolitana e Silvânia) 

Trabalho de articulação para encaminhamento e 

consolidação de ações no Arranjo Produtivo Local de  

Agricultura Orgânica da região metropolitana de 

Goiânia e Silvânia,  dando agilidade a projetos, 

convênios, apoiando a estruturação da cooperativa 

trabalhando na viabilização de cursos, assistência 

técnica e efetiva participação em ações de MKT nos 

eventos relacionados ao segmento, (pesquisa de 

mercado, divulgação da alimentação saudável,  e 

sustentabilidade). A Secretaria de Indústria e 

Comércio faz parte da CPOrg – Comissão de Produção 

Orgânica no Estado de Goiás propondo e orientando a s 

políticas públicas destinadas ao setor, buscando 
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soluções para os pontos críticos. Sendo o  objetivo  da 

SIC  fortalecer os APL's no Estado de Goiás. 

Reuniões realizadas: 

1. Reunião realizada em Goiânia, na SIC, dia 03/02 a poio 

do SEBRAE na certificação dos produtores; 

(extraordinária) 

2. Reunião realizada em Silvânia, dia 28/01, na COOP ERSIL 

para tratar de assuntos referentes as exigências 

quanto a sala de embalamento; (ext.) 

3. Reunião realizada em Goiânia, no MAPA/SFA, dia 25 /02 , 

para a formação da CPOrg; (ordinária) 

4. Reunião realizada em Goiânia, no MAPA, dia 18/03 com 

Banco do Brasil Metodologia do DRS; (extraordinária ) 

5. Reunião realizada em Goiânia, no MAPA, dia 25/03 com 

BB, crédito para produtores (ext.) 

6. Reunião realizada em Goiânia, no SEBRAE, dia 06/0 4, 

Semana de Alimentos Orgânicos; (ext.) 

7. Reunião realizada em Goiânia, no MAPA-SFA , dia 1 5/04, 

Semana de Alimentos Orgânicos; (ext.); 

8. Reunião realizada em Goiânia, no MAPA-SFA , dia 3 0/04, 

assuntos inerentes a CPOrg; (ord.) 

9. Reunião realizada em Goiânia, no MAPA-SFA , dia 2 4/06, 

avaliação da VI Semana dos Alimentos Orgânicos; (or d.) 

10. Reunião realizada em Goiânia, no MAPA-SFA, dia 3 0/09, 

Nova legislação, Cooperativa Goiás Orgânico e outro s 

assuntos (ord.) 

11. Reunião realizada em Goiânia, no MAPA-SFA, dia 0 2/12, 

planejamento da VII Semana dos Alimentos Orgânicos - 

parceria IFG; (ext.) 

12. Reunião realizada em Goiânia, na SIC, dia 06/12,  

estruturação do projeto parceria com o IFG; (ord.).

♦Arranjo Produtivo Local de Cosméticos 

A Secretaria de Indústria e Comercio do estado de 

Goiás integra a Rede Goiana de Apoio a Arranjos 

Produtivos Locais conforme a lei nº 13.456. Nossa 

proposta contribuir com o fortalecimento das empres as 

participantes de APLs no mercado em que atuam, por 

meio de consultorias e assistências técnicas, atrav és 

do trabalho de articulação para encaminhamento e 

consolidação de ações de extensão industrial e 

empresarial. Tendo como objetivo o fortalecimento d a 

visão cooperativista, a gestão dos pontos fracos, 

expansão do chão de fábrica, ampliação do know how do 

empresariado, treinamento de pessoal, vantagens 

competitivas como fornecimento e logística, 

capacitação para exportação e diagnóstico das 

empresas,  através de recursos adquiridos com o apo io 

de parceiros e convênios. No Arranjo Produtivo Loca l 

de Cosméticos de Aparecida de Goiânia,  no ano de 2 010  



2401 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRC IO 

301 

apresentamos as vantagens da estruturação do APL pa ra 

o empresariado, formou-se o comitê gestor, buscamos  

parceria com ABDI para o diagnóstico das empresas d o 

setor, agilizando assim projetos, convênios, 

associações, feiras e eventos, parcerias para 

financiamento, gestão da qualidade, etc... 

13. 30-04-10 Reunião de apresentação e proposta para  

estruturação do APL de Cosméticos da região de 

Aparecida de Goiânia; 

14. 06-05-10 1º Seminário para mobilização do empres ariado 

do setor; 

15. 15-06-10 2º Seminário para mobilização do empres ariado 

do setor com palestras do Prof. Dr. Sérgio Duarte e  

demais parceiros; 

16. 15-07-10 Reunião para formação do Comitê Gestor;  

17. 09-10-10 Palestra ABDI-ABIPEC com o Sr. Manoel S imões 

para estabelecer parceria para diagnósticos das 

empresas do setor. 

PROGRAMA 1860 - GOIÁS EXPORTADOR  

� Ação 2222 - Missões Comerciais 

Realizações:

♦ Não houve realizações no ano de 2010. 

� Ação 2626 - Pesquisas de Mercado 

Realizações: 

♦ Não houve realizações no ano de 2010. 

� Ação 2627 - Primeira Exportação 

Realizações: 

♦ As ações foram realizadas com recursos do Funproduz ir. 

� Ação 2628 - Município Exportador 

Realizações: 

♦ Não houve realizações no ano de 2010. 
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� Ação 2629 - Cadastro de Exportador 

Realizações: 

♦ Não houve realizações no ano de 2010. 

PROGRAMA 3010 - VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

� Ação 2859 - Implementação do Programa Saúde no Serv iço 

Público  

Realizações: 

♦ Não houve realizações no ano de 2010. 

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 
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2450 – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIAL IZAÇÃO DO 

ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A:  

� Goiás Turismo – Agência Estadual de Turismo 

� Companhia de Distritos Industriais de Goiás 

GESTOR:  

� Luiz Medeiros Pinto 

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. 
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♦ Lei nº 13.028, de 20 de janeiro de 1997. 

♦ Lei nº 13.087, de 19 de junho de 1997. 

♦ Lei nº 13.194, de 26 de dezembro de 1997. 

♦ Lei nº 13.213, de 29 de dezembro de 1997. 

♦ Lei nº 13.246, de 13 de janeiro de 1998. 

♦ Lei nº 13.265, de 31 de março de 1998. 

♦ Lei nº 13.316, de 15 de julho de 1998. 

♦ Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1998. 

♦ Lei nº 13.446, de 20 de janeiro de 1999. 

♦ Lei nº 13.465, de 20 de julho de 1999. 

♦ Lei n° 13.466, de 20 de julho de 1999. 

♦ Lei nº 13.523, 05 de outubro de 1999. 

♦ Lei nº 13.533, de 15 de outubro de 1999. 

♦ Lei nº 13.568, de 21 de dezembro de 1999. 

♦ Lei n° 13.581, de 10 de janeiro de 2000. 

♦ Lei nº 13.621, de 15 de maio de 2000. 

♦ Lei nº 13.801, de 19 de janeiro de 2001. 

♦ Lei nº 13.804, de 19 de janeiro de 2001. 

♦ Lei nº 14.063, de 26 de dezembro de 2001. 

♦ Lei nº 14.185, de 27 de junho de 2002. 

♦ Lei n° 14.209, de 04 de julho de 2002. 

♦ Lei nº 14.239, de 09 de julho de 2002. 

♦ Lei nº 14.394, de 09 de janeiro de 2003. 

♦ Lei nº 14.525, de 02 de setembro de 2003. 

♦ Lei nº 14.539, de 30 de setembro de 2003. 

♦ Lei nº 14.543, de 30 de setembro de 2003. 

♦ Lei nº 14.544, de 30 de setembro de 2003. 

♦ Lei nº 14.646, de 30 de dezembro de 2003. 

♦ Lei nº 14.650, de 30 de dezembro de 2003. 

♦ Lei nº 14.792, de 08 de junho de 2004. 

♦ Lei nº 14.800, de 08 de junho de 2004. 

♦ Lei nº 14.806, de 09 de junho de 2004. 

♦ Lei nº 14.394, de 09 de janeiro de 2003. 

♦ Lei nº 14.539, de 30 de setembro de 2003. 

♦ Lei nº 14.543, de 30 de setembro de 2003. 

♦ Lei nº 14.544, de 30 de setembro de 2003. 

♦ Lei nº 14.792, de 08 de junho de 2004. 

♦ Lei nº 14.800, de 08 de junho de 2004. 



2450 – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIAL IZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR 

305 

♦ Lei nº 14.806, de 09 de junho de 2004. 

♦ Lei nº 14.815, de 06 de julho de 2004. 

♦ Lei nº 15.074, de 30 de dezembro de 2004. 

♦ Lei nº 15.124, de 25 de fevereiro de 2005. 

♦ Lei nº 15.763, de 25 de agosto de 2003. 

♦ Lei nº 16.078, de 11 de julho de 2007. 

♦ Lei nº 16.285, de 30 de junho de 2008. 

♦ Lei nº 16.286, de 30 de junho de 2008. 

♦ Lei nº 16.384, de 27 de novembro de 2008. 

♦ Lei nº 16.438, de 30 de dezembro de 2008. 

♦ Lei nº 16.440, de 30 de dezembro de 2008. 

♦ Lei nº 16.442, de 31 de dezembro de 2008. 

♦ Lei nº 16.671, de 23 de julho de 2009. 

♦ Lei nº 16.870, de 30 de dezembro de 2009. 

♦ Lei nº 17.148, de 16 de setembro de 2010. 

♦ Decreto nº 3.822, de 10 de julho de 1992. 

♦ Decreto nº 4.419, de 16 de março de 1995. 

♦ Decreto nº 4.453, de 22 de maio de 1995. 

♦ Decreto nº 4.727, de 26 de novembro de 1996. 

♦ Decreto nº 4.756, de 14 de fevereiro de 1997. 

♦ Decreto nº 4.807, de 26 de junho de 1997. 

♦ Decreto nº 4.825, de 10 de setembro de 1997. 

♦ Decreto nº 4.858, de 26 de janeiro de 1998. 

♦ Decreto nº 4.989, de 30 de dezembro de 1998. 

♦ Decreto nº 5.036, de 16 de abril de 1999. 

♦ Decreto nº 5.059, de 18 de junho de 1999. 

♦ Decreto nº 5.297, de 18 de outubro de 2000. 

♦ Decreto nº 5.344, de 29 de dezembro de 2000. 

♦ Decreto nº 5.627, de 24 de julho de 2002. 

♦ Decreto nº 5.645, de 21 de agosto de 2002. 

♦ Decreto s/nº, de 26 de agosto de 2002. 

♦ Decreto nº 5.660, de 17 de setembro de 2002. 

♦ Decreto nº 5.692, de 04 de dezembro de 2002. 

♦ Decreto s/nº, de 28 de fevereiro de 2003. 

♦ Decreto nº 5.821, de 1º de setembro de 2003. 

♦ Decreto nº 5.834, de 30 de setembro de 2003. 

♦ Decreto nº 5.916, de 15 de março de 2004. 

♦ Decreto nº 6.120, de 08 de abril de 2005. 
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♦ Decreto nº 6.121, de 08 de abril de 2005. 

♦ Decreto nº 6.324, de 12 de dezembro de 2005. 

♦ Decreto nº 6.454, de 09 de maio de 2006. 

♦ Decreto nº 6.812, de 03 de novembro 2008. 

♦ Decreto nº 6.979, de 03 de novembro de 2009. 

♦ Resolução n° 675/92, de 08.10.92. 

♦ Resolução n° 696/92, de 30.10.92. 

♦ Resolução nº 799/93, de 31.08.93. 

♦ Resolução nº 1.018/95, de 31.01.95. 

♦ Resolução nº 1.234/96, de 27.12.96. 

♦ Resolução nº 1.345/97, de 01.12.97. 

♦ Resolução nº 1.356/98, de 31.03.98. 

♦ Resolução nº 1.635/00, de 04.05.00. 

♦ Resolução nº 1.763/01, de 03.08.01. 

♦ Resolução nº 1.791-A/02, de 17.12.02. 

♦ Instrução Normativa nº 003/95, de 10.07.95. 

♦ Instrução Normativa nº 938/09, de 11.02.09. 

♦ E legislações posteriores. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

♦ A Gestão 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. 
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♦ Nº recebimento/conferência de guia – ICMS. 

♦ Valor Financiado pelo Fomentar. 

♦ Valor do recebimento do Fomentar. 

♦ Nº. de auditoria realizada para investimento e 

implantação de empresa. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 1020 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO 

ESTADO DE GOIÁS – PRODUZIR 

Várias empresas que usufruem do Programa FOMENTAR 

complementou os seus projetos com aumento de invest imento, 

geração de mais empregos e consequentemente geração  de renda 

e a dinamização da economia goiana. 

Através da Lei Nº. 16.285/2008 várias empresas que 

usufruem do Incentivo FOMENTAR apresentaram projeto s de 

complementação. 

Resultados foram considerados satisfatórios, devido s 

ter atendido as necessidades do Programa da SIC. 

� Ação 2263 - Incentivo Fiscal/Manutenção dos Program as 

Realizações: 

♦ O Fomentar realiza a alienação dos ativos 

financeiros do FOMENTAR, representados pelos 

saldos credores apurados nos contratos de 

financiamento, como forma de antecipação de 

receitas. No ano de 2010 foram realizados 02 

(dois) leilões com participação de 193 empresas e 

arrecadou R$ 88.327.778,01 (Oitenta e oito 

milhões e trezentos e vinte e sete mil e 

setecentos e setenta e oito reais e um centavo); 

♦ O Conselho Deliberativo do FOMENTAR realizou 7 

(sete) reuniões e aprovou 20 projetos de 

reformulação os quais geraram 826 novos empregos 

para o Estado de Goiás; 

♦ Contratação de serviços terceiros: de empresa 

especializada em auditoria, manutenção de 

equipamentos, de publicação em jornais, renovação 

de assinatura de jornais, limpeza e conservação; 

(   ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

(   ) Política de Gestão de Pessoas    
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♦ Pagamento de tarifas, tributos, taxas e 

contribuições;  

♦ Pagamento de folha de pessoal (gratificação); 

♦ Viagens realizadas no Estado de Goiás e Nacional; 

♦ Os emolumentos arrecadados totalizaram R$ 

2.282.638,53 (dois milhões e duzentos e oitenta e 

dois mil e seiscentos e trinta e oito reais e 

cinquenta e três centavos) 

Observações: 

No ano de 2010, não houve novas empresas que entrar am 

solicitando o benefício do FOMENTAR, mas dentro das  164 

empresas que utilizam o benefício, 21 empresas soli citaram a 

reformulação do benefício, conforme a Lei nº 16.285 /2008 – 

Reformulação do FOMENTAR 

MUNICÍPIO 
Nº 

EMPRES
A 

EMPREGO
S 

INV. FIXO R$ BENEFÍCIO R$ 

ANÁPOLIS 02 168 
1.190.498.911,0

0
1.209.715.454,3

6
APARECIDA DE 

GOIÂNIA 
03 158 2.278.459,00 14.629.640,53

BRAZABRANTES 01 89 1.193.000,00 7.545.203,32

GOIÂNIA 06 254 58.491.209,00 857.106.498,30

JATAÍ 01 30 3.863.286,00 0,00

LUZIÂNIA 01 0 3.600.000,00 36.069.499,21

MORRINHOS 01 0 4.015.000,00 122.540.640,57

NERÓPOLIS 01 0 3.400.000,00 63.300.498,85

MUNICÍPIO 
Nº 

EMPRES
A 

EMPREGO
S 

INV. FIXO R$ BENEFÍCIO R$ 

RIO VERDE 02 154 31.630.945,00
1.959.693.160,8

6
S. LUIS 

MONTES BELOS
01 0 0,00 141.649.521,73

SANCLERLÂNDI
A 

01 30 1.098.657,00 9.433.258,51

TUVERLÂNDIA 01 0 5.924.670,00 124.021.424,24

TOTAL 21 883 
1.305.994.137,0

0
4.545.704.800,4

8
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� Ação 2527 - Apoio ao Marketing e Merchandising dos 

Programas da SIC 

Realizações:

Prestação de serviços de publicidade incluindo estu do, 

planejamento, criação, produção, execução, veiculaç ão de 

campanhas e peças publicitárias. 

PROGRAMA 1050 - PROGRAMA GOIÁS PAVIMENTADO 

� Ação 1092 - Implantação, Pavimentação, Acessos, Obr as 

De Arte Especiais E Obras Complementares 

Realizações: 

♦ Descentralização de recursos financeiros para AGETO P 

– Agência Goiana de Transporte e Obras Públicas 

tendo em vista realização de pavimentação das 

estradas do Estado de Goiás. 

� Ação 1267 - Recuperação De Estradas Asfaltadas 

Realizações: 

♦ Não houve realizações no ano de 2010. 

PROGRAMA 1857 - MODERNIZAÇÃO INDUSTRIAL 

� Ação 1106 - Feira Permanente da Indústria e Centro de 

Convenções de Anápolis. 

Realizações: 

♦ Não houve realizações no ano de 2010. 
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� Ação 1113 - Construção, Reforma e Ampliação de 

Empreendimentos Industriais 

Realizações:

♦ Não houve realizações no ano de 2010. 

� Ação 1152 - Atração e Promoção de Investimentos  

Realizações:  

♦ Foi realizada viagem com objetivo de atrair empresa  

e divulgar o Estado de Goiás.  

� Ação 1226 - Obras e Serviços de Infra-estrutura nas  

Unidades de Desenvolvimento Industrial 

Realizações:

♦ Aquisição de área localizada no município de 

Iporá/GO. 

♦ Realização da obra de terraplenagem, pavimentação e  

serviços de execução de drenagem no município de 

Iporá. 

Relação de Obras Executada 

N.º do 
Processo 

Nome da 
Empresa 

Beneficiada 

Municípi
o 

Valor do 
Contrato 

R$ 

Valor 
Pago 

R$ 

Fase 
Atual % 

Executad
a 

200700009000
610 

Frigorifico 
Iporá LTDA 

Iporá 
442.264,8

1 
261.233,1

4 
59,07% 

� Ação 2913 - Bolsa Garantia 

Realizações:

♦ Foram arrecadados R$ 62.950.451,63 (sessenta e dois  

milhões e novecentos e cinquenta mil e quatrocentos  

e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) 

para o Programa Bolsa Garantia. 
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2452 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUS TRIAIS - 

FUNPRODUZIR 

JURISDICIONADA/ VINCULADA A: 

� Secretaria de Indústria e Comércio 

GESTOR: 

� Luiz Medeiros Pinto 

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 2008-201 1 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Eixo 2 – Desenvolvimento da Administração Pública 

- Goiás Excelência em Gestão Pública 

� Legislação:

♦ Lei n° 13.591/00, de 18.01.00 (DOE de 20.01.00) - 

Institui o Programa de Desenvolvimento Industrial 

de Goiás – PRODUZIR e o Fundo de Desenvolvimento 

de Atividades Industriais  - FUNPRODUZIR e dá 

outras providências.  

♦ Lei nº 13.801/01, de 19.01.01 (DOE de 25.01.01) 

Dispõe sobre a mudança na forma de prestação de 

garantia de empresa enquadrada no Programa 

FOMENTAR e altera as Leis nºs 13.456, de 16 de 

abril de 1999, 13.591, de 18 de janeiro de 2000 e 

13.621, de 15 de maio de 2000. 

♦ Lei n° 13.839/01, de 15.05.01 (DOE  de 18,05.01) 

– Institui o incentivo Apoio ao Serviço de 

Telecomunicação - TELEPRODUZIR, subprograma do 

Programa PRODUZIR. 

♦ Lei nº 13.844/01, de 01.07.01 (DOE  de 25.01.01) 

– Institui o incentivo Apoio à Instalação de 

Central Única de Distribuição de Produtos no 
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Estado de Goiás - CENTROPRODUZIR, subprograma do 

Programa PRODUZIR. 

♦ Lei n° 13.919/01, de 04.10.01 (DOE  de 10.10.01) 

– Cria o Pólo de Serviços Tecnológicos Avançados 

do Estado de Goiás, institui o Subprograma 

TECNOPRODUZIR e dá outras providências. 

♦ Lei n° 14.039/01, de 21.12.01 (DOE  de 26.12.01) 

– Altera a Lei n. 13.591, de 18 de janeiro de 

2000, que institui o Programa de Desenvolvimento 

Industrial de Goiás - PRODUZIR e o Fundo de 

Desenvolvimento de Atividades Industriais - 

FUNPRODUZIR, entre outras providências. 

♦ Lei n° 14.063/01, de 26.12.01 (DOE  de ) – Cria a 

Bolsa Garantia para o fim que especifica. 

♦ Lei n° 14.186/02, de 27.06.02 (DOE  de 01.07.02) 

– Institui o incentivo Apoio ao Comércio Exterior 

no Estado de Goiás – COMEXPRODUZIR, subprograma 

do programa de Desenvolvimento Industrial de 

Goiás – PRODUZIR. 

♦ Lei nº 14.209/02, de 04.07.02 (DOE de 04.07.02) - 

Altera as Leis nº 13.436/98, que dispõe sobre a 

liqüidação antecipada dos contratos de 

financiamento do FOMENTAR, 13.844/01, que 

institui o incentivo Apoio à Instalação de 

Central Única de Distribuição de Produtos no 

Estado de Goiás – CENTROPRODUZIR, subprograma do 

Programa PRODUZIR, 13.591/00, que institui o 

Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás – 

PRODUZIR e o Fundo de Desenvolvimento de 

Atividades Industriais – FUNPRODUZIR e 14.039, 

que altera a Lei nº 13.591/00. 

♦ Lei n° 14.227/02, de 08.07.02 (DOE  de 19.07.02) 

– Altera a Lei nº. 13.839, de 15 de maio de 2001, 

que institui o incentivo Apoio ao Serviço de 

Telecomunicação – TELEPRODUZIR, subprograma do 

Programa PRODUZIR. 

♦ Lei n° 14.244/02, de 29.07.02 (DOE  de 05.08.02) 

– Institui o incentivo Apoio à Instalação e 

Expansão de Empresas Operadoras de Logística de 

Distribuição de Produtos no Estado de Goiás – 

LOGPRODUZIR, subprograma do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR. 

♦ Lei nº 14.539/03, de 30.09.03 (DOE de 30.09.03) - 

Dispõe sobre a transferência de saldo de 

financiamento dos Programas FOMENTAR ou PRODUZIR 

e institui o Comitê de Política Industrial do 

Estado de Goiás. 

♦ Lei nº 14.545/03, de 30.09.03 (DOE de 30.09.03) - 

Altera as Leis nºs 13.213, de 29 de dezembro de 

1997, que dispõe sobre matéria tributária, 

13.591, de 18 de janeiro de 2000, que instituiu o 
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PRODUZIR e o FUNPRODUZIR, 13.839, de 15 de maio 

de 2001, que instituiu o TELEPRODUZIR, 13.844, de 

1º de junho de 2001, que instituiu o 

CENTROPRODUZIR e 14.186, de 27 de junho de 2002, 

que instituiu o COMEXPRODUZIR. 

♦ Lei nº 14.757/04, de 22.04.04 (DOE 23.04.04 - 

Suplemento) Autoriza o Chefe do Poder Executivo a 

abrir créditos especiais ao Fundo de 

Desenvolvimento de Atividades Industriais – 

FUNPRODUZIR até o limite que menciona. 

♦ Lei nº 15.046/04, de 29.12.04 (DOE de 29.12.04 - 

Suplemento) - Introduz acréscimos a dispositivos 

das Leis nº 13.436, de 30 de dezembro de 1998 e 

13.591, de 18 de janeiro de 2000, e dá outras 

providências. 

♦ Lei nº 15.049/04, de 29.12.04 (DOE de 29.12.04 - 

Suplemento) - Altera as Leis nºs 12.955, de 19 de 

novembro de 1996, e 14.307, de 12 de novembro de 

2002, que tratam de matéria tributária. 

♦ Lei nº 15.124/05, de 25.02.05 (DOE 28.02.05 - 

Suplemento) - Atribui nova redação aos §§ 1º e 2º 

do art. 1º da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 

1998, e às alíneas "a" e "b" do inciso VII do 

art. 20 da Lei nº 13.591, de 18 de janeiro de 

2000, observadas as alterações introduzidas pela 

Lei nº 15.046, de 29 de dezembro de 2004, e dá 

outras providências. 

♦ Lei nº 15.189/05, de 12.05.05 (DOE de 17.05.05) 

Altera a Lei nº 13.194/97, que dispõe sobre a 

concessão de crédito outorgado nas operações que 

especifica e a Lei nº 14.186/02, que institui o 

incentivo Apoio ao Comércio Exterior no Estado de 

Goiás - COMEXPRODUZIR, Subprograma do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR. 

♦ Lei nº 15.327/05, de 05.08.05 (DOE de 11.08.05) 

Altera a Lei nº 13.919/01, que cria o Pólo de 

Serviços Tecnológicos Avançados do Estado de 

Goiás e institui o Subprograma  TECNOPRODUZIR. 

♦ Lei nº 15.511/05, de 05.01.06 (DOE de 10.01.06) 

Dispõe sobre o alcance das Leis que menciona, o 

cumprimento de obrigações por parte das empresas 

beneficiárias dos incentivos do FOMENTAR e do 

PRODUZIR e dá outras providências. 

♦ Lei nº 15.518/06, de 05.01.06 (DOE de 06.01.06) 

Dispõe sobre o alcance das Leis que menciona, o 

cumprimento de obrigações por parte das empresas 

beneficiárias dos incentivos do FOMENTAR e do 

PRODUZIR e dá outras providências. 

♦ Lei nº 15.597/06, de 26.01.06 (DOE de 01.02.06) 

Institui o Programa NORDESTE-PRODUZIR e concede 
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crédito outorgado a beneficiário do Programa 

PRODUZIR, nas condições que específica. 

♦ Lei nº 15.598/06, de 26.01.06 (DOE de 01.02.06) 

Altera as Leis nºs 11.180, de 19 de abril de 

1990, 13.194, de 26 de dezembro de 1997, 13.453, 

de 16 de abril de 1999, 13.506, de 9 de setembro 

de 1999, 13.591, de 18 de janeiro de 2000, 

13.844, de 1º de junho de 2001, e 14.186, de 27 

de junho de 2002, que tratam de matéria 

tributária. 

♦ Lei nº 15.619/06, de 30.03.06 (DOE de 31.03.06 - 

Suplemento) Altera a Lei no 13.919, de 4 de 

outubro de 2001, que cria o Pólo de Serviços 

Tecnológicos Avançados do Estado de Goiás, 

institui o Subprograma TECNOPRODUZIR e dá outras 

providências. 

♦ Lei nº 15.629/06, de 30.03.06 (DOE de 31.03.06 - 

Suplemento) Dá nova redação ao inciso I do art. 

1º da Lei nº 15.597, de 26 de janeiro de 2006. 

♦ Lei nº 15.646/06, de 09.05.06 (DOE de 15.05.06) 

Introduz alterações nos textos das Leis nºs 

13.591, 14.186 e 14.244, de 18 de janeiro de 

2000, 27 de junho de 2002, e 29 de junho de 2002, 

respectivamente, e dá outras providências. 

♦ Lei nº 15.760/06, de 25.08.06 (DOE de 28.08.06) 

Altera a Lei nº 13.844, de 1º de junho de 2001, 

que instituiu o incentivo Apoio à Instalação de 

Central Única de Distribuição de Produtos no 

Estado de Goiás - CENTROPRODUZIR -, subprograma 

do Programa PRODUZIR. 

♦ Lei nº 15.939/06, de 29.12.06 (DOE de 29.12.06 - 

Suplemento) Cria incentivo à implantação de 

empresas industriais montadoras e/ou fabricantes 

dos produtos que indica e dá outras providências. 

♦ Lei nº 15.944/06, de 29.12.06 (DOE de 16.01.07) 

Altera a Lei nº 13.919, de 4 de outubro de 2001, 

que cria o Pólo de Serviços Tecnológicos 

Avançados do Estado de Goiás, institui o 

Subprograma TECNOPRODUZIR e dá outras 

providências. 

♦ Lei nº 16.078/07, de 11.07.07 (DOE de 17.07.07) 

Altera as Leis nºs 11.180/90 e 13.591/00, que 

instituem o Fundo de Participação e Fomento à 

Industrialização do Estado de Goiás – FOMENTAR e 

o Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás 

– PRODUZIR. 

♦ Lei nº 16.285/08, de 30.06.08 (DOE de 30.06.08 - 

Suplemento) Dispõe sobre a autorização de 

migração de empresa beneficiária do FOMENTAR para 
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o PRODUZIR e altera as Leis nº 11.180/90, nº 

13.591/00 e nº 14.063/01. 

♦ Lei nº 16.286/08, de 30.06.08 (DOE de 30.06.08 - 

Suplemento) Altera leis que tratam de matéria 

tributária. (revoga a Lei 15.597) 

♦ Lei nº 16.384/08, de 27.11.08 (DOE de 02.12.08) 

Modifica o Fundo de Fomento ao Desenvolvimento 

Econômico e Social de Goiás - FUNDES, cria o 

Fundo de Capacitação e Profissionalização do 

Estado de Goiás - FUNCAPE, dispõe sobre a 

utilização de recursos próprios de fundos 

especiais e de entidades da administração 

indireta para o pagamento de pessoal e altera as 

leis que especifica. (Altera as Leis: 11.180, 

13.591, 14.469, 15.443, 15.520) 

♦ Lei nº 16.438/08, de 30.12.08 (DOE de 30.12.08 - 

Suplemento) Altera as Leis nos 11.180/90, 

13.213/97, 13.591/00 e 13.844/01 que dispõem 

sobre os programas FOMENTAR e PRODUZIR. 

♦ Lei nº 16.462, de 31.12.08 (DOE de 13.01.09) 

Altera a Lei nº 16.150/07, que trata da 

convalidação da utilização de benefício fiscal 

sem o cumprimento de condicionantes previstas na 

legislação tributária e sobre a extinção de 

crédito tributário; dispõe sobre o reconhecimento 

de utilização dos incentivos dos programas 

FOMENTAR e PRODUZIR e sobre renegociação de 

créditos tributários. 

♦ Lei nº 16.557, de 26.05.09 (DOE de 28.05.09) 

Altera a Lei nº 13.591/00, que institui o 

Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás - 

PRODUZIR - e o Fundo de Desenvolvimento de 

Atividades Industriais - FUNPRODUZIR; 

♦ Lei nº 16.671, DE 23.07.09 (DOE de 28.07.09) 

Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal 

destinado à implantação ou ampliação de 

empreendimento industrial de veículo automotor no 

Estado de Goiás. 

♦ LEI Nº 16.870, de 30.12.09 (DOE de 07.01.10) 

Altera a Lei no 16.671/09, que dispõe sobre a 

concessão de incentivo fiscal destinado à 

implantação ou ampliação de empreendimento 

industrial de veículo automotor no Estado de 

Goiás. 

♦ LEI Nº 17.003, DE 31.05.10 (DOE de 10.06.10) 

Altera a Lei nº 15.939/06, que cria incentivo à 

implantação de empresas industriais montadoras 

e/ou fabricantes dos produtos que indica e dá 

outras providências. 



2452 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUS TRIAIS - FUNPRODUZIR 

316 

♦ LEI Nº 17.057, DE 22.06.10 (DOE DE 29.06.10) 

Altera a Lei nº 13.453/99, que trata de matéria 

tributária. 

♦ LEI Nº 17.181, DE 27.10.10 (DOE DE 05.11.10) 

Altera a Lei nº 13.919/01, de 04 de outubro de 

2001, que cria o Polo de Serviços Tecnológicos 

Avançados do Estado de Goiás e institui o 

Subprograma TECNOPRODUZIR. 

♦ Decreto n° 5.265/00, de 31.12.00 (DOE de 

07.08.00) - Aprova o Regulamento do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR. 

♦ Decreto n.º 5.413/01, de 25.04.01 (DOE de 

02.05.01) - Altera o Regulamento do Programa de 

Desenvolvimento  Industrial de Goiás – PRODUZIR, 

aprovado pelo Decreto n.º 5.265, de 31 de julho 

de 2000. 

♦ Decreto nº 5.515/01, de 20.11.01 (DOE de 

23.11.01)- Regulamenta o incentivo Apoio à 

Instalação de Central Única de Distribuição de 

Produtos no Estado de Goiás – CENTROPRODUZIR, 

subprograma do Programa de Desenvolvimento 

Industrial de Goiás - PRODUZIR. 

♦ Decreto n.º  5.567/02,  de 18.03.02 (DOE de 

25.03.02) - Altera o Regulamento do Programa de 

Desenvolvimento  Industrial de Goiás – PRODUZIR, 

aprovado pelo Decreto n.º 5.265, de 31 de julho 

de 2000. 

♦ Decreto nº 5.655/02 de 17.09.02 (DOE de 20.09.02) 

- Altera o Regulamento do Incentivo Apoio à 

Instalação de Central Única de Distribuição de 

Produtos no Estado de Goiás – CENTROPRODUZIR, 

Subprograma do Programa de Desenvolvimento 

Industrial de Goiás – PRODUZIR, Decreto nº 

5.515/01, de 20.11.01. 

♦ Decreto nº 5.686/02, de 02.12.02 (DOE de 

05.12.02) - Regulamenta o incentivo Apoio ao 

Comércio Exterior no Estado de Goiás - 

COMEXPRODUZIR -, Subprograma do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR. 

♦ Decreto nº 5.821/03, de 01.09.03 (DOE de 

03.09.03) - Altera os Regulamentos do Fundo de 

Participação e Fomento à Industrialização do 

Estado de Goiás - FOMENTAR, e do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR, 

aprovados pelos Decretos nº 3.822, de 10 de julho 

de 1992, e 5.265, de 31 de junho de 2000, 

respectivamente. 

♦ Decreto nº 5.833/03, de 30.09.03 (DOE de 

30.09.03) - Altera os Decretos n.ºs 5.265, de 31 

de julho de 2000, 5.515, de 20 de novembro de 

2001, e 5.686, de 02 de dezembro de 2002. 
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♦ Decreto nº 5.834/03, de 30.09.03 (DOE de 

30.09.03) - Altera o Decreto nº 4.852, de 29 de 

dezembro de 1997, Regulamento do Código 

Tributário do Estado de Goiás. 

♦ Decreto nº 5.835/03, de 30.09.03 (DOE de 

01.10.03) - Regulamenta o incentivo Apoio à 

Instalação e Expansão de Empresas Operadoras de 

Logística de Distribuição de Produtos no Estado 

de Goiás - LOGPRODUZIR-, subprograma do Programa 

de Desenvolvimento Industrial de Goiás - 

PRODUZIR. 

♦ Decreto nº 6.602/04, de 27.08.04 (DOE de 

02.09.04) Introduz alterações no texto do 

Regulamento do Programa de Desenvolvimento 

Industrial de Goiás - PRODUZIR, aprovado pelo 

Decreto nº 5.265, de 31 de julho de 2000. 

♦ Decreto nº 6.120/05, de 08.04.05 (DOE de 

14.04.05) - Dispõe sobre aplicações no mercado 

financeiro, em operações de curto prazo, dos 

recursos próprios arrecadados pelo FOMENTAR, 

PRODUZIR/FUNPRODUZIR e FUNMINERAL. 

♦ Decreto nº 6.204/05, de 25.07.05 (DOE de 

01.08.05) Altera o Decreto nº 5.686/02, que 

regulamenta o incentivo Apoio ao Comércio 

Exterior no Estado de Goiás - COMEXPRODUZIR -, 

Subprograma do Programa de Desenvolvimento 

Industrial de Goiás - PRODUZIR. 

♦ Decreto nº 6.206/05, de 25.07.05 (DOE de 

01.08.05) Altera o Regulamento do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR, 

aprovado pelo Decreto nº 5.265/00. 

♦ Decreto nº 6.468/06, de 30.05.06 (DOE de 

30.05.06) Dispensa o beneficiário do incentivo 

Apoio à Instalação de Central Única de 

Distribuição de Produtos no Estado de Goiás - 

CENTROPRODUZIR - da obrigatoriedade de 

concentração de suas aquisições de mercadorias, 

via central única de distribuição, na situação 

que especifica. 

♦ Decreto nº 6.480/06, de 22.06.06 (DOE de 

27.06.06) Introduz alterações no Regulamento do 

Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás - 

PRODUZIR - aprovado pelo Decreto nº 5.265, de 31 

de julho de 2000, e dá outras providências. 

♦ Decreto nº 6.484/06, de 28.06.06 (DOE de 

03.07.06) Altera o Regulamento do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR -, 

aprovado pelo Decreto n.º 5.265/00 e os Decretos 

nº 5.515/01 e 5.686/02 que tratam dos 

subprogramas CENTROPRODUZIR e COMEXPRODUZIR. 
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♦ Decreto nº 6.979/09, de 03.11.09 (DOE de 

11.09.09) Altera o Regulamento do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR -, 

aprovado pelo Decreto nº 5.265/00, e o 

Regulamento do Fundo de Participação e Fomento à 

Industrialização do Estado de Goiás - FOMENTAR -, 

aprovado pelo Decreto nº 3.822/92. 

♦ Decreto nº 7.020, de 29.10.09 (DOE de 05.11.09) 

Regulamenta o Incentivo à Instalação de Empresas 

Industriais Montadoras no Estado de Goiás - 

PROGREDIR - subprograma do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR- 

instituído pela Lei nº 15.939, de 29 de dezembro 

de 2006. 

♦ Decreto nº 7.113, de 25.05.10 (DOE de 28.05.10) 

Altera o Regulamento do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR-, 

aprovado pelo Decreto nº 5.265/00. 

♦ Decreto nº 7.200, de 30.12.10 (DOE de 30.12.10) 

Altera o Decreto nº 7.020, de 29 de outubro de 

2009 que regulamenta o Incentivo à Instalação de 

Empresas Industriais Montadoras no Estado de 

Goiás - PROGREDIR. 

♦ Resolução nº 001/00 de 12.09.00, (DOE de 

14.11.00) - Aprova o Regimento Interno do 

Conselho Deliberativo e da Comissão Executiva do 

Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás - 

PRODUZIR e do Fundo de Desenvolvimento de 

Atividades Industriais - FUNPRODUZIR. 

♦ Resolução nº 002/00 de 12.09.00 (DOE de 14.11.00) 

- Estabelece normas de operacionalização para 

elaboração de projeto, concessão e fruição dos 

benefícios do PRODUZIR e do FUNPRODUZIR. 

♦ Resolução nº 003/00 de 12.09.00 (DOE de 14.11.00) 

- Estabelece normas para a concessão da 

assistência fiscal de transferência de saldo 

credor no programa PRODUZIR. 

♦ Resolução nº 004/00 de 12.09.00  (DOE de 

14.11.00) - Estabelece normas para o 

preenchimento do DARE no pagamento do ICMS das 

empresas beneficiárias do PRODUZIR e dá outras 

providências. 

♦ Resolução nº 005/00 de 12.09.00 (DOE de 14.11.00) 

- Estabelece normas para o Subprograma de Apoio a 

Micro e Pequena Empresa do Fundo de 

Desenvolvimento das Atividades Industriais - 

MICROPRODUZIR/LINHA de CRÉDITO. 

♦ Resolução nº 006/00 de 12.09.00  (DOE de 

14.11.00) - Relaciona as cadeias produtivas 

agroindustrial e mineral goianas prioritárias, 
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para efeito de atribuição de pontos na análise de 

projetos. 

♦ Resolução nº 007/00 de 12.09.00 (DOE de 14.11.00) 

- Relaciona os municípios e regiões prioritárias, 

para efeito de atribuição de pontos na análise de 

projetos e de concessão de desconto. 

♦ Resolução nº 019 /00 de 20.12.00 (DOE de 

21.03.01) - Introduz alterações no Regimento 

Interno aprovado pela Resolução n.º 001/00, de 12 

de setembro de 2000. 

♦ Resolução nº  020/00 de 20.12.00 (DOE de 

21.03.01) - Altera a Resolução n.º 002/00, de 12 

de setembro de 2000 do Conselho Deliberativo – 

CD/PRODUZIR do Programa de Desenvolvimento 

Industrial de Goiás – PRODUZIR e do Fundo de 

Desenvolvimento de Atividades Industriais – 

FUNPRODUZIR, que estabelece normas de 

operacionalização para elaboração de projeto, 

concessão e fruição dos benefícios do PRODUZIR e 

do FUNPRODUZIR. 

♦ Resolução nº  021/00 de 20.12.00 (DOE de 

21.03.01) - Introduz alteração na Resolução n.º 

003/00, de 12 de setembro de 2000 do Conselho 

Deliberativo – CD/PRODUZIR do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR e 

do Fundo de Desenvolvimento de Atividades 

Industriais – FUNPRODUZIR, que estabelece normas 

para concessão da assistência fiscal de 

transferência de saldo credor no Programa 

PRODUZIR. 

♦ Resolução nº 022/00 de 20.12.00 (DOE de 21.03.01) 

- Introduz alteração na Resolução n.º 004/00, de 

12 de setembro de 2000 do Conselho Deliberativo – 

CD/PRODUZIR do Programa de Desenvolvimento 

Industrial de Goiás – PRODUZIR e do Fundo de 

Desenvolvimento de Atividades Industriais – 

FUNPRODUZIR, que estabelece normas para o 

preenchimento do DARE no pagamento do ICMS das 

empresas beneficiárias do PRODUZIR e dá outras 

providências. 

♦ Resolução nº 072 /01 de 19.09.01 (DOE de 

31.10.01) - Altera a Resolução n.º 002/00, de 12 

de setembro de 2000, com as alterações da 

Resolução n.º  020/00, de 20 de dezembro de 2000, 

do Conselho Deliberativo – CD/PRODUZIR do 

Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás – 

PRODUZIR e do Fundo de Desenvolvimento de 

Atividades Industriais – FUNPRODUZIR, que 

estabelece normas de operacionalização para 

elaboração de projeto, concessão e fruição dos 

benefícios do PRODUZIR e do FUNPRODUZIR. 
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♦ Resolução nº 073/01 de 19.09.01 (DOE de 31.10.01) 

- Introduz alterações no Regimento Interno 

aprovado pela Resolução n.º 001/00, de 12 de 

setembro de 2000. 

♦ Resolução nº 074/01 de 19.09.01 (DOE de 31.10.01) 

- Estabelece normas de operacionalização dos 

investimentos relacionados com a cultura do 

Estado de Goiás, por meio dos recursos 

específicos do FUNPRODUZIR. 

♦ Resolução nº 083/01 de 06.11.01 (DOE de    ) - 

Estabelece normas operacionais sobre matérias da 

extra-pauta das reuniões da Comissão Executiva – 

CE/PRODUZIR do Conselho Deliberativo do Programa 

de Desenvolvimento Industrial de Goiás – 

CD/PRODUZIR e do Fundo de Desenvolvimento de 

Atividades Industriais – FUNPRODUZIR, em 

consonância com o art. 29, do Regimento Interno 

do PRODUZIR e do FUNPRODUZIR, baixado pela 

Resolução nº 001/00 de 12 de setembro de 2000. 

♦ Resolução nº 102/02 de 05.02.02 (DOE de 

01.07.020) - Dispõe sobre penalidades por 

inadimplência de obrigações financeiras da 

empresa beneficiária do PRODUZIR ou de seus 

Subprogramas e atualização monetária do ICMS 

MÉDIA. 

♦ Resolução nº 207/03, de 02.04.03 - Disciplina 

autorizações para transferência do benefício do 

produzir entre empresas. 

♦ Instrução Normativa nº 001/02-GSF/SIC-GAB, de 

05.02.02 (DOE de 20.03.02) - Estabelece 

procedimentos para o pagamento de ICMS devido 

pelas empresas beneficiárias do PRODUZIR, bem 

como sobre a operacionalização relativa ao 

financiamento mensal do PRODUZIR e do 

FUNPRODUZIR. 

♦ Instrução Normativa nº 938/09, de 11.02.09 (DOE 

de 16.02.09) Dispõe sobre o reconhecimento de 

utilização dos incentivos dos programas FOMENTAR 

e PRODUZIR, na situação que especifica. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ A Gestão 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.
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� 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 

� 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 1018 - DE COMPETITIVIDADE E APOIO ÀS MICRO  E 

PEQUENAS EMPRESAS 

Descrição dos Indicadores de Resultado:  

1º) Percentual de empresários que conseguem o finan ciamento 

do Crédito Produtivo da SIC em comparação aos que p articipam 

dos cursos; 

2º) Percentual de microempresas que sobrevivem após  dois anos 

de abertura; 

3º) Metas das realizações (cursos, palestras, finan ciamentos) 

representam a quantidade anual esperada. 
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♦ O percentual de 14,57% (média anual) de 

empresários que contraíram o Crédito Produtivo, 

após participarem do programa, ultrapassa a meta 

de 12%. 

♦ A meta de 60% de empresas que sobrevivem após 

dois anos de existência poderá ser cumprida ao 

final do PPA 2008-2011 (está em torno de 50%). 

♦ As realizações ficaram bem aquém das metas 

estipuladas devido à falta de verba para viagens 

ao interior com cursos e palestras. 

♦ A satisfação do pessoal que participa das nossas 

atividades é evidente, tanto nas avaliações 

quanto nos comentários. Os empresários lamentam 

a falta de divulgação dos cursos gratuitos e do 

financiamento (Crédito Produtivo da SIC) a juros 

baixos. 

♦ A interiorização do Programa, que está 

prejudicada, é algo fundamental para o 

desenvolvimento socioeconômico do estado de 

Goiás. 

� Ação 2075 – Desenvolvimento do Artesanato Goianio -

Dag 

Realizações:  

Foram atendidas 2.973 artesãos em feiras e na Centr al 

da Casa do Artesanato. 

Observações:  

A quantidade de artesãos atendidos praticamente 

alcança a média estipulada de 3.000. 

Quantidade de artesãos atendidos: 
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� Ação 2077 - Informação/Conhecimento e Treinamento 

Empreendedor 

Realizações:  

♦ Cursos de capacitação empresarial: 69 

♦ Microempresários capacitados: 2.510 

♦ Palestras informativas: 36 

♦ Microempresários beneficiados: 1.229 

Observação:  

♦ Realização de 3.739 bem aquém da meta de 31.000. 

Cursos/Treinandos: 

Palestras/pessoas atendidas: 

� Ação 2078 - FON (Fomento a Oportunidade de Negócios ) 

Realizações:

Crédito Produtivo da SIC: Ocorreram 292 financiamen tos 

em 2010, totalizando cerca de R$ 3.353.646,49. 

Observação: 

Essa realização foi prejudicada no início de 2010 

devido à contenção e não repasse de verba. A meta e ra de 2900 

financiamentos. 
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Financiamentos do Crédito Produtivo da SIC: 

Registro de Marcas e Patentes: cerca de 400 em 2010 . 

Realização prejudicada, aquém da meta de 900, devid o à 

possibilidade do interessado fazer o trabalho diret amente 

pela Internet. 

PROGRAMA 1020 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO 

ESTADO DE GOIÁS – PRODUZIR 

� Ação 2261 - Apoio as Empresas Beneficiadas pelo 

Programa/Subprograma PRODUZIR 

Realizações: 

♦ Foram aprovados 07 projetos do Comexproduzir, 04 

projetos do Logproduzir, 03 projetos do Microproduz ir 

e 02 projetos do Progredir. 

♦ Destes projetos 03 empresas iniciou a fruição de se us 

benefícios pelo MICROPRODUZIR e 01 empresa iniciou a 

fruição de seus benefícios pela MIGRAÇÃO. 
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� Ação 2263 - Incentivo Fiscal/Manutenção dos Program as 

Realizações: 

♦ Em 2010 foram aprovados 76 projetos no PRODUZIR com  

previsão de R$ 710,6 milhões de investimentos e 

criação de 6.055 empregos diretos. Destes projetos 30 

empresas iniciaram a fruição de seus benefícios do 

Produzir, ou seja, iniciaram suas e/ou efetivaram s uas 

expansões. Estes empreendimentos investiram R$ 308, 9 

milhões e criaram 2.382 empregos diretos e mais de 6 

mil indiretos. 

♦ Atendimento a empresários dando-lhes orientação do 

programa e procurando solucionar problemas relativo s à 

sua utilização. 

♦ Atendimento às empresas em diversos municípios. 

♦ Realização 219 auditorias pelo PRODUZIR para 

desconto/quitação, expansão, implantação, 

relocalização, readequação, revitalização e migraçã o. 

♦ 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 contribuiçõ es. 

♦ Contratação de serviços de terceiros, como: 

combustível, limpeza, chaveiros, carimbos, manutenç ão 

e instalação de divisórias, uniformes. 

♦ Aquisição de materiais de consumo, tanto de escritó rio 

quanto de lanches. 

♦ Manutenção e conservação de veículos. 

♦ Diárias concedidas para o Estado de Goiás e fora do  

Estado.  

♦ Realizações de viagens nacionais e internacionais. 
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Projetos Produzir  Contratados - Iniciaram Fruição - 2010

Projetos
Número 

Projetos
Empregos 
Diretos

Investimento 
Fixo (R$)

Benefício (R$)

Contratados 41 20.818 626.485.090,41 
3.391.577.304,4

0 

Iniciaram 
Fruição 

30 2.382 308.910.143,44 
3.764.659.299,9

1 

� 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. 

MÊS Nº EMPRESA  TOTAL RECEBIDO DEDUÇÃO ACUMULADO 

JANEIRO 141 92.376.711,33 0,00 92.376.711,33

FEVEREIRO 136 53.455.065,20 0,00 145.831.776,53

MARÇO 133 62.552.016,75 0,00 208.383.793,28

ABRIL 136 77.223.032,51 209.494,59 285.397.331,20

MAIO 130 63.509.963,57 111.599,03 348.795.695,74

MAIO
(COMPLEM.)

04 8.579.585,40 0,00 357.375.281,14

MAIO
(COMPLEM.)

01 13.887.564,26 0,00 371.262.845,40

JUNHO 132 37.095.691,62 0,00 408.358.537,02

JULHO 132 80.016.184,18 0,00 488.374.721,20

AGOSTO 128 67.192.034,87 0,00 555.566.756,07

SETEMBRO 129 76.339.819,18 0,00 631.906.575,25

OUTUBRO 125 73.034.179,65 0,00 704.940.754,90

NOVEMBRO 102 81.347.852,39 293.754,09 785.994.853,20

NOVEMBRO
(COMPLEM.)

02 12.743.915,10 0,00 798.738.768,30

DEZEMBRO 94 61.032.246,71 00 859.771.015,01
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� Ação 2527 - Apoio ao Marketing e Merchandising dos 

Programas da SIC 

Realizações:

Prestação de serviços de publicidade incluindo estu do, 

planejamento, criação, produção, execução, veiculaç ão de 

campanhas e peças publicitárias. 

PROGRAMA 1031 - PROMOÇÃO COMERCIAL  

� Ação 2321 - Estimulo a Participação e Realização de  

Feiras, Exposições e Eventos. 

Realizações: 

♦ Realização de feiras divulgando produtos ligados ao s 

setores têxtil/confeccionista, couro/calçadista, 

alimentícios/supermercadista e turismo. 

♦ Participação nas feiras: SUPEAGOS – 8ª Convenção e 

Feira de Supermercados, ABAAN – Portões Abertos Bas e 

Área de Anápolis, EXPO-XANGAI, Goiás Mostra Moda – 

SINVEST E 65ª Exposição Agropecuária de Goiânia. 

♦ Realização de viagens nacionais e contratação de 

serviços terceiros. 

PROGRAMA 1857 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO INDUSTRIAL

� Ação 1113 - Construção, Reforma e Ampliação de 

Empreendimentos Industriais 

Realizações:

♦ Não houve realizações no ano de 2010. 

� Ação 1152 - Atração e Promoção de Investimentos   

Realizações:  

♦ Foram realizadas diversas viagens, visando atração de 

empresas e divulgação do Estado de Goiás. 

♦ Participação em feiras industriais para divulgar 

potencial de Goiás dentro e fora do Brasil objetiva ndo 

atração de novos investimentos. 

♦ Participação em Missão Internacional junto à China,  

realizando negócios com aquele país, especialmente com 

o segmento de soja com foco em municípios situados ao 

longo da Ferrovia Norte Sul. 
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� Ação 1158 - Desenvolvimento Local e Extensão 

Industrial e Empresarial 

Realizações:  

♦ Foram realizadas diversas viagens, visando atração de 

empresas e divulgação do Estado de Goiás. 

� Ação 1226 - Obras e Serviços de Infra-estrutura nas  

Unidades de Desenvolvimento Industrial 

Realizações: 

♦ Realização da obra de terraplanagem, pavimentação e  

serviços de execução de drenagem no município de 

Itaberaí. 

♦ Aquisição de área localizada no município de Nerópo lis 

e Paraúna Do Estado de Goiás. 

Relação de Obras Executada 

N.º do 
Processo 

Nome da 
Empresa 

Beneficiada 
Município 

Valor do 
Contrato 

R$ 

Valor Pago 
R$ 

Fase 
Atual % 

Executada 

200900009
001256 

Razia e 
Razia Ltda. 
(Sucos Dell 

Nonno) 

Itaberaí 149.140,63 55.173,85 36.99% 

PROGRAMA 1860 - PROGRAMA GOIÁS EXPORTADOR

� Ação 2222 – Missões Comerciais 

Realizações: 

♦ 02 missões comerciais 

Observações: 

♦ Estão previstas 03 missões comerciais, mas por 

restrições orçamentárias foram realizadas apenas 02  

(Leste Europeu e Changai – China)  

No período de 1º de maio a 31 de outubro, aconteceu  em 

Xangai, na China, a Expo Xangai 2010, feira de Naçõ es, 

realizada a cada cinco anos, contando com 192 paíse s e 48 

organizações internacionais em uma área de 5,82 km² . 

A participação brasileira foi ficou a cargo do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio  Exterior 

(MDIC) e da Agência Brasileira de Promoção de Expor tações e 

Investimentos (Apex-Brasil). O pavilhão brasileiro ocupou um 

prédio de 2000m², com 850m² de área de exposição qu e incluía 

restaurante, boutique de produtos brasileiros e lounge  VIP 

com espaço para eventos empresariais, coquetéis de 

networking , sala para coletiva de imprensa e outros serviços.

A participação do Estado de Goiás aconteceu na segu nda 

quinzena de maio. O Estado enviou peças artesanais doadas 

para serem expostas no pavilhão brasileiro durante a Expo. No 
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pavilhão brasileiro haviam telas de LCD com frases e imagens 

sobre as principais cidades do Estado. A delegação goiana era 

composta por 7 membros, sendo eles: o Superintenden te de 

Comércio Exterior do Estado de Goiás Joni Ronnie Pe ssoni, 

Prefeito de Alto Paraíso Sr. Divaldo Rincon, Secret aria de 

Turismo da Cidade de Goiás Sra. Mara Públio, Técnic os da 

Secretaria de Indústria e Comércio Ronaldo Costa, A lexandre 

Rocha e Ana Maria Veiga. Além das reuniões no âmbit o da Expo 

Xangai, a delegação também participou de reuniões c om a 

Câmara Brasil-China, diretores da Empresa Alpha Bus iness, 

cônsul brasileiro em Xangai e o direto da Vale na Á sia.  

A Exposição Universal de Xangai 2010, que foi a mai or, 

a mais movimentada e a mais visitada da história, c ontou com 

73,084 milhões de visitantes. 

EXPORTAÇÕES GOIANAS PARA A CHINA ENTRE OS ANOS DE 2006-2010  

Ano Exportações em US$ FOB 

2006 334.765.668 

2007 314.570.326 

2008 765.688.064 

2009 747.552.435 

2010 707159214 

Fonte: Aliceweb 

IMPORTAÇÕES DA CHINA PARA GOIÁS ENTRE OS ANOS DE 20 06-2010  

Ano Importações em  US$ FOB

2006 60.241.702 

2007 104.761.352 

2008 150.156.583 

2009 103.101.284 

2010 134213475 

Fonte: Aliceweb 

EXPORTAÇÕES GOIANAS PARA A POLÔNIA ENTRE OS ANOS DE 2006-2010  

Ano Exportações em US$ FOB

2006 365.570 

2007 1.718.897 

2008 479.904 

2009 189.417 

2010 3.167.610 

Fonte: Aliceweb

IMPORTAÇÕES DA POLÔNIA PARA GOIÁS ENTRE OS ANOS DE 2006-2010  

Ano Importações em US$ FOB

2006 6.680.085 

2007 9.469.519 

2008 19.091.533 

2009 2.236.554 

2010 6.412.003 

Fonte: Aliceweb 
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EXPORTAÇÕES GOIANAS PARA A UCRÂNIA ENTRE OS ANOS DE 2006-2010  

Ano Exportações em US$ FOB

2006 1.266.176 

2007 342.179 

2008 36.057.392 

2009 23.162.268 

2010 18.568.309 

Fonte: Aliceweb 

IMPORTAÇÕES DA UCRÂNIA PARA GOIÁS ENTRE OS ANOS DE 2006-2010  

Ano Importações em US$ FOB

2006 1.497.901 

2007 20.029.977 

2008 27.849.661 

2009 3.857.792 

2010 13.846.999 

Fonte: Aliceweb 

� Ação 2626 – Pesquisas de Mercado 

Realizações: 

♦ Realização de 32 pesquisas de diferentes áreas. 

� Ação 2627 – Primeira Exportação 

Realizações: 

PROJETO PRIMEIRA EXPORTAÇÃO  - Ações em 2010

A Coordenação Nacional do Projeto Primeira Exportaç ão é 

feita pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria  e 

Comércio Exterior (MDIC), mas no âmbito estadual a 

coordenação geral é feita pelas servidoras Cintya S antos 

Conrado e Thaiza Kelem de Abreu e Santos da Secreta ria de 

Indústria e Comércio de Goiás (SIC), através da 

Superintendência de Comércio Exterior (SUCEX). No p rimeiro 

ciclo do projeto foi constituído um Comitê Gestor q ue é 

composto da seguinte forma: 
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COORDENAÇÃO LOCAL DO PROJETO 

PARCEIROS LOCAIS 

� SEBRAE-GO 

� FIEG - Federação das Indústrias  de Goiás 

� CORREIOS 

� BANCO DO BRASIL 

� CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

� Universidade Católica de Goiás – UCG 

� INMETRO 

� RECEITA FEDERAL 

� GOIÁS FOMENTO 

� FAPEG – Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás 

� Redeagentes - MDIC 

� SECTEC – Secretaria de Ciência e Tecnologia do Esta do 

de Goiás 

� FEMPEG – Federação das Micro e Pequenas Empresas de  

Goiás 

� FUNTEC – Fundação de Desenvolvimento de Tecnópolis 

� Rede Goiana de Inovação 

Foram pré-selecionadas 25 empresas, porém apenas 19  

participaram da primeira fase. Segue abaixo a relaç ão de 

empresas:

EMPRESAS 

ÁGUA PURA – Água mineral engarrafada 

NONNA PASQUA – Licor de baru 

BISCOITO GOIANO – Biscoitos caseiros 

LAJES SANTA INÊS – Construção civil 

PCTEL – Aparelhos gravadores para telefonia 

MOVÉIS ANDRADE – Móveis hospitalares 

CORPO MORENO – Moda praia 

MZ Zaravia – jóias em prata e pedras brasileiras 

FEJOVA  - Canetas fixas 

LUZ DESIGN – Luminárias residenciais artesanais 

GABITEC – peças em alumínio 

VCJ INJETÁVEIS – Tensor para corrente de motociclet a 

MARIA MADALENA – Lingerie 

MQUEL – Confecção 

RAQUEL PIRES – Bijuterias 

RICCO SABOR – Massas alimentícias 

CAMBURY – Joias e gemas 

PATAUÁ BIOJÓIAS – Biojóias 

FRANKYA SPORT – Material esportivo 

SSuuppeerr iinntteennddêênncciiaa
ddee CCoomméérr cciioo

EExxtteerr iioorr

SSUUCCEEXX

SSeeccrr eettaarr iiaa
ddee II nnddúússttrr iiaa
ee CCoomméérr cciioo

ddoo EEssttaaddoo ddee
GGooiiááss
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Atividades em 2010 

PROMOÇÃO COMERCIAL 

Com o produto preparado para o mercado internaciona l, 

as empresas começaram a preparação para a divulgaçã o de seus 

produtos no mercado internacional. Como prioridade foi feita 

atualização e tradução dos sites (algumas empresas tiveram 

apoio do PROGEX). Iniciou também a elaboração de to do o 

material promocional para participação em feiras e missões 

comerciais. 

Algumas ações de promoção comercial foram propostas  e 

acompanhadas pela coordenação do Projeto, a saber: 

Resumo das principais reuniões realizadas em 2010: 

♦ Junho:  foram realizadas reuniões com as empresas do 

projeto, que teve por objetivo captar o nível de 

internacionalização das empresas e programar ações 

pontuais para facilitar a comercialização com o 

mercado internacional. Algumas empresas foram 

desligadas do projeto por não participarem de nenhu ma 

atividade proposta, são elas: Frankya Sport, Lajes 

Santa Inês, MZ Zaravia, Cambury joias e gemas. 

Participantes: coordenadores nacionais Eduardo Weav er 

e Marcus Vinícius e coordenação local, Cintya Conra do 

e Thaiza Santos. 

♦ Agosto e setembro:   

1.  Reuniões com coordenador da Super Agos, sr. João B osco, 

coordenadoras do projeto (Cintya Conrado e Thaiza S antos), e 

Ronaldo Costa (Gestor da SIC), com o objetivo de fi rmar 

parceria com a SIC, para participação das empresas do projeto 

na feira. 

2.  Em setembro de 2010, a SIC disponibilizou estandes  na 

feira SUPERAGOS 2010 - 9ª Convenção e Feira Goiana de 

Supermercados, nos dias 8 a 11 de setembro - Flambo yant 

Shopping Center (Deck Parking) – Goiânia/GO, para a s empresas 

do Projeto Primeira Exportação, que contou com visi tas de 

potenciais compradores internacionais;  

3. II Encontro de Compradores Internacionais em Per nambuco o 

evento teve como objetivo a comercialização dos pro dutos 

brasileiros contando com a presença de 10 países, a  

Superintendência de Comércio Exterior acompanhou em presários 

do Projeto através das coordenadoras.           

♦ Outubro:  

1. Reuniões com a Universidade Federal de Goiás e a Pu c Goiás 

para firmarem convenio de estágios para o novo sigl o do 

Projeto Primeira Exportação, também foram realizada s reuniões 

com a Coordenação Nacional do Projeto no Ministério  de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Edu ardo 

Weaver) para a definição das datas para o início do  segundo 

ciclo. 
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2. Levantamento de empresas potencias para o Segundo n úcleo 

do Projeto. Participantes: Eduardo Weaver (MDIC), C intya 

Cornado (SIC) e Thaiza Santos (SIC). 

3.  Encontro Nacional do Projeto Primeira Exportação e m 

Brasília no dia 29 de outubro no MDIC, estiveram no  evento o 

Superintende de Comércio Exterior Joni Ronnie Pesso ni e as 

Coordenadoras do Projeto Cintya Conrado e Thaiza Sa ntos, além 

de representantes do comitê gestor. Os membros dos 9 Estados 

participantes do projeto,  tiveram oportunidade de apresentar 

as atividades realizadas durante o primeiro ciclo e  o 

planejamento para o segundo ciclo; ficou firmado co m a 

coordenação nacional, que terá um evento para a ass inatura do 

Acordo de Cooperação entre o Ministério de Desenvol vimento 

Indústria e Comércio Exterior e a Secretaria de Ind ústria e 

Comércio de Goiás.  Aguardando disponibilidade do S ecretário 

de Comércio Exterior Welber Barral. 

♦ Novembro e dezembro 

1.  Curso de Formadores do Projeto Primeira Exportação  

realizado em Brasília pelo MDIC e a Universidade Ca ixa, 

participaram do curso as coordenadoras do Projeto C intya 

Conrado e Thaiza Santos,  para que as servidoras po ssam 

ministrar os cursos de Exportação Pequena Empresa (  EPP) para 

as empresas do segundo, onde foi repassado a nova m etodologia 

do Projeto, ao referido curso ocorreu em Braslia no s dias  27 

e 28 de outubro a parte específica dos assuntos de comércio 

exterior e a metodologia e nos dias 8 a 12 de novem bro a 

parte didático – pedagógica pela Universidade Caixa /MDIC 

2.  Nos dias 28 de novembro a 06 de dezembro de 2010 f oi 

realizada a Missão Empresarial Brasileira ao Orient e Médio 

(Síria, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, e K uwait) 

chefiada pelo ex Ministro Miguel Jorge as coodenado ras do 

Projeto Primeira Exportação Cintya Conrado e Thaiza  Santos 

foram convidadas  e integraram a comitiva que conto u com as 

empresas BISCOITO GOIANO (AW FOODS) do 1º ciclo e G O VIDROS 

(2º ciclo) que  foram selecionadas para participar da Missão  

que contou com rodadas de negócios nos cinco países , além de 

exposição no evento “Sabores do brasil” na Arábia S audita,  

bem como participação em seminários e reuniões bila terais.  

Segundo Núcleo Projeto Primeira Exportação 

Estão sendo selecionadas quarenta Micro, pequenas e  

Médias empresas para o segundo núcleo, empresas com  o perfil 

para o projeto, em Fevereiro desse ano esta previst o o evento 

de abertura com a assinatura do Acordo de Cooperaçã o entre os 

membros do Comitê Gestor. Nos meses de Fevereiro e Março 

acontecerá a seleção dos agentes pelas Universidade s e os 

cursos EPP e Rede de Agentes.  

CONCLUSÃO 

Com o trabalho do Primeira Exportação no Estado de 

Goiás, as quinze empresas que participaram das ativ idades 
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propostas evoluíram muito em diversos aspectos: ges tão, 

produção, qualidade, entre outros. 

Das 10 (dez) empresas brasileiras que exportaram pe lo 

projeto, 06 (seis) são goianas: 

EMPRESA PRODUTO SETOR DESTINO 

Fejova Canetas personalizadas 

Material 

de 

Escritório 

Colômbia 

Maria 

Madalena 
Lingerie Têxtil Espanha 

Nonna 

Páscoa 
Licor de baru Bebidas Itália 

PCtel Gravadores telefônicos Telefonia 

México 

Peru 

Canada 

Raquel 

Pires 
Bijuterias Artesanato 

Itália e 

Austrália 

Biscoito 

Goiano 
Biscoitos caseiros Alimentos 

República 

Dominicana

Após realizarem sua primeira remessa ao exterior, 

estas empresas continuam os contatos para se consol idarem 

nestes mercados e outros mercados já estão sendo es tudados. 

 As empresas que ainda não exportaram estão fazendo  

contatos com o exterior e serão apoiadas principalm ente na 

participação em feiras e missões comerciais e levan tamento de 

potenciais importadores para futuro contato. 

� Ação 2628 – Município Exportador 

Realizações: 

Nenhuma – Esta ação foi suspensa por causa de medid as 

de contenção de despesas adotadas pelo Governo Esta dual. 

Observações: 

Para a plena execução desta ação era necessário o 

envio de estrutura de técnicos e materiais as cidad es do 

interior. O que se tornou inviável diante da dificu ldade com 

pagamento de diárias e deslocamentos. 

� Ação 2629 – Cadastro do Exportador 

Realizações: 

♦ Atendimentos, visitas à empresas, diagnósticos, per fil 

das empresas participantes das missões comerciais e  

treinamentos. 

Observações: 

♦ Pelo PEIEX foram visitadas 258 empresas, destas 

aderiram ao projeto 133 empresas, que foram 

diagnosticadas em relação ao grau tecnológico e 

receberam relatórios apontando falhas ou pontos a 
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serem melhorados no processo de internacionalização . 

Ao todo foram cadastras no projeto 224 empresas no 

período de 2009/2010. 

♦ Os atendimentos diretos a empresários foram bem a 

baixo do esperado em relação as metas e a números 

registrados no período de vigência da SECOMEX – 

Secretária de Comércio Exterior. Esse fato se 

justifica devido a perda de visibilidade e as 

restrições orçamentárias que dificultaram ou impedi ram 

a participação da Superintendência em treinamentos,  

feiras e eventos afins. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

Descrição do Indicador de Resultado: 

O Indicador de Resultado foi definido para represen tar 

a quantidade de computadores DESKTOP, NOTEBOOKs e s ervidores 

que planejamos adquirir durante o ano de 2010 para criar a 

estrutura básica da informática da SIC (até então a  SIC 

utilizava equipamentos locados). 

Equipamentos Qtde.
Computador Desktop 166 
Computador Notebook 14 

Observações: 

A ATUAÇÃO DA EQUIPE DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE  

INDÚSTRIA E COMÉRCIO É REALIZADA SEGUINDO AS MESMAS POLÍTICAS 

E DIRETRIZES PARA ATENDER À SIC, AO FUNPRODUZIR, AO FOMENTAR 

E AO FUNMINERAL. 

� Ação 2856 – Implementar Soluções de Informática par a 

Órgãos Estaduais

Realizações: 

♦ Foram atendidas as demandas do FUNPRODUZIR para 

produção de relatórios diversos; 

♦ 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 mantida a dos recepção de dados recebimento de 

DAREs relacionados ao FUNPRODUZIR; 

♦ Foram criados processos de aquisição de computadore s 

DESKTOP, NOTEBOOKS e SERVIDORES; 

Observações: 

♦ Diversas são as ações executadas pela Unidade de 

Tecnologia da Informação para atender ao FUNPRODUZI R, 

dentre elas: instalação e manutenção de equipamento s; 



2452 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUS TRIAIS - FUNPRODUZIR 

336 

Desenvolvimento e manutenção de soluções de softwar e 

para atender a necessidades específicas do 

FUNPRODUZIR; Acompanhar a manutenção dos sistemas 

utilizados pelo FUNPRODUZIR; realizar backup periód ico 

das informações dos usuários do FUNPRODUZIR; Realiz ar 

o suporte operacional para resolver os problemas qu e 

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 informatiza da 

de comunicação interna sobre eventos e aconteciment os; 

♦ Os indicadores produzidos pela Unidade de Tecnologi a 

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 Comércio 

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 2008-201 1 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida): 

♦ Pólos dinâmicos industriais, comerciais, de 

serviços, turísticos de mineração e de 

agronegócio. 
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� Legislação: 

♦ Lei nº. 13.590, de 17 de janeiro de 2000. 

♦ Lei nº. 15.018, de 1º de dezembro de 2004. 

♦ Decreto nº 5.760, de 21 de maio de 2003 

♦ Resoluções do Conselho de Fomento à Mineração. 

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. 

� 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: 

(  ) 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 

AÇÕES DO 
PROGRAMA 

VALOR 
ORÇADO–R$ 

VALOR 
EMPENHADO–

R$ 
SALDO 

Apoio Administrativo 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  1 . 3 8 7 . 1 1 2 , 8 4 1 . 1 1 2 . 8 8 7 , 1 6  

Reestruturação do 
Centro de Tecnologia 
Mineral  e do Centro 

de Gemologia de Goiás

8 0 0 . 0 0 0 , 0 0  7 8 . 8 6 4 , 9 2  7 2 1 . 1 3 5 , 0 8  

Viabilização do 
Aproveitamento de 

Depósitos Minerais 
2 . 9 0 6 . 0 0 0 , 0 0  1 8 7 . 4 6 4 , 6 2  2 7 1 8 5 3 5 , 3 8  

Atendimento das 
Demandas Municipais 

6 0 0 . 0 0 0 , 0 0  1 1 . 6 1 6 , 0 0  5 8 8 . 3 8 4 , 0 0  

Levantamento 
Aerogeofísico 

2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  0 , 0 0  2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  

Financiamento da 
Cadeia Produtiva 

Mineral 
9 . 4 4 7 . 0 0 0 , 0 0  0 , 0 0  9 . 4 4 7 . 0 0 0 , 0 0  

TOTAL 1 8 . 2 5 3 . 0 0 0 , 0 0  1 . 6 6 5 . 0 5 8 , 3 8 1 6 . 5 8 7 . 9 4 1 , 6 2  

PERCENTUAL DOS RECURSOS EXECUTADOS NAS ATIVIDADES 
FINALÍSTICAS = 1,8% 

� Ação 1223 - Reestruturação do Centro de Tecnologia 

Mineral e do Centro de Gemologia de Goiás 

Realizações: 

Gerência de Apoio Tecnológico e Ambiental 

♦ O laboratório realiza ensaios de matéria-prima e 

produtos cerâmicos visando determinar de 

características físicas e qualidade dos mesmos.  

♦ Preparação de 8.829 amostras no laboratório de 

Análise Química; 

♦ Realização de 21.793 determinações químicas 

multielementares inorgânicas; 

♦ Realização de 1.195 ensaios tecnológicos; 

♦ Ampliação do Laboratório Cerâmico com aquisição 

de equipamento de análises térmicas (ATD/ATG); 

♦ Solicitação encaminhada para aquisição de 

equipamento de difratometria de Raios X. 

Áreas de Gemologia 

♦ Realização de 04 cursos de joalheria em Anápolis- 

GO. 

♦ Realizadas 39 análises de gemas ao público de 

diversos municípios. 

♦ Realização de palestras sobre rochas e gemas a 40 

alunos da UEG e 160 alunos do Colégio Estadual 

Polivalente Frei João Batista. 
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Observações: 

As aquisições de materiais e reagentes para os 

serviços laboratoriais, previstas e programadas, nã o foram 

atendidas ou autorizadas durante o ano e no ano ant erior. 

As estruturas prediais, hidráulica e elétrica das 

instalações laboratoriais, assim como todo o Centro  de 

Tecnologia Mineral da SGM estão em péssimas condiçõ es 

necessitando urgentemente de reformas e recuperação . 

Os equipamentos laboratoriais de analises químicas e 

demais equipamentos da SGM estão defasados e obsole tos, com 

mais de 25 anos de uso. Muitos já não funcionam, ou tros em 

péssimas condições, comprometendo seriamente a gara ntia de 

qualidade e confiabilidade nos serviços tecnológico s 

minerais. 

Carência de mão de obra técnica qualificada em 

diversas áreas da tecnologia mineral. Muitos colabo radores 

aposentaram nos últimos anos e poucos restantes est ão em fase 

de aposentadoria, tornando a equipe cada vez menor e por 

conseguinte comprometendo seriamente a realização d os 

serviços, projetos e atividades tecnológicas da SGM . 

Necessidades: 

Modernização e atualização tecnológica de todo o 

Centro de Tecnologia Mineral em todas suas áreas: 

laboratórios, planta piloto, caracterização mineral ógica, 

etc. Com aquisição de equipamentos diversos de ulti ma 

geração, renovação e substituição dos equipamentos antigos e 

obsoletos. 

Contratação de equipe técnica capacitada em todas a s 

áreas de conhecimentos da tecnologia mineral correl acionada 

com as atribuições da SGM para atendimento das dema ndas 

oriundas da política mineral do Estado de Goiás. 

Reforma geral e adequação em toda estrutura física-

predial. 

Dificuldade na compra de material para a realização  

dos cursos, necessidade de divulgação dos cursos em  Anápolis 

onde localiza-se o Centro de Gemologia de Goiás e a quisição 

de equipamentos para os cursos que são realizados t anto em 

Anápolis, como em outros municípios. 

� AÇÃO 1225 - Levantamento Aerogeofísico do Estado de  

Goiás 

Realizações: 

Não houver realização no ano de 2010. 

Observações: 

Não foi possível a realização do prosseguimento do 

Levantamento Aerogeofísico de Goiás, vez que não ho uve a 

liberação dos recursos financeiros para tal. 
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� Ação 2842 - Acompanhamento e Controle da Arrecadaçã o 

da Cfem e dos Royalties da Mineração 

Realizações: 

Não houve realizações em 2010, tendo em vista que a  

partir de dezembro de 2008 a receita proveniente da  cota-

parte do Estado na CFEM foi excluída das receitas d o 

FUNMINERAL. 

� Ação 2843 – Atendimento das Demandas Municipais 

Realizações: 

Não houve condições de atendimento das demandas 

municipais. 

Observações: 

Fundamentalmente, as dificuldades do cumprimento da s 

metas estabelecidas, se deram em decorrência do núm ero de 

pessoal insuficiente para a realização das 

atividades/projetos de acordo com a necessidade, be m como não 

houve a liberação de adiantamentos para realização de viagens 

técnicas e materiais. 

� Ação 2844 - Viabilização do Aproveitamento de 

Depósitos Minerais - GERAMIN 

Realizações: 

Gerência de Geologia 

♦ Montada, em formato Excel, a tabela das unidades 

lito estratigráficas do estado de Goiás, 

discutida com a equipe da CPRM. 

♦ Atividades relacionadas ao APL Cerâmica do norte 

- aferições das dimensões dos artefatos cerâmicos 

e ainda trabalhos de mapeamento geológico e 

prospecção mineral através da amostragem de 

argila de sequeiro em ambientes geológicos 

selecionados com  

♦ potencial de conter reservas de material cerâmico 

no norte goiano. No decorrer deste trabalho foram 

realizados furos de trado com o objetivo de 

investigar e amostrar material em subsuperfície. 

Essa campanha de perfuração a  trado também foi 

realizada na área de influencia das cerâmicas 

situadas em  Nova Iguaçu , Mara Rosa  e Estrela 

do Norte, tendo as amostras sido encaminhadas 

para análises  e ensaios.  Em  Trombas foi 

realizada uma campanha de furos de trado, na área 

da cerâmica Vitoria, tendo sido perfurados 05 
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furos, e as amostras encaminhadas para análises e 

ensaios. 

Gerência de Geoinformação 

♦ Na área de Geoinformação, foram realizadas as 

seguintes ações e desenvolvidos os seguintes 

produtos: 

♦ Atualização da rede drenagem, massas d'gua e 

altimetria visando a manutenção da base 

cartográfica 1: 100.000 ( em andamento). 

♦ Série Geologia e Mineração na Escola, composta 

por seis volumes. Trabalho realizado em conjunto 

com a Gerência de Geologia. (Volume I - Geologia, 

Mineração e o Estado de Goiás. Volume II -  O 

trabalho do geólogo e a importância das cartas 

geológicas para o desenvolvimento. Volume III – 

Os recursos minerais seus usos e aplicações.  

Volume IV- Rochas e minerais. As características 

usada na identificação. Volume  V – A historia 

geológica da vida, animais e plantas fósseis. 

Volume  VI – Geologia no laboratório. Atividades 

praticas) .( em andamento). 

♦ Relatório com definição/interpretação/proposta 

para as leis de criação dos municípios. 

♦ Participações na Comissão Nacional de Cartografia 

– CONCAR/ Infraestrutura de Dados Espaciais – 

INDI. 

♦ Atendimento de demandas diversas  de usuários do 

SIEG. 

♦ Manutenção de temas ligados a Geoinformação 

destinados ao SIEG. 

♦ Atualização do Laboratório de Geoinformação da 

SGM/SIC com aquisição de vários equipamentos. 

♦ Atendimentos a demandas da equipe técnica da 

SEPLAN na área de geoprocessamento  para 

elaboração  de mapas de diversos temas, como as 

regiões de planejamento e  PIBs. 

Observações: 

Fundamentalmente, as dificuldades do cumprimento da s 

metas estabelecidas, por sinal muito significativas , se deram 

em decorrência do número de pessoal insuficiente pa ra a 

realização das atividades/projetos de acordo com a 

necessidade, bem como não houve a liberação de adia ntamentos 

para realização de viagens técnicas e material. 
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� Ação 2845 - Financiamento da Cadeia Produtiva 

Realizações:

Não houve realização em 2010. 

Observações: 

Em abril de 2009, diante da não assinatura do 

contrato, vencido em março de 2008, e por conseguin te, a 

insuficiência de recursos financeiros junto a Agênc ia de 

Fomento, o Conselho de Fomento à Mineração – COFOM,  visando 

evitar maiores desgastes, resolveu suspender a apro vação dos 

financiamentos para empresas, conforme descrito na ata n. 

049/09. 

A renovação do contrato com a Agência de Fomento em  

2008, não foi possível em decorrência da edição do Decreto nº 

6.737, de 17 de abril de 2008, pela Secretaria da F azenda, 

unificando o Sistema de Arrecadação de Receitas do Estado, o 

que gerou vários questionamentos a respeito de sua 

operacionalização, vez que a Agência de Fomento de Goiás é 

quem recebe os pagamentos realizados pelos tomadore s e a 

mesma não compõe este Sistema. Este não era o enten dimento da 

Secretaria da Fazenda o que impediu a assinatura do  contrato 

naquele momento. 

Em 2009, quando finalmente a minuta do contrato foi  

aprovada tanto pelos envolvidos, quanto pela SEFAZ,  e depois 

de assinadas as três vias, esbarrou-se em outro ent rave, qual 

seja, a liberação da respectiva Previsão de Desembo lso 

Financeiro – PDF, pelo Titular da SEFAZ, o que empe rrou 

novamente a assinatura do contrato até a presente d ata, e 

consequentemente a transferência de recursos do FUN MINERAL 

para o seu Agente Financeiro. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 – Implementar Soluções de Informática par a 

Órgãos Estaduais

Realizações: 

Não houve realizações no exercício de 2010.

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 
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2501 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA 

GESTOR: 

� WILDER PEDRO DE MORAIS 

VISÃO INSTITUCIONAL 

� Objetivo Institucional:

♦ À Secretaria de Infraestrutura competem a 

formulação da política estadual e a sua execução, 

direta ou indiretamente, no que se refere a 

transportes, obras públicas, energia e 

telecomunicações, ao controle e à fiscalização da 

qualidade na prestação ou fornecimento desses 

produtos ou serviços, e, ainda, a administração 

dos terminais de passageiros de propriedade do 

Poder Público Estadual; 

� Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-201 1 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Vantagens comparativas em infraestrurua 

energética, logística e obras públicas. 

� Legislação:

♦ Lei nº 13.456, de 16 de abril de 1.999 – Dispõe 

sobre a organização da administração direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo e dá 

outras providências. 

Define a estrutura básica comum às Secretarias de 

Estado; 

Cria os Cargos de Nível de Direção Superior NDS 

(art.12)  

♦ Lei nº 13.550, de 11 de novembro de 1.999. 

Modifica a organização administrativa do Poder 

Executivo e dá outras providências. 

Cria a Secretaria de Infra-Estrutura que absorve 

as competências e atribuições definidas na Lei nº 

13.456, de 16 de abril de 1.999, da extinta 

Secretaria de Transportes e Obras Públicas e da 

Metais de Goiás S/A relativas ao fomento à 

mineração, esta ultima em processo de liquidação 

(Art 5°). 

É criada, com o respectivo cargo de Secretário de 

Estado, a Secretaria de Estado de Infra-

Estrutura, com as mesmas finalidades, 

competências e atribuições das extintas 

Secretarias de Estado de Transportes e Obras 

Públicas e de Minas, Energia e Telecomunicações, 
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bem como da Metais de Goiás S/A, relativas ao 

fomento à mineração (Art 5°). 

Além das unidades administrativas básicas 

enumeradas no art. 3° da Lei nº 13.456, de 16 de 

abril de 1.999, a Secretaria de Estado prevista 

no artigo 5º pode ser dotada de até 5 (cinco) 

superintendências, a serem criadas por decreto do 

governador, com os correspondentes cargos de 

nível de direção superior. 

♦ Decreto nº 5.142, de 11 de novembro de 1.999. 

Dispõe sobre a estrutura básica da Secretaria de 

Infra-Estrutura e das agências autárquicas, fixa 

normas diversas para os fins que especifica e dá 

outras providências. 

A estrutura especifica da Secretaria de Infra-

Estrutura – SEINFRA, ficando assim definida 

(inc.I ao VI art. 1º): 

As despesas com pessoal ativo e inativo das 

Secretarias de Transportes e Obras Públicas e de 

Minas, e Energia e Telecomunicações, ocorrerão à 

conta dos orçamentos setoriais da Secretaria da 

Infra-Estrutura (inciso IV, art. 22). 

♦ Lei nº 14.046, de 21 de dezembro de 2.001 - 

Autoriza o Poder Executivo a praticar os atos que 

especifica na área de energia elétrica e dá 

outras providências. 

♦ Decreto nº 5.259, de 18 de julho de 2.000, Aprova 

o Regulamento da Secretaria de Infra-Estrutura – 

SEINFRA e dá outras providências. 

♦ Lei nº 13.782, de 03 de janeiro de 2.001 - 

Introduz modificações na organização 

administrativa do Poder Executivo e dá outras 

providências.  

Extingue a Superintendência de Mineração na 

SEINFRA (alínea “c” inc.V art. 1°). 

Transfere o Conselho de Geologia e Recursos 

Minerais a vinculação e a gestão do Fundo de 

Fomento à Mineração para a Secretaria de 

Industria e Comércio. 

Transfere a Secretaria Executiva do Fundo de 

Fomento à Mineração para Diretoria de Mineração e 

Recursos Naturais da Agência Goiana de 

Desenvolvimento Industrial e Mineral.  

♦ Decreto nº 5.610, de 27 de junho de 2.002 - 

Aprova o regulamento previsto no art. 1° da Lei 

n. 14.046, de 21 de dezembro de 2.001.

Compete a SEINFRA a realização de obras e 

serviços na área de energia elétrica (Inc.I art. 

1º). 
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♦ 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). 



2501 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA 

347 

♦ 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 16.272 de 30 de maio de 2008 - Dispõe 

sobre a organização da administração direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo. 

♦ Decreto nº 6.808 de 23 de outubro de 2008 - 

Regulamenta a responsabilidade pela assinatura de 

documentos de execução orçamentária e financeira . 

♦ Decreto nº 6.829 de 21 de novembro de 2008 - 

Institui Grupo de Trabalho para realização de 

estudos objetivando a implementação de Parcerias 

Público-Privadas - PPP - e concessões na área de 

transportes.

♦ Lei nº 16.384 de 27 de novembro de 2008 Modifica 

o Fundo de Fomento ao Desenvolvimento Econômico e 

Social de Goiás – FUNDES, cria o Fundo de 

Capacitação e Profissionalização do Estado de 

Goiás – FUNCAPE, dispõe sobre a utilização de 

recursos próprios de fundos especiais e de 

entidades da administração indireta para o 
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pagamento de pessoal e altera as leis que 

especifica.

♦ Decreto nº 6.937 de 01 de julho de 2009 - Aprova 

o Regulamento da Secretaria de Infra-Estrutura e 

dá outras providências.

♦ Lei nº 16.662 de 23 de julho de 2009 - Altera a 

Lei nº 16.272, de 30 de maio de 2008, e dá outras 

providências. 

♦ Decreto nº 7.010 de 16 de outubro de 2009 - 

Extingue os cargos vagos de provimento em 

comissão que especifica. 

♦ Decreto nº 7.097 de 23 de abril de 2010 - Altera 

o Regulamento da Secretaria de Infra-Estrutura, 

aprovado pelo Decreto no 6.937, de 1º de julho de 

2009. 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ A SEINFRA, buscou neste exercício auxiliar o 

Governo trazendo investimentos do BNDES e atuando 

na conclusão de obras importantes para o Estado, 

buscamos incessantemente a solução da situação 

financeira da CELG, para viabilizar a retomada 

dos investimentos no Setor de Infraestrutura. 

♦ 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; 

♦ Gestões junto ao Governo Federal, Ministério da 

Defesa e INFRAERO para continuidade e conclusão 

da obra do Aeroporto Internacional de Goiânia; 

♦ Realizamos gestão para implantação e melhorias em 

aeródromos do Estado, através do Programa Federal 

de Auxílio a Aeroportos-PROFAA; 

♦ Realizamos convênio com a Agência Nacional de 

Aviação Civil-ANAC para administração de 

Aeródromos; 

♦ Participamos do 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;  



2501 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA 

349 

♦ Participamos 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; 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA:

♦ PDTG – Plano Diretor de Transportes 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações:

♦ Coef de execução do projeto. 

♦ N° DE PROJETOS IMPLANTADOS. 

♦ Nº de consumidores de energia elétrica atendidos. 

♦ Nº de intervenções no sistema transporte do PDTG. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

( x ) Gestão Participativa 

( x ) Gestão com Foco nos Resultados 

( x ) Política de Gestão de Pessoas
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PROGRAMA 1002 - PROGRAMA AEROPORTUÁRIO 

� Ação 2960 - Apoio Institucional E De Desenvolviment o 

Aos Aeródromos No Estado 

Realizações: 

FORAM REALIZADAS AÇÕES DE VIABILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO  DE 

RECURSOS FEDERAIS AOS AERÓDROMOS DE CAIAPÔNIA, CATALÃO E 

CIDADE DE  GOIÁS, LOGRAMOS EXITO NA CIDADE DE GOIÁS . 

PROGRAMA 1011 - PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA 

RODOVIÁRIA 

� Ação 1003 – Terceira Via 

Realizações: 

FORAM REALIZADAS TODAS AS AÇÕES DE VIABILIZAÇÃO DA 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS DO ESTADO VIA 

TERCEIRIZAÇÃO, CONFORME TABELA ABAIXO. 

PROGRAMA 1023 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO 

DIST. FEDERAL 

� Ação 2382 - Reestruturação do Transporte Coletivo n a 

Região do Entorno do DF 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

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 2010. 

� Ação 1041 - Adequação do Sistema de Transporte 

Rodoviário ao PDTG.  

Realizações: 

FOI REALIZADA UMA AVALIAÇÃO/ANÁLISE AMBIENTAL. 

PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA  

RODOVIA 
CONSERVADA 
ATRAVÉS DE 
TERCEIRIZAÇÃO 

PERCEN 2010 475,00 292,40 78.476.000,26 45.194.824,91 

Total por Produto: 475,00 292,40 78.476.000,26 45.194.824,91 

Total por Programa: 78.476.000, 26 45.194.824,91 
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� Ação 1059 - Conclusão das Obras em Andamento - SEIN FRA  

Realizações: 

FORAM REALIZADOS NESTA AÇÃO OS INVESTIMENTOS COM 

RECURSOS DO BNDES CONFORME TABELA ABAIXO EM OBRAS 

RODOVIÁRIAS. 

� Ação 1080 - Implantação de Anéis Viários em Grandes  

Cidades.  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 1082 - Implantação de Obras de Arte em Rodovia s 

Municipais e Estaduais.  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 1084 - melhoria do transporte intermunicipal d e 

passageiros.  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2277 - Desenvolver o Transporte Aéreo de Carga   

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2298 - PDTG - Plano Diretor de Transporte de 

Goiás  

Realizações: 

FORAM DESENVOLVIDAS AÇÕES NO SENTIDO DE BUSCAR 

RECURSOS E INVESTIMENTOS NA ÁREA FEDERAL PARA O PDTG NO 

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE  

PAVIMENTAÇÃO 
REALIZADA  

UNID 2010 6,00 6,00 42.001.010,00 37.190.954,77 

Total por Produto: 6,00 6,00 42.001.010,00 37.190.954,77 

TERRAPLANAGEM 
E PAVIMENTAÇAO 
ASFALTICA DE 
RODOVIAS  

KM 2010 29,00 29,00 15.000.000,00 21.274.639,00 

Total por Produto: 29,00 29,00 15.000.000,00 21.274.639,00 

Total por Programa: 57.001.010,00 58.465.593,77 
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ENTANTO NÃO LOGRAMOS ÊXITO, ADQUIRIMOS 10 COMPUTADORES, 

CONFECCIONAMOS 2.000 MAPAS. 

� Ação 2300 -Implantação do Alcoolduto Senador 

Canedo/Paulínia  

Realizações: 

DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO. 

� Ação 2561 - Fretamento de Transporte Coletivo 

Rodoviário.  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2989 - Programa Transporte Cidadão na RMG (LEI  Nº 

16.275).  

Realizações: 

FORAM TRANSPORTADOS OS PASSAGEIROS NO EIXO ANHANGUERA 

E A PASSAGEM SUBISIDIADA, CONFORME TABELA ABAIXO. 

Observações: Subsídio realizado com Recursos do 

PROTEGE, fatura METROBUS até dia 27/12/2010. 

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 2010. 

� Ação 1074 - Implantação de Redes de Distribuição Ru ral 

Realizações: 

REALIZAMOS AÇÕES PARA RETOMADA DO PROGRAMA LUZ PARA 

TODOS SEM ÊXITO. 

� Ação 1075 - Implantação de Redes de Distribuição 

Urbana 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

FÍSICO FINANCEIRO 

PREVISTO REALIZADO PREVISTO  REALIZADO 

35.045.454 31.502.172 38.550.000,00 33.577.745,56 
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� Ação 1076 - Implantação de Redes/Iluminação de Vias  

Públicas e Praças Esportivas. 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 1079 - Telecomunicações para Todos. 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2307 - Balanço Energético e Cadastro do Parque  

Gerador Elétrico. 

Realizações: 

FORAM IMPRESSOS 500 EXEMPLARES DO BEGO 2009,FORAM 

IMPRESSOS 500 EXEMPLARES DO PARQUE SUCROALCOOLEIRO; O PARQUE 

GERADOR FOI COMPOSTO E LICITADO PARA IMPRESSÃO PORÉM NÃO FOI 

CONCLUÍDO 

� Ação 2311 - Apoio Institucional e Operacional à 

GOIASGÁS 

Realizações: 

FORAM REALIZADAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO À GOIASGÁS. 

PROGRAMA 1050 - PROGRAMA GOIÁS PAVIMENTADO 

� Ação 1306 – Implantação de Infraestrutura Urbana 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2931 - Planejamento, Gestão, Estudos, Projetos  e 

Supervisão 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 
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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 2010. 

� Ação 1132 - Desenvolver Banco de Dados 

Multidisciplinar 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 1133 - Otimização do Sistema de Tráfego 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 1855 - PROGRAMA GOIANO DE BIOENERGIA 

� Ação 1141 - Adequação do Sistema Elétrico para a 

Bioenergia 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 1142 - Adequação do Sistema de Transporte para  a 

Produção da Bioenergia 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2560 - Integração e Promoção da Bioenergia 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 
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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 2010. 

� Ação 1051 - Implantação da Ferrovia Norte-Sul.  

Realizações: 

FORAM REALIZADAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO JUNTO AO 

GOVERNO FEDERAL. 

� Ação 1052 - Implantação do Ramal do Gasoduto até 

Goiás.  

Realizações: 

FORAM REALIZADAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, 

Programas E Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Ad m. 

Pública Estadual 

Realizações: 

FORAM ADQUIRIDOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E FEITO 

SUA INSTALAÇÃO 

� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operaç ão 

De Redes E Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Públ ica 

Estadual 

Realizações: 

FORAM ADQUIRIDOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E FEITO 

SUA INSTALAÇÃO. 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática par a 

Órgãos Estaduais 

Realizações: 

FORAM ADQUIRIDOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E FEITO 

SUA INSTALAÇÃO. 



2501 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA 

356 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

� Ação 2859 - Implementação do Programa Saúde no Serv iço 

Público 

Realizações: 

FOI REALIZADA A SIPAT 2010. 

PROGRAMA 3317 - PROGRAMA ESTADUAL DE INVESTIMENTOS, PARCERIAS 

E DESESTATIZAÇÃO 

� Ação 2893 - Manutenção e Conservação dos Terminais 

Rodoviários do Estado 

Realizações: 

FORAM EXECUTADAS TODAS AS TAREFAS E AÇÕES POSSÍVEIS 

PARA ATENDER À MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS TERMINAIS 

PROGRAMA 4001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 - Apoio Administrativo. 
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2601 – GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DO S 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 à 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 2008-201 1 

- 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 
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de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, criado 

pela Lei n. 9.433, de 08 de agosto de 1997.

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

♦ Consolidação do Parque Estadual de Terra Ronca, 

com área de 13.806 ha, através da indenização de 

proprietários no valor R$ 9.377.145,67, município 

de São Domingos; 

♦ Implantação da Estação Ecológica de Nova Roma com 

uma área de 6.930 ha; 

♦ Construção da Unidade Operacional Vale do 

Araguaia, na cidade de Aruanã, sendo a base do 

monitoramento e fiscalização ambiental na região, 

no valor de R$ 400.000,00; 

♦ Construção de um centro de reuniões e apoio 

ambiental, no município de Colinas do Sul, para 

atendimento das atividades ambientais na região da 

APA Pouso Alto; 

♦ Convênio com o Banco Mundial com recebimento de 

doação de R$ 3.000.000,00, para implementação de 

corredores ecológicos; 

♦ Aquisição de 15 equipamentos de combate a 

incêndios para os Parques Estaduais; 

♦ Execução de Aceiros nos Parques em uma área de 

189,98km; 

♦ Concurso Público com a incorporação de 150 novos 

servidores, sendo 140 na área técnica; 

♦ Renovação da frota de veículos da SEMARH em 32 

camionetes, 1 caminhão e 2 quadriciclos; 

♦ Implantação do Vapt Vupt ambiental na sede do 

setor Universitário. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA: 

♦ Planejamento Estratégico  

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações: 

♦ Denúncias atendidas na GFI - Número de denúncias, 

reclamações e sugestões respondidas / Número total 

de denúncias, reclamações e sugestões recebidas X 

100; 
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♦ Permanência de processos de averbação de reserva 

legal no GFF - Número de processos de averbação de 

reserva legal com tempo máximo de permanência de 

15 dias na GFF / Número total de processos de 

averbação de reserva legal encaminhados à GFF x 

100; 

♦ Permanência de processos no licenciamento de 

projetos de alta complexidade na GUS - Número de 

processos de licenciamento de projetos de alta 

complexidade com tempo máximo de permanência de 

180 dias na GUS / Número total de processos de 

licenciamento de projetos de alta complexidade 

encaminhados à GUS x 100; 

♦ Permanência de processos no licenciamento de 

projetos de média complexidade na GUS - Número de 

processos de licenciamento de projetos de média 

complexidade com tempo máximo de permanência de 90 

dias na GUS / Número total de processos de 

licenciamento de projetos de média complexidade 

encaminhados à GUS x 100; 

♦ Permanência de processos no licenciamento de 

projetos de baixa complexidade na GUS - Número de 

processos de licenciamento de projetos de baixa 

complexidade e de renovação de licença com tempo 

máximo de permanência de 30 dias na GUS / Número 

total de processos de licenciamento de projetos de 

baixa complexidade e de renovação de licença 

encaminhados à GUS x 100. 

♦ Permanência de processos no licenciamento de 

projetos de desmatamento no GFF - Número de 

processos de licenciamento de projetos de 

desmatamento com tempo máximo de permanência de 40 

dias na GFF / Número total de processos de 

licenciamento de projetos de desmatamento 

encaminhados à GFF x 100. 

♦ Permanência de processos no licenciamento de 

projetos de fauna e flora no GFF - Número de 

processos de licenciamento de projetos de fauna e 

flora com tempo máximo de permanência de 30 dias 

na GFF / Número total de processos de 

licenciamento de projetos de fauna e flora 

encaminhados à GFF x 100. 

♦ Fiscalização ambiental - Soma do número de 

vistorias e fiscalizações realizadas. 

♦ Permanência de processos de licenciamento e 

averbação de reserva legal na GAP - Número de 

processos de licenciamento e averbação de reserva 

legal com tempo máximo de permanência de 14 dias 

na GAP / Número total de processos de 

licenciamento e averbação de reservas legal 

encaminhados à GAP x 100. 
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♦ Fiscalização em unidades de conservação e entorno 

- Soma do número de vistorias e fiscalizações 

realizadas. 

♦ Regularização fundiária em Unidades de Conservação 

- Área de Unidades de Conservação Estadual de 

Proteção Integral Indenizada / Área total de 

Unidades de Conservação Estadual de Proteção 

Integral x 100. 

♦ Participantes em ações de educação ambiental - 

Soma do número de participantes em ações de 

educação ambiental. 

♦ Monitoramento da qualidade da água e dos efluentes 

industriais - Soma do número de coletas 

realizadas. 

♦ Regularização ambiental de atividades econômicas – 

média aritmética do somatório dos três 

indicadores: percentual de processos de 

licenciamento ambiental analisados; percentual de 

processos de outorga de recursos hídricos 

analisados; percentual de fiscalizações 

realizadas. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 1853 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO – VAPT-

VUPT 

� Ação 2553 - Promover a acessibilidade do cidadão ao s 

serviços do vapt-vupt 

Realizações: 

Com a implantação da unidade padrão Vapt Vupt 

ambiental na SEMARH do setor Leste Universitário, f oi 

possível melhorar a qualidade dos serviços prestado s à 

sociedade. 

A unidade realiza o atendimento ao público concentr ando o 

início dos trâmites processuais para as atividades de 

licenciamento. Tal padrão permite maior agilidade n a gestão 

dos processos. 

( ) 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 tenh am 

colheita mecanizada, assim a partir de 2007, 100% d as Usinas 

possuem colheita mecanizada. Em 2010 a ação foi pou co 

desenvolvida, não sendo possível o levantamento dos  

indicadores. 

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 2010. 

� Ação 2588 - Licenciamento Ambiental  

Realizações:  

Foram emitidas 286 Licenças Ambientais Simplificada s-

LAS pela Gerência de Uso do Solo - GUS e 327 LAS pe la 

Gerência de Controle da Poluição - GCP, 66 licenças  prévias 

pelo GUS e 14 pelo GCP, 610 licenças de funcionamen to pelo 

GUS e 613 pelo GCP, 63 licenças de loteamento pelo GUS, 525 

licenças de instalação pelo GUS e 317 pelo GCP, 29 análise 

processual – verificações de pendências no processo , 

totalizando 2.850 licenças expedidas.  

Houve a realização de palestras sobre Licenciamento  

Ambiental, Agrotóxicos, Estudos de Impacto Ambienta l e a 

participação de reuniões técnicas, bem como reuniõe s e 

audiências públicas. 

Em 2010 houve uma divisão de tarefas onde a Gerênci a 

de Uso do Solo ficou com o trabalho de assentamentos  e a 

Gerência de Avaliação de Estudos Ambientais ficou c om os 

trabalhos de empreendimentos de impactos ambientais . 

� Ação 2592 - Monitoramento ambiental  

Realizações: 

Em 2010, deu-se andamento aos trabalhos de 

monitoramento do RIO MEIO PONTE e RIO JOÃO LEITE no s pontos 

definidos historicamente. Contemplou-se 07 pontos d o Rio Meia 
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Ponte e 05 pontos do Rio João Leite, 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 manti dos e 

ampliados o monitoramento em outras sub-bacias hidr ográficas 

no Estado, como: Rio Araguaia – Aragarças, Aruanã, 

Bandeirantes e Luiz Alves-GO; Rio Quente em Rio Que nte; Rio 

das Almas em Pirenópolis – GO; Rio Vermelho em Goiá s – GO; 

Rio São Domingos – São Domingos – GO; Rio Passa Trê s/Maranhão 

– Uruaçu-GO; Rio Claro – Jataí-GO; Rio São Marcos –

Catalão/Davinópolis-GO;  Rio Corumbá – Corumbá de G oiás; Rio 

dos Bois – Anicuns até Vicentinópolis-GO. Continuou -se 

monitorando também vários lagos/barragens em municí pios 

Goianos. 

Em Julho/2010, novamente se destacou as atividades 

executadas na CAMPANHA ARAGUAIA/2010, estendendo as  

atividades para o lago no município de Minaçú. Mant eve-se 

ainda coletas na execução do monitoramento de eflue ntes 

industriais em todo o estado, visando subsidiar o 

licenciamento e fiscalização da Instituição.  

A Gerência de Monitoramento começou a desenvolver u m 

novo trabalho de monitoramento da qualidade do ar e m Goiânia 

- GO, com mineradoras que tem alto potencial de emi ssão de 

material particulado, onde as mesmas realizam o pró prio 

monitoramento da qualidade do ar. A Gerência está s e 

estruturando para acompanhar este monitoramento.  

Realizou-se 12.107 análises fisico-químicas e exame s 

bacteriológicos realizados em 731 pontos amostrados , para 

tanto foram realizadas 278 coletas.  

Deste modo, o Monitoramento ambiental trabalhou com  

154 municípios beneficiando 4.390.920,6 habitantes (IBGE).

� Ação 2593 - Fiscalização ambiental  

Realizações: 

No período da piracema, novembro de 2009 a fevereir o 

de 2010, foi proibido à pesca embarcada e só permit ida a 

pesca em barranco. Foi liberada a pesca de subsistê ncia 

praticada por ribeirinhos que utilizam o pescado ap enas como 

complemento alimentar seu e de sua família, desde q ue não 

comercializassem o  pescado. Também foi liberada a pesca 

científica devidamente licenciada. 

As ações de fiscalização resultaram em 2.011 proces sos 

vistoriados, 105 denúncias atendidas, e foram apree ndidas 10 

aves silvestres, 35 redes, 4 tarrafa e 25 bóias.   

Na execução da Campanha Araguaia 2010 foram montado s 5 

postos de fiscalização ao longo da bacia do rio, qu e 

realizaram atividades de fiscalização e cadastramen to dos 

acampamentos instalados.  
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� Ação 2594 - Gestão de áreas protegidas  

Realizações:   

♦ Efetuado pagamento de 9.042.222,80 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;  

♦ 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 – APA’s 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 APA’s 

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; 

♦ Realização de Georeferenciamento do Parque 

Estadual de Paraúna; 

♦ Manutenção geral de máquinas, equipamentos e 

infra-estrutura nos Parques Estaduais: 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 
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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.

� Ação 2595 - Gestão dos recursos hídricos em Goiás 

Realizações:   

♦ Entrada de Processos – Água Superficial - 1019 

♦ Entrada de Processos – Água Subterrânea - 1133 

♦ Entrada de Processos – 2152 

♦ Renovação - 174 

♦ Total de Processos Analisados – 2326 

♦ Análises Prévias - 2.326 

♦ Pareceres emitidos - 2000 

♦ Vistorias realizadas - 51 

♦ Processos vistoriados - 1650 

♦ Advertências, notificações e multas aplicadas - 20 

♦ Mediação de Conflitos - 20 

♦ Portarias emitidas - Água Superficial - 620 

♦ Portarias emitidas - Água Subterrânea - 536 

♦ Portarias emitidas – Declarações de uso 

insignificante - 400 

♦ Portarias emitidas – TOTAL – 1556

1 - Orientação aos Usuários e Responsáveis Técnicos

♦ Orientação diária aos usuários e responsáveis 

técnicos quanto aos procedimentos para 

requerimento da outorga e tramitação dos 

processos;  

♦ Realização de reunião no CREA, visando orientar os 

responsáveis técnicos na elaboração dos 

requerimentos da outorga de direito de uso dos 

recursos hídricos, principalmente águas 

subterrâneas. 
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EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DA S 
ÁGUAS SOB DOMÍNIO DO ESTADO DE GOIÁS. 
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1.2 - Treinamento 

♦ Realização de dia de campo para treinamento e 

atualização das técnicas de medição de vazão e 

vistoria; 

1.3 - Orientação e Mediação de Conflitos; 

♦ Foram realizadas aproximadamente 30 reuniões de 

orientação e mediação de conflitos entre usuários; 

1.4 - Outras Atividades 

♦ Revisão e atualização dos formulários para 

requerimento da outorga; 

♦ Usuários notificados a regularizar outorgas 

vencidas; 

♦ Revisão e aperfeiçoamento do sistema de controle 

de processos; e 

♦ As denúncias passaram a ser encaminhadas à 

gerência de fiscalização, para as providências 

cabíveis. 

2 - Fórum Nacional de Órgãos Gestores de Águas 

♦ Participação 04 reunião do Fnoga; 

♦ Lançamento do livro “governança pública das águas 

– experiência dos estados brasileiros na gestão 

das águas”, em 22 de março, no fórum mundial das 

águas, em Istambul-Turquia; e 

♦ Realização do seminário “outorga e licenciamento”, 

em Goiânia, de 31/08/09 a 01/09/09. 

3 - Comitê da Bacia Hidrográfica 

♦ Rio Paranaíba (CBH Paranaíba); 

♦ Participação em 05 reuniões da câmara técnica de 

planejamento institucional - CTPI, em Nova Ponte - 

MG, Rio Quente-go, Itumbiara -GO, patos de Minas - 

MG e Itumbiara-GO;         

♦ Participação em 15 reuniões dos grupos técnicos de 

comitês (GT comitês) e do plano de recursos 

hídricos (GT Plano);  

♦ Participação em 02 reuniões ordinárias do comitê, 

em Paranaíba - MS e Brasília - DF;  

♦ Participação em 01 reunião extraordinária do 

comitê, em Brasília-DF. 

♦ Rio São Francisco (CBH São Francisco) 

♦ Acompanhamento das atividades do comitê; e 

♦ Participação na comissão eleitoral. 

4 - Planos de Recursos Hídricos 

♦ Plano Estadual de Aproveitamento Hidroagrícola e 

Agroindustrial das Bacias Hidrográficas do Estado 

de Goiás, Convênio dom Ministério da Integração 
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Nacional: Convênio em Execução; 

♦ Plano estadual de infra-estrutura hídrica de 

Goiás, convênio com Ministério da 

♦ Integração Nacional: 

♦ Processo na comissão de licitação e setor 

administrativo para elaboração  

♦ Liberação do empenho e coleta de assinaturas; 

♦ Foram apontados problemas no processo e foram 

solicitadas informações ao Ministério da 

Integração buscando sanar as pendências apontadas. 

♦ Plano Estratégico de recursos hídricos da bacia do 

Tocantins/Araguaia 

♦ Realização reunião para apresentação do plano; 

♦ Formação de grupo de acompanhamento e 

desenvolvimento das ações previstas no plano. Após 

articulação da Semarh, a presidência do grupo 

ficou com secretário de planejamento e 

desenvolvimento do estado. 

� Ação 2596 - Formular a Política e os Instrumentos d e 

Gestão Ambiental  

Realizações:

No início do exercício de 2010 houve o lançamento d a 

Bolsa de Títulos e Ativos Ambientais-BTAAG, Bolsa d e valores, 

mercadorias e futuros, assim definidos por marco le gal 

regulatório, cujas transações comerciais (de título s e de 

mercadorias) tenham vinculação e valor ambiental le gal e 

mercadológico, visando atingir as metas de conserva ção 

estaduais e federais estabelecidas ou a estabelecer  para o 

Estado na velocidade do mercado, e de maneira a fac ilitar o 

cumprimento da legislação ambiental por pessoas fís icas e 

jurídicas. 

Também foi realizado a contratação de empresa para 

ministrar curso de capacitação profissional sobre P rodução 

mais Limpa-PmaisL, com carga horária 124 hrs, para servidores 

desta pasta. 

Ressalta-se que devido ao acumulo de funções, onde o 

gerente responsável pelo desempenho desta ação fico u 

responsável por mais outra gerência, os trabalhos f icaram 

estagnados.  
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� Ação 2597 - Fortalecimento do sistema de meio ambie nte 

no estado de Goiás  

Realizações:   

A Gerência do Sistema Estadual de Meio Ambiente tem  

como principal atribuição o fortalecimento do Siste ma de Meio 

Ambiente de Goiás, ação que se apóia na política de  

descentralização da gestão ambiental para os municí pios. 

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 po r 

intermédio de convênios. A condição estipulada pelo  CONAMA é 

que o licenciamento seja realizado por órgãos integ rantes 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. 

O atendimento a tal exigência do CONAMA é suficient e 

para legitimar as licenças ambientais emitidas pelo s 

municípios. Porém, a ausência de mecanismos para av aliar a 

proficiência do município quanto ao licenciamento l evou 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 amb iental. 

Desde a edição desta resolução, 36 municípios foram  

habilitados e outros 07 municípios solicitaram o 

credenciamento. Os processos estão na Gerência de S istema 

Estadual do Meio Ambiente aguardando documentação. Além 

disso, neste ano foram celebrados 07 convênios da á rea 

florestal, ou seja, sete municípios estão aptos a r ealizarem 

licenciamento para averbação de reserva legal, em 

propriedades de até 500ha e desmatamento, em propri edades de 

até 20ha. 

Como resultado, atingimos a marca de 14,63% dos 

municípios goianos habilitados para o licenciamento  

ambiental. Porém, se considerarmos a população bene ficiada, 

chegamos a mais de 60% dos cidadãos goianos atendid os pelos 

serviços de licenciamento ambiental realizados pela s 

Prefeituras. 

Para acompanhamento destas atividades nestes 

municípios, a Gerência do SISEMA iniciou no segundo  semestre 

deste ano visitas com o intuito de verificar se os pré-

requisitos básicos necessários no processo de 

descentralização do licenciamento ambiental ainda e ncontram-

se vigentes e auxiliar os órgãos executivos municip ais no 

referido processo. 

Como última etapa do processo de descentralização d o 

licenciamento a Gerência do SISEMA deu suporte na s eparação 
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dos processos na SEMARH para envio aos municípios 

credenciados. 

Paralelamente, foram desenvolvidas várias outras 

atividades visando o fortalecimento do Sistema Esta dual do 

Meio Ambiente. 

Dentre elas, foram realizados 02 treinamentos para 

técnicos municipais de elaboração de projetos para o Fundo 

Estadual do Meio Ambiente, nos meses de abril e mai o. Foi 

realizado ainda um curso de gestão ambiental para o s 

municípios da Bacia do Rio Vermelho, em junho, na C idade de 

Goiás, dentro da Programação do XII Festival Intern acional de 

Cinema e Vídeo Ambiental. 

Já no segundo semestre a Gerência do SISEMA apoiou a 

realização do 16º Simpósio Ambientalista Brasileiro  no 

Cerrado, com o tema “SISNAMA e Cerrado: Responsabil idade de 

todos”, que propôs contribuir com o Fortalecimento do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), consolidando a  

descentralização da Gestão Ambiental no Estado de G oiás. 

Foram realizados encontros regionais e o evento fin al em 17, 

18 e 19 de novembro. 

No mês de setembro, a Gerência apoiou ainda a 

realização do X Encontro de Educadores da Bacia do João 

Leite, que teve como público alvo cerca de 700 educ adores dos 

07 municípios que compõem esta Bacia.  

Ainda no segundo semestre, em parceria com o 

Ministério do Meio Ambiente, no âmbito do Programa Nacional 

de Capacitação, foi realizado um Curso de Financiam ento e 

Regulamentação Ambiental Rural, destinado a técnico s de nível 

superior dos órgãos municipais de meio ambiente. O curso 

consistiu em etapa à distância e módulo presencial,  

certificando um total de 60 participantes oriundos de 28 

municípios. 

Outra atividade executada pela Gerência do SISEMA e m 

2010, foi a de Secretaria Executiva do Conselho Est adual do 

Meio Ambiente, restabelecido no início deste ano pe lo 

Governador, através do Decreto nº 6998/2009. Desta forma, 

foram realizadas 06 reuniões ordinárias e 01 extrao rdinária 

do referido Conselho. Dentre os resultados dos trab alhos 

executados pelo CEMAm este ano, estão: reativação d a Câmara 

Técnica de Assuntos Jurídicos e Financeiros, criaçã o de 03 

Grupos de Trabalho, sendo um para revisão do Manual  de 

Operações do FEMA, outro para reavaliação da porcen tagem 

destinada às despesas da SEMARH e o último, para re visão da 

Resolução 069/2006 do CEMAm. Ressalta-se ainda a ap rovação da 

Resolução que estipula critérios para o licenciamen to de 

Tanque Rede em Reservatórios Artificiais de domínio  do Estado 

e, a Resolução que dispõe sobre a exploração de veg etação de 

formações sucessoras originárias de plantios, com f ins 

econômicos, de espécies exóticas (eucalipto). 

Destaca-se ainda a realização, durante todo o ano, de 

assistência técnica aos municípios para oferecer su porte em 

diversas questões ambientais, como credenciamentos,  

convênios, cadastros, licenciamentos ambientais, en tre 

outros.  
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Através de indicação do Secretário, a Gerente e os 

colaboradores da Gerência do SISEMA representam a S ecretaria 

junto ao Conselho Estadual de Assistência Social, C onselho 

Estadual de Igualdade Racial, Grupo Técnico 

Interinstitucional do Plano Estadual de Habitação d e 

Interesse Social (PEHIS),  Conferência Nacional das  Cidades, 

representação no Fundo do Centro Oeste (FCO) em nov e reuniões 

ordinárias.  

Em relação ao Programa Nacional do Meio Ambiente II , 

foi destacado servidor desta gerência para sua coor denação. 

� Ação 2598 - Criação e implementação da política 

estadual de Biodiversidade  

Realizações:

Em 2010, foram averbados 3927 processos de Reserva 

Legal, dentre eles solicitação de averbação, averba ção em 

extra-propriedade e relocação de reserva legal. 

Face ao Decreto nº. 6.514 de 22 de julho de 2008, q ue 

estabelece multa para o não cumprimento de reserva legal e dá 

o prazo limite de junho de 2011 para que todos os 

proprietários rurais tenham sua licença legal averb ada, a 

demanda pela averbação da reserva legal aumentou 

demasiadamente, cabendo à Gerência de Biodiversidad e a 

analise dos processos.  

� Ação 2599 - Cultura, educação e comunicação ambient al  

Realizações: 

Em 2010, a Gerência de Educação Ambiental coordenou  a 

Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental d o Estado 

de Goiás – CIEA.  

Implantou e acompanhou cursos solicitados à 

Secretaria, bem como treinamento de Servidores e pe ssoal 

externo para atuar nas ações de Educação Ambiental.

Realizou a produção de cartilhas, cartazes, folders , e 

banners.  

Realizou-se palestras e cursos em municípios, escol as 

e demais instituições em atendimento a solicitações . 

No mês de julho de 2010, promoveu ações educativas 

ambientais através de cadastramento das pessoas que  acampam 

em torno do Rio Araguaia, e instruindo a estes e de mais 

turistas sobre as normas de convivência com o Rio. 

Ocorreu também a realização de “blitz” ambiental em  

ação conjunta dos educadores ambientais da SEMARH e  Polícia 

Rodoviária Federal, com orientações e distribuições  de 

brindes tais como: réguas para medir peixes, sacola s para 

lixo em automóveis e cartazes com normas de convivê ncia com o 

Rio Araguaia, para serem afixadas nos acampamentos.

Nos meses subseqüentes promoveu a pós-temporada do Rio 

Araguaia, monitorando os desmontes das barracas nas  áreas 
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ocupadas por turistas em torno do Rio e verificando  se as 

normas de convivência foram cumpridas. 

Participou do Comitê Municipal e Estadual de combat e a 

Dengue.  

Fortaleceu a participação da sociedade na Rede Goia na 

de Informação e Educação Ambiental / REIA-GO. 

Realizou educação ambiental no Festival Interno de 

Cinema Ambiental (FICA), através da promoção da 

sensibilização ambiental com promoção publicitária.   

Participou da Sociedade Ambientalista Brasileira no  

Cerrado, colaborando com o desenvolvimento do proje to 

Simpósio Ambientalista do Cerrado. 

Realizou o Encontro dos Educadores Ambientais da Ba cia 

do João Leite. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico a Sistemas, 

Programas e Equipamentos de TI/Telecom em Uso na 

Administração Estadual 

Realizações: 

Em 2010, foi realizada a manutenção de equipamentos  de 

informática desta pasta visando à melhora no atendi mento ao 

público e também no desenvolvimento do trabalho dos  

servidores. 

� Ação 1238 - Prover Materiais e Serviços Para Operaç ão 

de Redes e Equipamentos de TI/Telecom em Uso na 

Administração Pública Estadual. 

Realizações: 

Em 2010, foi realizada a compra de diversos materia is 

e suprimentos de informática para a melhoria na ges tão de TI 

desta pasta, visando à melhora no atendimento ao pú blico e 

também no desenvolvimento do trabalho dos servidore s. 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública  

Estadual

Realizações: 

Melhorias no sistema de gestão de processos de 

licenciamento ambiental, destacando-se a implementa ção da 

emissão de licenças através do Intranet.   

Implantação do PROXY, que é o sistema que controla o 

acesso interno à Internet. 

Contratação de empresa terceirizada para a realizaç ão 

de serviços de impressão com o fornecimento e insta lação de 

equipamentos com tecnologia laser ou led, monocromá ticos e 
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policromáticos, fornecimento de softwares de monito ramento, 

contabilização, fornecimento de todos os suprimento s 

originais, inclusive papel branco, técnicos em manu tenção on-

site e manutenção preventiva. 

PROGRAMA 3010 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, 

Prevenção E Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações: 

� Sistema fixo de combate a incêndios (hidrantes, 

recalque e pressurização) existente reparado e 

em funcionamento com ficha de controle e 

inspeção mensal, mas necessitando de estender a 

rede com mais três (03) hidrantes para atender 

às áreas que ainda não possuem tais equipamentos 

de forma que atenda às exigências e normas 

legais específicas, e contratação para 

elaboração do projeto em andamento; 

� Sistema móvel de prevenção e combate a incêndios 

(extintores portáteis) encontra-se devidamente 

instalado e em pleno funcionamento, com fichas 

de controle e inspeção mensal; 

� Sistemas de iluminação e sinalização de 

emergência instalados e/ou reparados e em 

funcionamento; 

� Sistema Contra Descargas Atmosféricas – SPDA 

(pára-raios) em conformidade com as normas

técnicas vigentes de acordo com Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART; 

� Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 

CIPA da unidade localizada no Setor 

Universitário em Goiânia – GO., e designados 

pelo cumprimento dos objetivos da Norma 

Regulamentadora no. 5 (NR–5), designados e em 

atividade de acordo com as regulamentações 

específicas, implantada no órgão conforme 

Portaria no. 033/2010, no. 055/2010 e 081/2010, 

editadas pelo Exmo. Sr., Secretário; 

� Campanha de atualização do ciclo de vacinação 

dos servidores lotados na unidade do Setor 

Universitário conforme calendário da secretaria 

municipal de saúde; 

� Foi realizado levantamento das necessidades para 

a aquisição e disponibilização de Equipamentos 

de Proteção Individual – EPI cujo processo para 

aquisição que devido a entraves legais ainda não 

foi concluído encontrando-se em tramitação, e 
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estão sendo adquiridos em quantidades menores 

conforme necessidade e disponibilidades; 

� Foi realizado levantamento com relatório para a 

adequação de postos de trabalho, cujos mesmos 

estão sendo adequados em etapas, sendo que já 

foram adequados os postos da área de atendimento 

ao público com a aquisição de mobiliários 

diversos e instalação de arquivo deslizante; 

� Conforto térmico dos ambientes de trabalho em 

fase final de adequação com a aquisição e 

instalação de aparelhos de ar condicionado de 

eficiência elétrica e contrato de manutenção dos 

aparelhos em funcionamento; 

� Higienização e limpeza dos ambientes de 

trabalho, sanitários e áreas de vivência sendo 

executados permanentemente, manutenção e 

adequações de sistemas elétricos e hidráulicos 

executados de acordo com a demanda com 

profissionais disponibilizados diariamente nas 

instalações do órgão; 

� Projeto de reforma geral das instalações físicas 

de toda unidade do Setor Universitário em 

Goiânia – GO, em andamento;  

� Foi instalado chuveiro de emergência e lava-

olhos no laboratório da gerencia de 

monitoramento ambiental conforme previsto no 

PPRA; 

� Foi solicitado que seja oficializado nos 

contratos de empresas prestadoras de serviços 

contratadas conforme estabelecido no Art. 9º do 

Decreto no. 5.757, de 21/05/2003, e também o 

cumprimento à Instrução Normativa no. 03, de 

19/10/2007 da Coordenação do Programa Saúde no 

Serviço Público; 

� Foram feitas adequações para acessibilidade de 

portadores de necessidades especiais para acesso 

ao atendimento ao público com a instalação de 

rampa de acesso e corrimão; 

� Continuam as ações de prevenção e combate ao 

mosquito transmissor da dengue; 

� Semana Interna de Prevenção de Acidentes, de 13 

a 17 de dezembro de 2010, na SEMARH da unidade 

do setor Leste Universitário. 

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 2008-201 1 

- 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. 
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AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

O Fundo Estadual do Meio Ambiente, a partir da 

alteração da Lei Complementar 20/1996 com a aprovaç ão da Lei 

Complementar 63/2008, teve seus objetivos alterados  para 

assumir a responsabilidade de garantir os pagamento s de todas 

as despesas da SEMARH, vinculados às suas atividade s meio e 

projetos finalísticos.  

Ou seja, a gestão do FEMA viu relegada a segundo pl ano 

sua função de financiador de projetos, de instituiç ões 

governamentais e não governamentais, visando a qual idade 

ambiental no estado de Goiás. 

Para viabilizar esse novo papel o governo alterou o s 

percentuais de recursos do FEMA para manutenção da SEMARH e o 

tesouro estadual optou por assumir apenas parte da folha de 

pagamento.  

A falta de equipe exclusiva ao desempenho de suas 

novas funções gerou conflitos de competência com a 

Superintendência de Administração e Finanças e rece bemos e 

aprovamos apenas um projeto para recuperação de uma  área 

degradada. 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações:

Apenas acompanhamento dos indicadores utilizados pa ra 

SEMARH. 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 1853 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO – VAPT-

VUPT 

� Ação 2553 - Implantar Padrão Vapt-Vupt Nos Órgãos D o 
Estado 

(  ) 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 

PROGRAMA 1856 - GOIÁS QUALIDADE AMBIENTAL 

� Ação 1144 - Revitalização da Bacia Hidrográfica 

Tocantins/Araguaia - PROTAR 

� 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 d e 

Gestão Ambiental  

� Ação 2597 - Fortalecimento do sistema de meio ambie nte 

no estado de Goiás  

� Ação 2598 - Criação e implementação da política 

estadual de Biodiversidade  

� Ação 2599 - Cultura, educação e comunicação ambient al  

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, 

Programas E Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Ad m. 

Pública Estadual 
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� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operaç ão 

De Redes E Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Públ ica 

Estadual 

� Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Pública  

Estadual 

PROGRAMA 3010 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, 

Prevenção E Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 

Observações referentes aos programas e ações do FEM A:

O Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA foi instit uído pelo 

art. 16, inciso III , da Lei nº 12.603, de 7 de abr i de 1995, com o 

objetivo de atender as necessidades financeiras dos  projetos e 

programas para apoio e execução da Política Ambient al do Estado de 

Goiás. A Lei complementar nº 20/96 prevê que parte dos recursos 

depositados no FEMA serviria à gestão da Secretaria  Estadual do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH e da exti nta Agência Goiana 

do Meio Ambiente-AGMA. 

No entanto, a lei complementar nº 63/2009 ao aument ar o 

percentual de recursos a serem utilizados pela Secr etaria, permitiu à 

Secretaria da Fazenda definir que o FEMA pagasse to das as despesas da 

SEMARH, sendo ela a executora de ações e o fundo se u financiador. 

Deste modo, as realizações inseridas no Relatório d e Gestão, 

embora, em sua maioria tenham sido executadas no or çamento do FEMA, 

são realizações inerentes à SEMARH, como definido n o 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 2008-201 1 

- 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. 
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Decreto n. 7048 de 12 de janeiro de 2010 

(Regulamento) 

Portaria n. 037/2010  de 20 de setembro de 2010. 

(Regimento Interno) 

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 

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.º 3.999 de 14/11/1961 a 

SEPLAN, órgão da Administração Direta Estadual, e c ertificada 

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 instrum entos e 

ferramentas de planejamento e controle de suas açõe s. 

Planejamento este que desenvolvido de forma articul ada, 

constitui-se em elemento indutor do crescimento eco nômico e 

promotor do desenvolvimento regional integrado e su stentável. 

Nesse exercício de 2010, a SEPLAN, na sua Unidade 

Orçamentária 2701 contou com um orçamento de R$ 

18.672.000,00, mais suplementações de R$ 700.000,00  somando 

um orçamento total de R$ 19.372.000,00.  O montante  de 

recursos empenhados no exercício totalizou R$ 9.952 .936,55 e 

desses R$ 9.824.623,79 foram os valores efetivament e pagos. 

Avalia-se que, no ano de 2010, o Órgão contabilizou  

avanços significativos, não se limitando a cumprir suas 

funções de rotina, desenvolvendo inúmeras atividade s, que em 

muito contribuíram para que o Estado concretizasse 

importantes avanços econômicos, administrativos e s ociais. 

Dentre estas atividades destacamos:  

� AÇÃO: Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De TI/ Telecom Para o Uso na 

Administração Púbica Estadual - 2856 

♦ Contratação de link de internet  

♦ Aquisição de 100 microcomputadores para a SEPLAN  
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♦ Aquisição de 120 microcomputadores para o Banco 

do Povo  

♦ Migração para software livre e licenciamento de 

aplicativos microsoftnos casos imprescindíveis 

♦ Desenvolvimento do Sistema Controle de Contratos  

♦ Aquisição do Sistema de Gestão da Qualidade  

♦ Aquisição de Sistema de Gestão de Microcrédito  

� AÇÃO: Desenvolvimento de Ações de Promoção, Prevenç ão 

e Controle da Saúde do Servidor – PPCSS - 2859 

I – CAMPANHA DE VACINAÇÃO:  

1. Febre Amarela  

2. Dupla Adulto DT  

3. Tríplice  

4. Hepatite B  

5. Gripe Influenza H1N1  

II – PALESTRAS: 

1. Direção Defensiva  

2. Combate ao Incêndio  

3. Sexualidade Humana 

4. Meu Trabalho Minha Vida 

5. Como Combater o Stress 

6. Apresentação Teatral – Tabagismo 

� AÇÃO: Modernização da Gestão e do Planejamento – MP OG 

- PNAGE-GO - 2883 

♦ Contratação de Consultoria para implantação do 

Núcleo de Inteligência e Prospectiva Estratégica, 

bem como a elaboração do Plano Goiás 2030; 

♦ Aquisição de ferramenta avançada de tecnologia 

da informação para apoio a tomada de decisões 

(OLAP); 

♦ Aquisição de Equipamentos de Informática (30 

computadores, 02 servidores de rede, 01 Firewall 

appliance, 01 storage e 01 unidade de backup em 

fita). 

� AÇÃO: Manutenção, Operacionalização e Financiamento s 

do FCO - 2251 

Realizações:  

♦ Reuniões do CDE/FCO, Reuniões do Condel/FCO, 

Realização do Seminário Crédito para o 

Desenvolvimento nos municípios Goianos. 
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QUADRO DE APLICAÇÕES DO FCO EM GOIÁS (R$ 1.000)

Período de Janeiro a Novembro de 2010*

Programas Nº Valor Empregos 

Pronaf 32. 363 612196 57521

Pronaf/RA 2701 39195 4725

Pronatureza 154 51008 1420

Rural 7684 864321 43687

Custeio 126 77677 0

Total Rural 43296 1644397 107353

Industrial 4495 840260 26288

Infra - 10 73648 78

Turismo 3346 230689 5944

Comércio / 12343 783632 18322

Total 20194 1928230 154621

TOTAL GERAL 63490 3572627 261974

� AÇÃO: FOMENTO AS INICIATIVAS ASSOCIATIVISTA DE 

ECONOMIA SOLIDÁRIA - 2250 

♦ Participação na Posse da Nova Diretoria do 

Sindicato Rural de Uruaçu, onde foi ressaltado 

sobre as ações do Cooperativismo no Estado de Goiás  

aos Representantes da Cooperativa Mista 

Agropecuária de Uruaçu; 

♦ Participação no Lançamento da Formação da 

Cooperativa de Crédito de Itauçú, oportunidade foi 

falado sobre as ações do Cooperativismo no Estado 

de Goiás; 

♦ Participação em Reunião na FAEG sobre o Inteagro 

– promover o agronegócio no Estado; 

♦ Reunião para lançamento de uma Cooperativa de 

Crédito dos servidores públicos do município de 

Nerópolis; 

♦ Palestra sobre o Cooperativismo no evento do FCO 

na cidade de Cristalina e visita técnica a 

Cooperativa de Alimentos na Cidade de Pirenópolis; 

e 

♦ Participação da abertura e do III Fórum Goiano 

de Diretores e Presidentes de Cooperativas do 

Estado de Goiás, na Cidade de Caldas Novas. 

� AÇÃO: FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - 

1167 

♦ Reuniões da GTP APL para Agendar e detalhar as 

atividades para o exercício de 2010. 
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♦ Elaboração do Termo de Referência dos APLs da 

Cachaça e Produtos do Cerrado do Vale do Paranã. 

♦ Início da Elaboração dos Planos de 

Desenvolvimento Provisório dos APLs Apícola e 

Lácteo da Região Norte de Goiás. 

♦ Reuniões de Monitoramento e Avaliação das Ações 

delineadas no Planejamento Estratégico dos APLs: 

Apícola e Lácteo da Região Norte de Goiás, Apícola 

da Região do Entorno Norte do DF, Apícola da Região  

da Serra Dourada, Florestal do Vale do São Patrício  

e da Bananicultura de Buriti Alegre. 

♦ Reuniões de Sensibilização e Mobilização para a 

viabilização do APL Lácteo do Entorno Norte do DF 

� AÇÃO:CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ORÇAMENTO - 

2399 

♦ Elaborada a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 

♦ Elaborado o Orçamento Geral do Estado – LOA 

� AÇÃO: GERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

SOCIOECONÔMICAS E GEOGRÁFICAS DE GOIÁS - 2400 

♦ Cálculo e divulgação mensalmente do Índice de 

Preços ao Consumidor - IPC - Goiânia. (12) 

♦ Cálculo, análise e divulgação do Produto Interno 

Bruto do Estado de Goiás 2008. (1) 

♦ Cálculo, análise e divulgação do Produto Interno 

Bruto dos municípios goianos 2008. (1) 

♦ Elaboração do Encarte Indicadores Econômicos – 

Estatísticas Básicas- trimestral. (04)  

♦ Elaboração do Encarte Indicadores Econômicos – 

Estatísticas Básicas- semestral, na língua inglesa 

(02) 

♦ Elaboração e disponibilização da publicação 

Goiás em Dados 2010 (1) 

♦ Elaboração e disponibilização da revista Boletim 

Conjuntura Econômica Goiana (04 revistas) 

♦ Elaboração e disponibilização do documento Goiás 

– Visão Geral ( inclusive na versão inglesa – Goiás  

Overview) (02) 

♦ Cálculo, análise e divulgação do IDS- Índice de 

Desenvolvimento Social e IDE- Índice de 

Desenvolvimento Econômico 2010 (01) 

♦ Cálculo, análise e divulgação do IDS- Índice de 

Desenvolvimento Social e IDE- Índice de 

Desenvolvimento Econômico 2010 (01) 
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♦ Elaboração e disponibilização do Ranking dos  

Municípios Goianos com dados referentes a 2009 (01)

♦ Elaboração e disponibilização da publicação com 

estatísticas das Regiões de Planejamento do Estado 

(01) 

♦ Elaboração e disponibilização da publicação 

Goiás no Contexto Nacional - Documento que mostra a  

performance do Estado de Goiás no cenário nacional 

em diversos indicadores. (01) 

♦ Realização e disponibilização de análises da 

conjuntura goiana mensalmente (53 análises) 

♦ Realização e disponibilização de análises das 

pesquisas estruturais anualmente (6) 

♦ Realização e divulgação da pesquisa semestral de 

intenção de investimentos em Goiás (02 pesquisas) 

♦ Manutenção e atualização rotineira do BDE – 

Banco de Dados Socioeconômicos do Estado de Goiás 

♦ Participação em eventos da ANIPES- Associação 

Nacional das Instituições de Estatística e Pesquisa  

(02 eventos) 

♦ Participação nos encontros Nacionais de contas 

Regionais e Municipais promovidos pelo IBGE – (04 

encontros) 

♦ Realização de viagens técnicas (01 viagem) 

♦ Realização de reuniões do Comitê Gestor do SIG 

(01 reunião) 

♦ Realização de curso de GVSig – SIEG (01 curso 

realizado). 

♦ 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) para a realização de 

três pesquisas, através da Rede Ipea/Anipes: 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 foram terminados em 2010 e serão 

disponibilizados no início de 2011. 

♦ 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. Durante todo o ano de 

2010 a comissão atendeu às demandas apresentadas 
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pelo IBGE para opinar tecnicamente sobre questões 

de limites municipais. 

� AÇÃO: Fortalecimento da capacidade técnica da Rede de 

Planejamento - 2866 

PLANO GOIÁS 2030 

♦ Entrevista de Sensibilização 07 dirigentes com 

alto escalão do Governo;  

♦ Curso de Prospectiva Estratégica com 

participação de 56 técnicos de órgãos e entidades 

do Governo que comporão o Grupo Técnico 

Institucional GTI; 

♦ Curso de Prospectiva Estratégica e Inteligência 

Estratégica com a participação de 56 técnicos de 

órgãos e entidades do Governo do Estado; 

♦ 1º Seminário Plano Goiás de 2030; 

♦ Assinatura do Protocolo de Intenções entre si 

celebram o Estado de Goiás, com a interveniência da  

Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento – 

SEPLAN e outros poderes – Assembléia Legislativa, 

Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas 

dos Municípios, Tribunal de Justiça e Ministério 

Público; 

♦ Curso Inteligência Estratégica Avançada - com 

participação de 30 técnicos de órgãos/entidades do 

Governo que compõem o Grupo Técnico Institucional 

GTI; 

♦ OFICINAS: com participação de 56 técnicos de 

órgãos/entidades do Governo que compõem o Grupo 

Técnico Institucional GTI; 

♦ Reunião FIEG/SEPLAN: Planejamento Estratégico da 

Indústria para 2020 e Plano Goiás 2030; 

♦ Apresentação do Plano Goiás 2030 para os 

Prefeitos no Seminário do Tribunal de Contas do 

Município; 

♦ Realização da Consulta Áugures na Internet para 

colher a percepção do cidadão goiano sobre o 

contexto socioeconômico do Estado de Goiás composto  

por 30 temas visando a elaboração do Cenário Foco. 

Teve a participação 1.5000 pessoas. 

♦ Participação do Comitê de Inteligência e 

Prospectiva Estratégica - CIPE da Oficina Criativa 

no SEBRAE-GO; 

♦ Curso de Capacitação para Alinhamento do PPA e 

da LOA com o Plano Goiás 2030 e Capacitação em 

Dinâmicas Governantes com a participação de 56 

técnicos de órgãos e entidades do Governo que 

compõem o Grupo Técnico Institucional GTI; 
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♦ A formação do Grupo de Suporte Técnico com a 

realização da oficina Apresentação e Validação do 

Mapa Estratégico Plano Goiás 2030. 

♦ Capacitação em Segurança da Informação  

♦ Apresentação do Plano Goiás 2030 no TCE;  

♦ Seminário do Plano Goiás 2030 - Apresentação de 

resultados, no auditório da ACIEG  

Plano Plurianual 2008 - 2011 - Avaliação de Desempe nho 

- Através dos indicadores da PPA utilizando o Siste ma 

Syscore. 

♦ Realização do 1º Seminário da Rede Goiás para 

promover o nivelamento dos técnicos da Rede Goiás 

em relação a nova metodologia adotada para 

Avaliação do PPA através dos indicadores; 

♦ Realização do treinamento do SYSCORE versão web 

para 92 técnicos de todos os órgãos da 

Administração Pública Estadual;  

♦ Realização da 1ª. Reunião de Avaliação de 

Desempenho dos Órgãos, referente ao 1º trimestre de  

2010, com objetivo de iniciar os ciclos de 

discussão e avaliação sobre a nova metodologia 

adotada; 

♦ Realização da 2ª. REUNIÃO DE DESEMPENHO DOS 

ORGÃOS, esta reunião tem por objetivo dar 

continuidade aos ciclos de discussão e Avaliação em  

que os Órgãos/Entidades, tiveram a oportunidade de 

apresentar os resultados obtidos, através dos 

indicadores definidos na Revisão do PPA 2010-2011, 

e inseridos no Syscore. 

♦ Elaborado o Relatório das Realizações 

Governamentais do Período 2006-2010; 

SIGEPLAN 

♦ Realizadas 3 reuniões com todos os 

órgãos/Entidades para colher sugestões para a nova 

versão do sistema. 

♦ Atualizados os relatórios de 230 municípios.  

♦ Treinamento do Sistema de Informações Gerencias 

– SIGEPLAN para operadores e monitores dos órgãos, 

conforme demanda; 

♦ Realização de várias reuniões com os técnicos da 

SEFAZ e SEPLAN para definir as mudanças no SIGEPLAN

♦ Elaboração de Relatórios das Realizações 

Governamentais; 
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♦ Elaboração do Relatório mensal dos Principais 

Investimentos no Estado de Goiás; 

SIPLAM - Sistema de Planejamento e Monitoramento do  

Plano Plurianual 

SIPLAM tem por objetivo aperfeiçoar as ferramentas de 

Planejamento, Monitoramento e Avaliação buscando me ios para a 

Integração com todos os Sistemas Coorporativos do E stado, 

onde a base de dados será única, permitindo aos órg ãos e ao 

governo como um todo emitir relatórios fidedignos. 

Foram realizadas 09 reuniões entre a SEPLAN/SEFAZ p ara 

concepção e desenvolvimento de módulos do sistema, adequando 

as novas realidades de Gestão, concebidas de acordo  com as 

novas ferramentas implementadas a nível Nacional, t endo já 

desenvolvido 60% do referido sistema. 

� Planejamento – Instrumentos Utilizados além do 

PPA/LOA:

♦ Avaliação dos Programas do PPA através de 

indicadores, utilizando como ferramenta o software 

syscore e com monitoramento constante. 

♦ Planejamento Estratégico Seplan 2009-2011

O Planejamento Estratégico ciclo 2009 – 2011 da 

Seplan, foi elaborado (final de 2008) com a partici pação da 

Alta Direção (Secretário, Superintendentes e Gerent es). No 

momento foram estabelecidos a Visão, Missão, Valore s e 

Política da Qualidade.  Cada Unidade Básica da Orga nização 

elaborou seus objetivos, indicadores e planos de aç ão para o 

período. 

 Em 2010 foi realizada revisão das diretrizes 

organizacionais, dos objetivos, metas e indicadores  

objetivando a readequação com as atividades desenvo lvidas 

pelas Unidades. Foi elaborado o Mapa Estratégico da  Seplan 

com os objetivos estratégicos e fatores críticos de  sucesso, 

estabelecidos a partir da análise dos ambientes ext erno e 

interno (Matriz FOFA). 

 A Seplan adotou como ferramenta para monitoramento  do 

Planejamento Estratégico o software Syscore, que te m como 

premissa a metodologia BSC (Balance Score Card). Os  

indicadores e as ações são alimentados por cada uni dade até o 

dia 05 de cada mês. 

 A sistemática de acompanhamento do desempenho das 

metas e indicadores é através de reuniões mensais c om 

apresentações dos respectivos titulares e/ou repres entantes 

das unidades demonstrando a evolução dos indicadore s mais 

relevantes no período correspondente, assim como di scutidos 

as dificuldades e/ou sucessos na execução das ações . Existe 

na intranet da SEPLAN, um espaço do Planejamento Es tratégico, 

disponível a todos os colaboradores, com os arquivo s de todas 

as reuniões mês a mês. 
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Gráfico 1 – Desempenho dos indicadores  (Fonte: sys core) 

Gráfico 2 – Placar de desempenho dos indicadores po r 
perspectivas (notas de 0 a 5)   (Fonte: syscore) 

Gráfico 3 – Placar de desempenho dos indicadores po r 
Unidades (notas de 0 a 5)   (Fonte: syscore) 

� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações:

♦ Programa de Desenvolvimento da Competitividade: 

Variação da arrecadação do ICMS do Estado; 

Arranjos produtivos formatados; 

Financiamentos (FCO) concedidos – unidade. 

♦ Programa Rede Goiás – Planejamento, Orçamento e 

Gestão; 

Rede fortalecida (ações); 

Número de materiais estatísticos divulgados. 

♦ 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:  

♦ Reuniões da GTP APL para Agendar e detalhar as 

atividades para o exercício de 2010. 

♦ Elaboração do Termo de Referência dos APLs da 

Cachaça e Produtos do Cerrado do Vale do Paranã. 

♦ Início da Elaboração dos Planos de 

Desenvolvimento Provisório dos APLs Apícola e 

Lácteo da Região Norte de Goiás. 

♦ Reuniões de Monitoramento e Avaliação das Ações 

delineadas no Planejamento Estratégico dos APLs: 

Apícola e Lácteo da Região Norte de Goiás, Apícola 

da Região do Entorno Norte do DF, Apícola da Região  

da Serra Dourada, Florestal do Vale do São Patrício  

e da Bananicultura de Buriti Alegre. 

♦ Reuniões de Sensibilização e Mobilização para a 

viabilização do APL Lácteo do Entorno Norte do DF 

� Ação 2250 - Fomento às Iniciativas Associativistas de 

Economia Solidária 

Realizações:  

♦ Participação na Posse da Nova Diretoria do 

Sindicato Rural de Uruaçu, onde foi ressaltado 

sobre as ações do Cooperativismo no Estado de Goiás  

aos Representantes da Cooperativa Mista 

Agropecuária de Uruaçu, 

♦ Participação no Lançamento da Formação da 

Cooperativa de Crédito de Itauçú, oportunidade foi 

falado sobre as ações do Cooperativismo no Estado 

de Goiás; 

♦ Participação em Reunião na FAEG sobre o Inteagro 

– promover o agronegócio no Estado; 

(  ) Gstão Participativa       

( x  ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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♦ Reunião para lançamento de uma Cooperativa de 

Crédito dos servidores públicos do município de 

Nerópolis; 

♦ Proferir palestra sobre o Cooperativismo no 

evento do FCO na cidade de Cristalina e visita 

técnica a Cooperativa de Alimentos na Cidade de 

Pirenópolis; e 

♦ Participação da abertura e do III Fórum Goiano 

de Diretores e Presidentes de Cooperativas do 

Estado de Goiás, na Cidade de Caldas Novas. 

� Ação 2251 - Operacionalização do FCO 

Realizações:  

Reuniões do CDE/FCO, Reuniões do Condel/FCO, 

Realização do Seminário Crédito para o Desenvolvime nto nos 

municípios Goianos. 

O CDE/FCO não concede financiamentos, ela autoriza o 

Banco do Brasil S/A a dar seguimento nas propostas de 

financiamento apresentadas pelos empresários e prod utores 

rurais, através de um parecer elaborado para cada 

solicitação, a contratação ou não depende da viabil idade do 

projeto apresentado. Em relação ao número de contra tações 

ocorridas, se deve ao trabalho desenvolvido pelo FC O em 

conjunto com seus parceiros, na divulgação do Fundo  pelos 

municípios do nosso Estado, através de reuniões, se minários e 

palestras, como por exemplo, o Projeto Crédito para  o 

Desenvolvimento, a realização das reuniões do Conse lho do 

CDE/FCO nos municípios, entre outras ações. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 2856 – Prover Soluções em Sistemas, Programas e 

Equipamentos De TI/ Telecom Para o Uso na 

Administração Púbica Estadual 

Realizações:  

♦ 24782 - Contratação de link de internet  

♦ 25883 - Aquisição de 100 microcomputadores para 

a SEPLAN  

♦ Aquisição de 120 microcomputadores para o Banco 

do Povo  

♦ Migração para software livre e licenciamento de 

aplicativos microsoftnos casos imprescindíveis 

♦ Desenvolvimento do Sistema Controle  de 

Contratos  

♦ Aquisição do Sistema de Gestão da Qualidade  



2701 – GABINETE DO SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

390 

♦ Aquisição de Sistema de Gestão de Microcrédito  

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

� Ação 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, 

Prevenção E Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações:   

CAMPANHA DE VACINAÇÃO:  

♦ Febre Amarela -  dia 06.01.2010 

♦ Dupla Adulto DT – dia 06.01.2010 

♦ Tríplice – dia 06.01.2010 

♦ Hepatite B – dia 06.01.2010 

♦ Gripe Influenza H1N1 dia 01.07.2010 

PALESTRAS: 

♦ Direção Defensiva – 15.05.2010 

♦ Combate ao Incêndio – Dia 13.08.2010 

PROGRAMA 3020 - PROGRAMA REDE GOIÁS DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO 

� Ação 2399 - Consolidação do Sistema Estadual de 

Orçamento 

Realizações: 

� LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA – LDO 

É constituída uma equipe através de Portaria 

Intersecretarial: SEPLAN/SEFAZ para elaboração da L DO; 

�  ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO – LOA 

Reunião Setorial com os órgãos da Administração 

Pública Estadual, inclusive empresas de Economia Mi sta 

(reuniões por setor: Agropecuária, Ciência e Tecnol ogia, 

Indústria e Comércio, Infraestrutura, Educação e Cu ltura, 

Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Saneamento etc., com 

particpação no mínimo de 3 participantes por setor) . Após as 

reuniões os órgãos cadastram suas propostas no SEON ET e a 

SEPLAN faz os ajustes conforme a Receita do Tesouro ; 

�  SISTEMA DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – SEONET 

O SEONET é um sistema que foi criado em 2005. Com a  

preocupação da SOR/SEPLAN com a modernidade e com a  qualidade 

de seus trabalhos, há necessidade de sempre estar a tualizando 

o referido sistema para melhor permitir o registro dos dados 
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dos órgãos setoriais e para no final consolidação d a proposta 

orçamentária do Estado.  

O sistema SEONE também é atualizado periodicamente em 

suas tabelas conforme a área federal (classificação  da 

receita, programas, ações e outros. 

O sistema SEONET está disponível a todas as unidade s 

orçamentárias dos poderes Legislativo, Judiciário, Ministério 

Público, Executivo e Empresas, podendo ser acessado  em 

qualquer lugar do País e fora do mesmo. 

� Ação 2400 - Geração, Manutenção e Divulgação de 

Informações Sócio-Econômicas e Geográficas De Goiás

Realizações: 

♦ Cálculo e divulgação mensalmente do Índice de Preço s 

ao Consumidor - IPC - Goiânia. (12) 

♦ Cálculo, análise e divulgação do Produto Interno 

Bruto do Estado de Goiás 2008. (1) 

♦ Cálculo, análise e divulgação do Produto Interno 

Bruto dos municípios goianos 2008. (1) 

♦ Elaboração do Encarte Indicadores Econômicos – 

Estatísticas Básicas- trimestral. (04)  

♦ Elaboração do Encarte Indicadores Econômicos – 

Estatísticas Básicas- semestral, na língua inglesa 

(02) 

♦ Elaboração e disponibilização da publicação Goiás e m 

Dados 2010 (1) 

♦ Elaboração e disponibilização da revista Boletim 

Conjuntura Econômica Goiana (04 revistas) 

♦ Elaboração e disponibilização do documento Goiás – 

Visão Geral ( inclusive na versão inglesa – Goiás 

Overview) (02) 

♦ Cálculo, análise e divulgação do IDS- Índice de 

Desenvolvimento Social e IDE- Índice de 

Desenvolvimento Econômico 2010 (01) 

♦ Cálculo, análise e divulgação do IDS- Índice de 

Desenvolvimento Social e IDE- Índice de 

Desenvolvimento Econômico 2010 (01) 

♦ Elaboração e disponibilização do Ranking dos  

Municípios Goianos com dados referentes a 2009 (01)

♦ Elaboração e disponibilização da publicação com 

estatísticas das Regiões de Planejamento do Estado 

(01) 

♦ Elaboração e disponibilização da publicação Goiás n o 

Contexto Nacional - Documento que mostra a 
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performance do Estado de Goiás no cenário nacional em 

diversos indicadores. (01) 

♦ Realização e disponibilização de análises da 

conjuntura goiana mensalmente (53 análises) 

♦ Realização e disponibilização de análises das 

pesquisas estruturais anualmente (6) 

♦ Realização e divulgação da pesquisa semestral de 

intenção de investimentos em Goiás (02 pesquisas) 

♦ Manutenção e atualização rotineira do BDE – Banco d e 

Dados Socioeconômicos do Estado de Goiás 

♦ Participação em eventos da ANIPES- Associação 

Nacional das Instituições de Estatística e Pesquisa  

(02 eventos) 

♦ Participação nos encontros Nacionais de contas 

Regionais e Municipais promovidos pelo IBGE – (04 

encontros) 

♦ Realização de viagens técnicas (01 viagem) 

♦ Realização de reuniões do Comitê Gestor do SIG (01 

reunião) 

♦ Realização de curso de GVSig – SIEG (01 curso 

realizado). 

♦ A Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento do 

Estado de Goiás, através de sua Superintendência de  

Estatística, Pesquisa e Informação (Sepin), celebro u 

parceria com o Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (IPEA) para a realização de três pesquisa s, 

através da Rede Ipea/Anipes: Rede Urbana do Brasil e 

da América do Sul; Estudo da Dinâmica Regional 

Brasileira e Localização dos Objetivos do Milênio n as 

Metrópoles Brasileiras. Os três trabalhos foram 

terminados em 2010 e serão disponibilizados no iníc io 

de 2011. 

♦ Através do Decreto N° 6.933, de 23 de junho de 2009  

foi instituída no âmbito da SEPLAN/SEPIN, a Comissã o 

Estadual de Geografia, Cartografia e Estatística pa ra 

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 d o 

Estado de Goiás a ser adotada na realização do Cens o 

de 2010. Durante todo o ano de 2010 a comissão 

atendeu às demandas apresentadas pelo IBGE para 

opinar tecnicamente sobre questões de limites 

municipais. 

� Ação 2866 - Fortalecimento da capacidade técnica da  

Rede de Planejamento 

Realizações: 

� PLANO GOIÁS 2030 
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♦ Entrevista de Sensibilização 07 dirigentes 

com alto escalão do Governo;  

♦ Curso de Prospectiva Estratégica com 

participação de 56 técnicos de órgãos e 

entidades do Governo que comporão o Grupo 

Técnico Institucional GTI; 

♦ Curso de Prospectiva Estratégica e 

Inteligência Estratégica com a participação 

de 56 técnicos de órgãos e entidades do 

Governo do Estado; 

♦ 1º Seminário Plano Goiás de 2030; 

♦ Assinatura do Protocolo de Intenções entre 

si celebram o Estado de Goiás, com a 

interveniência da Secretaria do 

Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN e 

outros poderes – Assembléia Legislativa, 

Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de 

Contas dos Municípios, Tribunal de Justiça 

e Ministério Público; 

♦ Curso Inteligência Estratégica Avançada - 

com participação de 30 técnicos de 

órgãos/entidades do Governo que compõem o 

Grupo Técnico Institucional GTI; 

♦ OFICINAS: com participação de 56 técnicos 

de órgãos/entidades do Governo que compõem 

o Grupo Técnico Institucional GTI; 

♦ Reunião FIEG/SEPLAN: Planejamento 

Estratégico da Indústria para 2020 e Plano 

Goiás 2030; 

♦ Apresentação do Plano Goiás 2030 para os 

Prefeitos no Seminário do Tribunal de 

Contas do Município; 

♦ Realização da Consulta Áugures na Internet 

para colher a percepção do cidadão goiano 

sobre o contexto socioeconômico do Estado 

de Goiás composto por 30 temas visando a 

elaboração do Cenário Foco. Teve a 

participação 1.5000 pessoas. 

♦ Participação do Comitê de Inteligência e 

Prospectiva Estratégica - CIPE da Oficina 

Criativa no SEBRAE-GO; 

♦ Curso de Capacitação para Alinhamento do 

PPA e da LOA com o Plano Goiás 2030 e 

Capacitação em Dinâmicas Governantes com a 

participação de 56 técnicos de órgãos e 

entidades do Governo que compõem o Grupo 

Técnico Institucional GTI; 
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♦ A formação do Grupo de Suporte Técnico com 

a realização da oficina Apresentação e 

Validação do Mapa Estratégico Plano Goiás 

2030. 

♦ Capacitação em Segurança da Informação  

♦ Apresentação do Plano Goiás 2030 no TCE;  

♦ Seminário do Plano Goiás 2030 - 

Apresentação de resultados, no auditório da 

ACIEG  

� Plano Plurianual 2008 - 2011 - Avaliação de 

Desempenho - Através dos indicadores da PPA 

utilizando o Sistema Syscore. 

♦ Realização do 1º Seminário da Rede Goiás 

para promover o nivelamento dos técnicos da 

Rede Goiás em relação a nova metodologia 

adotada para Avaliação do PPA através dos 

indicadores; 

♦ Realização do treinamento do SYSCORE versão 

web para 92 técnicos de todos os órgãos da 

Administração Pública Estadual;  

♦ Realização da 1ª. Reunião de Avaliação de 

Desempenho dos Órgãos, referente ao 1º 

trimestre de 2010, com objetivo de iniciar 

os ciclos de discussão e avaliação sobre a 

nova metodologia adotada; 

♦ Realização da 2ª. REUNIÃO DE DESEMPENHO DOS 

ORGÃOS, esta reunião tem por objetivo dar 

continuidade aos ciclos de discussão e 

Avaliação em que os Órgãos/Entidades, 

tiverão a oportunidade de apresentar os 

resultados obtidos, através dos indicadores

definidos na Revisão do PPA 2010-2011, e 

inseridos no Syscore. 

♦ Elaborado o Relatório das Realizações 

Governamentais do Período 2006-2010; 

� SIGEPLAN 

♦ Realizadas 3 reuniões com todos os 

órgãos/Entidades para colher sugestões para 

a nova versão do sistema. 

♦ Atualizados os relatórios de 230 

municípios.  

♦ Treinamento do Sistema de Informações 

Gerencias – SIGEPLAN para operadores e 

monitores dos órgãos, conforme demanda; 
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♦ Realização de várias reuniões com os 

técnicos da SEFAZ e SEPLAN para definir as 

mudanças no SIGEPLAN 

♦ Elaboração de Relatórios das Realizações 

Governamentais; 

♦ Elaboração do Relatório mensal dos 

Principais Investimentos no Estado de 

Goiás; 

� SIPLAM - Sistema de Planejamento e Monitoramento 

do Plano Plurianual 

♦ SIPLAM tem por objetivo aperfeiçoar as 

ferramentas de Planejamento, Monitoramento 

e Avaliação buscando meios para a 

Integração com todos os Sistemas 

Coorporativos do Estado, onde a base de 

dados será única, permitindo aos órgãos e 

ao governo como um todo emitir relatórios 

fidedignos. Foram realizadas 09 reuniões 

entre a SEPLAN/SEFAZ para concepção e 

desenvolvimento de módulos do sistema, 

adequando as novas realidades de Gestão, 

concebidas de acordo com as novas 

ferramentas implementadas a nível Nacional, 

tendo já desenvolvido 60% do referido 

sistema;  

PROGRAMA 3315 - PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

� Ação 2883 - Modernização do Planejamento e da Gestã o 

de Políticas Públicas. 

Realizações:  

♦ Contratação de Consultoria para implantação do 

Núcleo de Inteligência e Prospectiva 

Estratégica, bem como a elaboração do Plano 

Goiás 2030; 

♦ Aquisição de ferramenta avançada de tecnologia 

da informação para apoio a tomada de decisões 

(OLAP); 

♦ Aquisição de Equipamentos de Informática (30 

computadores, 02 servidores de rede, 01 Firewall 

appliance, 01 storage e 01 unidade de backup em 

fita); 
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Observações:   

♦ A alimentação no SIGEPLAN é realizada pela 

SEFAZ, visto que o órgão gestor, responsável por 

executar esta ação. 

PROGRAMA 3317 - PROGRAMA ESTADUAL  DE INVESTIMENTOS, 

PARCERIAS E DESESTATIZAÇÃO 

� Ação 2109 - Alienação de Ativos do Estado 

Realizações: 

No ano de 2010, não houve alienação de Ativos do 

Estado. 

� Ação 2449 - Terceirização de Serviços Públicos. 

Realizações: 

Atualmente no Estado de Goiás existem quatro empres as 

administrando Bens Imóveis do Estado através de con tratos. 

São os seguintes imóveis; Ginásio Internacional Goi ânia 

Arena, Centro de Convenções de Goiânia, Terminal Ro doviário 

de Goiânia e Terminal Rodoviário de Anápolis. 

� Ação 2894 - Transferência da Administração e Uso de  

Bens e Serviços Públicos. 

Realizações: 

Este ano de 2010 o Conselho de Investimentos, 

Parcerias e Desestatização chegou ao seu objetivo f im, que é 

a assinatura do Termo de Cessão de Uso, apenas quat ro Termos 

concluídos. São os Seguintes Municípios: São Luis d e Montes 

Belos; Palmeiras, Jaupaci e Bonfinópolis. Acontecer am algumas 

reuniões do Conselho para deliberarem sobre os assu ntos 

relevantes. Por motivos de contigência, o setor fic ou um 

pouco aquém do que poderia apresentar. Faltou pesso al, houve 

rotatividade, e o profissional que respondia pelo c onselho, 

teve que atender também o FCO, que demandou inúmera s tarefas 

e atividades.  

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 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 7020 - Constituição e/ou Aumento de Capital de 

Empresas Comerciais ou Financeiras 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 1048 - GOIÁS IRRIGAR 

� AÇÃO 1090 - Projeto de Irrigação Rio Corrente 

Realizações:  

�  Inserção do projeto no Portal de Convênios sob o n º 

21.306/2008 e envio do projeto básico ao Ministério  

da Integração Nacional. 

� AÇÃO 1268 – Desenvolvimento de ações para implantaç ão 

de novas áreas irrigadas 

Realizações:  

Não houve realizações nesta ação em 2010. 

� Ação 1270 - Implantação de novos projetos de irriga ção 

Realizações:  

�Projeto de Irrigação Crixás-Açu - Portal de Convêni o 

SICONV: nº 114303/09 

�Projeto de Irrigação Boa Vista  - Portal de Convêni o 

SICONV: nº 114335/09 

�Projeto de Irrigação Itaberaí  - Portal de Convênio  

SICONV: nº 129431/09 
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� Ação 1271 - Plano Diretor De Irrigação 

Realizações:  

Não houve realizações nesta ação em 2010. 

� Ação 1271 - Projeto de Irrigação Luis Alves do 

Araguaia 

Realizações:  

Vigésimo Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 024/ 97 

no valor de R$ 13.519.190,00(treze milhões, quinhen tos e 

dezenove mil e cento e noventa reais). 

� Ação 1292 - Projeto de Irrigação Campo Alegre  

Realizações:  

Inserção no portal de Convênios nº 114425/2009, que  

detalha o Plano de Trabalho para construção da barr agem do 

ribeirão Imburuçu. 

� Ação 1293 - Projeto de Irrigação Flores de Goiás 

Realizações:  

♦ Conclusão da barragem do ribeirão Porteira , atravé s 

do Convênio 048/01. 

♦ Conclusão do vertedouro complementar da barragem do  

rio Paranã, através do Convênio 030/07. 

� Ação 1297 - Projeto de Irrigação Três Barras 

Realizações:  

Encontra-se em fase de licitação o estudo de 

viabilidade do projeto. 

� Ação 1922 - Projeto Pequenas Barragens De Cristalin a 

Realizações:  

Elaboração do projeto básico, EIA/RIMA e estudo de 

viabilidade para construção de 80 pequenas barragen s. 

� Ação 1923 - Projeto de Irrigação Rio Verde / Santa 

Helena 

Realizações:  

Elaboração do projeto básico, EIA/RIMA e estudo de 

viabilidade para construção de 30 pequenas barragen s. 
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PROGRAMA 1874 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA 

COMPETITIVIDADE 

� Ação 1202 - Execução de Projetos Especiais de Infra -

Estrutura Econômica. 

Realizações:  

�Ferrovia Norte Sul - FNS 

Foram Realizados 06 Encontros de Negócios da Ferrov ia 

Norte-Sul em diversos municípios com o objetivo de mostrar 

aos empresários, aos potenciais empreendedores e à população 

em geral as oportunidades econômicas que surgem nos  

municípios localizados na área de influência da Fer rovia 

Norte-Sul, tais como a possibilidade de vendas de m atérias-

primas para as empreiteiras, prestação de serviços de 

mecânica, segurança, limpeza e conservação e outros . 

♦ Encontro de Negócio em Santa Helena de Goiás, 

realizado  dia 18 de junho de 2010,  no Parque 

Agropecuário (Avenida Ursolino de Abreu, Bairro 

Pereira); 

♦ Encontro de Negócio em Goianira, realizado dia 18 d e 

junho de 2010,  no Clube do Povo. 

♦ Encontro de Negócio em Rio Verde- realizado no dia  23 

de junho,  no Salão de Festas do Sindicato Rural – 

Avenida João Belo, Jardim Goiás; 

♦ Encontro de Negócio em Palmeiras de Goiás, realizad o 

dia 23 de junho, na Associação Atlética Banco do 

Brasil.  

♦ Encontro de Negócio em São Simão , realizado em 24 de 

junho de 2010, no Salão Paroquial; 

♦ Encontro de Negócio em Quirinópolis, realizado dia 28 

de junho de 2010, no Teatro Municipal– Avenida D. 

Pedro I, Centro. 

� Ação 1286 – Projeto de Desenvolvimento Sustentável da 

Bacia do Araguaia 

Realizações:  

Participação nas Reuniões do Colegiado Gestor do Pl ano 

Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográf ica dos 

Rios Tocantins e Araguaia, onde a Seplan, através d o 

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento tem as sento como 

Secretário Executivo, e coordenou o Plano Estratégi co 

supracitado. 

♦ 2º Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do 

Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica dos Rios Tocantins e Araguaia – 

18/03/2010; 

♦ 3º Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do 

Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia 
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Hidrográfica dos Rios Tocantins e Araguaia – 

20/05/2010; 

♦ 4º Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do 

Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica dos Rios Tocantins e Araguaia – 

15/07/2010. 

� Ação 2253 - Promoção de Investimentos 

Realizações: 

♦ Missões Internacionais Brasil/China  

Foi elaborado o projeto de expansão da soja em Goiá s, 

com apoio do Instituto ProEconomia, que prevê inves timento de 

R$ 2,160 bilhões em indústrias de esmagamento de so ja, outros 

R$ 2,058 bilhões no custeio das lavouras, R$ 500 mi lhões em 

infraestrutura econômica (fornecimento de energia e létrica) e 

R$ 300 milhões na melhoria da malha rodoviária, tot alizando 

R$ 5,018 bilhões.  Nas reuniões na COFCO e na China  

Corporation, foi proposta  a formalização de um com itê ou 

grupo de trabalho sino-brasileiro, composto por 

representantes da China, do Ministério da Agricultu ra, da 

Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás e do g overno 

estadual, para consolidar as bases do acordo. A met a é 

aumentar a produção de soja em até 6 milhões de ton eladas, 

que seriam direcionadas para o mercado chinês. 

Realização da 3ª rodada de negócios à China – Proje to Brasil 

China e expansão da Soja em Goiás. 

A missão de Goiás à China, organizada pelo governo 

estadual com apoio oficial da Secretaria de Relaçõe s 

Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agri cultura, 

Pecuária e Abastecimento, foi realizada no período de 5 a 16 

de abril de 2010.  A comitiva goiana foi  integrada  por 20 

pessoas, a maioria empresários e produtores rurais,  além de 

dirigentes de entidades de classe, representantes d o governo 

estadual e gestores municipais. Foi à terceira miss ão de 

Goiás à China, porém esta com caráter mais técnico,  com dois 

focos principais: o primeiro é o Projeto de Expansã o da 

Cultura da Soja Goiás-China, ao longo da Ferrovia N orte-Sul 

(região Norte de Goiás) e, o segundo, o apoio insti tucional 

do governo de Goiás aos empresários que integram a missão e 

que planejam fazer negócios, nos segmentos de expor tação e 

importação de produtos e possíveis parcerias, por m eio de 

joint ventures. 

Além dos negócios a serem propostas pela iniciativa  

privada, o governo de Goiás levou  governo chinês o  projeto 

de expansão da soja em Goiás, ao longo do trajeto d a Ferrovia 

Norte-Sul, objetivando a obtenção de financiamentos  para a 

sua viabilização. A proposta foi apresentda à Compan hia de 

Importação, Processamento e Exportação da China (CO FCO), 

responsável pela importação de 5 milhões anuais de toneladas 

de soja, bem como à China National Agricultural Cor poration, 

empresa do governo chinês que estimula a produção e  o 
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comércio de grãos. Na realidade, as negociações com  essas 

instituições já foram iniciadas nas missões realiza das pelo 

Estado em 2009. 

Foi criado o grupo de trabalho Sino-Goiano,  com  o    objetivo  de  

abrir mercados para os  produtos agrícolas goianos,  bem como para 

dar efetividade aos contatos iniciais realizados em  razão das 

missões oficiais realizada pelo Estado de Goiás.  F oi 

constituído em maio de 2010, e teve o escopo de apr ofundar as 

relações comerciais agrícolas com empresas da Repúb lica 

Popular da China, em especial, com a Estatal Chines a,  "China 

National Agricultural Develpoment Corporation Group " ,

http://www.cnadc.com.cn/ , que demonstrou interesse no 

projeto de expansão de soja apresentado pelo Govern o de 

Goiás. O Grupo é composto por representantes da FAE G, FIEG, 

OCB, Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento e  da 

Agricultura do Estado de Goiás.  

Foi firmado o Memorando de Entendimento entre o 

Governador do Estado de Goiás, Sr. Alcides Rodrigue s Filho e 

o presidente da  "CNADCG" Sr. Zheng Qingzhi, na presença do 

Ministro da Agricultura da China, o Sr. Han Shangfu , do 

Ministro da Agricultura do Brasil, o Sr. Wagner Ros si, e dos 

membros do grupo de trabalho Sino-Goiano.  

Resumo das principais atividades realizadas pela co mitiva 

goiana na China:  

♦ Em Xangai 

Visita à fábrica de caminhões Jac Motors  

A empresa monta 600 mil caminhões por ano e 

comercializa seus produtos para mais de 80 países. Além da 

China, possui unidades fabris também na Malásia, Fi lipinas, 

Vietnã e Catar. Os dirigentes da empresa afirmaram ao 

secretário Luiz Medeiros Pinto, da Indústria e Comé rcio, que 

o próximo passo é fazer investimentos na América La tina, 

podendo instalar uma fábrica em Goiás. O investimen to 

previsto é de US$ 100 milhões, para produção anual de 20 mil 

caminhões. O faturamento anual da empresa chinesa é  de US$ 10 

bilhões.  

Visita à cidade de Ningbo 

O município tem 8 milhões de habitantes e PIB anual  de 

US$ 60 bilhões, com território de apenas 9 mil quil ômetros 

quadrados. Nesta cidade, a comitiva visitou a compa nhia Osel 

Battery Ltda, representada no Brasil pela empresa E stivale, 

do empresário Rodolfo Kin. Também nesta empresa foi  discutida 

a possibilidade de investimentos em Goiás. 

Visita ao Porto Águas Profundas  

Ainda em Xangai, o secretário do Planejamento e 

Desenvolvimento, Oton Nascimento Júnior e parte dos  

integrantes da comitiva, visitaram o Porto de Águas  

Profundas, especializado em contêineres e pode ser 

considerado boa referência para a Plataforma Logíst ica 

Multimodal de Goiás em Anápolis. 
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Seminário  

Em Xangai foi realizado seminário e encontro de 

negócios com participação da comitiva de Goiás, de técnicos 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecime nto (que 

coordenou a missão) e também da Agência de Promoção  de 

Exportações e Investimentos (Apex Brasil) na china.  Os 

trabalhos foram abertos pelo embaixador Marcos Cara muru, 

cônsul do Brasil em Xangai, que ofereceu integral a poio à 

missão goiana.  

Oton Nascimento, em nome do governador Alcides 

Rodrigues, falou das potencialidades de Goiás, da p rodução de 

grãos e de biocombustíveis e da boa logística que e stá se 

consolidando no Estado, em especial a Ferrovia Nort e-Sul. O 

represente da Faeg, Alécio Maróstica, mostrou a est rutura de 

produção de Goiás e dados da Faeg, que representa 1 50 

sindicatos rurais que agregam 130 mil produtores. T ambém 

neste seminário, o representante do Ministério da 

Agricultura, Benedito Rosa, falou sobre as produção  

brasileira, lembrando que o Brasil já exporta anual mente 7 

milhões de toneladas de soja para a China e ressalt ou que o 

projeto de expansão da cultura proposta por Goiás s erá capaz 

de aumentar a produção em até 6 milhões de tonelada s. O 

secretário Luiz Medeiros discorreu sobre a produção  de 

etanol, que tem apresentado rápido crescimento no E stado.   

♦ Em Hong Kong 

Contatos com diversas empresas governamentais e 

privadas  importadoras de alimentos. Nesta provínci a, a 

comitiva de Goiás discutiu com as empresas chinesas  a 

possibilidade de importação direta de soja, ou seja , sem 

intermediação das grandes trades do agronegócio. Co nforme 

Alécio Maróstica, nas conversações ficou patente qu e há 

interesse, tanto dos importadores, quanto dos produ tores 

goianos, em fazer operações diretas. Contudo, será necessário 

profissionalizar os produtores, suas associações e 

cooperativas para que isso se concretize. 

Seminário  

Em Hong Kong também foi realizado seminário de 

oportunidades de investimentos no Brasil, que conto u com a 

presença de mais de 50 empresários e investidores c hineses. 

Conforme Oton Nascimento, foram apresentadas as div ersas 

oportunidades de investimentos, desde o financiamen to do 

projeto de expansão da soja até negócios nos setore s de 

logística, geração e distribuição de energia elétri ca, 

produção de etanol e outros segmentos.  

Visita ao Hong Kong Trade Developement Council (HKT CD) 

A comitiva foi recebida pela diretora de Promoção n o 

Exterior, Iris Wong, que fez uma completa radiograf ia sobre a 

China atual. PIB – US$ 4,8 trilhões (2009), com cre scimento 

médio de 10,2% ao ano. É o terceiro maior PIB mundi al. 

Comércio – 20,6% do comércio mundial Classe média –  200 
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milhões de famílias (previsão de mais 150 milhões a té 2025, 

atingindo o total de 350 milhões de famílias) .747 milhões de 

celulares .300 milhões de chineses usam internet . Importação 

de vinho (crescimento de 60% ao ano de 2006 a 2009)  . Maior 

mercado de veículos automotores. 100 milhões de 

chineses/turistas por ano. 7 milhões de empresas at uam no 

País e apostam cada vez mais tecnologia (a maior pa rte são 

pequenas e médias empresas). Principais preocupaçõe s – bons 

parceiros, realismo profissional, redução de risco.  A China 

não é mais uma base de produção, mas um grande merc ado 

consumidor. A China importou em 2009 um total de 42 ,2 milhões 

de toneladas de soja. Em 2010, esse número deverá s altar para 

45,2 milhões de toneladas. Vantagens – O País tem f orte 

sistema judicial, proteção à propriedade intelectua l, 

informações livres e transparentes. 

Destaca-se também como centro financeiro 

internacional, sistema bancário forte e regulado; i mpostos – 

16% sobre o lucro. Não tem ganhos sobre capital, be m como a 

taxa de dividendos. Investimentos maciços em infrae strutura – 

45% dos investimentos externos passam por Hong Kong , que 

possui aeroporto internacional de cargas, por onde passam 

9.100 toneladas de produtos por dia. O aeroporto se rve a 150 

cidades, das quais 40 na China. Hong Kong possui o maior 

porto da região. Os chineses investem e apostam em 

inteligência no mercado internacional. 

Indústria de carnes  

Ainda em Hong Kong, a comitiva goiana visitou uma 

indústria de carnes, que faz importações do Brasil.  A 

discussão girou em torno da possibilidade de as car nes já 

sairem do Brasil em cortes, com maior valor agregad o e 

redução no custo do frete.  

♦ Em Pequim 

Visita à China National Agricultural Developement 

Group Corporation  

A comitiva goiana foi recebida pelo vice-presidente  

Liu Lianjun, que está encarregado de discutir o pro jeto 

goiano de expansão da produção de soja, e pelo dire tor Zheng 

Qingzhi. Neste encontro, os representantes do gover no de 

Goiás acertaram a criação de Grupo de Trabalho que vai 

aprofundar os estudos sobre o projeto da expansão d a soja em 

Goiás ao longo da Ferrovia Norte-Sul. A proposta fo i muito 

bem aceita, porque os dirigentes da companhia já ti nham 

conhecimento do projeto. Isso porque o presidente d a empresa, 

Liu Shenli, visitou Goiás em janeiro para conhecer áreas de 

produção de soja, café e milho em Cristalina.  

A China National Agricultural Develepement Group 

Corporation atua em mais de 40 países. Tem foco em várias 

atividades: pesca em alto mar; logística com navios  em 

operação – 500 navios; Pecuária, remédios e vacinas  e serviço 

financeiro. A empresa administra muitas fazendas na  China e 

no exterior.  
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Manifestou-se favorável ao estabelecimento de 

parcerias com o governo de Goiás e representação do s 

produtores para discutir como aproveitar e potencia lizar a 

produção e a exportação de soja do Brasil para a Ch ina.  

Visita à COFCO Corporation  

Empresa estatal chinesa que importa, processa e 

distribui alimentos, em especial a soja. A comitiva  goiana 

foi recebida pelo vice-presidente, Xue Guoping. Ele  observou 

que as negociações devem ocorrer rapidamente, devid o ao termo 

assinado em Brasília no âmbito do BRIC (Brasil, Rús sia, Índia 

e China), que estabelece metas de ações conjuntas p elos 

países envolvidos.  

A COFCO é responsável pelo esmagamento de 5 milhões  de 

toneladas de soja anualmente, além de 7 milhões de toneladas 

de milho. Também atua na produção de etanol (820 mi l 

toneladas/ano) Importa ácido cítrico, carne bovina (5 mil 

toneladas/ano, com perspectiva de aumentar para 30 mil 

toneladas até 2014). 

Possui nove plantas industriais de produção de açúc ar, 

com fabricação de 470 mil toneladas/ano. Importação  também de 

óleo de soja, café, carne bovina e carne de frango.   

Visita à HopeFull Grain&Oil Group Corporation 

(Província de  Hebei)  

A comitiva goiana foi recebida pelo presidente da 

companhia, Shi Kerong e pelo diretor Tom Lin Tan, é  

representante da empresa nas negociações com o Bras il.  

A empresa processa 3 milhões de toneladas de soja p or ano. 

Parte desse volume vem do Brasil. A HopeFull Grain&O il Group 

Corporation fica na Província de Hebei e faz import ações pelo 

porto de Tianjin, utilizando navios próprios.  

A empresa goiana Caramuru é uma das exportadoras.        

A HopeFull tem capacidade de estocagem de 1 milhão de 

toneladas e se dedica ao esmagamento e refino de ól eo. A 

direção da companhia revelou que possui planos de i nvestir no 

Brasil na melhoria da capacidade dos portos, inclus ive no 

Porto de Itaqui, no Maranhão, para facilitar as imp ortações.  

A empresa planeja aumentar para até 6 milhões de to neladas a 

importação de soja nos próximos cinco anos. O presi dente da 

empresa manifestou interesse em visitar Goiás em br eve, para 

estreitar os contatos e ampliar os negócios. A Hope Full 

poderá investir no cultivo da soja, em melhoria rod oviária e 

silos em Goiás e na melhoria de portos brsileiros. 

Apoio da Embaixada do Brasil na China 

A Embaixada do Brasil na China, por intermédio do 

embaixador Clodoaldo Hugueney, ofereceu todo apoio à comitiva 

goiana. A diretora Econômica e Comercial da Embaixa da do 

Brasil na China, Tatiana Rosito, falou da importânc ia do 

acordo assinado pelo presidente da China, Hu Jintao , com o 

presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, di a 15 de 

abril, que significará o estreitamento das relações  

comerciais. Ela destacou também a reunião de cúpula  do BRIC 
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no Brasil, nos dias 15 e 16 de abril de 2010. O aco rdo 

Brasil-China consolida a liberação da exportação de  carne 

bovina, o que ocorreu após a visita do governador A lcides 

Rodrigues à China, em outubro do ano passado, quand o foi 

anunciado que os frigoríficos seriam credenciados. 

Tatiana Rosito afirmou também que o acordo Brasil-C hina, que 

prevê ações conjuntas dos dois países até 2014 e qu e incluiu 

pontos importantes no segmento do agronegócio, foi 

concretizado em grande parte pelo trabalho do gover nador 

Alcides Rodrigues que há um ano vem negociando com os 

chineses o projeto de expansão da soja em Goiás. Am bos países 

têm interesse no negócio, já que o Brasil tem poten cial para 

aumentar a produção e a China está interessada em a mpliar as 

importações. O representante do Ministério da Agric ultura, 

Pecuária e Abastecimento, Benedito Rosa, informou q ue o 

Brasil planta 58 milhões de hectares, dos quais 23, 9% no 

Cerrado. Em 1991 produzia 38 milhões de toneladas. Em 2009 

foram 135,5 milhões de toneladas, um crescimento de  135% em 

menos de 20 anos.  

Benedito Rosa enfatizou ainda que o etanol é o gran de 

destaque do momento no país. O crescimento do setor  é de 12% 

ao ano, com previsão de dobrar a produção em cinco anos.  

Outros contatos e atividades  

       Os empresários goianos participaram de encon tros de 

negócios em Xangai, Hong Kong e Pequim, quando mant iveram 

contatos com inúmeras empresas chinesas e com repre sentantes 

de órgãos governamentais. Eles fecharam negócios e/ ou 

acertaram futuras negociações, tanto no comércio bi lateral, 

quanto na consolidação de parcerias que culminarão com o 

aumento do intercâmbio comercial Goiás-China. 

� 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 

secundários das regiões do Estado.  

♦ Realizadas visitas às regiões para coleta de 

dados primários.  

♦ Elaborado 100% do documento. 

� COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA “TERRITÓRIO DA 

CIDADANIA” 

♦ Elaboração de Matriz de Resultados das ações 

realizadas em 2009; 

♦ Elaboração da Matriz de ações para 2010; 

♦ Participação em reuniões de coordenação do 

Programa. 
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PROGRAMA 3004 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SE M FINS 

LUCRATIVOS – CONVÊNIOS 

� Ação 2854 - Apoio aos Municípios 

Realizações: 

� 454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) Convênios 

destinados a: 

♦ Pavimentação asfáltica -Programa Asfalto nas 

Cidades-PACI; 

♦ Recapeamento; 

♦ Construção de Pontes; 

♦ Construção de praças;                                                                                               

♦ Construção de Galerias de Águas Pluviais;                                                                      

♦ Aquisição de Ambulâncias; 

♦ Reforma de Ginásios; 

♦ Reforma de Terminais Rodoviários. 

� Ação 2855 - Apoio as Entidades sem Fins Lucrativos 

Realizações: 

�03 (três) Convênios destinados a: 

♦ FENAE; 

♦ Fundação Educacional de Jataí; 

♦ Congregação Católica de Santa Expedito . 

Observações: No ano que acontece eleições, fica ved ado 

a celebração de convênios com entidades, neste caso  destas 

(03)três a PGE entendeu que não era o caso. 
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2753 – FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

DE GOIÁS - FUNDES 

PROGRAMA 1007 - PROGRAMA BANCO DO POVO 

� Ação 2119 - Operacionalização e Gerenciamento do Ba nco 

do Povo 

Realizações :  

� Orientações “in loco” e via telefone 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 da s 

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: 

Diante da grande necessidade de contratação de novo s 

colaboradores para acompanhamento das atividades da s unidades 

em todo o Estado, foi realizado, após autorização d o Senhor 

Governador, processo seletivo simplificado, quando foram 

contratados nove técnicos que passaram a integrar o  quadro de 

colaboradores do Programa.  

A fim de propiciar a melhoria do Programa, foram 

adquiridos, através de licitação, um software de ge stão de 

microcrédito, que propiciará um gerenciamento efici ente e 

eficaz de todas as agências do Banco do Povo no Est ado e 120 

computadores de última geração, para estruturar as agências 

com equipamento capaz de suportar o software de ges tão de 

microcrédito.  

O Banco do Povo já foi implantado em 243 municípios , o 

que corresponde ao alcance de 98,78% dos municípios  do Estado 

de Goiás. Em 2010, até novembro, foram realizados a inda 5.738 

contratos a empreendedores. 
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Obs: Dados de 2010 preliminares (até novembro) – o fechamento dos 

dados de dezembro ocorrerão após 15/jan/2011.  

� Ação 2130 - Desenvolvimento e Fortalecimento da Red e 

Estadual de Microcrédito

Realizações :  

� Cobrança de maior produtividade aos agentes de créd ito 

das diversas unidades do Banco do Povo. 

� Visitas e acompanhamento aos empreendedores 

financiados. 

� Consultorias aos empreendedores realizadas através de 

parceria com o SEBRAE/GO. 

� Visita a programa de microcrédito capixaba denomina do 

“Nossocrédito” para troca de experiências e 

conhecimentos. 

� Realização de diversas ações para divulgação do 

Programa Banco do Povo tais como:  

o “Projeto Cidadania em Movimento” em diversos 

municípios, em parceria com a Secretaria de 

Estado de Cidadania e Trabalho. 

o “Vapt Vupt Móvel” em diversos municípios, em 

parceria com a Superintendência de Gestão da 

Secretaria da Fazenda. 

o Palestras nas Oficinas Educacionais Comunitárias 

da OVG. 
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o “Seminário do Microempreendedor Individual” em 

diversos municípios para atendimento a Termo de 

Parceria firmado junto à Federação dos 

Empreendedores do Brasil. 

o Realização de palestra em São Paulo, a convite 

do Banco do Povo Paulista, a respeito da 

experiência do microcrédito do Banco do Povo em 

Goiás. 

Palestras em diversos municípios goianos, a convite  

das prefeituras municipais, para o público alvo do Programa.   

Foram gerados 6.770 empregos no ano de 2010*, até 

novembro. De qualquer forma, entendemos que a previ são das 

metas de empregos gerados, constante nesta ação, co ntinua 

inadequada, em função de nova metodologia utilizada  para 

contagem desses empregos, o que nos obrigará a faze r uma 

revisão de tal valor. 

Foram realizadas 1.612 consultorias* aos 

empreendedores e também foram capacitados 1.362 

empreendedores, além de 42 agentes de crédito.   
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Obs: Dados de 2010 preliminares (até novembro) – o fechamento dos 

dados de dezembro ocorrerão após 15/jan/2011. 

Palestra sobre o Banco do Povo no “Seminário do Mic roempreendedor 

Individual” realizado em Águas Lindas de Goiás. 
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� Ação 1296 - Implantação de Novas Linhas de Crédito.

Realizações: 

A partir do ano de 2009, o Banco do Povo passou a 

atender a demanda dos microempreendedores rurais co m alguns 

critérios específicos para este público, com o obje tivo de 

atender a cada vez mais segmentos da sociedade. Em 2010, a 

nossa meta de ampliar as linhas de créditos já havi a sido 

alcançada. 

PROGRAMA 1874 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA 

COMPETITIVIDADE. 

� Ação 2581 - Operacionalização de Programas Especiai s. 

Realizações: 

� Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Vale do 

Araguaia:   

♦ Definição das empresas que irão participar da 

Carta Convite do Processo 2009.00005.000.551; 

♦ Solicitação de nova Dotação orçamentário-

financeira; 

♦ Solicitação de PDF; 

♦ Elaboração do Edital de acordo com a Lei nº 

16.620; 

♦ Análise da Assessoria Jurídica; 

♦ Análise do GECONI;

♦ Atualmente o projeto encontra-se na Comissão de 

Licitação para resposta ao parecer do GECONI. 

� Plano Estadual de Recursos Hídricos:

Realizada reunião com os órgãos de interesse ao Pla no 

Estadual de Infra Estrutura Hídrica, dia 08/01/2010 . Foi 

realizada apresentação do PNIH  e da Proposta das q uatro 

etapas para apresentação dos projetos dos órgãos/en tidades a 

serem inseridos no Plano. Foi definido prazo de ent rega das 

Propostas para SEPLAN. 

♦ ÓRGÃOS que encaminharam as propostas: SEAGRO, 

SANEAGO e SECRETARIA DAS CIDADES 

♦ ÓRGÃOS que não tem propostas: CELG E SEINFRA 

ÓRGÃOS que ainda não encaminharam as  propostas: 

SECRETARIA DAS CIDADES E SEMARH/SEPLAN/SUPIR 

� Estudo para Elaboração de Planos Diretores 

Integrados de Mobilidade Urbana para Regiões 

Metropolitanas para do País 

O objetivo deste trabalho é produzir instrumentos p ara 

a elaboração de Planos Diretores Integrados de Mobi lidade 
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Urbana, de forma a orientar os gestores públicos na  

implantação de ações voltadas para a solução dos pr oblemas 

identificadas nos diagnósticos das Regiões Metropol itanas e 

Aglomerados Urbanos da área de Estudo. 

O Projeto ficou na CENTRAC para análise mais de 02 

meses. Foi realizada reunião na CENTRAC para elucid ação de 

dúvidas; realizada adequação do edital à nova Lei d e 

licitação; realizada adequação às diligências do GE CONI; 

solicitação de autorização do Sr. Governador e post erior 

parecer da assessoria jurídica; publicação do edita l, 

licitação marcada para 15 de outubro/2010, às 09:00 h. 

A Licitação Suspensa em 15.10.2010 para adequação d o 

edital às orientações do TCE. O processo foi encami nhado para 

a PGE para estudo da possibilidade de ação judicial  para 

resguardar os interesses do povo goiano. 

Foi publicada nova data para a apresentação das 

propostas: dia 7 de dezembro. A obtenção de uma lim inar no TJ 

pela PGE garantiu a continuidade do processo licita tório. 

Por fim, foi realizada licitação em 26/12/2010. Lic itação 

homologada. 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 – Prover Materiais e Serviços para Operaç ão 

de Redes e Equipamentos de TI/ Telecom em Uso na Ad m. 

Pública 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 1238 – Prover Materiais e Serviços para Operaç ão 

de Redes e Equipamentos de TI/ Telecom em Uso na Ad m. 

Pública  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2856 – Prover Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De TI/ Telecom Para o Uso na 

Administração Púbica Estadual 

Realizações: 

♦ 24782 - Contratação de link de internet  
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♦ 25883 - Aquisição de 100 microcomputadores para a 

SEPLAN  

♦ Aquisição de 120 microcomputadores para o Banco do 

Povo  

♦ Migração para software livre e licenciamento de 

aplicativos microsoftnos casos imprescindíveis 

♦ Desenvolvimento do Sistema Controle  de Contratos  

♦ Aquisição do Sistema de Gestão da Qualidade  

♦ Aquisição de Sistema de Gestão de Microcrédito  

PROGRAMA 3020 - PROGRAMA REDE GOIÁS DE PLANEJAMENTO E 

ORÇAMENTO 

� Ação 2400 – Geração, Manutenção E Divulgação De 

Informações Sócio-Econômicas E Geográficas De Goiás

Realizações: 

♦ Cálculo e divulgação mensalmente do Índice de 

Preços ao Consumidor - IPC - Goiânia. (12) 

♦ Cálculo, análise e divulgação do Produto Interno 

Bruto do Estado de Goiás 2008. (1) 

♦ Cálculo, análise e divulgação do Produto Interno 

Bruto dos municípios goianos 2008. (1) 

♦ Elaboração do Encarte Indicadores Econômicos – 

Estatísticas Básicas- trimestral. (04)  

♦ Elaboração do Encarte Indicadores Econômicos – 

Estatísticas Básicas- semestral, na língua inglesa 

(02) 

♦ Elaboração e disponibilização da publicação Goiás 

em Dados 2010 (1) 

♦ Elaboração e disponibilização da revista Boletim 

Conjuntura Econômica Goiana (04 revistas) 

♦ Elaboração e disponibilização do documento Goiás – 

Visão Geral ( inclusive na versão inglesa – Goiás 

Overview) (02) 

♦ Cálculo, análise e divulgação do IDS- Índice de 

Desenvolvimento Social e IDE- Índice de 

Desenvolvimento Econômico 2010 (01) 

♦ Cálculo, análise e divulgação do IDS- Índice de 

Desenvolvimento Social e IDE- Índice de 

Desenvolvimento Econômico 2010 (01) 

♦ Elaboração e disponibilização do Ranking dos  

Municípios Goianos com dados referentes a 2009 (01)

♦ Elaboração e disponibilização da publicação com 

estatísticas das Regiões de Planejamento do Estado 

(01) 
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♦ Elaboração e disponibilização da publicação Goiás 

no Contexto Nacional - Documento que mostra a 

performance do Estado de Goiás no cenário nacional 

em diversos indicadores. (01) 

♦ Realização e disponibilização de análises da 

conjuntura goiana mensalmente (53 análises) 

♦ Realização e disponibilização de análises das 

pesquisas estruturais anualmente (6) 

♦ Realização e divulgação da pesquisa semestral de 

intenção de investimentos em Goiás (02 pesquisas) 

♦ Manutenção e atualização rotineira do BDE – Banco 

de Dados Socioeconômicos do Estado de Goiás 

♦ Participação em eventos da ANIPES- Associação 

Nacional das Instituições de Estatística e Pesquisa  

(02 eventos) 

♦ Participação nos encontros Nacionais de contas 

Regionais e Municipais promovidos pelo IBGE – (04 

encontros) 

♦ Realização de viagens técnicas (01 viagem) 

♦ Realização de reuniões do Comitê Gestor do SIG (01 

reunião) 

♦ Realização de curso de GVSig – SIEG (01 curso 

realizado). 

♦ 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) para a realização de 

três pesquisas, através da Rede Ipea/Anipes: 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 foram terminados em 2010 e serão 

disponibilizados no início de 2011. 

♦ 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. Durante todo o ano de 

2010 a comissão atendeu às demandas apresentadas 

pelo IBGE para opinar tecnicamente sobre questões 

de limites municipais. 
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PROGRAMA 3317 - PROGRAMA ESTADUAL  DE INVESTIMENTOS, 

PARCERIAS E DESESTATIZAÇÃO 

� Ação 2409 – Ações De Apoio E Incentivo às Micros e 

Pequenas Empresas  

Realizações: 

RELATÓRIO ANUAL /2010 
ASSUNTO DATA ASSUNTOS TRATADOS 

PUBLICAÇÃO 
(Di ário Oficial) 

20/01/2010 Portaria n º 02/2010 - Publica ção da posse dos coordenadores indicados pelo 
governo e os eleitos pelas entidades de apoio e rep resenta ção do FEMEP. 

08/09/2010 Portaria n º 03/20 - Substitui ção de servidora no Grupo de Trabalho da Secretaria 
Executiva do F órum. 
Resolu ção n º 01/2010 - Retifica o t ítulo do cargo do Coordenador do Comit ê
Temático de Compras Governamentais e designa nova suple nte da Secretaria 
Executiva. 

REUNIÕES ORDINÁRIAS 

REUNIÕES ORDINÁRIAS 

04/02/2010 I Reuni ão Ordin ária 
- Apresenta ção: 

� Dos integrantes dos Comit ês Tem áticos; 

� Das Compet ências dos comit ês tem áticos;  

� Das compet ências da Secretaria Executiva e Comit ê Gestor; 

� Do modelo para cria ção do projeto; 

� Do site;  

� Da Forma ção de grupo de trabalho 
07 e 08/04/2010 II Reuni ão Ordin ária 

- Apresenta ção das entidades participantes dos Comit ês: 
   Comit ê Temático Desonera ção e Desburocratiza ção; 
   Comit ê Temático Investimento e Financiamento; 
   Comit ê Temático Rede de Dissemina ção, Informa ção e Capacita ção; 
   Comit ê Temático Tecnologia e Inova ção; 
   Comit ê Temático Com ércio Exterior; 
   Comit ê Temático Compras Governamentais; 
- Levantamento de oportunidade / necessidades de ca da Comit ê Temático para 
constar da Agenda de Atividades das MPEs;  
- Proposta de temas a serem trabalhados em 2010; 
- Defini ção da agenda de trabalho das Reuni ões Reservadas dos Comit ês Tem áticos. 
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10/06/2010 III Reuni ão Ordin ária 

- Defini ção de metodologia a ser adotada nas Rodadas de Plane jamento para 
integrar os temas e a ções definidos em cada Comit ê Temático. 

08/10/2010 IV Reuni ão Ordin ária  
- Apresenta ção da Agenda para Micro e Pequena Empresa no Estado de Goi ás e 
referendo dos participantes. 

16/11/2010 V Reuni ão Ordin ária 
- Discuss ão da Agenda para MPEs, Plano de A ção das prioridades a serem 
desenvolvidas em 2010/2011; 
- Demonstra ção do modelo – Formul ário Padr ão do F órum Permanente para apresenta ção 
de propostas; 
- Vota ção pela inclus ão definitiva das Prefeituras de Goi ânia e Aparecida de 
Goi ânia como integrantes do FEMEP; 
- Assinatura dos Coordenadores do F órum na Agenda MPEs; 
- Resultado da Avalia ção do evento: Capacita ção em Compras Governamentais; e 
- Confirma ção da I Reuni ão Plen ária no dia 14/12/2010. 

REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 

17/03/2010 I Reuni ão Extraordin ária 
- Apresenta ção: 

• Goi ás 2030; 
• Lei Geral MPEs / Empreendedor Individual; e 
• Sociedade de Cr éditos. 

05/05/2010 II Reuni ão Extraordin ária  
-Apresenta ção: 

♦ Hist órico CENTRAC; 
♦ Conselho Superior do Sistema de Aquisi ções e Contrata ções; 
♦ Portal CENTRAC – Aquisi ções. 

13/05/2010 III Reuni ão Extraordin ária   
- As experi ências e os trabalhos realizados pelo F órum Regional das Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte do Paran á; 
- Troca de experi ências.  

27/05/2010 IV Reuni ão Extraordin ária  
- Apresenta ção e aprecia ção dos temas e a ções para Agenda de Trabalho dos Comit ês 
Temáticos: 

• Desonera ção e Desburocratiza ção;  
• Investimento e Financiamento;  
• Rede de Dissemina ção, Informa ção e Capacita ção;  
• Compras Governamentais; 

- Apresenta ção dos temas escolhidos. 
16/06/2010 V Reuni ão Extraordin ária  

Rodadas de planejamento dos temas e a ções para elabora ção do Plano de A ção a ser 
executados pelos dos Comit ês Tem áticos do FEMEP em 2011.  

17/08/2010 VI Reuni ão Extraordin ária  
Apresenta ção dos projetos dos candidatos ao Governo do Estado de Goi ás para o 
segmento das MPEs; 

19/10/2010 VII Reuni ão Extraordin ária  
-Realiza ção do Curso de Capacita ção em Compras Governamentais. 
-Apresenta ções: 
- Painel 01 - LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS GOIANOS DE GESTÃO DAS COMPRAS 
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GOVERNAMENTAIS
• Lei n º 16.920 de 08de Fevereiro; 
• Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goi ás – CADFOR; 
• Sistema Eletr ônico de Compras Governamentais – COMPRASNET; 
• Fluxo de Caixa Projetado do Tesouro Estadual; 

Painel 02 - CONTRATAÇÕES PUBLICA 
♦ Benef ícios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  em Compras 

Governamentais. 

REUNIÃO PLENÁRIA 

14/12/2010 I Reuni ão Plen ária 
- Apresenta ção do Relat ório Final das atividades do F órum em 2010; 
- Apresenta ção do plano de A ção das prioridades a serem executadas em 2011; e 
- Sugest ões Apresentadas – Medidas Efetivadas. 

CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS 
OFÍCIOS 

14/01/2010 Of. N º 05/2010 - Solicita a AGECOM a publica ção no Di ário Oficial do Estado da 
Portaria n º 02/2010, oficializando a posse dos coordenadores i ndicados pelo 
governo e os eleitos das entidades de apoio de Apoi o e Representa ção do FEMEP. 

23/06/2010 Of. N º 01/2010 - Reserva do Audit ório: Alcedino Gomes Barbosa, do CRC. 
30/06/2010 Of. N º 01-A/2010 - Convite ao candidato Iris Rezende Mach ado para apresentar ao 

FEMEP suas propostas para o segmento dos Micro e Pe quenos Empres ários goianos. 
Of. N º 02/2010 - Convite ao candidato Marconi Ferreira Pe rillo J únior para 
apresentar ao FEMEP suas propostas para o segmento dos Micro e Pequenos 
Empres ários goianos. 
Of. N º 03/2010 - Convite ao candidato Vanderlan Vieira Ca rdoso para apresentar ao 
FEMEP suas propostas para o segmento dos Micro e Pe quenos Empres ários goianos. 

11/08/2010 Of. N º 04/2010 - Prefeitura Municipal de Goi ânia participar do FEMEP como 
convidada. 
Of. N º 05/2010 - Prefeitura Municipal de Aparecida de Goi ânia participar do FEMEP 
como convidada. 

18/10/2010 Of. N º 05/2010 - Solicita ção ao SEBRAE - GO a prorroga ção do contrato de presta ção 
dos servi ços de consultoria da Estilo Brasil Comercio e Expor ta ções & Consultoria 
LTDA , para o prosseguimento do documento Agenda pa ra MPEs. 

CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS 
OFÍCIOS CIRCULARES  

14/01/2010 Of. N º 001/2010 - Convite para Primeira Reuni ão do FEMEP - GO com Coordenares do 
Governo e entidades. 

21/09/2010 Of. N º 04/2010 - Dirigentes dos Órg ãos / Entidades - Solicita indica ção de um 
respons ável pela mobiliza ção do evento Capacita ção em Compras Governamentais. 

CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS 
MEMORANDOS  

07/06/2010 Mem. Nº 01/2010 - Solicita a SAF a libera ção de equipamentos data show para 
realiza ção de Reuni ão no CRC - GO. 

12/08/2010 Memorando n º 38/2010 - Solicita a SAF contrata ção de servi ços de: 
♦ Confec ção de Banner par o FEMEP; 
♦ Arranjo de Flores; e 
♦ Coffe Break  

07/10/2010 Memorando n º 02/2010 - Solicita a SAF ve ículo e motorista para deslocamento a 
Bras ília/DF, conduzir panelista a Goi ânia para o Evento: Capacita ção em Compras 
Governamentais. 

COMUNICADOS EXPEDIDOS 17/03/2010 Comunicado n º 07/2010 - Convite para I Reuni ão Extraordin ária - Apresenta ção: 
Goi ás 2030, Lei Geral MPEs. Empreendedor Individual, So ciedade de Cr édito. 

23/03/2010 Comunicado n º 08/2010 - Solicita sugest ão da pauta de trabalho e proposta de 
trabalho para compor as atividades da II Reuni ão Ordin ária nas seguintes datas 07 
e 08/04/2010. 

30/03/2010 Comunicado n º 09/2010 - Retifica data da Reuni ão para 30/03/2010. 
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COMUNICADOS EXPEDIDOS 

02/07/2010 Comunicado n º 10/2010 - Cancelamento da IV Reuni ão Ordin ária do dia 05/08/2010. 
17/08/2010 Comunicado n º 11/2010 - Convite para a IV Reuni ão Extraordin ária em que os 

candidatos ao Governo do Estado de Goi ás apresentar ão suas propostas aos 
seguimentos da MPEs. 

09/08/2010 Comunicado n º 12/2010 - Encaminha apresenta ção das propostas dos Comit ês Tem áticos 
do F órum Permanente das MPEs, documento consolidado nos dias 04 e 05/08/2010, no 
evento intitulado Agenda Estrat égica das MPEs - Desafios e Propostas em 
Bras ília/DF. 

12/08/2010 Comunicado n º 13/2010 - Indica a consultora Juliana Carvalho par a em a ção 
conjunta com os coordenadores elaborar o documento Agenda para Micro e Pequena 
Empresa do Estado de Goi ás. 

27/08/2010 Comunicado n º 14/2010 - Cancelamento da I Reuni ão Plen ária prevista para o dia 
27/08/2010 

08/09/2010 Comunicado n º 15/2010 - Comunica e convida para Reuni ão com integrantes do Comit ê
Temático Compras Governamentais, da escolha do Estado d e Goi ás pra sediar o 
evento Capacita ção em Compras Governamentais. 

09/09/2010 Comunicado n º 16/2010 - Encaminha copia da Ata, em que os candid atos ao Governo 
do Estado de Goi ás apresentaram suas propostas ao segmento dos MPEs goianos. 

08/10/2010 Comunicado n º 17/2010 - Convite para IV Reuni ão Ordin ária, referendar a “Agenda 
para Micro e Pequena Empresa do Estado de Goi ás ”   

13/10/2010 Comunicado n º 18/2010 - Refor çar aos coordenadores empenho no sentido de 
mobilizar 30 MPEs, para o Curso de Capacita ção em Compras Governamentais. 

22/10/2010 Comunicado n º 19/2010 - Informa sobre os documentos dispon íveis no site do FEMEP: 
Agenda para MPEs, Apresenta ção das palestras proferidas na VII Reuni ão 
Extraordin ária sobre Capacita ção em Compras Governamentais e visita t écnica do 
Diretor das MPEs, Sr. S érgio Nunes de Souza - MDIC. 

16/11/2010 Comunicado n ° 20/2010 - Convida integrantes para a V Reuni ão Ordin ária e comunica 
o envio anexo de Atas das Reuni ões dos dias, 16/08, 08 e 19/10/2010. 

10/11/2010 Comunicado n ° 21/2010 - FIEG Convida para a Oficina de Esclareci mento sobre a 
Pol ítica Nacional de Res íduos S ólidos, e a disponibiliza ção no site do FEMEP - 
Proposta de Agenda para MPEs enviada aos candidatos  ao Governo do Estado. 

14/12/2010 Comunicado n ° 22/2010 - Convida integrantes para a I Reuni ão Plen ária. 

29/11/2010 Comunicado n º 23/10 - Convida Coordenadores do Comit ê Compras Governamentais pra 
Reuni ão de Trabalho. 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 

22/01/2010 Of. CRC - GO - GP n º 008/2010 - Substitui ção dos representantes do CRC - GO, que 
integra o FEMEP. 

15/03/2010 Of. N º 776/2010 - GSF/SEFAZ - Substitui ção dos representantes do Comit ê Temático 
Desonera ção e Desburocratiza ção. 

03/05/2010 Of. N º 49/2010 - SUPER/SIC - Envio do Protocolo de Cooper ação mútua, referente ao 
Projeto Jornada, entre: SIC, SEPLAN, SECTEC, SECT, SEE, FEMPEG, GOIASFOMENTO, 
UFG, Banco ITA Ú e Banco do Brasil. 

26/05/2010 Of. N º 109/2010 - PR- SESCON - Convite do Encontro Estadu al da Lei Geral das 
MPEs. 

21/07/2010 Of. SUP/SEBRAE-GO N º 667/2010 - Substitui ção dos representantes do SEBRAE - GO 
que integra o FEMEP. 

26/07/2010 Of. N º 24/2010 - F órum Permanente - Convite do evento: Agenda Estrat égica das 
MPEs - Desafios e Propostas do F órum Permanente, nos dias 04 e 05/08/2010 em 
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Bras ília/DF. 
18/10/2010 Of. N º 1.076/10-GABS - Indicando Pl ínio Pierry Borges Mota para mobilizar 

empres ários para o curso de Capacita ção em Compras Governamentais no dia 
19/10/2010 

13/10/2010 Of. SUP. N º 917 - Indicando o servidor Manoel Xavier Ferreira Filho, para 
representar o SEBRAE – GO no Evento de Capacita ção em Compras Governamentais no 
dias 19/09/2010 

09/11/2010 Of. SUP/SEBRAE-GO n ° 989/2010 - Comunicando a prorroga ção da Consultoria da 
Estilo Brasil Com ércio e Exporta ções & Consultoria LTDA, para o desenvolvimento 
do Plano de A ções  do FEMEP para 2011. 

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 2008-201 1 

- 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 implantaçã o 

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. C om 

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 d a 

gestão. 
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♦ Uma das principais iniciativas foi promover de fato  a 

descentralização dos serviços de saúde em consonânc ia 

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 democratizaçã o 

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 3010 - PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

� AÇÃO 2859 - Desenvolvimento De Ações De Promoção, 

Prevenção E Controle Da Saúde Do Servidor - Ppcss 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

( x ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

( x ) Política de Gestão de Pessoas    



2850 – FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE – FUNESA 

422 

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 2008-201 1 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Macro Objetivo: Goiás Cidadania e Bem Estar 

Social; 

♦ 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 Sistema Único de Saúde - 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. 
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♦ 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. 

♦ Equipou 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.  

♦ Goiás se tornou, em junho de 2010, o segundo 

estado brasileiro com 100% de cobertura pelo 

serviço SAMU 192 com a instalação de 12 centrais 

regionais de regulação, um total de 186 

ambulâncias e 18 motolâncias adquiridas pelo 

governo federal, sendo 30 ambulâncias como 

contrapartida do governo estadual - que estão na 

reserva técnica.  

♦ Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez 

Barbosa passou a comprar 70% dos medicamentos 

diretamente dos fabricantes resultando numa

economia anual de 50 milhões de reais. O fato foi 

destacado em mídia nacional. O governo, por meio 

da SES, adquiriu em janeiro de 2010 um prédio para 

abrigar a sede própria da CMAC, que saltou de 13 

mil atendimentos mensais em 2006 para 31 mil 

pacientes cadastrados em 2010. 

♦ Hemocentro de Goiás qualificou os gestores para 

maior eficiência técnica, melhoria da ambiência 

com ampliação da Sala do Doador, abertura aos 

sábados e feriados. O Hemocentro de Goiás foi 

classificado entre os dez melhores do país, na 

avaliação da Hemorrede do Ministério da Saúde. 

Viabilizada área para a construção da sede do novo 

Hemocentro/GO. 

♦ Vigilância Sanitária e Ambiental de Goiás - SVISA-

GO foi escolhida como modelo dentre as vigilâncias 

de todo país e garantiu para a ANVISA certificação 

pela OMS/Opas como Autoridade Reguladora de 

Referência em Medicamentos para a Organização Pan-

Americana da Saúde (Opas).  



2850 – FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE – FUNESA 

424 

♦ Alcançadas parcialmente as coberturas vacinais até 

1(um) ano  de idade para: BCG, poliomielite, 

tetravalente, rotavírus humano, febre amarela, 

hepatite B e tríplice viral e alcançada 

homogeneidade inferior à 70% para todas as 

vacinas. Meta parcialmente cumprida 

♦ Este ano em Goiás (até o dia 18 de dezembro) foram 

notificados 107.419 casos de dengue. É o que 

revela o último boletim epidemiológico, referente 

a semana 50. Se comparado com o mesmo período do 

ano passado, o aumento de notificações é de 

158,4%, pois em 2009 foram registrados 41.567 

casos. Já o número de  óbitos passou de 46 em 2009 

para 71, em 2010, o equivalente a 54,3% de 

aumento. Nas últimas semanas, porém, os números da 

doença são menores em relação as mesmas semanas do 

ano passado. Na semana 46 desse ano, por exemplo, 

foram 468 notificações da doença, e em 2009 foram 

1044.Dos 246 municípios goianos, 234 apresentam 

notificação.  

♦  Elaboração e coordenação do Plano de Ação da Rede 

Integrada de Desenvolvimento do Entorno (RIDE 

Saúde 2008-2010) em parceria com a SES/DF, SES/MG 

E SMS de 22 municípios, contendo o planejamento 

completo para o setor de saúde da região. O plano 

prioriza o reforço do Programa de Saúde da 

Família, serviços de referência em urgência e 

emergência. 

♦ Contratação dos aprovados no concurso realizado 

pela secretária para suprir o déficit de 

servidores e substituição dos contratos 

temporários da saúde.    

♦ Capacitação de mais 10.000 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. 

♦ Implantadas 15 redes temáticas de atenção à saúde: 

Assistência a Influenza A (H1N1); rede de atenção 

as Urgências; organização dos serviços de alta 

complexidade em Oncologia; Cardiologia em alta 

complexidade; assistência em Nefrologia; 

assistência às pessoas Deficientes ação integral 

as ações de DST/HIVA/AIDS; ventilação não evasiva 

aos portadores de doença neuromuscular; pessoas 

osteonizada; paciente neurológico na alta 

complexidade; terapia nutricional; deficiência 

auditiva; assistência de alta complexidade em 

tratamento ortopédico; hemorede. 

♦ A Secretária de Saúde trabalhou junto aos 

municípios conseguindo homologação ao TCGM de 109 

municípios, 07 aguardando aprovação na CIT, 52 em 
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correção com os municípios e 59 pela equipe da 

SES/GO. Desenvolvimento da regionalização através 

de: Oficinas, assessoramento e visitas técnicas às 

microrregiões, voltadas à elaboração de 

instrumentos básicos de planejamento do SUS: 

Planos, Programações e Relatórios de Gestão. 

Elaboração do Relatório de Gestão de 2009; 

realizado o curso de atualização do PLANEJASUS 

oficina de regionalização. 

� 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 ; 

♦ Porcentagem da população do estado coberta pela 

ESF: (total da população cadastrada pelo ESF/ 

pela população total do Estado) x 100; 

♦ Razão de Mortalidade materna  : (Número de óbitos 

femininos na faixa etária de 10 a 49 anos/ 

Número de nascidos vivos) x 100.000; 

♦ Fiscalização Sanitária realizadas:    Numero de 

Fiscalização Sanitárias realizadas no Estado 

♦ Porcentagem de recursos de investimentos gastos 

na rede Ass. Ref .:  (somatório dos recursos 

gastos com investimento em unidades de saúde da 

rede assistencial de referência da SES / Total 

de recursos da SES) x 100; 

♦ Porcentagem de recursos de custeio gastos na 

rede assis. Ref.:  (somatório dos recursos gastos 

com custeio em unidades de saúde da rede 

assistencial de referência da da SES /Total de 

recursos da SES) x 100; 

♦ Numero de Auditorias Realizadas no Sistema de 

Saúde:  Numero de auditorias realizadas no 

Sistema de Saúde no Estado de Goiás; 

♦ Número de profissionais do setor saúde formados/ 

capacitados : Número de profissionais do setor 

saúde formados /capacitados; 
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♦ Porcentagem de municípios com instrumentos de 

planejamento em saúde:  (número de municípios + o 

Estado com os 3 instrumentos básicos de 

planejamento em saúde implantados / total de 

municípios + o Estado) x 100; 

♦ Nº de planos intra e intersetorial implantados:

Somatório do total de planos, programas e 

projetos intra e intersetorial implantados na 

SES/GO para favorecer condutas e ambientes 

saudáveis . 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 0 – ENCARGOS ESPECIAIS 

� Ação 7001 – Encargos com Inativos e Pensionistas 

PROGRAMA 1852 - PROGRAMA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA 

POPULAÇÃO 

� Ação 2518 - Operacionalização e Desenvolvimento das  

Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental 

Realizações: 

� DST/ HIV/ AIDS 

♦ Realizada supervisão no Centro de Testagem e 

Aconselhamento-CTA de Mineiros; 

♦ Realizada supervisões técnica para o 

acompanhamento das ações desenvolvidas nas 

seguintes Casas de Apoio para Adultos que Vivem 

com HIV/AIDS: Centro de Apoio ao Doente de AIDS - 

CADA e Fundação Viva a Vida. 

♦ Realizada supervisões técnica para o 

acompanhamento das ações desenvolvidas nas 

seguintes ONGs: Sociedade Oásis, Associação de 

Gays, Trangêneros e Lésbicas de Anápolis - AGTLA, 

Grupo pela Vidda, Casa da Criança e Adolescente 

Talitha kum, Associação Ipê Rosa, Grupo AAVE, 

Fórum de Transsexuais de Goiás, Centro de 

Valorização da Mulher - CEVAM, Condomínio 

Solidariedade, Associação Jataiense de Direitos 

Humanos - AGDH e Grupo Oxumaré de Direitos 

Humanos de Negritude e Homossexualidade. 

( X ) Gestão Participativa       

(   ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    
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♦ Assessorado por meio de supervisão técnica o 

Gestor Municipal de Saúde de Luziânia e Jataí 

para a formação do Grupo Gestor Municipal do 

Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas; 

♦ Revisados os Planos de Ações e Metas dos 10 

municípios qualificados para a Política de 

Incentivo: Anápolis, Caldas Novas, Itumbiara, 

Jataí, Goiânia, Luziânia, Rio Verde, Planaltina e 

Santo Antônio do Descoberto; 

♦ Confeccionados materiais educativos para a 

campanha do carnaval (camisetas, panfletos e 

folderes) e do Dia Mundial de luta contra a AIDS 

(camisetas, cartazes, folderes e divulgação em 

rádio e TV) 

♦ Foram elaborados e estão em fase de confecção 

folderes e cartazes relacionados à área técnica 

de DST/AIDS. 

♦ Adquiridos preservativos masculinos para 

desenvolvimento das ações de DST/HIV/AIDS 

♦ Aquisição de Fórmula Infantil para crianças 

expostas ao HIV. 

� ÁREA TÉCNICA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA 

DENGUE 

♦ Monitoramento semanal dos indicadores 

epidemiológicos e entomológicos através de 

boletins e informes técnicos;  

♦ Conferência semanal da base de dados; 

♦ Elaboração do plano emergencial de intensificação 

das ações de controle da dengue no estado de 

Goiás;  

♦ Parecer técnico referente ao memorando 

343_GAB_SES de 26 de Janeiro de 2010; 

♦ Investigação de casos 

♦ Investigação de 18 óbitos com recomendações para 

a rede assistencial; 

♦ Reunião com gestores estadual / municipal 

(municípios de alto risco) e Coordenador nacional 

da Dengue para avaliação dos indicadores e adoção 

de estratégias de controle estratificadas por 

locais de maior risco; 

♦ Reunião de sensibilização e intensificação das 

ações de controle do vetor com os gestores da 

região metropolitana;  
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♦ Reunião com Comitê de Crise e secretária de 

estado de saúde para apresentação e aprovação do 

plano emergencial de intensificação das ações de 

controle da dengue no estado de Goiás; 

♦ Participação em reuniões do comitê de mobilização 

- apresentação da situação epidemiológica da 

dengue no Brasil e no Estado de Goiás. 

♦ Reunião do comitê técnico estadual de avaliação 

dos casos graves e óbitos por dengue: 11 

reuniões;  

♦ Reunião para adequação do plano estadual de 

controle da dengue de acordo com as diretrizes 

nacional: 2 reuniões; 

♦ Elaboração de sete Projetos de Capacitação: em 

manejo clínico do paciente, em protocolo 

investigação de óbitos de dengue, em atualização 

e adequação do plano estadual de contingência da 

dengue, em análise de bases de dados e 

classificação de casos graves de dengue, em 

vigilância epidemiológica, tabwin e cálculo dos 

principais indicadores, para as Oficinas para 

assessorar os municípios para elaboração do plano 

municipal de intensificação das ações de controlo 

do vetor; para o I Seminário Estadual de 

avaliação das estratégias de combate ao vetor e 

atenção aos pacientes com dengue; 

♦ Palestra com a temática “Ciclo do Aedes Aegpty e 

ações de controle do vetor” no município de 

Anicuns; 

♦ Palestra sobre dengue – situação epidemiológica e 

vigilância epidemiológica - para médicos da 

Unimed (aproximadamente 50 profissionais); 

♦ Palestra na Escola de Saúde Pública; 

♦ I Seminário Estadual de avaliação das estratégias 

de combate ao vetor e atenção aos pacientes com 

dengue; 

♦ 11 Oficinas para assessorar os municípios para 

elaboração do plano municipal de intensificação 

das ações de controlo do vetor nos seguintes 

municípios: Goiânia, Aparecida de Goiânia, 

Trindade, Senador Canedo, Rio Verde, Anápolis, 

Aragarças, Iporá, Ceres, Rialma e Campos Belos; 

♦ Capacitação em manejo clínico e condução do 

paciente com dengue para médicos e enfermeiros: 

141 profissionais capacitados entre médicos e 

enfermeiros; 

♦ Capacitação dos fiscais do CREIA/GO; 

♦ Capacitação dos coordenadores dos NVE municipais 

em ações de vigilância epidemiológica e tabwin 

para 120 municípios e 15 regionais; 
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♦ Curso de qualificação para supervisores de 

região, Núcleos de apoio ao controle de endemias, 

regionais de saúde e alguns municípios 

prioritários: 24 supervisores e 8 SETEC e chefes 

do NACE;  

♦ Duas oficinas para revisão, atualização dos 

planos municipais de acordo com as diretrizes do 

PNCD (Plano Nacional de Controle da Dengue: 

região metropolitana (Goiânia, Inhumas, Guapó, 

Nova Veneza, Aparecida de Goiânia, Brazabrantes, 

Goianápolis, Hidrolandia, Aragoiania, Nerópolis, 

Bela Vista, Pirenópolis, Goianira, Trindade, 

Santo Antonio de Goiás, Caldazinha, Abadia de 

Goiás, Caturaí, Professor Jamil, Bonfinópolis) e 

região entorno sul e norte (Águas lindas de 

Goiás, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, 

Luziânia, Novo Gama, Planaltina de Goiás, Santo 

Antônio de Goiás, Valparaíso de Goiás));   

♦ 16 Capacitações em manejo clínico e diagnóstico 

de dengue (médicos e enfermeiros dos municípios 

de todas as regionais de saúde); 

♦ Capacitação sobre protocolo de investigação de 

óbitos por dengue para os coordenadores dos NVEH, 

coordenadores dos NVE municipais dos municípios 

com ocorrência de óbitos em 2010 e supervisores 

das ARS; 

♦ Oficina com gestores dos municípios que 

registraram óbitos confirmados de dengue em 2010; 

♦ Oficina para avaliação e adequação dos planos de 

contingência estadual e do município de Goiânia.   

♦ Supervisão para avaliação da execução do plano 

municipal de Aragarças; 

� VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS DOENÇAS 

EXANTEMÁTICAS 

♦ Realizada uma análise sistemática dos bancos de 

dados para monitoramento da situação 

epidemiológica por bimestre: 6 análises do banco; 

♦ Realizada uma conferência do banco de dados de 

Gestante vacinada inadvertidamente com vacina 

contra rubéola para complementar dados referentes 

a exames de laboratório; 

♦ Corrigir e enviar ao Ministério da Saúde 

informações sobre 101 casos suspeitos de Rubéola 

e 24 casos suspeitos de SRC dos anos 2009 e 2010; 

♦ Relatório dos casos confirmados de SRC de 2009 e 

reinvestigados (dois casos) para Ministério da 

Saúde; 
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♦ Avaliação sobre a situação epidemiológica da 

varicela: Em virtude do aumento de notificação de 

casos pelo HDT. Detectado aumento do número de 

casos registrados e de internações pelos dados do 

SIH/SUS em relação aos meses e ano anterior; 

♦ Acompanhamento da investigação de todo caso 

suspeito de Síndrome da Rubéola Congênita – SRC 

notificados em 2010: 27 casos suspeitos; 

♦ Investigação da situação sorológica para rubéola 

das mães dos casos suspeitos de SRC de 2009 e 

2010 no banco de dados da APAE com o objetivo de 

complementar investigação e encerrar o caso; 

♦ Reinvestigação por revisão de prontuários dos 

casos confirmados ou inconclusivos de SRC dos 

2007 e 2008: 5 casos reinvestigados; 

♦ Acompanhamento das investigações dos casos 

suspeitos de sarampo e complementar a 

investigação: Registrados casos suspeitos em 

Caçu, Senador Canedo, Mozarlândia e Cidade 

Ocidental: todos foram descartados; 

♦ Reunião com representantes da Vigilância 

Epidemiológica do Ministério da Saúde, Distrito 

Federal e Rio de Janeiro sobre SRC em Brasília o 

objetivo de reavaliar casos de SRC dos 2007 e 

2008 para a documentação de Certificação de 

Eliminação da Rubéola no Brasil para agosto de 

2010; 

♦ Reunião com LACEN e Ministério da Saúde - MS 

sobre rubéola e sarampo com o objetivo de atender 

a solicitação do Ministério da Saúde como parte 

da supervisão feita MS para avaliar indicadores 

de doenças exantemáticas. 

♦ Participar de capacitação de três dias em 

Investigação de surto de doenças de transmissão 

respiratória em Brasília; 

♦ Elaboração de nota técnica sobre medidas de 

controle do sarampo: Distribuída para as 

regionais de saúde, HDT, HMI e outros 

profissionais que realizam trabalho conjunto com 

a VE estadual, incluindo membro da Sociedade 

Goiana de Infectologia; 

♦ Elaboração de uma nota técnica sobre varicela: Em 

virtude da situação epidemiológica; 

♦ Seminário de Avaliação dos Programas de 

Erradicação da Poliomielite, Doenças 

Exantemáticas e Síndrome da Rubéola Congênita – 

SRC: participação de cerca de 80 profissionais 

dos municípios, regionais e Núcleos de 

Epidemiologia Hospitalar. 
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♦ Assistida palestra sobre medicina do viajante 

apresentada pelo professor da UFG, Dr. Zapatta; 

♦ Participação de oficina sobre elaboração de rede 

de assistência realizada em Pirenópolis; 

♦ Realizada visita domiciliar ao caso confirmado de 

SRC em Caldas Novas com o objetivo solicitação do 

Ministério da Saúde que preparava a documentação 

de Certificação de Eliminação da Rubéola no 

Brasil para agosto de 2010. 

� VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA INFLUENZA 

♦ Reunião de avaliação da VE da Influenza nas 

unidades sentinelas de Goiânia, Chácara do 

Governador e Cais Finsocial devido a problemas na 

alimentação do banco de dados e coleta de 

material para exames de influenza sazonal;  

♦ Reunião com LACEN, Vigilância Epidemiológica do 

município de Goiânia e representantes das 

unidades sentinelas sobre não cumprimento da meta 

pactuada no SISPACTO: coletar no mínimo 5 

amostras por semana por unidade sentinela; 

♦ Participação nas 12 reuniões quinzenais e 01 

mensal do Comitê de Crise sobre análise da 

situação epidemiológica e avaliação de impacto 

das ações adotadas; 

♦ Reunião com Vigilância Epidemiológica de Goiânia 

para definição de fluxos de notificação dos casos 

de 2010;  

♦ Reunião com os Núcleos de Epidemiologia 

Hospitalar para definição de fluxo de 

notificação, discussão sobre os indicadores de 

vigilância, critérios de notificação e coleta de 

material para realização de exames dos casos 

suspeitos e notificação de Eventos adversos pós-

vacinais. 

♦ Participação no Seminário sobre Vacina contra 

Influenza H1N1; 

♦ Participação da videoconferência promovida pelo 

MS para definição do prazo para encerramento das 

correções do banco de dados 2009 e esclarecimento 

de dúvidas sobre encerramento dos óbitos sem 

exames laboratoriais do ano 2009 e novas 

definições para 2010.  

♦ Processamento e análise quinzenal da situação 

epidemiológica da Influenza H1N1 no ano de 2010 e 

um consolidado preliminar da situação em 2009; 

♦ Complementação da investigação de todos os casos 

graves internados e óbitos ocorridos em 2010; 
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♦ Complementação da investigação dos casos e óbitos 

ocorridos em 2009: encerramento dos casos e 

óbitos e inclusão de casos não digitados no 

sistema; 

♦ Divulgação de 11 boletins sobre a situação 

epidemiológica no site da Secretaria de Estado da 

Saúde de Goiás;  

♦ Análise de dados sobre internações e óbito por 

influenza nos últimos três anos em Goiás, tendo 

como fonte o DATASUS. 

♦ Avaliação comparativa sobre número de casos de 

2010 e mesmo período de 2009; 

♦ Divulgação de um boletim com os dados finais 

sobre a situação epidemiológica no site da 

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás em 2009. 

♦ Supervisão das atividades desenvolvidas nas 

unidades sentinelas (Chácara do Governador e Cais 

Finsocial) com objetivo de avaliar os 

indicadores. Foi dado um prazo de um mês para que 

a situação seja reorganizada com possibilidade do 

Cais Finsocial deixar de ser unidade sentinela; 

♦ Supervisão na unidade sentinela Chácara do 

Governador; 

♦ Proferida palestra no Conselho Regional de 

enfermagem. 

Observações: 

♦ Em 2009 foram registrados 1589 casos suspeitos 

pelo vírus influenza H1N1. Destes, 720 foram 

confirmados.  O município com maior freqüência de 

casos notificados foi Goiânia com 216 

confirmados.  Foram notificados e investigados 

162 óbitos suspeitos por síndrome respiratória 

aguda grave causada pelo H1N1 sendo que 98 foram 

confirmados.  

♦ No dia 16/08/2010 foi declarado o fim da pandemia 

de influenza.  O Estado de Goiás permanece com 10 

casos confirmados no ano 2010. O número de casos 

registrados do sexo feminino foi de 2 casos e do 

sexo masculino 8. Em relação ao número de óbitos 

confirmados, 1 foi do sexo feminino e 2 no 

masculino. O coeficiente de mortalidade do Estado 

de Goiás permaneceu em 0,051 óbitos por 100000 

habitantes e a taxa de letalidade dos casos 

graves hospitalizados para 30%. Um total de 51 

casos suspeitos está em investigação pela 

Vigilância Epidemiológica, dentre eles 15 óbitos.  
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� IMUNIZAÇÃO 

♦ Realizado força tarefa para preparação da lista 

de trabalhadores da saúde do Estado de Goiás para 

a vacinação contra Influenza  

♦ Realizado seminário de divulgação da implantação 

da vacina pneumocócica 10 valente no Calendário 

Básico de Vacinação da Criança do Programa 

Nacional de Imunizações e da Vacina Contra 

Influenza H1N1 - 03/03/10 

♦ Realizado capacitação para implantação da vacina 

pneumocócica 10 valente no Calendário Básico de 

Vacinação da Criança do Programa Nacional de 

Imunizações e da Vacina Contra Influenza H1N1 – 

04 e 05/03/10. 

♦ Participação em reuniões do Comitê de Influenza 

Pandêmica – jan/out.  

♦ Realizado reuniões técnicas para determinação do 

fluxo para atendimento de eventos adversos graves 

pós-vacinação – Fev./Março 

♦ Monitoramento e assessoria das regionais de saúde 

na Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos 

graves pós vacinais - VE-EAPV. 

♦ Realizado supervisão na Central Estadual de Rede 

de Frio – 24/02/10  

♦ Realizada Campanha de Vacinação do Idoso – 

Maio/10 

♦ Realizada Campanha de Vacinação Contra Influenza 

H1N1 nos grupos prioritários – 

Abril/Maio/Junho/Julho/Agosto.   

♦ Realizada a I etapa da vacinação contra 

poliomielite – Jun-10.  

♦ Realizadas 5 capacitações com profissionais de 

saúde do estado das 16 regionais de saúde e dos 

246 municípios, para implantação da vacina 

pneumocócica 10 valente no Calendário Básico de 

Vacinação da Criança do Programa Nacional de 

Imunizações – Maio/Junho. 

♦ Realizada Capacitação de técnicos em salas de 

vacinas na Estrada de Ferro (Catalão) - setembro. 

♦ Realizada vacinação Contra Influenza H1N1 na 

Rodovia dos  

♦ Romeiros em Trindade - 1, 2, 3 e 4/07/10. 

♦ Assessoria nos municípios com baixas coberturas 

vacinais das Regionais de Saúde de Porangatu e 

Luziânia - 12 a 16/07/10. 

♦ Reunião com Regionais de Saúde para preparação da 

Campanha de vacinação contra a poliomielite. 
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♦ Realizada a I I etapa da vacinação contra 

poliomielite – Ago -10.  

♦ Realizadas 5 capacitações com profissionais de 

saúde do estado  para as 16 regionais de saúde e 

dos 246 municípios, para implantação da vacina 

meningocócica Conjugada C no Calendário Básico de 

Vacinação da Criança do Programa Nacional de 

Imunizações – 20, 23, 24, 25, e 26/08/10. 

♦ Realizada Capacitação de técnicos em salas de 

vacinas na Regional de Saúde Oeste II - São Luis 

de Montes Belos 18 a 22/10/10. 

♦ Realizadas duas reuniões técnicas com Regionais 

de Saúde – em outubro de 2010. 

♦ Realizada supervisão no CRIE (Centro de 

Referência para Imunobiológicos Especiais) do 

Hospital Materno Infantil- HMI e nas subunidades 

do CRIE do Hospital de Urgências de Goiânia- 

HUGO, Hospital das Clínicas- HC e Hospital de 

Doenças Tropicais – HDT - novembro. 

♦ Realizada capacitação com profissionais de saúde 

da Estratégia de Saúde da Família da Regional de 

Saúde Pirineus – Anápolis 30/11 e 01/12. 

♦ Monitoramento e assessoria das regionais de saúde 

na Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos 

graves pós - vacinais - VE-EAPV. 

♦ Realizada Capacitação de técnicos em salas de 

vacinas na regional Rio Vermelho – Goiás de 13 a 

17/12/10. 

♦ Alcançadas parcialmente as coberturas vacinais 

até 1(um) ano  de idade para: BCG, poliomielite, 

tetravalente, rotavírus humano, febre amarela, 

hepatite B e tríplice viral e alcançada 

homogeneidade inferior à 70% para todas as 

vacinas. 

� DOENÇAS BACTERIANAS AGUDAS (MENINGITE, TÉTANO 

ACIDENTAL E NEONATAL) 

♦ Treinamento realizado pelo Ministério da Saúde 

para o estudo de efetividade da vacina anti-

pneumocócica 10 valente no Brasil, nos dias 16 e 

17.09.2010 

♦ Acompanhamento de casos notificados de meningite, 

tétano neonatal e acidental. 

♦ Repasse das fichas de investigação de Meningite, 

Tétano Acidental e neonatal notificados em 

Goiânia ao município de residência. 

♦ Realização de busca ativa dos casos de Tétano 

Neonatal nos municípios potencialmente de risco 

(população com menos de 1000 nascidos vivos/ano, 
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incluindo as áreas de risco das capitais e 

municípios das regiões metropolitanas, no total 

de 229 municípios). 46% dos 229 municípios 

realizaram busca ativa. 

♦ Participação em reuniões com equipe técnica do MS 

para discussões do projeto de pesquisa sobre 

estudo da efetividade da vacina - 10 valente 

contra doença pneumocócica invasiva, nos dias 

18,19 de maio e 22,23 de junho de 2010. 

♦ Visitas realizadas pela equipe técnica do 

Ministério da Saúde, LACEN e Vigilância 

Epidemiológica da Área das Doenças Bacterianas 

Agudas da Superintendência de Políticas de 

Atenção Integral à Saúde às Unidades de Saúde de 

referência para o projeto de estudo da 

efetividade da vacina 10 valente contra doença 

pneumocócica invasiva, no dia 10.04.2010. 

♦ Unidades de Referência:  

Hospital de Doenças Tropicais 

Hospital Materno Infantil de Goiânia 

CAIS Finsocial 

CAIS Curitiba 

CAIS Chácara do Governador 

CIAMS Novo Horizonte 

♦ Treinamento realizado pelo LACEN e Vigilância 

Epidemiológica Estadual para os técnicos do 

laboratório do Hospital de Doenças Tropicais, 

Hospital Materno Infantil de Goiânia, CAIS 

Finsocial, CAIS Curitiba, CAIS Chácara do 

Governador e CIAMS Novo Horizonte, na coleta de 

sangue, líquor, fluido pleural para o estudo de 

efetividade da vacina anti-pneumocócica 10 

valente no Brasil. 

♦ Orientações as Regionais de Saúde e Núcleos de 

Vigilância dos Municípios sobre resultados de 

exames e quimioprofilaxia dos contatos de casos 

de Meningite. 

♦ Recebimento dos consolidados de resultado de 

exames de Meningite enviados pelo LACEN e 

encaminhados a todas as Regionais; 

♦ Envio semanal do relatório de notificação 

negativa de Tétano Neonatal e Acidental ao 

Ministério da Saúde. 

♦ Supervisão técnica realizada pela equipe: 

Vigilância Epidemiológica, LACEN, rede 

laboratorial da Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia ás Unidades de Referência para o Projeto 

de estudo da efetividade da vacina anti-

pneumocócica 10 valente, com o objetivo de 
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detectar as dificuldades encontradas na coleta de 

amostras de líquor e hemocultura. 

♦ Situação Epidemiológica Atual das Meningites e 

Tétano 

♦ Número de casos confirmados de tétano neonatal, 

Goiás, 1990 -2010. 

� TUBERCULOSE 

♦ Supervisão no sistema de informação nas Regionais 

de Saúde Central, Estrada de Ferro, Nordeste e 

Pirineus, bem como nos municípios de Goiânia, 

Aparecida de Goiânia, Catalão, Pires do Rio, 

Campos Belos e Anápolis; 

♦ Supervisão Regionalizada nas atividades de 

controle da Tuberculose nas Regionais: Estrada de 

Ferro e Nordeste; 

♦ Supervisão específica nas ações de Vigilância e 

Controle da Tuberculose nos municípios de:  

♦ Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Padre 

Bernardo, Cidade de Goiás, Itaberaí, Itapuranga, 

Mineiros, Jataí, Rio Verde, Posse, Formosa, 

Planaltina, Novo Gama, Luziânia, Valparaiso, 

Cidade Ocidental, Cristalina, Uruaçu, Itapaci, 

Santa Terezinha e Campos Verdes; 

♦ Levantamento de informações para preenchimento de 

questionário sobre a situação do Teste 

Tuberculínico (PPD) no Estado de Goiás, elaborado 

pelo CRPHF/MS; 

♦ Levantamento de dados para avaliação da situação 

do agravo no Sistema Prisional solicitado pelo 

MS; 

♦ Participação em reunião com técnico da Agência 

Prisional para avaliação dos dados para 

preenchimento do questionário sobre a situação da 

Tuberculose no sistema prisional, solicitado pelo 

MS; 

♦ Avaliação dos indicadores relativos ao ano 2009 

por Regional e seus municípios de abrangência; 

♦ Elaboração e encaminhamento das metas dos 

indicadores para 2010 por município de 

abrangência das Regionais de Saúde; 

♦ Elaboração de Informe Técnico sobre critérios 

para solicitação de cultura para tuberculose; 

♦ Reorganização do material para capacitação da 

Atenção Básica – Módulo: Tuberculose; 

♦ Participação nos Encontros de Avaliação e 

Monitoramento das atividades desenvolvidas para 

Tuberculose e Hanseníase no município de Goiânia; 
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♦ Avaliação dos indicadores através dos livros de 

registros de Sintomáticos Respiratórios e 

Acompanhamento dos Pacientes; 

♦ Avaliação dos dados relativos à coinfecção TB/HIV 

e dos casos atendidos no HDT para providências 

específicas; 

♦ Monitoramento do banco de dados em 100% das 

Regionais através dos instrumentos de avaliação 

(conferência, duplicidades, inconsistências 

etc.); 

♦ Treinamento em serviço nas ações de Vigilância e 

controle da Tuberculose para técnica da Agência 

Prisional de Aparecida de Goiânia; 

♦ Assessorado às Regionais de Saúde na realização 

de capacitações em ações de controle; 

♦ Realizada assessoria e monitoramento das 

atividades de supervisão realizada pelas 

Regionais de Saúde. 

♦ Implementação das ações de diagnóstico e 

tratamento nas Unidades Básicas de Saúde para 

manutenção da cobertura das ações de controle da 

Tuberculose nas UBS; 

♦ Reunião para orientação, como utilizar o álbum 

seriado de mesa para equipe do Programa Controle 

da Tuberculose, dos municípios de Rio Verde, 

Anápolis e Goiatuba. 

♦ Participação no Seminário de Tuberculose no 

Sistema Prisional, - PNCT/MS; 

♦ Apoio as SMS para o desenvolvimento das ações no 

dia Mundial de Combate a Tuberculose e produzir 

material educativo; 

♦ Assessoramento e fornecimento material para 

capacitação regionalizada no Novo Esquema de 

Tuberculose – Dose Fixa Combinada; 

♦ Assessoramento na capacitação da Dose Fixo 

Combinada aos profissionais médicos e enfermeiros 

do município de Aparecida de Goiânia. 

♦ Capacitação sobre Dose Fixa Combinada de 

Tuberculose, para médicos, enfermeiros e técnicos 

de laboratórios dos municípios, Niquelândia, 

Planaltina, Minaçu, Itapaci, São Luis dos Montes 

Belos, Cristalina e outros. 

♦ Participação em reunião no LACEN, para 

conhecimento e avaliação do relatório de visita 

técnica, após supervisão realizada pelo Centro de 

Referência Professor Hélio Fraga (CRPHF) em 

outubro/09, para estabelecer providências em 

conjunto diante dos problemas levantados; 
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♦ Distribuição e orientação quanto a utilização do 

álbum seriado de mesa sobre tuberculose, para 

municípios e regionais; 

♦ Produzido e Confeccionado 2.500 álbuns seriados 

de mesa, contendo informações sobre tuberculose 

para os usuários e profissionais de saúde e 2.000 

Cartaz da Atenção Básica, com informação sobre - 

Dose Fixa Combinada. 

� DST/ HIV/ AIDS 

♦ Repasse de informações (Ficha de Investigação) 

para os municípios de residência tomar 

conhecimento dos casos de sua área; 

♦ Supervisão indireta do sistema de informação 

SINAN todas as Regionais e municípios sede de CTA 

e SAE; 

♦ Repasse de informações (fichas de investigação) 

de Hepatites B e C para outros Estados através de 

Fax e encaminhamento da ficha para municípios de 

residência tomar conhecimento dos casos de sua 

área e executarem ações de Vigilância; 

♦ Elaboração de informe técnico de notificação e 

conduta ética dos profissionais com paciente com 

AIDS; 

♦ Reunião para composição do Grupo Gestor Estadual 

e Apresentação do “Perfil Epidemiológico em 

adolescentes, de Goiás” para o projeto “Saúde e 

Prevenção nas Escolas (SPE)”, que será implantado 

no Estado de Goiás em parceria com SES/MEC/ MS/ 

ONGs/Faculdades; 

♦  Reunião e Apresentação da situação 

Epidemiológica do Estado de Goiás para o 

lançamento do Plano Estadual de Enfrentamento de 

Gays, HSH e Travestis; 

♦ Participação no seminário de Dengue; 

♦ Participação da reunião sobre a vacinação e 

orientações da Influenza H1N1; 

♦ Distribuição de cânulas de Biopsia Hepática 

enviado pelo ministério da saúde para hospitais 

de referência. 

♦ Correção de perfil epidemiológico dos municípios 

financiados pelo PAM; 

♦ Elaboração do Perfil 2009 para confecção e 

distribuição do Boletim Epidemiológico; 

♦ Distribuição para as regionais de oficio circular 

encaminhado pelo Ministério da Saúde a fim de 

informações de novas alterações do SINAN-NET. 
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♦ Participação da reunião de encerramento da 

parceria da fundação DAYME com o Estado de Goiás. 

♦ Reunião para construir uma portaria para Estado 

juntamente com a Associação Médica de Goiânia com 

o objetivo de mobilizar os profissionais para a 

regularização ou norma na realização do teste 

(VDRL e Teste HIV) em todas as gestantes.   

♦ Participação de oficina de elaboração do PAM de 

aparecida de Goiânia. 

♦ Conferência do banco de dados de Jataí e Ceres, e 

encaminhados as respectivas regionais os dados de  

AIDS, Sífilis e Gestante HIV. 

♦ Conferência do banco de dados de Gestante HIV do 

município de Goiânia e Macro-Goiânia. 

♦ Envio de declarações de óbito para as regionais 

incluírem no sistema. 

♦ Reunião com o município de Goiânia sobre 

possíveis erros de fluxo entre HDT e Município. 

♦ Supervisão e atualização do banco de dados 

juntamente com representante do MS a fim de 

futuros cruzamentos dos dois bancos, Estado e 

Ministério.   

♦ Participação da reunião de preparação da 1º etapa 

da campanha de vacinação contra poliomielite e 

capacitação para implantação da vacina contra 

pneumococo 10 valente (conjugado). 

♦ Reunião com o técnico do Ministério da Saúde, 

Secretaria Municipal de Goiânia, Secretaria 

Municipal de Aparecida de Goiânia, e Macro 

Goiânia para repasse das alterações no fluxo de 

notificação, a fim de que, não haja transtorno 

nas futuras alterações no banco de dados (fluxo 

de retorno).  

♦ Elaboração e encaminhamento de ofícios aos 

hospitais que receberam as cânulas de biopsia 

hepática, solicitando o quantitativo que já foram 

usados.  

♦ Elaboração dos projetos de capacitação que está 

contemplado no PAM de 2010. 

♦ Participação da caminhada de abertura da campanha 

da vacinação de H1N1. 

♦ Elaboração do perfil epidemiológico de Hepatites 

Virais do Estado de Goiás 

♦ Participação na campanha de vacinação de H1N1. 

♦ Participação da reunião para elaboração do V 

Simpósio Goiano de DST e V Seminário Goiano de 

Sífilis. 
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♦ Participação da reunião para avaliação da 

Tuberculose no Estado de Goiás. 

♦ Elaboração do Perfil Epidemiológico de AIDS em 

Adolescentes para elaboração do Projeto Saúde 

Prevenção nas Escolas – SPE. 

♦ Participação do curso de atualização na 

Profilaxia de Transmissão Vertical do HIV em 

Maternidades junto ao projeto Sentinela e projeto 

Nascer. 

♦ Participação da reunião de Monitoramento de Ações 

de Vigilância em Saúde- PAVS, do ano de 2009. 

♦ Participação na Áudio conferência de Hepatites 

Virais. 

♦ Distribuição dos convites para os serviços de 

referências da Oficina de Vigilância 

Epidemiológica de HIV/AIDS e Coinfecção de 

Tuberculose. 

♦ Distribuição dos convites para os serviços de 

referências da Oficina de Vigilância 

Epidemiológica de Hepatites Virais.  

♦ Planejamento, organização e solicitação dos 

profissionais que irão participar das oficinas de 

Vigilância Epidemiológica do V Simpósio de DST e 

V Seminário de Combate a Sífilis. 

♦ Participação da reunião para a construção da 

política Estadual de Sangue e Hemocomponentes. 

♦ Participação do Curso Macrorregional de 

Vigilância Epidemiológica das DST: Sífilis 

Adquirida e Síndrome do Corrimento Uretral 

Masculino em Brasília  

♦ Participação das Reuniões da organização do V 

Simpósio de DST e V Seminário de Combate a 

Sífilis. 

♦ Solicitação de monitores que irão ministrar as 

oficinas de Vigilância Epidemiológica do V 

Simpósio de DST e V Seminário de Combate a 

Sífilis. 

♦ Reunião com o monitor/ Facilitador para a 

organização da apresentação da oficina de 

HIV/AIDS e Coinfecção em Tuberculose (V Simpósio 

Goiano de DST e V Seminário Goiano de Sífilis). 

♦ Monitorar via regional de saúde e núcleos de 

Vigilância Epidemiológica Municipal a notificação 

e acompanhamento da sífilis em gestante (PAM) 

♦ Oficina de HIV/AIDS e Coinfecção em Tuberculose 

(V Simpósio Goiano de DST e V Seminário Goiano de 

Sífilis), PAM. 
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♦ Oficina de Vigilância Epidemiológica de Hepatites 

Virais. (PAM) 

♦ Elaboração de oficio e Dispensação para as 

Regionais de Materiais Protocolo clinicam e 

diretrizes terapêuticas de Hepatites Virais.   

♦ Participação de reunião no LACEN da implantação 

do novo sistema de Gerenciador de Ambiente 

Laboratorial (GAL).  

♦ Distribuição de Materiais Informativo/ Educativo 

de Hepatites Virais para as Regionais. 

♦ Reunião para apresentação e construção do PAM do 

Município de Goiânia. 

♦ Oficina do PAM Estadual e apresentação do Perfil 

epidemiológico de DST/HIV/AIDS. 

♦ Participação do V Simpósio Goiano de DTS e V 

Seminário Goiano de Sífilis. 

♦ Atualização do Perfil Epidemiológico de AIDS em 

Adolescentes para execução do Projeto Saúde 

Prevenção nas Escolas – SPE. 

♦ Reunião com a coordenação de DST/HIV/AIDS para 

definição da campanha de 1º de Dezembro, (Dia 

Mundial de Luta Contra AIDS). 

♦ Participação da Oficina temática pré-amostra e 

apresentação da 1º Amostra do SPE (Saúde 

Prevenção nas Escolas). 

♦ Reunião com a Coordenação Estadual de 

DST/HIV/AIDS e APAE para definição do fluxo do 

município de Aparecida de Goiânia. 

♦ Reunião com a Superintendente para conhecimento 

do serviço, perspectivas para 2011. 

♦ Participação da Reunião Macro-Regional em Caldas-

Novas prestação de contas do PAM. 

♦ Participação na oficina de atualização para os 

profissionais das Maternidades em Redução da 

Transmissão Vertical da Sífilis Congênita e HIV e 

apresentação da ficha de Notificação/Investigação 

de Sífilis Congênita e orientação quanto a forma 

de preenchimento. 

♦ Participação da reunião de nova formulação da 

PAVS. 

♦ Participação na mobilização do dia 1° de 

Dezembro, dia mundial da luta contra a AIDS. 

♦ Capacitação do SINAN (Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação). 
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♦ Reunião com LACEN, orientação quanto ao 

preenchimento do diagnóstico situacional dos 

programas de hepatites. 

♦ Organização e participação na Videoconferência de 

Hepatites Virais. 

♦ Reunião para o repasse do formulário do 

diagnóstico situacional dos programas de 

hepatites aos Municípios prioritários das 

Hepatites (Luziânia, Águas Lindas, Aparecida de 

Goiânia, Goiânia), de acordo com a 

Videoconferência.  

♦ Correção do Perfil Epidemiológico dos Municípios 

prioritários que contém PAM (Plano de Ações e 

Metas) que são: Caldas-Novas, Planaltina, Santo 

Antonio do Descoberto, Anápolis, Aparecida de 

Goiânia, Itumbiara, Rio Verde, Município de 

Goiânia. 

♦ Reunião de Articulação para repasse de informação 

do treinamento, que ocorrerá em fevereiro para as 

regionais sobre avaliação dos agravos para 

pactuação. 

♦ Formulação de Informações Epidemiológicas para o 

Site da Secretaria (www.saude.go.gov.br).  

♦ Elaboração e Repasse do Perfil Epidemiológico de               

DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais de 1984 a 2010*. 

� HANSENÍASE 

♦ Monitoramento do banco de dados SINAN-HANS em 

100% das Regionais de Saúde através dos 

instrumentos de avaliação (relatório de 

conferência, fichas de notificação, correção e 

vinculação de duplicidades): 

♦ Monitoramento do banco de dados em 100% das 

Regionais de Saúde dos casos de hanseníase com 

data da alta em branco; 

♦ Monitoramento do banco de dados em 100% das 

Regionais de Saúde dos casos de hanseníase com 

modo de entrada RECIDIVA e os casos em menores de 

15 anos; 

♦ Participação nos Encontros de Avaliação e 

Monitoramento das Atividades Desenvolvidas em 

Hanseníase e Tuberculose do município de Goiânia; 

♦ Participação na Reunião com Assistência 

Farmacêutica, Vigilância Sanitária e Áreas 

Técnicas para discussão do fluxo de dispensação 

da Talidomida; 

♦ Capacitação em Serviço no Sistema de Informação 

SINANNET, para os profissionais do Núcleo de 

Vigilância Epidemiológica das Regionais de Saúde, 

São Patrício/Ceres, Oeste I/Iporá, 

Central/Goiânia, Centro-Sul/Aparecida de Goiânia; 
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♦ Participação em conjunto com os assessores do 

Ministério da Saúde, na assessoria nos municípios 

de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade e 

Senador Canedo e Regional de Saúde Central e 

Centro Sul, nas atividades da Vigilância 

Epidemiológica. 

♦ Análise dos indicadores de Hanseníase dos 

municípios e Regionais de Saúde. 

♦ Elaboração do perfil epidemiológico em 100% das 

Regionais de Saúde e município (16 produtos). 

♦  Supervisão no sistema de informação SINAN-NET, 

nas Regionais e Saúde Central, Centro-Sul, 

Pirineus. 

� DOENÇAS NÃO TRANSMISSIVEIS 

♦ Assessoria às Secretarias Municipais de Saúde nas 

ações que envolvem as doenças e agravos não 

transmissíveis; 

♦ Participação em capacitação do MS: Prevenção e 

Cuidado a Doenças Crônicas Não-Transmissíveis; 

♦ Realização de Oficinas de Educação Alimentar e 

Nutricional em 6 Regionais de Saúde; 

♦ Cooperação técnica ao CONESAN – Conselho Estadual 

de Segurança Alimentar e Nutrição. 

� HANTAVIROSE 

♦ Distribuição de material técnico informativo via 

Regionais de Saúde para profissionais e à 

população – cartazes panfletos e Mascaras. 

♦ Realização de Seminário direcionado a médicos e 

profissionais de vigilância. 

♦ Acompanhamento de casos suspeitos no Município de 

Anápolis. 

� LEISHMANIOSE 

♦ Elaborado o Relatório Atividades de Vigilância e 

Controle para envio à Coordenação Nacional/MS.  

♦ Envio de Nota Técnica sobre Diagnóstico e 

Tratamento da Leishmaniose Visceral às Regionais 

de Saúde e Nace’s. 

♦ Realização de Seminário de Saúde Pública 

Veterinária em parceria Conselho Regional de 

Medicina Veterinária de Goiás. 
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♦ Elaboração e envio de palestras sobre diagnóstico 

das leishmanioses aos educadores em saúde (NIEC). 

♦ Acompanhadas as atividades de inquérito canino e 

divulgação resultados exames realizados pelo 

LACEN.  

♦ Assessoria ao Município de Caldas Novas 

Pirenópolis, Uruaçu e Jussara implementação do 

Plano de Vigilância e Controle das Leishmanioses. 

♦ Participação como palestrante no Seminário do 

Consórcio Serra da Mesa (CIDISEM) 16/09/2010 

♦ Acompanhadas as atividades de captura 

flebotomínica solicitada pelos municípios e 

realizada pela Seção Entomologia LACEN. 

♦ Realização de Seminário de Vigilância e Controle 

das Leishmanioses direcionado a diversos 

profissionais de vigilância, pesquisa e controle. 

� CHAGAS 

♦ Realização de pesquisas, classificação, exames 

dos triatomíneos e borrifação.  

♦ Realização de busca ativa e coleta para sorologia 

de novos casos suspeitos de Chagas Aguda. 

♦ Distribuição de materiais instrutivos e 

educativos. 

♦ Elaboração de parecer técnico sobre os domicílios 

da zona rural para realização das ações do 

Programa de Melhoria Habitacional. 

♦ Avaliação dos domicílios da zona rural dos 

municípios para realização das ações do Programa 

de Melhoria Habitacional. 

� HÍDRICAS E ALIMENTARES 

♦ Monitoramento da situação epidemiológica das 

Doenças Diarréicas Agudas e Transmitidas por 

Alimentos através das planilhas semanais de 

casos. 

♦ Capacitação dos digitadores do Sistema de 

Informação em Sistema de Vigilância 

Epidemiológica das Doenças Diarréicas Agudas – 

SIVEP/DDA realizado junto aos profissionais na 

SPAIS. 

♦ Digitação das planilhas de caso no Sistema de 

informação. 

♦ Investigação de surtos notificados. 
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♦ Confecção e distribuição de material educativo 

para as regionais de saúde e órgãos parceiros. 

� COORDENAÇÃO ESTADUAL EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

(CEAN) 

♦ Organização e execução do I Seminário Estadual da 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição; 

♦ Reunião dos Coordenadores Estaduais em 

Alimentação e Nutrição; 

♦ Reuniões sobre Programa Nacional de Suplementação 

de Ferro com SMS Cachoeira Dourada; 

♦ Reunião sobre os Programas e Sistemas de 

Alimentação e Nutrição com ARS Macro-Goiânia e 

Centro-Sul;  

♦ Participação na capacitação em Diabetes e 

Hipertensão em Brasília; 

♦ Elaboração e Impressão em Gráfica de Materiais 

Técnicos e Educativos de Alimentação e Nutrição; 

♦ Participação nas Reuniões do Conselho Estadual de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CONESAN) de 

Goiás; 

♦ Participação no I Encontro Goiano de Entidades de 

Nutricionistas. 

♦ Parceria com o Centro Colaborador em Alimentação 

e Nutrição da Região Centro – Oeste na 

organização de uma Reunião de parceiros na 

Implementação do Programa Saúde na Escola; 

♦ Reunião com comitê do Programa Bolsa Família, 

sendo que o tema de uma delas foi a Avaliação da 

Realidade do Povo Cigano em Goiás; 

♦ Organização e execução de uma Reunião com os 

Coordenadores Regionais em Alimentação e Nutrição 

na SPAIS; 

♦ Parceria na coleta de dados do Projeto “Estudo 

sobre o processo de Organização da Atenção Básica 

no Brasil: análise da Inserção do Programa de 

Saúde da Família nos municípios de grande porte e 

do desenvolvimento de ações estratégicas de 

alimentação e nutrição” da Universidade de 

Brasília em 1 Unidade Escola da Saúde da Família 

em Goiânia (Vila Mutirão) – solicitação 

encaminhada pela Gerência de Gestão da Atenção 

Básica;  

♦ Representação como delegada eleita por Goiás no 

Seminário Nacional de Alimentação e Nutrição no 

SUS: PNAN 10 anos em Brasília/DF; 



2850 – FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE – FUNESA 

446 

♦ Elaboração e execução de uma Oficina de Educação 

Alimentar e Nutricional para profissionais de 

saúde da Atenção Básica da SMS Senador Canedo; 

♦ Reuniões sobre os Programas e Sistemas de 

Alimentação e Nutrição com a RS Sul; 

♦ Elaboração e Impressão em Gráfica de Materiais 

Técnicos e Educativos de Alimentação e Nutrição; 

♦ Distribuição de materiais técnicos, informativos 

e educativos para as RS e SMS de todo o Estado; 

♦ Elaboração e execução de uma palestra sob o tema: 

“Alimentação Saudável, Viver mais e com mais 

Qualidade de Vida” para os servidores da 

Secretaria de Cidadania e Trabalho de Goiás; 

♦ Elaboração e Entrega dos Relatórios de Avaliação 

da Implementação dos Programas e Sistemas de 

Alimentação e Nutrição de Goiás de todas as SMS 

dividas por RS referente ao ano de 2009. 

♦ Organização e execução em parceria com a Gestão 

da Bolsa Família em Goiás de um “Seminário 

Intersetorial do Programa Bolsa Família em 

Goiás”. 

♦ Implementação do Programa Nacional de 

Suplementação de Ferro (PNSF), com total de 143 

municípios alimentando o sistema atualmente (a 

dificuldade encontrada pelos municípios em fazer 

a digitação online do quantitativo de suplementos 

distribuídos, e algumas sms referiram não ter 

recebido as remessas de suplementos); 

♦ Implementação do Sistema de Vigilância Alimentar 

e Nutricional – Modelo Municipal / SISVAN WEB, 

com total de 136 municípios alimentando o sistema 

atualmente (a dificuldade encontrada pelos 

municípios diz respeito ao sistema que está lento 

e não está permitindo salvamento após a 

digitação). 

♦ Implementação do Programa Bolsa Família na Saúde 

(a vigência só encerra no dia 31/12, portanto 

nenhum dado significativo poderá ser obtido até a 

data determinada). 

♦ Participação no XVIII Congresso da Sociedade 

Brasileira de Hipertensão, no mês de agosto, com 

100% de presença. 

♦ Promoção de 2 Oficinas de Educação Alimentar e 

Nutricional para os profissionais de Saúde das 

SMS Senador Canedo e Rio Verde 

♦ Organização e execução em parceria com a Gestão 

do programa Bolsa Família em Goiás de um 

“Seminário Intersetorial do Programa Bolsa 

Família em Goiás”. 
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♦ Participação nas Reuniões do Conselho Estadual de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CONESAN) de 

Goiás, com 100% de presença. 

♦ Capacitação com as ARS e MS sobre os programas: 

Programa Bolsa Família, SISVAN Web e Programa 

Nacional de Suplementação de Ferro. 

♦ Participação na reunião da PAVS, no mês de 

Agosto. 

♦ Parceria na coleta de dados do Projeto “Estudo 

sobre o processo de Organização da Atenção Básica 

no Brasil: análise da Inserção do Programa de 

Saúde da Família nos municípios de grande porte e 

do desenvolvimento de ações estratégicas de 

alimentação e nutrição” da Universidade de 

Brasília em 1 Unidade Escola da Saúde da Família 

em Goiânia (Vila Mutirão) – solicitação 

encaminhada pela Gerência de Gestão da Atenção 

Básica. 

♦ Reunião com comitê do Programa Bolsa Família, com 

100% de presença. 

♦ Parceria com o Centro Colaborador em Alimentação 

e Nutrição da Região Centro – Oeste na 

organização de Reuniões de parceiros na 

Implementação do Programa Saúde na Escola. 

♦ Lançamento do livro que a Coordenadora de 

Alimentação e Nutrição foi uma das autoras - 

“Avaliação da Estratégia Saúde da Família em 

Goiânia: 10 anos após a sua implementação” no 

Paço Municipal em Goiânia, Goiás. 

♦ Participação na organização da Semana de 

Aleitamento Materno – 2010 conjuntamente com a 

Área Técnica da Criança. 

♦ Ministrar dois Cursos de Manejo em Aleitamento 

Materno e Alimentação Complementar em parceria 

com a Área Técnica da Criança. 

♦ Participação na “Oficina de elaboração de 

metodologia para trabalhar o Guia Alimentar da 

População Brasileira” em Brasília – DF. 

♦ Participação na Organização e Execução das 

atividades em Comemoração ao Dia do Nutricionista 

em parceria com a Faculdade de Nutrição da 

Universidade Federal de Goiás, Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás, Sindicato e 

Conselho Regional de Nutricionistas e a 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. 

♦ A CEAN foi premiada em 3º. Lugar na Mostra de 

Trabalho do II Encontro SESC/FANUT – 2010. 
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� PAV 

♦ Realização de teleconferência com o Instituto 

Nacional do Câncer - INCA com o objetivo de 

implantar e implementar as ações do Sistema de 

Registro Hospitalar de Câncer – SISRHC no estado 

de Goiás. 

♦ Reuniões e articulações técnicas com as cinco 

Unidades de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia (UNACON) e Centros de Assistência de 

Alta Complexidade em Oncologia (CACON) para 

início de atividades do RHC 

♦ Apoio técnico e administrativo para as UNACON e 

CACON – referências para o SISRHC – se 

organizarem e formalizarem seus cadastros junto 

ao INCA 

♦ Análise e avaliação dos indicadores do SISCOLO e 

SISMAMA de 2010 em conjunto com a Coordenação da 

Atenção Básica – SES/GO. 

� Ação 2530 - Operacionalização e Desenvolvimento das 

Ações de Vigilância Sanitária e Ambiental .  

Realizações: 

Fiscalização Sanitária E Ambiental: 

Foram realizadas 1.341 fiscalizações sanitárias e 

ambiental em: produtos (alimentos e bebidas, produt os 

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 e Ambiental: 

Implantação do SINAVISA em 67 municípios com 174 

técnicos treinados e supervisão do Sistema em 69 

municípios 

Realização de Incentivos Para as Ações de Vigilânci a 

Sanitária e Ambiental: 

Foram gastos R$ 563.859,15 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. 

Participação De Profissionais Da SVISA Em Eventos 

Técnicos: 

Participação de 20 técnicos de VISA em 

eventos/reuniões técnicas fora do estado de Goiás. 
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Realização De Eventos Para Educação Sanitária E 

Ambiental: 

♦ Foram realizados 97 eventos de Educação Sanitária e  

Ambiental; 

♦ 50 palestras para 1602 participantes; 

♦ 47 cursos para 665 participantes ; 

♦ Disponibilização do acervo da biblioteca 

especializada da SVISA  com 148 usuários e 88 

empréstimo de livros e materiais específicos. 

� Ação 2542 - Aquisição de Insumos e Materiais para a s 

Ações de Assistência Ambulatorial Especializada e 

Hospitalar 

Realizações: 

Repasse do recurso estadual referente aos insumos p ara 

controle do diabetes mellitus: 

♦ Repasse da Contrapartida Estadual a todos os 

municípios Goianos, na ordem de R$ 1,00 hab/ano, pa ra 

financiamento dos insumos complementares aos usuári os 

insulino-dependentes (portadores de Diabetes 

Mellitus) durante o período de 1 (um ano). 

Pagamento de contratos e convênios para a central d e 

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;

♦ 3 pacientes transportados.  

Repasse de Recursos aos FMS para Assistência MAC 

Ambulatorial e Hospitalar 

♦ Fundo Municipal de Saúde de Goiânia para cobrir 

despesas em alta complexidade hospitalar em terapia  

intensiva no pronto socorro em queimaduras LTDA; 

♦ Fundo Municipal de Saúde Anápolis para assistência 

aos pacientes acometidos de queimaduras, assistênci a 

de media e alta complexidade ambulatorial e 

hospitalar, no hospital de queimaduras de Anápolis.

Doação de Correlatos/Exames e Demais Procedimentos a 

População Carente 

♦ Doação de32 latas de leite Peptamen jr 40 0g, que 

foram destinados a Paciente carente. 
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� Ação 2544 - Pagamento de Produção dos Prestadores d e 

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 1.863; 

Pagamento de prestadores SIH/SUS:  

♦ Pagamentos referente a prestação de  serviços pesso a 

física e jurídica na produção ambulatorial e 

hospitalar nas unidades credenciadas, sob a gestão 

estadual. 

♦ Pagamentos efetuados 2.102 

� Ação 2546 - Qualificação e Reorganização do Sistema   

de Urgência  e Emergência. 

Realizações: 

Implantação de centrais de regulação de urgência: 

♦ Foi implantada uma em Aparecida de Goiânia, término  

da implantação em Caldas Novas, e Iporá; 

Implantação de Bases do Serviço de Atendimento Móve l 

de Urgência – SAMU 092: 

Foram implantadas 11 Unidades de Suporte Avançado: 

♦ 01 Unidade de Suporte Avançado em Porangatu; 

♦ 02 Unidades de Suporte Básico em Anápolis; 

♦ 01 Unidade de Suporte Básico em Ceres; 

♦ 01 Unidade de Suporte Avançado em Goiânia; 

♦ 01 Unidade de Suporte Avançado em Aparecida de 

Goiânia; 

♦ 01 Unidade de Suporte Avançado em Aparecida de 

Goiânia / Policia Rodoviária Federal PRF - BR 153; 

♦ 01 Unidade de Suporte Avançado em Iporá; 

♦ 01 Unidade de Suporte Avançado em Santa Helena; 

♦ 02 Unidades de Suporte Avançado em Caldas Novas. 

Foram implantadas 42 Unidades de Suporte Básico: 

♦ 04 Unidades de Suporte Básico na Região 

Pirineus(Alexânia, Anápolis,Cocalzinho,Pirenópolis) ; 

♦ 02 Unidades de Suporte Básico na Região Norte e Ser ra 

da Mesa (São Miguel do Araguaia, Mara Rosa); 

♦ 02 Unidades de Suporte Básico na Região São 

Patrício(Jaraguá, Rubiataba); 
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♦ 05 Unidades de Suporte Básico na Região 

Central(Anicuns,Goianira, Guapó, Itauçu,Petrolina);

♦ 09 Unidades de Suporte Básico na Região Centro Sul( 03 

Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, Indiara, Bela 

Vista,Ori zona,Piracanjuba,Pontalina); 

♦ 03 Unidades de Suporte Básico na Região Rio 

Vermelho(Aruanã, Itaberaí, Nova Crixás); 

♦ 05 Unidades de Suporte Básico na Região Oeste I e 

Oeste II(Aragarças, Montes Claros, Piranhas, 

Palmeiras, Sanclerlândia); 

♦ 02 Unidades de Suporte Básico na Região Entorno Nor te 

e Nordeste(Alto Paraíso , São Domingos); 

♦ 05 Unidades de Suporte Básico na Região Sudoeste I e 

Sudoeste II(Acreúna, Caçú, Maurilândia, Caiapônia, 

Doverlândia); 

♦ 05 Unidades de Suporte Básico na Região Estrada de 

Ferro(Caldas Novas, Catalão, Corumbaíba, Ipameri, 

Pires do Rio); 

Implantação de Central de Regulação de Urgência 

♦ 01 Central de Regulação de Urgência implantada na 

Região Centro Sul ( Aparecida de Goiânia); 

♦ 01 Central de Regulação de Urgencia em implantação na 

Região Estrada de Ferro (Caldas Novas) – término da  

implantação; 

♦ 01 Central de Regulação de Urgência implantada na 

Região Oeste I e Oeste II (Iporá); 

Repasse de Custeio para Unidade Móvel de Urgência, 

Emergência e Centrais de Regulações SAMU 192: 

Abadiana, Anápolis, Bela Vista de Goiás, bom Jesus de 

Goiás, Buriti de Goiás, Caldas Novas, Campos Belos,  Ceres, 

Corumbá de Goiás, Goianesia, Goiás, Goiatuba, Ipora , Itapaci, 

Itapuranga, Itumbiara, Ivolandia, Minaçu, Mineiros,  

Morrinhos, Mozarlandia, Neropolis, Orizona, Padre B ernado, 

Piracanjuba, Porangatu, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, 

santo Antônio do Descoberto, São Luis de Montes Bel os, São 

Miguel do Araguaia, Senador Canedo, Silvania, Trind ade, 

Valparaiso de Goiás (35 municípios atendidos). 

� 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 
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parenteral industrializada e manipulada  para     

REDE / SES-GO  

Material Farmacológico - Fundo Rotativo da SES/GO 

♦ R$ 5.011.631,92 

Aquisição de Medicamentos para Atenção Básica - 

Farmácia Do Cidadão: 

♦ Aquisição de Medicamentos para o Programa de Saúde 

Mental 

� Ação 2550 - Supervisão e Cooperação Técnica às Açõe s 

de Atenção Básica 

Realizações: 

SAÚDE DA CRIANÇA 

Realizações de Assessorias e divulgação de ações: 

♦ Assessoria à implantação/implementação de Comitês 

Municipais de Prevenção da Mortalidade Infantil de 

Aparecida de Goiânia, Jataí, Goiânia e Anápolis; 

♦ Assessoria aos 246 municípios, através das 

Regionais de Saúde, para realizarem a investigação 

de óbitos infantis e fetais, conforme a demanda; 

♦ Assessoria e apoio, através das Regionais de Saúde,  

para os 246 municípios divulgarem e realizarem 

atividades educativas na “Semana Mundial da 

Amamentação”, de 01 a 07 de agosto de 2010; 

♦ Assessoria e apoio à realização de atividades de 

comemoração do Dia Nacional da Doadora de Leite 

Humano, dia 1º de outubro, para os cinco (05) 

Bancos de Leite Humano, dos municípios de: Goiânia,  

Anápolis e Planaltina de Goiás; 

♦ Assessoria para três (03) maternidades públicas 

para elaboração de projeto de implantação de 

Registro Civil de Nascimento nas mesmas; 

♦ Assessoria aos gestores municipais, por meio das 

Regionais de Saúde, para utilização e distribuição 

da nova Caderneta de Saúde da Criança – versão 

2010, confeccionada pelo Ministério da Saúde; 

♦ Divulgação sobre o Comitê Estadual de Prevenção da 

Mortalidade Infantil e Fetal por meio do site da 

Secretaria Estadual de Saúde (www.saude.go.gov.br) 

♦ Divulgação da Rede Amamenta Brasil em Goiás, na 

Universidade Evangélica de Anápolis, para 

profissionais de equipes de saúde da família da 

Região Pirineus. 

Realização de capacitações e seminários:

♦ Realização, em conjunto com o Ministério da Saúde, 

de um (01) “Seminário de Sensibilização sobre a 
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Iniciativa Hospital Amigo da Criança”, para 

gestores hospitalares; 

♦ Realização de “Capacitações sobre a nova Caderneta 

de Saúde da Criança”, nas Regionais de Saúde: Serra  

da Mesa, Norte, Central e Centro-Sul; 

♦ Participação, como palestrantes, no “Curso da 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança”, para 

profissionais de saúde do município de Morrinhos; 

♦ Realização de um (01) “Seminário de Abertura da 

Semana Mundial da Amamentação”, para diretores e 

chefias de hospitais, com premiação dos Hospitais 

Amigos da Criança e incentivo aos demais hospitais 

que desejam obter este título; 

♦ Realização de uma (01) “Capacitação sobre a NBCAL –

Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos 

para lactentes e crianças de primeira infância, 

bicos, chupetas e mamadeiras”, para profissionais 

de saúde e de vigilância sanitária; 

♦ Realização de um (01) “Curso para formar 

multiplicadores de equipes de maternidades sobre a 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança”; 

♦ Realização de uma (01) “Capacitação sobre 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

infantil e aleitamento materno”, para profissionais  

de saúde da atenção básica; 

♦ Realização de um (01) “Curso sobre a Metodologia 

Mãe Canguru de assistência aos recém nascidos de 

baixo peso”, para profissionais de saúde de 

instituições de Goiânia, Anápolis, Itumbiara e 

Ceres; 

♦ Realização de uma (01) “Reunião Técnica com a 

Comissão Estadual de Bancos de Leite Humano” 

visando a elaboração de um Plano de Trabalho para 

cooperação entre a SES e a Fiocruz/MS; 

♦ Realização de três (03) “Cursos sobre a ferramenta 

informatizada de monitoramento da Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança”, para profissionais 

responsáveis pelos mesmos, nos municípios de 

Goiânia, Anápolis e Formosa; 

♦ Realização de um (01) “Curso de Reanimação 

Neonatal”, em parceria com a Sociedade Brasileira 

de Pediatria, para médicos pediatras; 

♦ Realização de um (01) “Curso para Formação de 

Instrutores em Reanimação Neonatal”, em parceria 

com a Sociedade Brasileira de Pediatria, para 

médicos pediatras; 

♦ Participação, como facilitadoras, na Capacitação em  

Atenção Básica, quanto à Saúde Integral da Criança,  

promovida pela Escola de Saúde Pública, na Regional  

Pirineus. 
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Monitoramento das ações: 

♦ Realização de reavaliações de instituições com o 

título da “Iniciativa Hospital Amigo da Criança”, 

em Ceres, Goiás, Anápolis (02 hospitais), Goiânia 

(03 hospitais), Jataí (02 hospitais), Campos Belos 

(02 hospitais) e São João da Aliança. 

♦ Realização de cadastramento dos responsáveis 

institucionais, assessoria e acompanhamento do 

monitoramento on line dos 20 Hospitais Amigos da 

Criança de Goiás. 

Participações em cursos, eventos e no Conselho de 

Direitos: 

♦ Participação no lançamento e demais atividades de 

divulgação da “Campanha Nacional de Combate ao Sub-

registro de Nascimento”, em Cavalcante, nordeste 

goiano, em maio de 2010. 

♦ Participação das reuniões ordinárias do Conselho 

Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes 

de Goiás e atividades concernentes; 

♦ Participação no “Seminário Gente Crescente”, da 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, com 

enfoque em saúde mental de crianças e adolescentes;

♦ Participação da responsável pelo Controle de 

Qualidade do Leite Humano ofertado pelo Banco de 

Leite Referência de Goiás, do Hospital Materno 

Infantil, no “Seminário Nacional sobre Bancos de 

Leite Humano”, no Rio de Janeiro; 

♦ Participação no “Seminário Nacional sobre Políticas  

de Saúde para Crianças e Adolescentes – 20 Anos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente”, em Brasília;

♦ Participação no “V Congresso Brasileiro de Bancos 

de Leite Humano”, em Brasília; 

♦ Participação no “Curso sobre a ferramenta 

informatizada de monitoramento da Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança”, para profissionais 

responsáveis pelos estados, em São Paulo; 

♦ Participação na “III Conferência Internacional 

sobre Humanização do Parto e Nascimento”, em 

Brasília; 

♦ Participação no “Lançamento da Década pela Política  

Estadual em prol da Pessoa com Deficiência”, em 

Goiânia;  

♦ Participação de uma técnica no “X Encontro Nacional  

da Rede de Nutrição no SUS”, em Brasília; 
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Coeficiente de Mortalidade Infantil e suas variantes  - Goiás 

/ 1997-2007

0,00
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CMNP 9,11 9,20 9,35 7,98 8,50 8,29 8,72 8,25 7,68 7,48 7,03

CMNT 2,41 2,44 2,72 2,66 2,53 3,04 2,78 2,90 2,73 2,53 2,57

CMN 11,52 11,65 12,07 10,64 11,02 11,32 11,50 11,16 10,41 10,00 9,61

CMPN 6,22 6,01 5,36 5,18 4,48 4,86 4,42 4,80 4,43 4,64 4,37

CMI 17,89 17,92 17,45 15,83 15,54 16,27 15,98 16,10 14,92 14,65 14,13

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fonte: SES/SPAIS/GGAB a partir dos dados do DATASUS : Sistema de 
Informações sobre a Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações sobre 
Nascidos Vivos (SINASC). Os dados finalizados de 20 08 a 2010 ainda 
não estão disponíveis 

SAÚDE DO ADOLESCENTE 

Realizações:   

♦ 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, advindas da violência da vida 

urbana.  

A Área Técnica da Saúde do Adolescente, no ano de 

2010, enfatizou ações de promoção da saúde e preven ção de 

agravos para minimizar a vulnerabilidade da faixa e tária 

mencionada, e para tanto trabalhou nos seguintes pr ojetos: 

♦ Participação no Grupo Gestor de Trabalho do Projeto  

Saúde e Prevenção na Escola - SPE em parceria com 

Secretaria de Estado da Educação; 

♦ 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;

CMI – Coeficiente de Mortalidade Infantil 
CMPN – Coeficiente de Mortalidade Pós-neonatal
CMN – Coeficiente de Mortalidade Neonatal 
CMNT – Coeficiente de Mortalidade Neonatal 
Tardia 
CMNP – Coeficiente de Mortalidade Neonatal 
Precoce
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♦ Participação no Seminário do SPE promovido pela 

Coordenação Estadual da AIDS em parceria com a 

Secretaria Estadual de Educação; 

♦ Implantação e implementação do Plano Operativo 

Estadual (POE) em 7 municípios, capacitando as 

equipes de Saúde do Plano Operativo Estadual de 

Atenção Integral à saúde do adolescente em conflito  

com a lei e em regime de internação e internação 

Provisória; em reuniões presenciais e à distância; 

♦ Supervisão técnica aos 7 municípios sede das 

unidades de internação e internação provisória em 

parceria com Secretaria de Cidadania; 

♦ Assessoria e supervisão aos Centro de Apoio 

Psicossocial – álcool e droga (CAPS-AD), sobre 

álcool e outras drogas com enfoque no Crack. 

♦ Lançamento da Caderneta de Saúde do Adolescente 

para municípios do estado de Goiás; 

♦ Participação no I Curso em Educação Sexual no 

Contexto Escolar – UFG para capacitação sobre saúde  

do adolescente – Atividade em parceria com a 

Faculdade de Enfermagem; 

♦ Participação na Mídia com entrevistas para o jornal  

O Popular para sensibibilização e conscientização 

sobre o uso de Álcool e outras Drogas na 

Adolescência e Juventude; 

♦ Participação no Curso de Capacitação de 

profissionais de saúde e educação sobre drogas em 

parceria com a Coordenação de Saúde Mental da 

Secretaria Municipal de Saúde -SMS de Goiânia; 

♦ Reunião com profissionais dos CAPS, Estratégia 

Saúde da Família (ESF), Serviço de Assistência 

Especializada (SAE), Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA) e Regionais de Saúde para 

definir diretriz sobre Capacitação em Atenção 

Integral a Adolescentes Usuários de Álcool e outras  

Drogas. 

♦ Participação no “III Colóquio Estadual de 

Enfrentamento à Violência Sexual e ao Tráfico para 

Fins de Exploração Sexual” – PUC-GO; 

♦ Participação nas reuniões ordinárias do Grupo 

Gestor Estadual e parceria com os atores do Projeto  

Saúde e Prevenção nas Escolas na elaboração do 

Plano de Ação do Projeto Saúde e Prevenção na 

Escola, visando a diminuição dos fatores de risco e 

vulnerabilidade, a violência, DST/AIDS, gravidez 

precoce, uso e abuso de álcool e drogas, conceito 

de vulnerabilidade e protagonismo juvenil; 

♦ Participação no Curso de Capacitação de 

Profissionais de Saúde e Educação sobre Drogas em 

parceria com a Coordenação de Saúde Mental da 

Secretaria Municipal de Saúde -SMS de Goiânia; 
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♦ Reuniões com da Vigilância Sanitária Estadual para 

assessorar os municípios no cadastramento das 

Equipes de Saúde no Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde - CNES, e sobre a 

fiscalização junto aos de 7 municípios, para 

Implementação do Plano Operativo Estadual-POE e 

registro no CNES; 

♦ Participação nas reuniões ordinárias do Grupo 

Gestor Estadual e parceria com os atores do Projeto  

Saúde e Prevenção nas Escolas na elaboração do 

Plano de Ação do Projeto Saúde e Prevenção na 

Escola, visando a diminuição dos fatores de risco e  

vulnerabilidade, a violência, DST/AIDS, gravidez 

precoce, uso e abuso de álcool e drogas, conceito 

de vulnerabilidade e protagonismo juvenil; 

♦ Participação no Curso de Capacitação de 

Profissionais de Saúde e Educação sobre Drogas, em 

parceria com a Coordenação de Saúde Mental da 

Secretaria Municipal de Saúde-SMS de Goiânia. 

♦ Participação em 2 Cursos de capacitação de 

profissionais de saúde e educação sobre drogas, em 

parceria com a SMS de Goiânia/ Centros de 

Atendimento Psicossocial - CAPS/CASA; 

♦ Assessoria a 15 municípios na elaboração do Plano 

de Ação para implantação da Caderneta de Saúde do 

Adolescente e para capacitação das ESF dos 

municípios, sobre o uso da Caderneta de Saúde do 

Adolescente; 

♦ 3 Capacitações dos trabalhadores do Centro de 

Atendimento Psicossocial - CAPS Girassol sobre o 

tratamento aos dependentes do CRACK; 

♦ Assessoria à Coordenação do CAPS Girassol para a 

implementação da abordagem de Redução de danos; 

♦ Assessoria à Área Técnica de Saúde Mental - 

Superintendência de Políticas de Atenção Integral à  

Saúde - SPAIS, sobre uso e abuso de Álcool e outras  

drogas; 

♦ Participação no Seminário da Saúde Mental-SPAIS 

sobre álcool e outras drogas; 

♦ Participação na capacitação desenvolvida a partir 

da metodologia sistematizada do Programa de 

Atendimento à Crianças e Adolescentes Vítimas de 

Tráfico para Fins de Exploração Sexual – 

TSH/Abrigos/Partners of the Américas. Questões 

ligadas ao atendimento / assistência às vítimas; 

♦ 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; 
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♦ Participação na Audiência Pública sobre Abuso e 

Exploração Sexual Contra Criança e Adolescente; 

♦ Participação em reuniões do Conselho da Criança e 

do Adolescente; 

♦ Realizadas seis (06) capacitações para equipes de 

Atenção Básica de Saúde, sobre álcool e outras 

drogas; 

♦ Palestra sobre as metodologias de implantação do 

SPE nas escolas em evento promovido pela 

Coordenação Estadual de DST/AIDS; 

♦ Seminários de Drogas, Violência e Saúde Mental, 

promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia; 

♦ Webconferência com o tema: Discussão 

Multidisciplinar Sobre Atenção à Saúde do 

Adolescente, com a participação de profissionais da  

Atenção Básica e Gestores das Regionais; 

♦ Implantação da caderneta de saúde do adolescente 

nos municípios que tem escolas estaduais e 

municipais executoras do projeto Saúde e Prevenção 

na Escola (SPE e PSE); 

Projetos 

1 – Projeto Saúde e Prevenção nas escolas (SPE): tem por 

objetivo implantar e implementar ações e serviços d e 

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 drog as 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 à saúde do adolescente em regime d e 

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 

implementar um plano piloto de atenção integral à 

adolescentes usuários de álcool e outras drogas em 2 

escolas públicas do município de Goiânia para que e stes 

sejam atendidos na rede pública de saúde  dentro de  uma 

perspectiva de redução de danos . 

Para o planejamento, implantação e implementação do s 

projetos contamos com o apoio de intuições como Min istério 

Publico, Secretaria Estadual de Cidadania, Secretar ia 
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Estadual de Educação, Juizado da Infância e Juventu de, 

Organização das Voluntárias de Goiás, Conselho de d ireitos 

da Criança e do Adolescente, Conselho Estadual de s aúde, 

dentre outros. 

Municípios com implantação da Caderneta do Adolesce nte. 

2010/2011

MUNICÍPIO REGIONAL DE 
SAÚDE 

FEMININO MASCULINO

PIRINEUS   
1. ALEXANIA PIRINEUS 904 961 

TOTAL 904 961 
SUDOESTE I   

2. CARMO DO RIO VERDE  SUDOESTE I 345 369 
TOTAL 345 369 

SUDOESTE II   
3. APORÉ  SUDOESTE II 139 142 
4. DOVERLÂNDIA  SUDOESTE II 313 360 
5. JATAÍ SUDOESTE II   

6. PORTELÂNDIA  SUDOESTE II 142 161 
7. SANTA RITA DO 

ARAGUAIA 
SUDOESTE II 241 291 

TOTAL 383 452 
NORDESTE   

8. DIVINÓPOLIS  NORDESTE 217 281 
TOTAL   

OESTE I   
9. IVOLÂNDIA  OESTE I 102 97 

TOTAL 102 97 
OESTE II   

10. FIRMINÓPOLIS  OESTE II 410 399 
11. TURVANIA  OESTE II 193 213 

TOTAL 603 612 
ENTORNO NORTE   

12. FLORES DE GOIÁS  ENTORNO NORTE 529 535 

MUNICÍPIO REGIONAL DE 
SAÚDE 

FEMININO MASCULINO

TOTAL 529 535 
ENTORNO SUL   

.13. ÁGUAS LINDAS DE 
GOIÁS 

ENTORNO SUL 7374 7306 

TOTAL 7374 7306 
SUL   

14. BOM JESUS  SUL 944 950 
15. GOIATUBA  SUL 1251 1306 
16. GOUVERLÂNDIA  SUL 183 181 
17. MORRINHOS SUL 1613 1699 
18. PANAMA  SUL   

SÃO PATRÍCIO   
19. CARMO DO RIO VERDE SÃO PATRÍCIO 345 369 
20. GUARINOS  SÃO PATRÍCIO 79 71 
21. RIALMA  SÃO PATRÍCIO 465 472 

TOTAL 889 841 
SERRA DA MESA   

22. NIQUELANDIA SERRA DA MESA 1588 1686 

TOTAL 1588 1686 

SAÚDE DO HOMEM – ATSH 

Realizações: 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem, lançada através da portaria nº 1.944, de 27 de agosto 

de 2009, tem por objetivo facilitar e ampliar o ace sso da 

população masculina na faixa etária de 20 a 59 anos  às ações 

e serviços de saúde, promovendo a melhoria da quali dade de 

vida desta população, bem como a redução das causas  de 

morbidade e mortalidade .   
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Realizações : 

♦ Instituída a Área Técnica de Atenção Integral à 

Saúde do Homem (ATSH) no Estado. 

♦ Realizada reunião com as Regionais de Saúde para 

divulgação da Política Nacional de Atenção Integral  

à Saúde do Homem (PNAISH). 

♦ Realizada assessoria técnica para os Municípios 

selecionados para a implantação da PNAISH (Goiânia,  

Aparecida de Goiânia e Anápolis). 

♦ Realizada oficina para discussão sobre a 

implantação do Programa Estadual de Atenção 

Integral à Saúde do Homem (PEAISH) com as demais 

Superintendências da SES e Gerências da SPAIS. 

♦ Distribuídos materiais educativos (500 folders_ 

“Homem que se cuida, não perde o melhor da vida”) 

com orientações sobre cuidados com a saúde, para a 

população masculina na 65ª Exposição Agropecuária  

do Estado de Goiás no stand da Secretaria Estadual 

de Saúde. 

♦ Realizado Seminário para Lançamento da Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem - 

PNAISH. 

♦ Realizado levantamento da população masculina do 

Estado submetida à cirurgia de prostatectomia 

suprapúbica no período janeiro à setembro de 2010. 

♦ Realizada palestra de apresentação da Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 

(PNAISH) na sede do Ministério Público (MP) por 

ocasião da Semana de Qualidade de vida no Trabalho 

do MP, com distribuição de material educativo. 

♦ Realizada web-conferência no Telemedicina sobre a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem, em parceria com a coordenação da Área 

Técnica de Saúde do Homem / Ministério da Saúde. 

TÉCNICA SAÚDE DO IDOSO 

Realizações: 

♦ Apoio às Regionais de Saúde no processo de 

distribuição das “Cadernetas de Saúde da Pessoa 

Idosa” através de elaboração e envio da Nota 

Técnica sobre a mesma e sobre o Caderno de Atenção 

Básica em Envelhecimento nº 19 do MS; 

♦ Assessoria à Regional Oeste I no processo de 

implantação das “Cadernetas” e de ações de saúde 

para população Idosa; 
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♦ Em andamento a realização da avaliação sobre o 

processo de implantação da “Caderneta de Saúde da 

Pessoa Idosa” no estado de Goiás, através das 

Regionais de Saúde, utilizando-se de levantamento 

junto aos municípios do quantitativo de cadernetas 

recebidas; distribuídas e em estoque; 

♦ Participação na reunião do Grupo Técnico de 

Trabalho da Atenção Básica do COSEMS para 

esclarecimentos sobre o processo de avaliação da 

distribuição das cadernetas no Estado de Goiás; 

♦ Participação de reunião do COSEMS para conhecimento  

/ sensibilização dos gestores Municipais da 

implantação e implementação das Cadernetas de Saúde  

da Pessoa Idosa no Estado de Goiás;   

♦ Apoio ao município de Goiânia na implantação da 

Caderneta da Pessoa Idosa. 

ARTICULAÇÕES E PARCERIAS INTRA E INTERINSTITUCIONAI S 

Coordenação Estadual DST/AIDS da Gerência de Ações 

Integrais em Saúde – GEAIS/SPAIS. 

♦ Participação na Oficina de Planejamento do Plano de  

Ações e Metas Estadual – PAM 2010 e 2011. 

♦ Revisão nos materiais educativos (DST/AIDS), 

aguardando liberação de recurso e posterior 

confecção na gráfica. 

♦ Articulação com a Coordenação de DST/AIDS (GEAIS) 

para proferir palestra sobre a temática “Como 

Prevenir Dst/Aids na Pessoa Idosa” no III Seminário  

do Conselho Municipal do Idoso de Goiânia e 

Seminário de Promoção à Saúde da Pessoa 

Idosa/Secretaria de Estado da Saúde de Goiás/SES; 

Coordenação Estadual de Imunização – Gerência de 

Vigilância Epidemiológica – GVE/SPAIS. 

♦ Apoio à Coordenação Estadual de Imunização na 

realização da Campanha Nacional de Vacinação do 

Idoso (Influenza, Pneumococo, Tétano e Febre 

Amarela). 

♦ Reunião com a Coordenação Estadual Imunização, 

Gerência de Apoio Estratégico e Coordenação de 

Educação em Saúde para definição de estratégias de 

mídia da Campanha de vacinação para a pessoa idosa 

no estado de Goiás.  

♦ Participação em Vídeo Conferência do Ministério da 

Saúde, sobre etapas da estratégia de vacinação do 

idoso contra H1N1.  
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Superintendência de Vigilância Sanitária e Ambienta l 

do Estado de Goiás -SVISA 

♦ Reuniões com a Coordenação de Fiscalização de 

Ambientes visando discutir ações integradas, 

especialmente em relação ao papel e competência da 

Área Técnica da Saúde da Pessoa Idosa e da 

Superintendência de Vigilância Sanitária junto às 

Instituições de Longa Permanência de Idosos 

(ILPI’s). 

♦ Atualização de dados das ILPI’s. 

Superintendência de Planejamento/SPLAN/SES. 

♦ Reuniões de articulação e planejamento com a 

Gerência de Regionalização e Conformação de Redes 

para realização de ações conjuntas SPAIS/SPLAN dos 

encaminhamentos necessários à execução do Plano de 

Articulação de Redes de Promoção dos Direitos da 

Pessoa Idosa (PLANTAR), junto a Secretaria Estadual  

de Saúde (SES). 

Conselho Estadual do Idoso 

♦ Participação nas reuniões ordinárias e 

extraordinárias realizadas pelo Conselho Estadual 

do Idoso e apoio à Comissão de Saúde da Pessoa 

Idosa. 

♦ Reunião com o Conselho Estadual do Idoso e a 

Ouvidoria da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás  

para discutir a rede de atendimento à pessoa idosa 

no SUS e o trabalho integrado entre a Ouvidoria e o  

Conselho. 

Conselho Municipal do Idoso de Goiânia – CMIG 

♦ Realização em parceria SES/CMIG do III Seminário do 

Conselho Municipal do Idoso de Goiânia e Seminário 

de Promoção à Saúde da Pessoa Idosa/SES cujo tema 

foi “Os Direitos Sociais e a Saúde do Idoso no 3º 

Milênio”. 

♦ Adaptação, atualização e distribuição de material 

educativo “Saúde sem limite de idade depende de 

você”.(figura 3) no III Seminário do Conselho 

Municipal do Idoso de Goiânia e no I° Seminário de 

Promoção à Saúde da Pessoa Idosa com participação 

de 1300 idosos. 

♦ Seminário do Conselho Municipal do Idoso de Goiânia  

e no I Seminário de Promoção à Saúde da Pessoa 

Idosa.  

♦ Reunião com o Conselho Municipal do Idoso de 

Goiânia para avaliação do III Seminário do Conselho  
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Municipal do Idoso de Goiânia e do I Seminário de 

Promoção à Saúde da Pessoa Idosa/SES. 

Pontifícia Universidade Católica – PUC/GO 

♦ Representação da SES como membro titular do Comitê 

Gestor Estadual, nas reuniões ordinárias do Projeto  

Plantar (Plano de Articulação de Redes de Promoção 

dos Direitos da Pessoa Idosa) proposto pela 

Secretaria de Direitos Humanos/Presidência da 

República. 

♦ Realização em parceria SES/PUC do 1º Seminário de 

Articulação de Redes de Promoção e defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa na Saúde em Goiás. 

♦ Apoio e participação no I Seminário 

Estadual/Municipal para construção do Plano 

Operativo da Rede de Garantia dos Direitos da 

Pessoa Idosa em Goiânia-2010/2012.(Projeto 

Plantar ). 

Saúde do Idoso - Ministério da Saúde/MS. 

♦ Realização do Seminário Estadual de Prevenção de 

Osteoporose, Quedas e Fraturas no dia 23/06/2010 

com a participação do Ministério da Saúde e de 

profissionais da saúde de Goiás. 

♦ Oficina de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento e 

Rede de cuidadores, com a mesma temática acima, 

para profissionais de Saúde. 

Apoio às Regionais de Saúde e aos Municípios 

♦ Assessoria e repasse de materiais didáticos sobre 

as Políticas Nacional e Estadual de Saúde, bem como  

esclarecimentos sobre temas abordados conforme 

demandas específicas. 

Pesquisa 

♦ Participação como membro da Rede de Vigilância à 

Saúde do Idoso (REVISI), coordenada pela UFG/FEN 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 2ª etapa do 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. 
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♦ Participação em reuniões da REVISI para organização  

e apresentação dos resultados à comunidade 

acadêmica (UFG/PUC), aos serviços (SMS, SES, 

Secretaria de Cidadania e Trabalho do Estado de 

Goiás) e aos usuários, através do 2º Seminário 

“Tecendo a Rede de Atenção à Saúde do Idoso”, 

inserido na 4º Mostra Parceria Ensino, Serviço, 

Comunidade (MOPESCO);

♦ Participação em reuniões com representantes (UFG, 

SES e SMS) da REVISI para discussão e elaboração da  

proposta de projeto do edital nº 3/FAPEG 

“Fortalecimento de Políticas Públicas em Goiás”.  

Eventos/Participação: 

♦ Seminário sobre a Violência e maus tratos contra a 

pessoa idosa. 

♦ Encontro Nacional de Coordenadores da Área Técnica 

do Idoso / Ministério da Saúde, em Salvador – 

Bahia. 

♦ 2° Simpósio sobre “Efeitos da Destruição da Camada 

de Ozônio sobre a Saúde” 

♦ 8° Encontro de Instituições de Longa Permanência de  

Idosos - ILPI’s/SESI. 

♦ “Encontro dos Trabalhadores Rurais na Terceira 

Idade” promovido pela Federação dos Trabalhadores 

na Agricultura do Estado de Goiás(FETAEG). 

Disponibilização de palestrante da Área Técnica de 

Saúde do Idoso. 

♦ III Encontro Nacional da Articulação Nacional da 

Educação Popular em Saúde –ANEPS. 

♦ Oficina de Redes de Atenção Primária à Saúde, 

promovida pelo CONASS, em Pirinópolis-GO. 

♦ Workshop sobre educação à distância: Telemedicina/ 

Telesaúde - Faculdade de Medicina/UFG. 

♦ III Encontro Científico de Gerontologia Social, 

PUC-GO – “A Importância da Arte e cultura no 

Envelhecimento Saudável”. 

♦ II Encontro de Cuidadores Familiares de Idosos do 

Estado de Goiás. 

♦ II Encontro de Gerontologia Social da Secretaria 

Estadual de Cidadania e Trabalho: ”Reflexão crítica  

dos aspectos psíquicos cognitivos e sociais do 

envelhecimento”. 

♦ Roda de conversa do Ministério Público sobre Saúde 

Mental e ILPI’s. 
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SAÚDE DA MULHER 

Realizações: 

♦ Apoio aos municípios quanta a: Atenção ao Pré-

Natal, Parto, Puerpério e Abortamento; Assistência 

ginecológica; Prevenção, controle e tratamento das 

DST/AIDS; Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos;  

Prevenção, controle e tratamento do câncer de colo 

de útero; Prevenção, controle e tratamento do 

câncer de mama; Atenção às Mulheres Vítimas de 

Violência Doméstica e Sexual; Controle da 

Mortalidade Materna; Educação em Saúde da Mulher; 

Atenção às Mulheres no climatério. 

♦ Implantação e implementação de serviços de saúde da  

mulher; Monitoramento e avaliação dos indicadores 

do PAISM; Apoio às unidades de referência em 

Assistência a Mulheres, Adolescentes e Crianças 

Vítimas de Violência Sexual; Monitoramento das 

unidades com Mamógrafos e Colposcópio do INCA; 

Planejamento de ações e Metas em parceria com áreas  

afins; Participação em conselhos, núcleos e demais 

entidades do controle social 

(DST/SEMIRA/CANEN/DEAMS e outros); Participação na 

formatação das redes de assistência à mulher; 

Participação nas ações do Comitê Estadual de Morte 

Materna e Assessoraria aos comitês na implantação 

de Comitês Regionais e Municipais de Mortalidade 

Materna e Feminina 

♦ Participação e Realização do Evento em Homenagem ao  

dia Internacional da Mulher, no Hospital Materno 

Infantil "Um abraço ao Materno Infantil" em apoio 

às atividades do Hospital de Referência do Estado 

de Goiás; 

♦ Participação na elaboração dos Relatórios de gestão  

com a Secretaria de Planejamento do Estado de  

Goiás referência ano de 2009; 

♦ Elaboração do Relatório Técnico para a Secretaria 

da Fazenda das atividades de 2009 do Programa da 

Mulher; 

♦ Participação técnica da mesa diretora do CONEM 

(Conselho Estadual da Mulher); 

♦ Elaboração do planejamento com as gerências da 

SPAIS para programação de 2010; 

♦ Elaboração e organização de documentação técnica 

para relatório de Atividades do Milênio do Estado 

de Goiás; 

♦ Elaboração de 04 projetos para execução no ano de 

2010, referentes às ações de Saúde da Mulher; 

♦ * Treinamento em consulta de Mama e Punção Mamária;

♦ * Curso de Atualização em Citologia Oncótica; 
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♦ * Oficina de Atualização em Transmissão Vertical da  

Sífilis Congênita; 

♦ * Reprodução de 5.000 CDs de Material Educativo da 

Atenção à Saúde da Mulher 

♦ Participação de reunião do Conselho Estadual da 

Mulher; 

♦ Elaboração da Programação Orçamentária para o 

Programa da Mulher - Período 2010; 

♦ Participação na elaboração dos indicadores da 

Programação das Ações de Vigilância em Saúde 

(PAVS)- Pactuação 2010 das ações de Saúde da 

Mulher; 

♦ Participação dos técnicos no evento realizado pela 

Secretaria da Mulher, "Fórum de Igualdade e 

Diversidade" realizado em Goiânia; 

♦ Participação na Reunião de Educação Continuada em 

Saúde da Mulher na PUC; 

♦ Participação técnica do Conselho de Igualdade 

Racial – CONIR; 

♦ Reunião na Escola de Saúde Pública sobre os 

Indicadores do Biênio 2009 a 2010; 

♦ Participação na reunião para apresentação da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem; 

♦ Participação no 1º Seminário Estadual contra a 

Homofobia Sexual do Estado de Goiás; 

♦ Participação da mesa diretora na programação do 

CONEM 2010 a 2011; 

♦ Participação nas reuniões para formação da câmara 

temática do CONEM; 

♦ Participação na reunião da Gerência de Gestão da 

Atenção Básica/Ciclos de Vida, para apresentação 

dos temas relacionados às Áreas Técnicas; 

♦ Participação dos técnicos no stand na Exposição 

Agropecuária de Goiás para informação e 

distribuição de material educativo referentes à 

Saúde da Mulher; 

♦ Participação da semana de entrega das políticas 

públicas das mulheres para candidatos do 

governo/Conselho Estadual da Mulher; 

♦ Revisão do Módulo do Curso para Qualificação da 

Atenção Básica em Atenção à Saúde da Mulher; 

♦ Participação na oficina de trabalho da Secretaria 

do Estado da Saúde de Goiás junto à Fundação de 

Apoio à Pesquisa (FAPEG) e o Ministério da Saúde 
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através do Departamento de Ciência e Tecnologia 

(DECIT-MS) para elaboração da Agenda/2011 da 

Fundação de Apoio e Pesquisa do Estado de Goiás 

contemplando as Áreas Prioritárias - PPSUS 

(Programa de Pesquisa do SUS); 

♦ Participação em reunião com a Escola de Saúde 

Pública para discussão e utilização do Módulo de 

Saúde da Mulher; 

♦ Reunião do Comitê de Morte Materna, mensalmente; 

♦ Participação técnica na Câmara de enfrentamento à 

violência /SEMIRA/Goiás; 

♦ Elaboração da planilha de sugestões para a agenda 

2011- PPSUS (Programa de Pesquisa do SUS) provida 

pelo MS/DECIT/FAPEGO; 

♦ Participação na teleconferência do Ministério da 

Saúde/Coordenação da Saúde da Mulher com a Região 

Centro Oeste, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

Distrito Federal; 

♦ Participação da Oficina de Elaboração do Plano de 

Ações e Metas (PAM) 2011 com a coordenação de 

DST/AIDS; 

♦ Participação da discussão para realização dos 

relatórios previstos e solicitados do PAVS e 

avaliação do monitoramento para pactuação dos 

municípios; 

♦ Capacitação das ESF da Regional de Saúde Pireneus 

no Curso para Qualificação da Atenção Básica em 

Atenção à Saúde da Mulher/PAISM (Módulo IV); 

♦ Elaboração e atualização da Programação Anual de 

Saúde - PAS/2010; 

♦ Elaboração do relatório do monitoramento e 

avaliação dos indicadores do SISPACTO/2010; 

♦ Participação na Semana da Igualdade e Diversidade 

de Gênero/SEMIRA; 

♦ Participação em reunião para adequação das 

propostas da redução da Mortalidade Materna. 

ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL, PARTO, PUERPÉRIO E ABORTAMENTO. 

♦ Os últimos anos nos mostram que vem acontecendo um 

incremento considerável no número de consultas no 

pré-natal e na realização de exames para gestantes 

que utilizam o SUS. Entretanto, o início da 

assistência continua sendo tardia, a qualidade 

dessa assistência ainda é precária. Isto pode ser 

demonstrado pelos seguintes aspectos: incidência 

preocupante de sífilis congênita, hipertensão 

arterial como a causa mais freqüente de morte 
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materna, índices baixos de conclusão das gestantes 

inscritas no Programa de Humanização e Nascimento 

(PHPN). 

♦ A atenção ao parto e ao nascimento é marcada pela 

medicalização, pelas intervenções desnecessárias e 

potencialmente iatrogênicas e pela prática abusiva 

da cesariana.  

♦ investimentos realizados pelo setor saúde, sendo as  

altas taxas de cesariana, mortalidade materna e 

perinatal as maiores evidências destes resultados 

desfavoráveis.  

♦ Estudos empreendidos apontam que a alta prevalência  

de bebês prematuros parece estar relacionada, em 

grande parte, às cesarianas e às induções do 

trabalho de parto realizadas antes da completa 

maturidade fetal. Estes fatores têm sido apontados 

como umas das principais causas de morbimortalidade  

perinatal destacando-se, entre elas, a síndrome de 

angústia respiratória do recém-nascido. Fetos de 37  

a 38 semanas de gestação possuem 120 vezes mais 

chances de apresentarem essa complicação quando 

comparados aos fetos com mais de 39 semanas (BARROS  

et al, 2005; LEAL et al, 2004; MARTINS-COSTA et al,  

2002). Em relação à mortalidade materna, outros 

estudos mostram que o risco para este evento é 2,8 

vezes maior nas cesarianas eletivas sem emergência 

do que no parto vaginal (WAGNER, 2000; RCOG, 2001).

♦ As cesarianas são intervenções cirúrgicas com a 

intenção de aliviar as condições maternas ou fetais  

quando há riscos para mãe e/ou feto, durante a 

gestação ou no trabalho de parto. Estes 

procedimentos, entretanto, não são isentos de 

risco, pois estão associados a maiores taxas de 

morbimortalidade materna e infantil (RATTNER, 1996;  

MARTINS-COSTA et al, 2002). Conforme o gráfico 

abaixo, podemos observar uma taxa elevada de partos  

cesáreos.  

ATIVIDADES – PRÉ NATAL 

♦ Reunião com as Regionais de Saúde para apresentação  

e discussão dos problemas Humanização do Pré-natal 

e Nascimento PHPN/SISPRENATAL; 

♦ Participação na Oficina de Atualização no Programa 

de Humanização do Pré-natal e Nascimento - 

PHPN/SISPRENATAL e Programa de Proteção à Gestante 

- Teste da Mamãe; 

♦ Assessoria aos municípios da Regional Nordeste que 

possuem parteiras leigas, para iniciar 

cadastramento junto ao Ministério da Saúde; 
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♦ Reunião na SPAIS sobre discussão dos medicamentos 

(sulfato ferroso); 

♦ Reunião com a GEAIS - Coordenação de DST/AIDS para 

estabelecer parcerias na realização da Oficina de 

Atualização para os Profissionais de Saúde das 

Maternidades do Projeto Nascer dos Municípios de 

Goiânia e Aparecida de Goiânia em Redução da 

Transmissão Vertical - Sífilis Congênita e do HIV; 

♦ Participação da 2ª Oficina de formação de 

facilitadores para qualificação de parteiras 

tradicionais em Brasília-DF; 

♦ Visita às maternidades Nascer Cidadão, Maternidade 

Nossa Senhora de Lourdes e Maternidade Marlene 

Teixeira para sensibilização dos diretores sobre a 

importância da oficina de Transmissão Vertical da 

Sífilis Congênita; 

♦ Realização da Oficina de atualização para a equipe 

multiprofissional das 06 maternidades de referência 

na redução da Transmissão Vertical da Sífilis 

Congênita e HIV. Estavam presentes representantes: 

do Hospital Materno Infantil de Goiânia, da 

Maternidade Nascer Cidadão, da Maternidade Nossa 

Senhora de Lourdes, do Hospital das Clínicas, do 

Hospital São Silvestre e da Maternidade Marlene 

Teixeira. 

♦ Implementação do Programa de Humanização no Pré-

Natal e Nascimento/PHPN e Proteção ao parto. 

ATIVIDADES – PLANEJAMENTO FAMILIAR 

♦ Reunião com as regionais de saúde para apresentação  

e discussão dos problemas sobre o planejamento 

familiar; 

♦ Elaboração da programação de aquisição de métodos 

anticoncepcionais para os 246 municípios do estado 

e envio ao Ministério da Saúde desta programação 

dos municípios com mais de 50.000 habitantes; 

♦ Distribuição de métodos contraceptivos para os 

municípios. 

♦ Elaboração de projeto para realização de materiais 

educativos para serem encaminhados para os 

municípios do estado. 

PREVENÇÃO, CONTROLE E TRATAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE 

ÚTERO E MAMA.  

♦ Consiste no desenvolvimento e na prática de 

estratégias que reduzam a mortalidade e as 

repercussões físicas, psíquicas e sociais dos 

cânceres do colo do útero e de mama. Por meio de 
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ação conjunta entre o Ministério da Saúde e todos 

os 26 Estados brasileiros, além do Distrito 

Federal, são oferecidos serviços de prevenção e 

detecção precoce das doenças, assim como tratamento  

e reabilitação em todo o território nacional. 

ATENÇÃO AO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO 

♦ Com aproximadamente 500 mil casos novos por ano no 

mundo, o câncer do colo do útero é o segundo tipo 

de câncer mais comum entre as mulheres, sendo 

responsável pela  morte de 230 mil mulheres por 

ano. No Brasil, para 2010, são esperados 18.430, 

com um risco estimado de 18 casos a cada 100 mil 

mulheres. 

♦ Estima-se uma redução de até 80% na mortalidade por  

este câncer a partir do rastreamento de mulheres na  

faixa etária de 25 a 65 anos com o teste de 

Papanicolaou e tratamento das lesões precursoras 

com alto potencial de malignidade ou carcinoma "in 

situ". Para tanto é necessário garantir a 

organização, a integralidade e a qualidade do 

programa de rastreamento, bem como do tratamento 

das pacientes.  

♦ Para impedir o avanço da doença no Brasil, o 

Ministério desenvolve ações dirigidas às mulheres 

na faixa etária de 25 a 59 anos, que 

incluem diagnóstico precoce (através de exame 

Papanicolaou e exames de confirmação diagnóstica) 

e tratamento necessário de acordo com cada caso. 

Goiás segue a mesma política. 

ATENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA 

♦ O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais 

frequente no mundo e o mais comum entre as 

mulheres, respondendo por 22% dos casos novos nesse  

grupo. No Brasil, são esperados 49.400 novos casos 

em 2010, com risco estimado de 49 casos a cada 100 

mil mulheres. 

♦ Embora seja considerado um câncer de bom 

prognóstico, trata-se da maior causa de morte entre  

as mulheres brasileiras, principalmente na faixa 

entre 40 e 69 anos, com mais de 11 mil mortes/ano 

(2007). Isso porque na maioria dos casos a doença é  

diagnosticada em estágios avançados. 

♦ Em setembro de 2009 foi implantado o sistema de 

informação – Sismama (Sistema de Informação do 

Câncer de Mama). 

♦ Participação na reunião com as Regionais de Saúde 

para apresentação e discussão dos problemas e 
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dificuldades no sistema de informação do câncer de 

colo uterino - SISCOLO; 

♦ Participação na Semana de Orientação e 

Sensibilização ao Câncer, promovido pelo Gabinete 

Civil e Superintendência de Ações Básicas do Estado  

de Goiás; 

♦ Elaboração da justificativa para viabilização de 

recurso para a capacitação de controle do colo do 

útero; 

♦ Revisão dos processos de compra de: equipamentos, 

colposcópio e bisturi elétrico para formatação da 

rede de referência do câncer de colo do estado;  

♦ Participação na reunião do COSEMS/CIB para 

apresentação da razão dos exames citopatológicos do  

Estado para os secretários municipais de saúde, com  

indicadores dos municípios, evidenciando a razão 

dos exames citopatológicos, a baixa cobertura, a 

perda de informações do SISCOLO pelos prestadores ; 

♦ Assessoria para os Municípios com termo de comodato  

dos aparelhos de Mamografia do Estado de Goiás; 

♦ Participação na reunião com as Regionais de Saúde 

para apresentação e discussão dos problemas e 

dúvidas com o sistema de informação do câncer de 

mama – SISMAMA; 

♦ Assessoria técnica para os municípios de Goiás e 

Planaltina de Goiás com finalidade de resolução do 

termo de comodato dos aparelhos de mamografia 

cedidos do INCA para o estado; 

♦ Elaboração da justificativa para viabilização de 

recurso para a capacitação de prevenção do câncer 

de mama. 

ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

SEXUAL. 

♦ A Secretaria de Estado da Saúde, com o intuito de 

descentralizar o atendimento, no dia 27 de 

fevereiro de 2007, pactuou na CIB a resolução nº 

017/2007, o Plano Estadual de Assistência às 

Mulheres, Adolescentes e Crianças Vítimas de 

Violência Sexual, com a proposta de implantação da 

Rede de Referência Estadual/Regional, observando-se  

a Norma Técnica do Ministério da Saúde e 

considerando os aspectos éticos e legais. O 

referido atendimento se dará nos Serviços de 

Referência Regional, de acordo com o Plano Diretor 

de Regionalização, permitindo o acesso aos cuidados  

de saúde, prevenção e tratamento de doenças 

sexualmente transmissíveis e a gravidez não 

planejada. 
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♦ A garantia de atendimento nos serviços de saúde às 

mulheres, crianças e adolescentes, que sofreram 

violência sexual, representa parte das medidas a 

serem adotadas com vistas à redução dos agravos 

decorrentes deste tipo de violência. Como 

intervenção imediata cabe à equipe 

multiprofissional o atendimento para a prevenção de  

doenças sexualmente transmissíveis, gravidez não 

planejada, através da anticoncepção de emergência e  

o encaminhamento da ficha de notificação e ou 

registros de dados, tanto para a melhoria qualidade  

da atenção em saúde, como para eventuais 

solicitações da justiça. 

ATIVIDADES - Atenção às Mulheres Vítimas de Violênc ia 

Doméstica e Sexual 

♦ Encaminhamento de formulários para preenchimento 

dos dados referentes à assistência às vítimas de 

violência sexual no Estado de Goiás. 

♦ Participação na revisão da Rede de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher. 

♦ Participação na reunião da Câmara Técnica de 

Enfrentamento da Rede de Violência Sexual do Estado  

de Goiás/SEMIRA. 

♦ Elaboração, discussão e validação do instrumento de  

supervisão/avaliação para utilizar nas unidades de 

referência no atendimento às Vítimas de Violência 

Sexual, juntamente com DST, Vigilância 

Epidemiológica, Assistência Farmacêutica, Gerência 

de Atenção Básica e Gerência de Apoio Estratégico. 

♦ Participação de audiência pública na Assembléia 

Legislativa: Enfrentamento da Violência "Dia 

Nacional de Combate à Violência Contra a Mulher. 

MORTE MATERNA 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

♦ Os objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), 

detalhados em metas e indicadores, constituem o 

compromisso dos 191 países presentes à Assembléia 

Geral da ONU de 2000, incluindo o Brasil, de 

trabalharem para um mundo pacífico, justo e 

sustentável.  

  

META GOIÁS: REDUZIR EM TRÊS QUARTOS, ATÉ 2015, A TA XA 

DE MORTALIDADE MATERNA. 

♦ Em 2008, a taxa de mortalidade materna, no Estado, 

era de 48 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. 

Óbito materno é aquele decorrente de complicações 

na gestação, geradas por aborto, parto ou puerpério  
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(até 42 dias após o parto). Estima-se que, no 

Brasil, 29% dos óbitos maternos não foram 

registrados (RIPSA, 2006). 

Atividades – Morte Materna 

♦ Reunião para avaliação dos óbitos maternos através 

do Comitê Estadual de Redução da mortalidade 

Materna 

♦ Assessoria para os Comitês Regionais e Municipais 

implantados. 

♦ Implantação dos Comitês nos municípios com 

população acima de 80.000 habitantes. 

INCENTIVO DE APOIO TÉCNICO A IMPLEMENTAÇÃO DA 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

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 

Realizações  

♦ Em dezembro de 2009 (última informação do Sistema 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - 

SCNES) havia 1049 ESF implantadas em 244 municípios  

e 750 Equipes de Saúde Bucal - ESB implantadas em 

240 municípios goianos. Em setembro de 2010, o 

número de municípios com ESB alterou para 239 e o 

de ESF para 241 (gráfico 1), o nº de ESF é de 1128 

e 805 de ESB (gráfico 2), sendo 691 modalidade I e 

114 modalidade II (gráfico 3). Esses valores podem 

variar, 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. Neste ano não foi possível 

avançar na busca de realizar ações conjuntas entre 

as Superintendências de Controle e Avaliação 

Técnica de Saúde - SCATS, que detém a tutoria do 

SCNES e a de Políticas Atenção Integral à Saúde – 

SPAIS, que é responsável pelas solicitações de 

incentivos retroativos, quando do bloqueio de 

recursos do Fundo Nacional de Saúde. A CTESF 

continua recebendo essas solicitações e fazendo as 

análises, dentro de suas possibilidades.     

♦ Foram analisadas e repassadas ao Ministério da 

Saúde, até novembro de 2010, solicitações de 

pagamento de Incentivos Retroativos de 33 
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municípios, sendo em sua grande maioria, bloqueio 

por duplicidade de profissionais no cadastro do 

SCNES, o que significa que o município não desativa  

o profissional demitido; 

♦ Foram analisadas e enviadas ao Ministério da Saúde 

04 solicitações de credenciamento de ESF, 10 de 

ESB, 17 de ACS até o mês de dezembro de 2010; 

♦ Foram enviadas também, a solicitação de implantação  

de 07 Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF 

tipo I, sendo 01 consorciado (03 municípios) e 01 

tipo II;  

♦ Assessoria e orientação as Regionais de Saúde e 

Municípios, sobre o fluxo de construção de Unidades  

Básicas de Saúde da Família, conforme portaria nº 

2.226, de 18 de setembro de 2009, com 216 UBSF 

aprovadas para municípios goianos até o momento; 

♦ A GGAB, por meio das regionais de saúde, continua 

desenvolvendo o acompanhamento/monitoramento nos 

245 municípios que possuem a Estratégia de Saúde da  

Família, implantados e o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde. Foram realizados, pela Área 

Técnica da Estratégia Saúde da Família, em torno de  

1.056 assessoramentos via telefone e pessoalmente, 

aos municípios e Regionais de Saúde; 

♦ A adesão da SES à fase 2 do Projeto de Expansão e 

Consolidação da Estratégia Saúde da Família – 

PROESF, em seu componente II, que visa o 

fortalecimento da capacidade técnica da Secretaria 

em Monitoramento e Avaliação e Educação Permanente,  

vem reforçar esta fase de consolidação da 

Estratégia Saúde da Família em Goiás. No caminho de  

reverter o modelo de Atenção à Saúde através desta 

estratégia, de qualificá-la enquanto Atenção 

Primária à Saúde ordenadora da Rede de Atenção à 

Saúde, foi criada no 2º trimestre de 2010 a 

Coordenação de Monitoramento e Avaliação da Atenção  

Primária à Saúde – CMAPS, com o principal objetivo 

de institucionalizar a cultura de avaliação e 

monitoramento dos indicadores de saúde da Atenção 

Primária no estado; 

Observações 

♦ Esclarece-se que, com a estruturação da Coordenação  

de Monitoramento e Avaliação da Atenção Primária à 

Saúde – CMAPS, algumas atividades da Coordenação 

Técnica da Estratégia Saúde da Família foram 

realizadas em conjunto entre a duas coordenações, 

outras foram incorporadas pela nova coordenação. 

Por esse motivo, neste ano, foi elaborado um único 

relatório. Em 2011 todos os relatórios e a 

programação estarão separados. 
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Municípios com Equipes implantadas da Estratégia Sa úde da 
Família e Saúde Bucal Estado de Goiás -  Setembro/2 010 

Cobertura Populacional da Estratégia Saúde da Famíl ia 

Estado de Goiás –  Setembro/2010 

Fonte: MS/DAB 

Equipes Implantadas da Estratégia Saúde da Família e Saúde 
Bucal Estado de Goiás – 1998- Set./2010 

Fonte: MS/DAB 

Equipes Implantadas de Saúde Bucal por modalidade E stado de 
Goiás – Setembro/2010 

Fonte: MS/DAB 
Observações: Mod I = Cir. Dentista + Auxiliar Consu ltório 
             Mod II = inclui o Técnico de Higiene D ental  
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Agentes Comunitários de Saúde Estado de Goiás – Set embro/2010 

Fonte: MS/DAB 

Municípios com Equipes implantadas da Estratégia Sa úde da 

Família e Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NAS F Estado 

de Goiás - Setembro/2010 

Fonte: MS/DAB 

Equipes de Núcleo de Apoio à Saúde da Família impla ntadas por 
modalidade 

Estado de Goiás – Setembro/2010 

   Fonte: MS/DAB 

Obs: NASF Intermunicipal:  

Consórcio entre Pontalina, Edealina e Mairipotaba

� Ação 2552 - Aquisição de Medicamentos Excepcionais 

Realizações: 

Aquisição de medicamentos excepcionais para o Juare z 

Barbosa – CMAC: 

♦ Contratos relativo a aquisição de medicamentos 

excepcionais para pacientes cadastrados no CMAC 

– Juarez Barbosa. 
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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 

♦ Total de mandados atendidos: 375 

Observações:

♦ A CMAC Juarez Barbosa realiza aquisição, 

armazenagem e dispensação de medicamentos, em 

consonância com a Portaria GM/MS nº 2981/2009, 

do Ministério da Saúde. Apresentamos as 

realizações referentes a esta Unidade. 

♦ Agendamento da 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 

do Componente Especializado. 

♦ 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. Além disso, conforme 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do 

Ministério da Saúde, a Avaliação Técnica e 

Auditoria, de forma sistemática, tem realizado a 

monitorização de todos os Processos para 

dispensação de medicamentos, desta Unidade, 

resultando diretamente na atualização de dados 

dos pacientes, melhoria na autorização de 

procedimentos e aumento na produtividade geral 

da CMAC Juarez Barbosa. 

♦ Aumento dos profissionais farmacêuticos 

treinados em atendimento ao público, de forma 

humanizada e comprometida com os princípios do 

SUS. Implantação da atenção 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. 
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♦ As ações judiciais para fornecimento de 

medicamentos na CMAC Juarez Barbosa deve-se ao 

fato de pacientes possuírem diagnósticos não 

contemplados nos Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde 

para o medicamento em questão, resultando na 

busca pelo Judiciário para resolução do 

conflito. Felizmente, não há Mandados de 

Segurança resultantes da falta de fornecimento 

de medicamentos, uma vez que, a CMAC Juarez 

Barbosa, na atual gestão, possui estoque regular 

e abastecido de medicamentos, sendo tal situação 

já premiada e reconhecida diversas vezes 

nacionalmente. Como exemplo, segue em anexo 

publicação na revista Isto é Dinheiro (que 

reconheceu o Estado de Goiás como o que mais 

economiza na aquisição de medicamento) e Edição 

de 12/2010 do Jornal Bimestral da SES-GO, que 

destacou a economia de cinqüenta milhões de 

reais na compra de medicamentos. 

PROGRAMA 1853 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO 

CIDADÃO - VAP VUPT. 

� AÇÃO 2553 - Implantar Padrão Vapt-Vupt Nos Órgãos D o 

Estado 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 1865 - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA 

REDE ASSISTENCIAL DE REFERÊNCIA DA SES/GO 

� Ação 2652 - Custeio e Manutenção da Rede Assistenci al 

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; 
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♦ Aquisição de materiais odontológicos para as 

unidades de saúde da SES/GO; 

♦ Adiantamento  destinado a custear despesas com 

material odontológico, para a central 

odontológica de Anápolis. 

� Aquisição de insumos médico-hospitalares para a red e 

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. 

� 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 . 

� 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; 

� 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 . 
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� Pagamento de despesas com serviços de terceiros par a 

a rede assistencial de saúde da SES/GO: 

♦ Contratos de serviços de limpeza, conservação, 

desinfecção hospitalar, copa, lavanderia e 

jardinagem, nas dependências administrativas, 

unidades e regionais de saúde; 

♦ Contrato referente a serviços anestesiológicos 

prestados pela Cooperativa dos Médicos 

Anestesiologistas de Goiás ltda - COOPANEST - 

GO, na rede hospitalar conveniada com a 

secretaria de estado da saúde de goiás - SES-GO  

♦ 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. 

� Contratação de empresa especializada em forneciment o 

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. 

� 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. 

� Gastos com manutenção de bens e serviços das unidad es 

assistenciais da SES/GO: 

♦ Relativo a todos os contratos de prestação de 

serviços de  manutenção, conservação e 

assistência técnica  das maquinas e equipamentos 

da rede assistenciais da SES/GO. 

� Aquisição de material de higiene e limpeza para a 

rede assistencial de saúde da SES/GO: 

♦ Aquisição de produtos de higiene e limpeza 

(escovas, toalhas de papel, palha de aço,água 
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sanitária e etc) para o desenvolvimento dos 

serviços de saúde prestados á população. 

� 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: 

� 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 

� 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. 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

INTERNAÇÕES REALIZADAS 2010

HUGO

HUAPA
HDS

HDT

HGG
HMI

MDI

HEELJ

MNSL
TOTAL

UNIDADES

V
AL

O
R

E
S

 P
R

O
D

U
Z

ID
O

S



2850 – FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE – FUNESA 

482 

Produção fisica das unidades da REDE/SES-GO � Ação 2653 - Investimento na rede assistencial de 

referência da SES/GO 

Realizações:  

Aquisição de Equipamentos de Informática Para a Red e 

Assistencial de Saúde Da SES/GO: 

♦ Aquisições de 971 estabilizadores de 1 KVA; 

Aquisição de Equipamento e Material Permanente para   o 

Hospital Geral de Goiânia - HGG: 

♦ 08 Unid. Avental de Chumbo 0,05 Mm; 

08 Unid Protetor de Tireóide 0,05 Mm. 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A 

REDE ASSISTENCIAL DA SES/GO 

♦ 10 Unid. Processadoras de Filmes de Radiologia e 

Mamografia; 

♦ Aquisição de equipamentos bisturi eletrônicos para 

as unidades da rede própria da SES – 57 unidades – 

Valor R$ 1.200.000,00. 

♦ Aquisição de equipamentos de neonatologia para as 

unidades da rede própria da SES – Sendo 34 berços 

aquecidos, 11 fototerapia halógenas, 23 fototerapia s 

de alta irradiância, 35 incubadoras neonatais, 12 

UNIDADE

INTERNAÇÕES

TOTAL
SIA/SUS APAC AIH

VALOR VALOR VALOR

HUGO 4.895.911,36 12.714.216,84 17.610.128,20

HUAPA 742.813,34 3.326.193,37 4.069.006,71

HMA 276.839,84 276.839,84

HDS 379.577,85 452.242,67 831.820,52

HDT 718.269,99 3.727.086,20 4.445.356,19

HGG 2.063.388,96 639.816,18 4.282.653,05 6.985.858,19

HMI 1.400.054,92 6.123.695,98 7.523.750,90

HEELJ 461.216,45 185.194,27 646.410,72

MNSL 271.937,11 47.809,32 1.463.883,61 1.783.630,04

CIMP 130.592,33 130.592,33

LACEN 1.446.527,27 1.446.527,27

COG 174.477,56 15.162,07 189.639,63

COANA 52.907,02 52.907,02

HEMOG 4.389.692,15 4.389.692,15

TOTAL 17.404.206,15 702.787,57 32.275.165,99 50.382.159,71
Fonte:Síntese Faturamento DATASUS/MS

 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 
REALIZADOS
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incubadoras de transporte, 82 berços em acrílico e 

143 aspiradores cirúrgicos. Valor R$ 2.657.000,00. 

♦ Aquisição de equipamentos de anestesia com 

monitorizarão para as unidades da rede própria da 

SES – 20 Unidades – Valor R$ 2.090.000,00. 

♦ Aquisição de equipamentos de anestesia sem 

monitorizarão para as unidades da rede própria da 

SES – 17 Unidades – Valor R$ 1.266.500,00. 

♦ Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para 

as unidades da rede própria da SES – Valor R$ 

2.716.000,00 – 895 itens de mobiliário e equipament o 

médico-hospitalar. 

♦ Aquisição de equipamentos microscópios binoculares 

para as unidades da rede própria da SES – 45 

Unidades – Valor R$ 321.975,00. 

♦ Aquisição de equipamento de tomografia 

computadorizada para o Hospital de Urgência de Sant a 

Helena – 01 unidade – Valor R$ 1.260.000,00. 

♦ Aquisição de emergencial de equipamentos de 

tomografia computadorizada para as unidades da rede  

própria da SES – 03 Unidades (02 HGG e 01 HUGO) - 

Valor R$ 4.378.000,00.  

♦ Aquisição de equipamentos de lavanderia para o 

Hospital de Urgência de Santa Helena – 07 Unidades 

(02 lavadoras, 02 centrífugas, 02 secadoras e 01 

calandra) – Valor R$ 177.000,00. 

♦ Aquisição de equipamentos para UTI para as unidades  

da rede própria da SES – 27 desfibriladores, 112 

monitores multiparamétricos, 45 eletrocardiógrafos e 

100 respiradores - Valor R$ 8.570.200,00.  

♦ Aquisição de equipamentos arco cirúrgico para as 

unidades da rede própria da SES – 5 Unidades (02 

HUGO, 01 HUSH, 01 HUAPA e 01 HMI)– Valor de R$ 

1.175.000,00 

♦ Aquisição de instrumentais cirúrgicos para as 

unidades da rede própria da SES – Valor R$ 

434.433,75. 

♦ Aquisição de instrumentais cirúrgicos para as 

unidades da rede própria da SES – Valor R$ 

346.831,55. 

♦ Aquisição de mobiliário hospitalar para as unidades  

da rede própria da SES – Valor R$ 1.648.942,40. 

♦ Aquisição de equipamentos ultra-som para as unidade s 

da rede própria da SES – 12 Unidades – Valor de R$ 

1.680.000,00. 
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PROGRAMA 1872 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO 

EM SAÙDE 

� Ação 2682 - Fortalecimento da Intersetorialidade na s 

Ações de Saúde 

Realizações: 

SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO: 

Reconhecendo a responsabilidade de implementação de  

uma política pública de inclusão social que atentas se para a 

promoção de direitos humanos das pessoas privadas d e 

liberdade, o Ministério da Saúde em ação integrada com o 

Ministério da Justiça, elaborou o Plano Nacional de  Saúde no 

Sistema Penitenciário, cujas diretrizes estão descr itas na 

Portaria Interministerial n.º 1.777, de 09 de setem bro de 

2003. 

Trata-se de uma política específica que visa à 

reorientação do modelo assistencial, até então pres tada à 

população penitenciária de nosso país. 

♦ Realizadas reuniões mensais 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; 

♦ Realizado, em parceria com Gerência de Gestão de 

Pessoas/SES e Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia/SECTEC, o processo seletivo para 

contratação da equipe mínima de saúde (Portaria 

Interministerial n° 1.777) para atuar na 

penitenciária de Formosa/GO; 

♦ 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; 

♦ Reunião ampliada com representantes da SCATS, 

SPLAN e Gerência de Assistência à Saúde e 

Recuperação de Dependentes Químicos/SUSEPE/SSP-

GO para discutir fluxo de referência e contra-

referência da população penitenciária para média 

e alta complexidade; 

♦ Participação na Oficina Nacional para Revisão do 

Plano de Saúde no Sistema Penitenciário. 

♦ Capacitação dos profissionais das equipes de 

saúde penitenciaria para promoção, prevenção, 

diagnóstico e tratamento das DSTS/HIV/AIDS 

durante o V Simpósio Goiano de DST e V Simpósio 

de Combate a Sífilis; 

♦ Assessoria aos municípios técnica aos municípios 

de Planaltina de Goiás, Acreúna, Cidade 

Ocidental, Goianésia, Alto Paraíso e Padre 

Bernardo para orientar no processo de adesão ao 

Plano Operativo Estadual de Saúde no Sistema 

Penitenciário; 
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♦ Formalizadas, junto ao Ministério da Saúde, as 

adesões de Acreúna e Planaltina de Goiás do 

POESSP; 

♦ Assessoria técnica as municípios de Flores de 

Goiás, Uruaçu, Formosa, Acreúna e Planaltina de 

Goiás para orientar quanto ao cadastramento das 

equipes de saúde penitenciária no CNES; 

♦ Realizada capacitação dos concursados 

encaminhados para equipes de saúde penitenciária 

dos municípios de Itaberaí, Rio Verde, Itumbiara 

e Luziânia, por meio do Programa de Acolhimento 

aos Ingressantes Concursados/PAIC; 

♦ Participação na Oficina “Tuberculose nas 

Prisões” – Belém/PA; 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

� Ação 1237 - Prover Suporte Técnico A Sistemas, 

Programas E Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Ad m. 

Pública Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 1238 - Prover Materiais E Serviços Para Operaç ão 

De Redes E Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Públ ica 

Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

� Ação 2856 - Implementar Soluções de Informática par a 

Órgãos Estaduais 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 

PROGRAMA 3309 - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE 

� Ação 2870 - Desenvolvimento da Regionalização  

Solidária  e Cooperativa  do SUS 

Realizações: 

Participações de profissionais em eventos nos 

municípios/ARS do estado de Goiás: 

♦ 110 Participações.
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Participações de profissionais em eventos técnicos do 

Ministério da Saúde e participação de profissionais  em 

reuniões e eventos da RIDE: 

♦ 41 participações

Participação de profissionais em eventos/reuniões 

junto a SES/GO: 

♦ 173 participações 

Visitas técnica de profissionais às Administrações 

Regionais de Saúde e Municípios: 

♦ 41 visitas 

� Ação 2871 - Implementação da Regulação, Avaliação, 

Controle e Auditoria 

Realizações: 

Atualização dos cadastros dos estabelecimentos de 

saúde: 

♦ 2326 atualizações realizadas; 

Realização de Auditorias: 

♦ 222 Auditorias realizadas; 

Auxílio ao tratamento fora do domicilio: 

♦ Foram atendidos 214 entre pacientes e 

acompanhantes 

Contratualização dos Serviços de Saúde Sob Gestão 

Estadual: 

♦ 69 Contratualização 

Repasse de Custeio do Complexo Regulador Estadual  e 

Complexos Reguladores Regionais. Foram contemplados 8 

complexos reguladores dos seguintes Municípios: 

♦ Anápolis, Caldas Novas, campos Belos, Ceres, 

Ipora, Porangatu, Rio verde, São Luis de Montes 

Belos, Uruaçu 

� Ação 2872 - Fortalecimento da Articulação e 

Funcionamento dos Conselhos de Saúde e Movimento 

Sociais 

Realizações: 

Adiantamento para Manutenção e Custeio Diversos 

♦ Adiantamento de recursos para o Conselho 

Estadual de Saúde para desenvolvimento de suas 

atividades a fim de fortalecer os movimentos 

sociais. 
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� Ação 2873 - Fomento da Educação Permanente na Saúde   

Realizações: 

Capacitação de servidores municipais e estadual em 

saúde no Planejasus 

♦ 53 Pessoas capacitadas; 

Capacitação dos Gestores Municipais e Regionais de 

Saúde: 

♦ 204 pessoas capacitadas nos sistemas SIAMAC, 

SIAPAB, BPA, FPO, DEPARA, VERSIA e outros; 

♦ 200 Gestores municipais no Sistema Programação 

Pactuada Integrada. 

Capacitação de Profissionais em Vigilância Sanitári a e 

Ambiental 

♦ Capacitação de 985 profissionais em Vigilância 

Sanitária e Ambiental na áreas de: produtos 

(alimentos e bebidas, produtos para a saúde, 

medicamentos, saneantes, cosméticos), serviços de 

saúde (hospitais, clínicas, serviços de 

hemoterapia, terapia renal substitutiva, radiações 

ionizantes, entre outros) e ambientes (água, ar e 

solo) no Estado de Goiás. 

♦ Foram realizados 97 eventos de Educação Sanitária e  

Ambiental; 

♦ 50 palestras para 1602 participantes; 

♦ 47 cursos para 665 participantes; 

Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e 

Ambiental nas Administrações Regionais de Saúde e 

Municípios 

♦ Realização de 50 atividades de descentralização das  

ações de Vigilância Sanitária e Ambiental com 

avaliação do Pacto pela Saúde (TCGM) em 32 

municípios e monitoramento das ações pactuadas 2010  

em 18 municípios e realização de 06 Oficinas de 

Trabalho para Elaboração da Programação Anual das 

Ações de VISA. 

Capacitação de profissionais de Saúde, Gestores 

Municipais em Vigilância epidemiologia, atenção bás ica 

e outras capacitações realizadas pela Superintendên cia 

de Políticas de atenção Integral à saúde - SPAIS 

♦ Foram 74 capacitações realizadas pela SPAIS no ano 

de 2010 e 7.338 profissionais capacitados. 

♦ 11 Oficinas para assessorar os municípios para 

elaboração do plano municipal de intensificação das  

ações de controlo do vetor nos seguintes 

municípios: Goiânia, Aparecida de Goiânia, 

Trindade, Senador Canedo, Rio Verde, Anápolis, 

Aragarças, Iporá, Ceres, Rialma e Campos Belos; 
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♦ Capacitação em manejo clínico e condução do 

paciente com dengue para médicos e enfermeiros: 141  

profissionais capacitados entre médicos e 

enfermeiros; 

♦ Capacitação dos fiscais do CREIA/GO; 

♦ Capacitação dos coordenadores dos NVE municipais em  

ações de vigilância epidemiológica e tabwin para 

120 municípios e 15 regionais; 

♦ Curso de qualificação para supervisores de região, 

Núcleos de apoio ao controle de endemias, regionais  

de saúde e alguns municípios prioritários: 24 

supervisores e 8 SETEC e chefes do NACE;  

♦ 2 Oficinas para revisão, atualização dos planos 

municipais de acordo com as diretrizes do PNCD 

(Plano Nacional de Controle da Dengue: região 

metropolitana (Goiânia, Inhumas, Guapó, Nova 

Veneza, Aparecida de Goiânia, Brazabrantes, 

Goianápolis, Hidrolandia, Aragoiania, Nerópolis, 

Bela Vista, Pirenópolis, Goianira, Trindade, Santo 

Antonio de Goiás, Caldazinha, Abadia de Goiás, 

Caturaí, Professor Jamil, Bonfinópolis) e região 

entorno sul e norte (Águas lindas de Goiás, Cidade 

Ocidental, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo 

Gama, Planaltina de Goiás, Santo Antônio de Goiás, 

Valparaíso de Goiás));   

♦ 16 Capacitações em manejo clínico e diagnóstico de 

dengue (médicos e enfermeiros dos municípios de 

todas as regionais de saúde); 

♦ Capacitação sobre protocolo de investigação de 

óbitos por dengue para os coordenadores dos NVEH, 

coordenadores dos NVE municipais dos municípios com  

ocorrência de óbitos em 2010 e supervisores das 

ARS; 

♦ Oficina com gestores dos municípios que registraram  

óbitos confirmados de dengue em 2010; 

♦ Oficina para avaliação e adequação dos planos de 

contingência estadual e do município de Goiânia.   

♦ Supervisão para avaliação da execução do plano 

municipal de Aragarças; 

♦ Realizadas 5 capitações com profissionais de saúde 

do estado das 16 regionais de saúde e dos 246 

municípios, para implantação da vacina pneumocócica  

10 valente no Calendário Básico de Vacinação da 

Criança do Programa Nacional de Imunizações – 

Maio/Junho. 

♦ Realizada Capacitação de técnicos em salas de 

vacinas na Estrada de Ferro (Catalão) - setembro. 

♦ Treinamento realizado pelo LACEN e Vigilância 

Epidemiológica Estadual para os técnicos do 
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laboratório do Hospital de Doenças Tropicais, 

Hospital Materno Infantil de Goiânia, CAIS 

Finsocial, CAIS Curitiba, CAIS Chácara do 

Governador e CIAMS Novo Horizonte, na coleta de 

sangue, líquor, fluido pleural para o estudo de 

efetividade da vacina anti-pneumocócica 10 valente 

no Brasil. 

♦ Capacitação da Dose Fixa Combinada aos 

profissionais médicos e enfermeiros do município de  

Aparecida de Goiânia. 

♦ Capacitação sobre Dose Fixa Combinada de 

Tuberculose, para médicos,  enfermeiros e técnicos 

de laboratórios dos municípios, Niquelândia, 

Planaltina, Minaçu, Itapaci, São Luis dos Montes 

Belos, Cristalina e outros. 

♦ Capacitação do SINAN (Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação). 

♦ Capacitação em Serviço no Sistema de Informação 

SINANNET, para os profissionais do Núcleo de 

Vigilância Epidemiológica das Regionais de Saúde, 

São Patrício/Ceres, Oeste I/Iporá, Central/Goiânia,  

Centro-Sul/Aparecida de Goiânia; 

♦ Capacitação dos digitadores do Sistema de 

Informação em Sistema de Vigilância Epidemiológica 

das Doenças Diarréicas Agudas – SIVEP/DDA realizado  

junto aos profissionais na SPAIS 

♦ Capacitação com as ARS e MS sobre os programas: 

Programa Bolsa Família, SISVAN Web e Programa 

Nacional de Suplementação de Ferro; 

♦ Promoção de 2 Oficinas de Educação Alimentar e 

Nutricional para os profissionais de Saúde das SMS 

Senador Canedo e Rio Verde; 

♦ Capacitação de 89 profissionais de saúde de nível 

superior em Abordagem e Tratamento do Fumante de 34  

municípios; 

♦ Realização 06 Cursos de Capacitação para os 

profissionais de saúde das unidades Sentinelas e 

Núcleos de Vigilância; 

♦ Realização 02 Cursos de atualização para os 

profissionais dos CEREST`s Regionais sendo 3 de 

cada Regional em Políticas do Trabalhador e SINAN. 

♦ Realização de 01 “Capacitação sobre a NBCAL – Norma  

Brasileira de Comercialização de Alimentos para 

lactentes e crianças de primeira infância, bicos, 

chupetas e mamadeiras”, para profissionais de saúde  

e de vigilância sanitária; 
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♦ Realização de um (01) “Curso para formar 

multiplicadores de equipes de maternidades sobre a 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança”; 

♦ Realização de uma (01) “Capacitação sobre 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

infantil e aleitamento materno”, para profissionais  

de saúde da atenção básica; 

♦ Realização de um (01) “Curso sobre a Metodologia 

Mãe Canguru de assistência aos recém nascidos de 

baixo peso”, para profissionais de saúde de 

instituições de Goiânia, Anápolis, Itumbiara e 

Ceres; 

♦ Realização de uma (01) “Reunião Técnica com a 

Comissão Estadual de Bancos de Leite Humano” 

visando a elaboração de um Plano de Trabalho para 

cooperação entre a SES e a Fiocruz/MS; 

♦ Realização de três (03) “Cursos sobre a ferramenta 

informatizada de monitoramento da Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança”, para profissionais 

responsáveis pelos mesmos, nos municípios de 

Goiânia, Anápolis e Formosa; 

♦ Realização de um (01) “Curso de Reanimação 

Neonatal”, em parceria com a Sociedade Brasileira 

de Pediatria, para médicos pediatras; 

♦ Realização de um (01) “Curso para Formação de 

Instrutores em Reanimação Neonatal”, em parceria 

com a Sociedade Brasileira de Pediatria, para 

médicos pediatras; 

♦ 3 Capacitações dos trabalhadores do Centro de 

Atendimento Psicossocial - CAPS Girassol sobre o 

tratamento aos dependentes do CRACK; 

♦ Realização do Seminário Estadual de Prevenção de 

Osteoporose, Quedas e Fraturas no dia 23/06/2010 

com a participação do Ministério da Saúde e de 

profissionais da saúde de Goiás. 

♦ Treinamento em consulta de Mama e Punção Mamária; 

♦ Curso de Atualização em Citologia Oncótica; 

♦ Capacitação dos profissionais das equipes de saúde 

penitenciaria para promoção, prevenção, diagnóstico  

e tratamento das DSTS/HIV/AIDS durante o V Simpósio  

Goiano de DST e V Simpósio de Combate a Sífilis; 

♦ Oficina de Atualização em Transmissão Vertical da 

Sífilis Congênita; 

♦ Realizada capacitação dos concursados encaminhados 

para equipes de saúde penitenciária dos municípios 

de Itaberaí, Rio Verde, Itumbiara e Luziânia, por 

meio do Programa de Acolhimento aos Ingressantes 

Concursados/PAIC. 
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� 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-2010 

♦ Apoiar 02 Eventos do Fórum de Saúde e Segurança do 

Trabalho (FSST) Através de patrocínio de recursos 

humanos, físicos e marketing. 

♦ Capacitar 15 membros do controle social com cursos 

sobre atribuições do CEREST através de 02 cursos 

sendo 01 no primeiro e outro no segundo semestre. 

♦ Realizar 04 Reuniões com os membros no Conselho 

Estadual de Saúde. 

♦ Realizar 01 Seminário Estadual para Gestores do SUS  

e municipais do estado. 

♦ Definição e Estruturação do grupo de Estudo das 

Normas Regulamentadoras dos Servidos Públicos. 

♦ Realização dos Estudos das Normas Regulamentadoras 

dos Servidores Públicos. 

SAÚDE MENTAL 

♦ As ações de saúde mental têm como objetivo a 

reorientação do modelo de atenção à saúde das 

pessoas com transtorno mental do Estado de Goiás, 

visando à progressiva redução de leitos 

psiquiátricos, priorizando desta forma a criação do s 

serviços substitutivos/extra-hospitalares, bem como  

a inclusão das pessoas submetidas à Medida de 

Segurança na rede de Saúde Mental existente. 

Assessoria Técnica na implantação de Centros de 

Atenção Psicossocial - CAPS: 

♦ Modalidade I: Bela Vista, Uruaçu, Goianira, 

Porangatu, Minaçu, Bom Jesus de Goiás, Rubiataba, 

Piracanjuba, Uruaçu, Aragarças, Itaberaí, Ipameri, 

Nerópolis, São Miguel do Araguaia, Inhumas, 

Morrinhos, Palmeiras, São Luis de Montes Belos, 

Goiatuba e Bom Jesus de Goiás; 

♦ Modalidade II: Cristalina, Senador Canedo, 

Planaltina, Valparaíso; 

♦ Modalidade Ad: Caldas Novas, Trindade, Rio Verde, 

Aparecida de Goiânia, Formosa e Águas Lindas; 

♦ Modalidade III: Anápolis. 
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♦ Para as Regionais de Saúde: Central, Luziânia, Oest e 

II e Sul; 

Assessoria Técnica para ações de Saúde Mental na 

Atenção Básica: 

♦ Três Ranchos, Palmeiras. 

Assessoria Técnica para a implantação de Serviços 

Residenciais Terapêuticos – SRT’s: 

♦ Anápolis, Palmelo, Catalão e Itumbiara; 

♦ Assessoria Técnica para adesão ao Programa de Volta  

para Casa: Goiânia e Nerópolis; 

♦ Assessoria Técnica aos municípios do Plano 

Emergencial de ampliação do acesso ao tratamento e 

prevenção em Álcool e outras Drogas/PEAD 2009-2011:  

Anápolis, Aparecida de Goiânia e Goiânia. 

♦ Assessoria a Municípios para editais diversos do 

Ministério da Saúde (Supervisão Clínico-

Institucional de Desinstitucionalização e Supervisã o 

Clínico-Institucional de Rede Álcool e outras 

Drogas, Escola de Redutores de Danos, Economia 

Solidária/Geração de Renda, Consultórios de Rua, 

Casas de Acolhimento Transitório, Centros de Atençã o 

Psicossocial Álcool e outras Drogas, Serviço de 

Referência Hospitalar em Álcool e outras Drogas e 

Leitos em Comunidades Terapêuticas, PET Saúde/Saúde  

Mental: Anápolis, Goiânia, Goiânia, Piracanjuba e 

Aparecida de Goiânia, Trindade, Morrinhos, Goiás, 

Itumbiara, Caldas Novas, Senador Canedo, Jataí, 

Formosa e Rio Verde. 

♦ Assessoria Técnica à proposta de implantação do 

Serviço de Referência Hospitalar em Álcool e outras  

Drogas para o Hospital Espírita de Anápolis; 

♦ Assessoria Técnica no projeto de modulação do CAPS I 

de Itumbiara, para tipo II; 

♦ Assessoria Técnica no projeto de modulação do CAPS 

II de Anápolis, para tipo III AD; 

♦ Assessoria às Regionais Sudoeste I e Sudoeste II 

para realização de vistoria em duas clínicas 

psiquiátricas, nos Municípios de Rio Verde e Jataí;

♦ Assessoria para as Conferências Regionais/Municipai s 

de Saúde Mental: Regionais: Luziânia, Pirineus, 

Ceres, Oeste II, Porangatu, Rio Vermelho, Uruaçu. 

♦ Assessoria para as Conferências Municipais de Saúde  

Mental: Goiânia, Goiás, Luziânia e Porangatu; 
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♦ Supervisão técnica nos CAPS (feita pelas Regionais 

ou pelo Nível Central): Trindade, Aragarças, 

Catalão, Caldas Novas, Palmelo; 

♦ Realização da III Conferência Estadual de Saúde 

Mental Intersetorial de Goiás; 

♦ Participação como delegado da IV Conferência 

Nacional de Saúde Mental Intersetorial; 

♦ Implantação do Comitê Gestor Interinstitucional de 

Enfrentamento ao Crack e às Outras Drogas; 

♦ Realização de doze entrevistas para a televisão e 

rádio sobre o enfrentamento ao crack; 

♦ Participação em Palestra sobre o Crack, no Conselho  

Regional de Enfermagem; 

♦ Participação de Mesa Redonda no Curso de Capacitaçã o 

em Redução de Danos do município de Goiânia; 

♦ Realização, em parceria com a PUC - Goiás, do 1º 

Congresso do Centro-Oeste sobre Crack e Outras 

Drogas, nos dias 19 e 20 de novembro de 2010; 

♦ Realização de 06 reuniões ordinárias do Comitê 

Estadual de Saúde Mental do Estado de Goiás. 

♦ Elaborada Portaria que institui a Comitê Estadual d e 

Saúde Mental do Estado de Goiás (homologada ); 

♦ Realizada Capacitação Intersetorial em Álcool e 

Outras Drogas (5 módulos/20 horas); 

♦ Aprovada na CIB a Rede de Enfrentamento ao Crack e 

outras Drogas. 

♦ Acompanhamento da tramitação do Projeto de Lei da 

Política Estadual de Saúde Mental; 

♦ Assessoria Técnica aos Municípios contemplados com o 

PEAD – Plano Emergencial de ampliação do acesso ao 

tratamento e prevenção em álcool e outras drogas no  

SUS: Anápolis; 

♦ Sensibilização para implantação do CAPS III em 

Anápolis; 

♦ Confecção do Decreto Governamental no. 7.139, que 

institui o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Crac k 

e outras Drogas, assinado pelo Governador em 

30/07/2010; 

♦ Realização de quatro módulos da “Capacitação 

Intersetorial em Álcool e outras Drogas”, para 

profissionais dos CAPS de: Goiânia, Anápolis, 

Trindade e Aparecida de Goiânia; 

♦ Reuniões com a SPLAN para a discussão sobre a Rede 

de Saúde Mental; 

♦ Palestra na Secretaria de Indústria e Comércio; 
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♦ Estabelecimento de parceria de cooperação técnica 

com a Faculdade de Enfermagem/Universidade Federal 

de Goiás. 

♦ Participação em reuniões ordinárias do Núcleo de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, do Ministério 

Público; 

♦ Participação na CPI da Pedofilia; 

♦ Acompanhamento dos trâmites burocráticos e técnicos  

para viabilização do Curso de Especialização em 

Saúde Mental, junto à UFG; 

♦ Participação no planejamento e execução do processo  

seletivo para o Curso de Especialização em Saúde 

Mental, junto à UFG; 

♦ Realização de pesquisa sobre o perfil dos usuários 

do PAILI; 

♦ Acompanhamento do processo de reativação dos leitos  

de saúde mental / ala de psiquiatria no Hospital da s 

Clínicas/UFG; 

♦ Implantação e realização das reuniões ordinárias do  

Comitê Estadual de Saúde Mental; 

♦ Participação em reuniões para a implantação de açõe s 

de enfrentamento à violência na SPAIS; 

♦ Participação nas reuniões do GGI (Gabinete de Gestã o 

Integrada), da Secretaria de Segurança Pública; 

♦ Reuniões com a área técnica de saúde da criança, co m 

o objetivo de divulgação do “Guia de Linhas de Ação  

de Violência contra Crianças e Adolescentes”; 

♦ Participação (com palestra) na reunião do Fórum de 

Saúde da Região Noroeste, com o tema Crack; 

♦ Participação em Audiência Pública sobre “Violência 

Sexual contra crianças e adolescentes” na Assembléi a 

Legislativa do Estado de Goiás; 

♦ Participação em Roda de Conversa, no Ministério 

Público, sobre “A violação dos Direitos do Idoso 

Portador de Transtorno Mental Abrigado em ILPI’s”; 

♦ Participação na apresentação da “Política Nacional 

da Saúde do Homem”; 

♦ Reuniões com Ministério Público e outras 

instituições para discussão do Plano de Ação de 

Enfrentamento ao Crack e outras drogas; 

♦ Participação de reuniões do Fórum Goiano de 

Enfrentamento ao Crack, promovido pelo Ministério 

Público; 

♦ Emissão de pareceres técnicos sobre processos e 

Projetos de Lei relativos à Saúde Mental; 
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♦ Reuniões para discussão do curso de “Residência em 

Psiquiatria”, do Hospital Geral de Goiânia. 

♦ Palestra na FIEG sobre as ações do Comitê Gestor 

Interinstitucional de Enfrentamento ao Crack e às 

Outras Drogas; 

♦ Reunião com vários municípios com o objetivo de 

sensibilizar os gestores municipais para a 

implantação de serviços de saúde mental álcool e 

outras drogas, disponibilizados por editais e 

portarias lançados pelo Ministério da Saúde e da 

Secretaria Nacional Anti-Drogas (Plano Integrado de  

Enfrentamento ao Crack e outras Drogas/PIEC) 

(Goiânia, Trindade, Anápolis, Formosa, Planaltina, 

Luziânia, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Rio Verde , 

Jataí, Catalão, Caldas Novas, Itumbiara); 

♦ Participação de reuniões intersetoriais com o 

município de Trindade com o objetivo de apoiar a 

criação de um Plano de Enfrentamento ao Crack e 

outras Drogas neste município; 

♦ Apresentação do Projeto de Escola de Supervisores d o 

Estado de Goiás ao Ministério da Saúde (aprovado); 

♦ Participação na XII Reunião do Colegiado de 

Coordenadores de Saúde Mental, em Brasília; 

♦ Realização de Palestra no município de Córrego do 

Ouro sobre o tema: “A importância do Núcleo Familia r 

na Prevenção ao uso Abusivo de Álcool e Outras 

Drogas”. 

SAÚDE MENTAL-PAILI 

♦ Atendimento a usuários e familiares do Programa de 

Atenção Integral ao Louco Infrator;  

♦ Solicitação de vagas junto às clínicas (Instituto 

Batuíra, Clínica Jardim América,  Casa de Eurípedes  

e Clínica Isabela) para internação de pacientes sob  

medida de segurança;  

♦ Encaminhamento de usuários para aquisição de 

benefícios assistenciais;  

♦ Realizadas Visitas domiciliares a usuários e 

familiares;  

♦ Acompanhamento de internação e alta médica dos 

usuários;  

♦ Realizada carga de processos judiciais junto ao 

Fórum;  

♦ Elaboração de relatórios e/ou petições para Juízes;   

♦ Reunião com Juiza e representante da Secretaria 

Municipal de Saúde de Goianira para discussão de 

caso;  
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♦ Reuniões de equipe para estudo de caso;  

♦ Reunião com a Superintendente da SPAIS 

(Superintendência de Políticas de Atenção Integral à 

Saúde);  

♦ Reuniões com a Gerência de Ações Integradas de Saúd e 

– GEAIS/SPAIS;  

♦ Reunião com o departamento jurídico da Secretaria d e 

Estado da Saúde;  

♦ Reunião sobre o Plano Estadual de Saúde no Sistema 

Penitenciário;  

♦ Reunião com Associação Brasileira de Odontologia 

(ABO) para inclusão dos pacientes do PAILI no 

tratamento odontológico;  

♦ Reuniões da comissão estadual de acompanhamento das  

medidas de segurança com a participação do 

Ministério Público;  

♦ Reuniões com a Superintendência do Sistema de 

Execução Penal-SUSEPE;  

♦ Reunião com a Coordenação de Saúde Mental do 

Município de Goiânia;  

♦ Reunião com a direção do Ambulatório Municipal de 

Psiquiatria de Goiânia;  

♦ Reunião com a Gerência de Ações Integradas de Saúde -

GEAIS/SPAIS e o Departamento de Transporte/SPAIS;  

♦ Reunião com Médico Psiquiatra da SUSEPE para  

discussão de caso;  

♦ Reunião administrativa na SPAIS; 

♦ Contato com as Secretarias Municipais de Saúde de 

Novo Gama, de Campos Belos, Porangatu, São 

Domingos,  Estrela do Norte, Sanclerlândia e 

Aloândia para sensibilizar gestores na adesão ao 

PAILI;  

♦ Participação em reuniões preparatórias para a III 

Conferência Estadual de Saúde Mental;  

♦ Visitas ao PAILI:  

♦ Da Coordenadora Estadual de Saúde no Sistema 

Penitenciário do Estado de Rondônia para 

conhecimento do Programa; 

♦ Da Assistente Social da USEPE (Superintendência do 

Sistema de Execução Penal) para  levantamento dos 

usuários em medida de segurança ainda no Sistema 

Prisional; 

♦ De estudantes de direito da PUC para fins de 

trabalho de conclusão de curso com o tema: medida d e 

segurança; 
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♦ de psicóloga clínica que se predispôs a oferecer 

atendimento psicológico gratuito para  usuários e 

familiares do PAILI; 

♦ de estudante de direito para fins de trabalho de 

conclusão de curso com o tema: medida de segurança.   

♦ Visita à Instiuição religiosa NUPAI (Núcleo de Paz 

Interior) em Anápolis que acolhe      dependentes 

químicos; 

♦ Participação como representante da Secretaria 

Estadual de Saúde em evento preparatório para o VII  

congresso regional de psicologia e a IV conferencia  

nacional de saúde mental, promovido pelo Fórum 

Goiano de Saúde Mental: “Reforma Psiquiátrica: 

avançar para garantir direitos.”;  

♦ Participação, como palestrante, em evento de 

capacitação para Promotores recém-empossados no 

Ministério Público;  

♦ Participação, como palestrante, no I Encontro 

Nacional Sobre o Atendimento à Pessoas em Medida de  

Segurança.  

♦ Participação do PAILI como objeto de pesquisa 

realizada pela ANIS (Instituto de Bioética, Direito s 

Humanos e Gênero), a qual fará parte do projeto 

“Loucura e Direito Penal – Uma Análise das Medidas 

de Segurança”, selecionada pelo Projeto Pensando o 

Direito, do Ministério da Justiça, em parceria com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD);  

♦ Visitas a usuários do PAILI detidos no sistema 

prisional de Trindade e de Aparecida de Goiânia; 

♦ Apresentação do PAILI no evento: “Encontro com os 

Supervisores de Ações Básicas das Regionais de 

Saúde”. 

SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

♦ Realizada assessoria à APAE de Anápolis referente à  

Habilitação/Credenciamento dessa unidade no Serviço  

de Atenção à Saúde Auditiva na Média Complexidade; 

♦ Encaminhado dados, através de ofício, referentes à 

assistência à saúde das pessoas com deficiência no 

Estado de Goiás ao Coordenador do Centro de 

Segurança Institucional-CSI do Ministério Público;   

♦ Participação na Reunião Ordinária do Conselho 

Estadual de Saúde para justificar o projeto firmado  

com o Ministério da Saúde, para aquisição de 

equipamentos na implantação de Centros de 

Reabilitação nos municípios de Rio Verde, Porangatu  

e Caldas Novas; 
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♦ Realizada assessoria a Uni Evangélica de Anápolis e  

indicação do Presidente do Conselho Estadual dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência para ministrar 

palestra na Universidade, com tema relacionado à 

Pessoa com Deficiência; 

♦ Realizada assessoria aos municípios de Rio Verde, 

Porangatu e Caldas Novas, referentes à implantação 

do Centro de Reabilitação Física nesses municípios;

♦ Realizada assessoria ao Serviço de reabilitação da 

Cidade de Goiás, referente aos recursos financeiros  

disponibilizados para essa unidade; 

♦ Realizada visita no Centro de Referência em 

Oftalmologia–CEROF, com a finalidade de discutir a 

Habilitação/Credenciamento dessa unidade no serviço  

de Reabilitação Visual conforme disposições da 

Portaria Nº 3.128/08; 

♦ Realizada reuniões com a Gerência de Informação e 

Tecnologia da SES para discussão do SIS-DEFICIÊNCIA , 

projeto elaborado em 2009, com o intuito de obter 

dados relacionados á pessoa com deficiência no 

Estado; 

♦ Realizada assessoria e reuniões com o Controle e 

Avaliação do município de Goiânia, SPLAN/SES, 

SCATS/SES e SAS/SES, para organização dos Serviços 

de Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas, conform e 

determinações da Portaria Nº 400, de 16 DE NOVEMBRO  

DE 2009; 

♦ Participação no Grupo Gestor do Pacto da Década dos  

Direitos e da Dignidade das Pessoas com Deficiência  

em Goiás, representando a SES; 

♦ Definição entre SPAIS/SPLAN de transferência do 

Serviço de atenção à Saúde Auditiva, prevista no 

município de Jataí para Rio Verde; 

♦ Realizada assessoria aos municípios de Formosa e Ri o 

Verde, referente à implantação do Serviço de atençã o 

à Saúde Auditiva; 

♦ Participação na Audiência Pública, na Assembléia 

Legislativa, representando a Secretária de Estado d a 

Saúde, com o tema “Inclusão de Pessoas com Síndrome  

de Down na Rede Pública de Saúde e Educação”; 

♦ Participação da comemoração dos 29 anos da 

Associação dos Deficientes Físicos do estado de 

Goiás – ADFEGO; 

♦ Encaminhamento de publicações “Síndrome Pós 

Poliomielite (SPP) – Orientações para Profissionais  

de Saúde” e Cartilhas “Nós os Pacientes 

Diagnosticados com Síndrome Pós- Poliomielite 

Apresentamos: Dicas”, aos Centros de Reabilitação; 
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♦ Realizada assessoria a Secretaria Municipal de Saúd e 

de Goiatuba referente à atualização do Cadastro no 

CNES, incluindo o código 156, com relação à Atenção  

à Saúde das Pessoas Ostomizadas, conforme 

determinação da Portaria nº 400/09;  

♦ Realizada vistoria no Centro de Reabilitação de 

Atenção à Saúde Auditiva – CRASA, Unidade da APAE d e 

Anápolis, com a finalidade de averiguar se o Serviç o 

está adequado, conforme disposições da portaria nº 

587 de 07 de outubro de 2004, para 

Habilitação/Credenciamento na Atenção á Saúde 

Auditiva na Média complexidade; 

♦ Realizada assessoria e vistoria no Centro de 

Reabilitação de Anápolis – CREA; 

♦ Participação em reunião na SPLAN, com profissionais  

do CRASA de Anápolis para discussões acerca do 

processo de Habilitação/Credenciamento dessa Unidad e 

na Saúde Auditiva; 

♦ Enviados dados referentes ao número de pessoas com 

deficiência no Estado de Goiás a Diretoria do Centr o 

de Orientação, Reabilitação e Assistência ao 

Encefalopata – CORAE; 

♦ Realizada assessoria ao CEROF no processo de 

Habilitação/Credenciamento da Unidade no Serviço de  

Reabilitação Visual, conforme preconiza a Portaria 

nº 3.128, de 24 de dezembro de 2008; 

♦ Realizado levantamento junto aos Serviços de Atençã o 

a Saúde Auditiva de Média e Alta Complexidade do 

número de próteses auditivas dispensadas no ano de 

2009, bem como e o número de leitos existentes nos 

Serviços; 

♦ Participação na composição do Conselho Estadual dos  

Direitos da Pessoa com Deficiência, representando a  

SES; 

♦ Elaboração de material educativo em forma de folder  

com o tema “Cuidando de sua Ostomia” a ser 

disponibilizados às pessoas ostomizados; 

♦ Encaminhada resposta ao expediente da Vereadora 

Cidinha Siqueira, a qual solicitou a caracterização  

das ações executadas, planejadas e as necessidades 

da SES para ampliar as ações desenvolvidas para as 

pessoas com deficiências; 

♦ Encaminhado o Projeto SIS-Deficiência ao Comitê de 

Ética para análise e posterior aprovação se 

necessário; 

♦ Realizado contato com a Unidade de Saúde Jundiaí de  

Anápolis, Centro Clínico Municipal de Hidrolândia e  

Hospital Municipal de Padre Bernardo para 

levantamento sobre a produção apresentada por esses  
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Serviços, relacionada à Triagem Auditiva de 

Escolares, conforme Portaria nº 587/04; 

♦ Participação na abertura do II Congresso sobre a 

Síndrome de Down na Câmara de Vereadores de Goiânia , 

realizada pela Associação ASDOWN, representando a 

Secretária de Estado da Saúde; 

♦ Participação nas discussões e elaboração das novas 

propostas das Redes Estaduais de Atenção à Saúde da s  

Pessoas com Deficiências Auditiva, física, doenças 

neuromusculares e pessoas ostomizadas, juntamente 

com a SPLAN e participação na reunião do COSEMS par a 

apresentação das mesmas; 

♦ Realizada assessoria ao Centro de Reabilitação e 

Readaptação Dr. Henrique Santillo-CRER, referente a o 

cadastramento dessa Unidade para a realização de 

Implante Coclear, conforme disposições da Portaria 

nº 1.278, de 20 de outubro de 1999; 

♦ Participação no Encontro de Gestores do Programa BP C 

na Escola: Avaliação de Resultados e Propostas de 

Ações Intersetoriais, em Brasília.  

♦ Elaboração de material educativo em forma de folder , 

com o tema: “Prevenção das Deficiências”, a ser 

disponibilizados para a população em geral; 

♦ Participação no Encontro Nacional de Coordenadores 

da Área Técnica Saúde da Pessoa com Deficiência em 

Brasília; 

♦ Participação em reunião sobre o curso de Prevenção 

de Incapacitantes, tendo como objetivo fortalecer a s 

ações de prevenção da Hanseníase; 

♦ Realizada assessoria à Vila São Bento Cottolengo na  

elaboração de projeto para preitear recursos junto 

ao Ministério da Saúde, conforme disposição da 

Portaria nº 1.857/10, para a implantação de uma 

Oficina ortopédica nessa Unidade; 

♦ Divulgação junto às regionais de Saúde e ao COSEMS,  

sobre a Portaria Nº 1.857/2010, que cria incentivo 

financeiro para implantação das Redes Estaduais de 

Serviços de Reabilitação para Pessoas com 

Deficiência, a serem repassadas aos municípios;  

♦ Realizada assessoria aos municípios para elaboração  

de projetos a serem encaminhados ao Ministério da 

Saúde, conforme disposição da Portaria Nº 

1.857/2010; 

♦ Elaboração de Projeto de Capacitação para os 

profissionais dos Centros de Reabilitação e 

encaminhado ao MS;  

♦ Realização de reunião com o SMS do município de 

Abadia de Goiás, para apresentação do 
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SIS/DEFICIENCIA, para implantação do projeto piloto  

nesse município; 

♦ Realização de reunião com MS em Brasília, juntament e 

com Gerencia de Regionalização e Conformação de 

Redes/SES-GO, para apresentação das Redes de 

Assistência à Pessoa com Deficiência pactuadas na 

CIB em junho de 2010; 

♦ Elaboração de documento sobre as ações desenvolvida s 

pela Área Técnica Saúde da Pessoa com Deficiência e  

encaminhamento do mesmo ao Conselho Estadual dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência – CEDD, para ser  

colocado no site do conselho; 

♦ Elaboração de documento sobre as ações desenvolvida s 

pela Área Técnica Saúde da Pessoa com Deficiência e  

encaminhamento do mesmo a Assessoria de Comunicação  

da SES para ser colocado no site da Secretaria; 

♦ Apresentação sobre as ações desenvolvidas pela Área  

Técnica Saúde da Pessoa com 

Deficiência/GEAIS/SPAIS/SES-GO na reunião do Pacto 

da Década, realizada na Escola de Formação da OAB; 

♦ Participação da I mostra Estadual do Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas do Estado de Goiás; 

♦ Participação na Comemoração do 4º Dia Nacional dos 

Ostomizados na Associação dos Ostomizados de Goiás – 

Brasil AOG; 

♦  Encaminhamento de parecer conclusivo das 

providências tomadas para Ouvidoria – SEPRU, em 

resposta a denuncia relacionada ao teste do pezinho  

no município de Planaltina de Goiás; 

♦ Participação no I Congresso CRACK e outras drogas 

realizado pela Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás; 

♦ Participação no evento para assinatura do Prefeito 

de Goiânia do termo de compromisso para fazer de 

Goiânia uma cidade acessível a todos os deficientes ; 

♦ Participação do Lançamento do Pacto da Década dos 

Direitos e da Dignidade das Pessoas com Deficiência  

no Tribunal de Justiça de Goiás; 

♦ Encaminhamento de projetos ao Ministério da Saúde 

dos municípios de Jaraguá, Cavalcante, Palmeiras de  

Goiás, Mozarlândia, Santo Antônio do Descoberto, 

Uruaçu e Pires do Rio, para aquisição de 

equipamentos referente a recurso financeiro 

estabelecido na Portaria nº 1857/2010, para 

implantação de Centros de Reabilitação Física;  
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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: 

� Convênio de Custeio Investimento com Entidades 

Filantrópicas do Estado De Goiás: 

♦ Santa Casa de Misericórdia de Buriti Alegre 

♦ Obras Sociais da Institui o Espírita Lar de Jesus 

♦ Hospital S o Pio X 

♦ Hospital e Maternidade São Marcos 

� Aquisição de Equipamentos para Doação/Mandado de 

Segurança. 

� Licenças, Alvarás e Elaboração de Projetos para 

Construção do Hospital de Uruaçu. 

� ARS OESTE I - Reforma e Adequação da Sede 

Administrativa da Regional OESTE I. 

� Aquisição e Licenciamento de Softwares Para a SES/G O: 

♦ serviços de suporte técnica, manutenção e 

atualização de licença por 36 (trinta e seis ) 

meses 

� Reforma, Ampliação e Adequação Física da Escola de 

Saúde Pública. 

� Construção do Hospital de Valparaiso. 

� Construção do Hospital de Santa Helena de Goiás. 

♦ execução dos serviços de conclusão dos serviços de 

construção e ampliação do Hospital de Urgência da 

Cidade de Santa Helena 

� Aquisição de Equipamentos E Material Permanente / 

Veículo para as Ações de Doenças Endêmicas: 

♦ 16 unid. Equipamentos de ultra baixo volume - ubv 

pesada veicular; 

♦ 50 unid. Pulverizadores/ nebulizadores costais de 

ultra baixo volume UBV para serem utilizados nos 

trabalhos de combate ao aedes aegypti. 

� Aquisição de Equipamentos das Ações de Doenças 

Transmissíveis: 

♦ Aquisição e instalação de 01(uma) câmara fria, 

incluindo 02 unidades condensadora/evaporadora; 

♦ 16 veículos utilitários tipo pick-up para serem 

utilizados nos trabalhos de ultra baixo volume - 

ubv (fumacê), desenvolvidos no combate ao aedes 

aegypti, vetor da dengue; 

♦ Aquisição de equipamentos de proteção individual 

destinado aos agentes de combate as endemias 

(dengue, febre amarela, doença de chagas, malaria) 
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nos municípios de Goiás durante o manuseio e 

pulverização dos inseticidas (praguicidas) para 

combate aos vetores das doenças endêmicas 

� Aquisição de Equipamentos/Veículos para 

Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária e

Ambiental: 

♦ Aquisição de purificador de água; 

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo. 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas 

nessa ação no exercício de 2010. 
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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 2008-201 1 

- Goiás Estado da Qualidade de Vida):

♦ Programa Qualificação da Gestão em Saúde 

� Legislação:

♦ O FUNGESP/SES foi criado através da Lei 15.260 de 

15 de julho de 2005 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

� Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

♦ A Gerência de Escola Estadual de Saúde Pública 

desenvolve ações de Capacitação e Formação do 

setor de Saúde que integra a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde, através do Programa 

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 bem como o Termo de 

Compromisso de Gestão de acordo com o Pacto pela  

Saúde - Portaria GM/MS n. 699/06. 
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� Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho 

dos Programas e das Ações:

♦ Nº de Profissionais da saúde formados/capac 

� Avaliação do Órgão/Entidade segundo critérios 

Objetivos: 

PROGRAMA 3309 - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE 

� AÇÃO 2873 - Fomento da Educação Permanente na Saúde   

Realizações:   

20091 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS EST. E MUNIC. DE SAÚDE 

22756 CONVENIO:UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/SES 

20911 CURSO BASICO PARA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMI LIA 

22173 CURSO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 

24748 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCENCIA EM SAUDE 

24205 CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES 

20929 CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM 

17970 ESTRUTURAÇÃO DO PROGESUS 

22980 FORTALECIMENTO DO SUS P/IMPLEMENTAÇÃO DA POL. DE ED. 

PERM. EM SAUDE 

20147 HABILITAÇÃO TEC. DO AG. COMUNITARIO DE SAUDE LOTE 03 

20606 INTERNATO DE ACADEMICOS DE MEDICINA 

22896 QUALIFICAÇÃO DO AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 

27082 PROGRAMA DE ACOLHIMENTO AOS INGRESSANTES CONCURSADOS –

PAIC 

27101 ACOLHER ESTAGIÁRIOS DE TODOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

CONVEIADAS DA SES 

PROGRAMA 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO 

� Ação 4001 – Apoio Administrativo 

( X ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    


