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MENSAGEM DO PREFEITO 

Desde muito pequeno, guardo comigo a 
importância da gratidão, de reconhecer o 
papel das pessoas em nossas vidas.  

Eu sou muito grato a Goiânia e aos 
goianienses. Tudo que conquistei foi graças à 
confiança da nossa gente. Confiança em meu 
trabalho, na seriedade que sempre tive com a 
administração da coisa pública.  

Dediquei-me integralmente à política, 
pois sei que apenas por meio da boa política 
podemos trazer melhores condições de vida, 
mais qualidade, bem-estar e dignidade para as 
pessoas, em especial para aqueles que mais 
precisam.  

Uma dedicação às pessoas, ao nosso 
povo. Nada se compara ao sorriso de uma mãe ao deixar o filho em um CMEI de 
qualidade, ou ver uma família a se divertir em um parque, ou amigos conversando 
em uma praça. São pequenas ações no cotidiano de uma grande cidade que me 
deixam realizado.  

Encerro a minha vida pública em minha 4ª passagem à frente da Prefeitura de 
Goiânia. Essa foi uma gestão diferente. Enfrentamos muitas dificuldades e críticas 
no começo do trabalho. Contudo, não desisti de minhas convicções, do ideal que 
havia traçado como marca, do objetivo de consertar a administração, que passava 
por um difícil momento. 

Conseguimos superar os desafios e, hoje, nossa Goiânia é exemplo para todo 
o Brasil de equilíbrio fiscal e investimento público.  Executamos várias obras na 
saúde, educação, mobilidade, lazer e cultura. Outras ainda estão em andamento, 
com os recursos para sua conclusão garantidos. 

Nas próximas páginas, apresentamos o relatório sintético da Gestão 2017-
2020. Uma gestão que deixa um legado: Goiânia construída para o futuro. 

 

Iris Rezende Machado 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  

Avenida do Cerrado, nº 999, Park Lozandes 

 CEP: 74884-092 - Goiânia – Goiás 

ouvidoria@goiania.go.gov.br 

contato@goiania.go.gov.br 

 

Zilma Percussor Campos Peixoto 

Secretaria Municipal de Finanças 

 

Juliano Gomes Bezerra 

Controlador Geral do Município 

 

Álen Rodrigues de Oliveira 

Controladoria Geral do Município 

Diretor de Controle da Gestão 

CORECON/GO – 2219/D 

 

Gilvan Garcez Ribeiro 

Secretaria Municipal de Finanças 

Superintendente do Tesouro e Administração Financeira  

CRC GO-017284/O 

 

Jânio Marques de Souza 

Secretaria Municipal de Finanças 

Diretor de Contabilidade 

 CRC GO-015921/O 
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Apresentação 

 

O Relatório de Gestão foi elaborado a partir de informações das contas de 

gestão e outras, apresentando uma abordagem analítica com a utilização de 

parâmetros essenciais e imprescindíveis em avaliações de governo.  

 O estudo tem como base os exercícios financeiros de 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 e 2020. A análise desse último sexênio teve como meta a verificação 

(comparativo-evolutiva) da gestão atual (2017-2020) frente aos dois últimos anos da 

gestão anterior (2015 e 2016).  

 As informações relacionadas ao exercício financeiro de 2020, no tocante à 

execução da receita, foram apresentadas em apartado uma vez que se encontram 

sem o respectivo fechamento contábil/financeiro.  

Também, serão apresentados os valores totais da Dívida Fundada 

Consolidada com os respectivos percentuais de endividamento pela Receita 

Corrente Líquida (RCL) dos exercícios de 2015 a 2020, bem como a apresentação 

da estimativa de desembolsos na realização de pagamentos de amortizações e juros 

da dívida para o período de 2020 a 2024. 

 
A execução financeira representa a entrada de recursos financeiros aos 

cofres do governo, ou seja, a arrecadação pública. A arrecadação municipal é 

composta por Receitas Correntes (receitas tributárias, receitas de contribuição, 

receitas patrimoniais, receitas de serviços, transferências correntes e outras receitas 

correntes) e Receitas de Capital (operações de crédito, alienação de bens, 

transferências de capital e outras receitas de capital). 

O Quadro I e o Gráfico 1 apresentam o comportamento da receita do período 

de 2015 a 2019. 
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Ativo Financeiro 

 

Recursos Alocados no Orçamento Programa 

 

O orçamento programa caracteriza-se por estabelecer metas e objetivos 

governamentais. A Prefeitura Municipal de Goiânia utiliza esse tipo de orçamento 

para estimar suas receitas e fixar suas despesas. 

Criado no Brasil pelo Decreto-Lei nº 200, nos idos de 1967, o 
orçamento-programa foi concebido como um instrumento de 
planejamento, gerenciamento e controle dos recursos da 
administração pública, de forma a otimizar o cumprimento dos 
objetivos previamente definidos. A ênfase, então, desloca-se de 
previsão de receitas e estimativas de despesas para a 
programação do trabalho do governo. Trata-se, portanto, uma 
ferramenta voltada para auxiliar o Executivo “nas tarefas do 
processo administrativo: programação, execução e controle” 
(GIACOMONI, 2012, p.57) 

 

O Quadro II e o Gráfico 2 apresentam os recursos alocados no Orçamento 
Programa no período de 2015 a 2019.  
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Restos a Pagar dos exercícios findos incorporados às despesas empenhadas 
não pagas no exercício 

 

A despesa pública está relacionada ao orçamento de um determinado 

exercício, o que significa a observância de um dos princípios orçamentários que é a 

anualidade, ou seja, a vigência do orçamento vincula-se somente ao exercício ao 

qual se refere. 

Portanto, a despesa orçamentária empenhada e que não foi paga até o final 

do exercício financeiro, dia 31 de dezembro, será considerada como Restos a Pagar 

uma vez que, a despesa é pertencente ao exercício financeiro em que o empenho 

foi realizado. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de 

Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, determina em seu art.36:  

"Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas 
empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro 
distinguindo-se as processadas das não processadas.” 
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O Quadro III e o Gráfico 3 apresentam os Restos a Pagar (processados e 
não-processados) dos exercícios findos incorporados às despesas empenhadas 

não pagas no período de 2015 a 2019. 
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Disponibilidade de Caixa que foi repassado ao exercício seguinte. 

 

O Quadro IV e o Gráfico 4 apresentam a disponibilidade de Caixa que foi 

repassado ao exercício seguinte. 
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Execução Orçamentária 

 

A execução orçamentária representa o processo de arrecadação das receitas 

e de realização das despesas autorizadas. O empenho representa o primeiro estágio 

da despesa orçamentária. 

"O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade 
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento 
pendente ou não de implemento de condição" (Art. 58 da 
Lei 4.320/64).  

O Quadro V apresenta os valores empenhados, empenhos pagos e saldo a 

pagar referentes ao período de 2015 a 2019. 

 

 

Aplicação em Educação 

 

O Município de Goiânia aplicou 4,40%, 3,18%, 4,87%, 1,2% e 0,51% acima 
do limite constitucional (art. 212 da Constituição Federal) em ações de 

manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) nos exercícios de 2015, 2016, 

2017, 2018 e 2019, respectivamente, conforme apresenta o Quadro VI. 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 
dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e 
cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção 
e desenvolvimento do ensino. 
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Aplicação em Saúde 

 

O município de Goiânia aplicou em ações de saúde, nos exercícios 

financeiros de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 respectivamente recursos acima do 
limite constitucional, em atendimento na Emenda à Constituição de nº 29 de 

13/09/2000, que assegura os recursos mínimos para o financiamento das ações e 

serviços públicos de saúde, conforme demonstrado no Quadro VII. 
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Gastos com Pessoal 

 

O controle das despesas com pessoal, ou seja, a busca pelo equilíbrio fiscal 

deve ser sempre uma prática na administração pública e, algumas regras norteiam 

essa questão, a exemplo: 

Os limites dos gastos de pessoal foram fixados pela LRF nos 
seguintes termos: 

 I – na União: 50% da receita corrente líquida; II – nos Estados, e 
por conseqüência no Distrito Federal, por força do disposto no 
inciso II do § 3º do art. 1º da LRF: 60% da receita corrente líquida; 
III – nos Municípios: 60% da receita corrente líquida, como nos 
Estados e no Distrito Federal. No cálculo dos limites acima, em 
relação ao Distrito Federal, não são computadas as despesas com 
pessoal abaixo relacionadas: I – de indenização por demissão de 
servidores ou empregados; II – relativas a incentivos à demissão 
voluntária; III – decorrentes de decisão judicial e da competência 
de período anterior ao da apuração dos limites, aplicável a todas 
as esferas políticas de governo; IV – com pessoal, na manutenção 
do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública 
e na aplicação dos recursos recebidos da União para a 
manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de 
bombeiros militar, e, ainda, para a execução de serviços públicos 
de saúde e educação, nos dois últimos casos, como vimos, com 
recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal; V – com 
inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas 
por recursos provenientes da arrecadação de contribuições dos 
segurados, da compensação financeira assegurada para efeito de 
aposentadoria, com a contagem recíproca do tempo de 
contribuição na administração pública e na atividade privada, rural 
e urbana, de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição, ou de 
receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal 
finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e 
ativos, bem como seu superávit financeiro. 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) dispõe acerca do limite prudencial na 

administração pública municipal, ou seja, quando o gasto com pessoal é superior a 

51,30% no Poder Executivo e superior a 5,70% no poder legislativo, sendo que para 

o descumprimento do limite prudencial total, dos dois poderes, o gasto com pessoal 

deve ser superior a 57,00%. 

O Quadro VIII apresenta o comprometimento com pessoal em relação à 

receita corrente líquida durante os exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
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Subvenção Social 

 

Subvenção Social é uma modalidade de transferência de recursos 

financeiros públicos, para organizações, governamentais e não governamentais, de 

caráter assistencial e sem fins lucrativos, com o objetivo de cobrir despesas de 

custeio. O Quadro IX e o Gráfico 5 apresentam os gastos despendidos em 

Subvenção Social do período de 2015 a 2019. 
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Exercício Financeiro 2020 

 

Execução da Receita 
 

A receita estimada para o exercício financeiro de 2020 foi de R$ 

6.056.055.000,00. Visando a análise do exercício, utilizou- se como parâmetro a 

análise do percentual alcançado uma vez que inexiste o fechamento contábil/financeiro, 

que acontecerá no dia 31/12/2020.  

Para tanto, utilizou-se os valores já contabilizados que abrangem o mês de 

janeiro/2020 a outubro/2020 e, para os meses de novembro e dezembro, ambos de 

2020, foi utilizado à projeção pela média da arrecadação desses meses.   

O Quadro X apresenta a receita estimada (R$) e valor arrecadado do 

período de janeiro/2020 a outubro/2020. 
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O Quadro XI apresenta as receitas dos meses de janeiro a outubro de 2020. 

 

O Quadro XII e o Gráfico 6 apresentam a média das receitas dos meses 
janeiro a outubro de 2020. 
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O Quadro XIII apresenta a expectativa de atingimento da receita do exercício 

de 2020. Para o valor arrecadado têm-se o somatório do valor de janeiro/2020 a 

outubro/2020 com o valor da média mensal obtida dos meses supracitados, de 

forma duplicada (novembro/2020 e dezembro/2020). 

 

 

 
 

 

 

 

O Quadro XIV e o Gráfico 7 apresentam o comportamento da receita do 

período de 2015 a 2019 e 2020 (expectativa). 
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Os resultados dos parâmetros utilizados na análise da gestão, a saber: 

recursos alocados no orçamento programa, restos a pagar dos exercícios findos 

incorporados às despesas empenhadas não pagas no exercício, disponibilidade de 

caixa que foi repassado ao exercício seguinte, execução orçamentária, aplicação em 

educação, aplicação em saúde, gastos com pessoal e subvenção social, do 

exercício financeiro de 2020, não serão apresentados frente ao não encerramento 

do exercício em questão. 
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Dívida Fundada Consolidada e os respectivos percentuais de endividamento 
pela Receita Corrente Líquida (RCL) dos exercícios de 2015 a 2020. 

 

O conceito de Dívida Fundada está definido no art. 98 da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1964: 

“Art. 98. A dívida fundada compreende os compromissos de 

exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a 

desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços 

públicos.” 

A Resolução n° 40/2001 do Senado Federal, art. 3°, inciso II, limita o 

endividamento público municipal em até 120% (cento e vinte por cento) da Receita 

Corrente Liquida – RCL. A Receita Corrente Líquida, conforme a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) é o somatório das receitas de impostos, taxas e 

contribuições de melhoria, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, 

de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes do ente da 

Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF. 

Abaixo, no Quadro XV, são apresentados os valores totais da Dívida Fundada 

Consolidada e os respectivos percentuais de endividamento pela Receita Corrente 

Líquida - RCL dos exercícios de 2015 a 2020: 
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Todas as ações necessárias para a regularidade e adimplemento dos 

parcelamentos existentes estão sendo realizadas, visando à constante regularidade 

fiscal da Prefeitura Municipal de Goiânia.  Abaixo, no Quadro XVI, são apresentados 

os totais pagos nas amortizações/juros das operações de créditos e confissões de 

dívidas de longo prazo relativo ao período de 2015 a 2020. 

 

Também, há avaliação da capacidade de pagamento com base no 

planejamento orçamentário do Município, destinando os créditos orçamentários e 

recursos necessários para o devido adimplemento das obrigações contratadas.  

Os Quadros abaixo, XVII e XVIII, apresentam a estimativa dos valores futuros 

a serem desembolsados pelo município na realização de pagamentos das 

amortizações e juros das dívidas fundadas atuais, para o período de 2020 a 2024. 
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A Secretaria do Tesouro Nacional – STN editou Portaria n° 501, de 23 de 

novembro de 2017, que estabeleceu um novo modelo de análise da capacidade de 

pagamento dos municípios brasileiros, utilizando indicadores econômico-financeiros 

para determinar a possibilidade de obtenção de empréstimos com aval da União.  

O Município de Goiânia atualmente tem Nota “B”, o que permite a obtenção e 

realização de operações de créditos juntos às instituições financeiras com garantias 

da União, conforme demonstrado na Figura I:  

Figura I 

Capacidade de Pagamento 

 

Fonte: Site https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag. 
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Por fim, destaca-se que, conforme o Anexo 2 – Dívida Consolidada do 

Relatório de Gestão Fiscal da LRF do 2° Quadrimestre de 2020, do valor total de R$ 

1.455.811.285,79 (Quadro XV), o montante de R$ 865.821.485,64 é referente às 

dívidas de parcelamentos assumidos pela atual Administração Municipal, 

principalmente oriundas de obrigações previdenciárias de exercícios anteriores a 

2017. O valor de R$ 570.440.342,10 refere-se às operações de créditos já existentes 

e outras realizadas pela gestão atual para investimentos diversos e, o valor restante 

de R$ 19.549.458,05 refere-se a precatórios e outras dívidas de longo prazo. 
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MENSAGEM DO GESTOR 

A Secretaria de Finanças tem a missão de construir pontes entre o poder público e o 
atendimento às demandas da sociedade, a efetivação dos direitos dos goianienses e a entrega de 
serviços públicos de forma ágil e eficiente. É a gestão fiscal que determina o potencial da Prefeitura 
de Goiânia para retirar políticas públicas do papel e transformar de fato a vida das pessoas.  

No entanto, a situação financeira do município no início da atual gestão era, no mínimo, 
desafiadora. A Prefeitura acumulava mais de R$ 1 bilhão em restos a pagar e um déficit de R$ 31 
milhões mensalmente. Foram necessárias duras medidas de contenção de gastos e ajuste das 
contas públicas, mas, com austeridade e responsabilidade, podemos dizer que superamos o desafio. 

A nota de Goiânia na análise da Capacidade de Pagamento do Tesouro Nacional passou de 
“C”, para “B”, permitindo a contratação de operações financeiras com o aval da União e atestando as 
melhorias no grau de solvência da Prefeitura de Goiânia, na relação entre receitas e despesas 
correntes e na situação de caixa do município. Foi o reconhecimento de um árduo trabalho na busca 
por equilíbrio fiscal e que trouxe resultados visíveis por toda a cidade. 

A capital pode voltar a investir e realizar obras estruturais para o trânsito, a mobilidade, a 
saúde e a educação do município. O volume de investimentos na cidade é recorde histórico. Se antes 
tínhamos a marca de R$ 1 bilhão em dívidas, hoje temos R$ 1 bilhão aplicados na melhoria da 
qualidade de vida dos goianienses. 

Avançamos também no combate à sonegação e na implementação de uma estrutura efetiva 
de inteligência fiscal, que entregará mais eficiência, legalidade e transparência na geração de receitas 
da Prefeitura. Os novos dispositivos e sistemas de informação adquiridos vão consolidar a 
sustentabilidade financeira do município e fortalecer nossa capacidade de atendimento aos anseios 
da sociedade.  

A Sefin também ampliou as oportunidades de regularização de débitos com a Prefeitura de 
Goiânia, oferecendo com descontos e facilidades inéditas. Ao deixar de olhar para mais um 
contribuinte e enxergar o cidadão, a secretaria aproximou a gestão fiscal das pessoas. Foram ao todo 
dez oportunidades, entre edições do Mutirão de Negociação, Programa de Regularização Fiscal e 
Semana de Conciliação, para a negociação de dívidas de forma humanizada e de acordo com as 
necessidades de cada goianiense. 

Chegamos ao final da atual gestão com sentimento de dever cumprido. O trabalho da Sefin ajudou a 
construir uma administração mais eficiente, equilibrada e sustentável, capaz de devolver à população 
- na qualidade dos serviços públicos, equipamentos comunitários e infraestrutura - os impostos que 
são recolhidos. Por isso, expresso aqui minha gratidão à toda equipe da pasta pelo comprometimento 
e ao prefeito Iris, por nos confiar essa missão.  

Zilma Campos Peixoto 

Secretaria Municipal de Finanças 
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Resultados 

 

Ampliação da rede Atende Fácil; 
Até 2016, Goiânia contava com apenas duas unidades da central de 

relacionamento presencial da Prefeitura, localizadas no Paço Municipal e no 
Conselho Regional de Contabilidade (CRC).  

Entre os anos de 2017 e 2020 foram criadas novas unidades da Atende Fácil 
no Shopping Cidade Jardim, na Avenida Mangalô, na Estação Ferroviária, na 
Secretaria de Finanças e no Terminal Praça da Bíblia (unidade mais recente e que 
será inaugurada ainda neste ano), o que representa um aumento de mais de 200% 
na estrutura da rede. 

As unidades Atende Fácil conectam a administração municipal diretamente ao 
cidadão. Com a ampliação da rede o Paço se tornou mais próximo dos goianienses 
e mais eficiente no atendimento às suas demandas.  
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Arrecadação da dívida ativa 

Ao longo da gestão de Iris Rezende foram oferecidas diversas vantagens e 
facilidades para o pagamento de débitos com o município, por meio de edições do 
Mutirão de Negociação, Semana de Conciliação e Programa de Regularização 
Fiscal (Refis), além de diversas ações para cobranças extrajudiciais e judiciais, 
visando a recuperação dos ativos a receber do Município.  

Com as iniciativas, R$ 244.789.331,19 em dívidas com a Prefeitura de 
Goiânia retornaram aos cofres municipais entre os anos de 2017 e 2020. 
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Gestão fiscal 

No ano de 2017, a Prefeitura de Goiânia recebia do Tesouro Nacional 
classificação “C” na análise de sua Capacidade de Pagamento (Capag). Essa 
situação impedia a contratação de empréstimos com o aval da União e o 
consequente investimento na cidade. A atual gestão promoveu uma série de 
medidas de austeridade, como a reforma do sistema previdenciário do município, e 
ajustou as contas do município, permitindo o desenvolvimento de uma gestão fiscal 
sustentável, equilibrada e eficiente 

A partir de 2019, a capital passou a receber nota “B” na análise da Capag e 
em 2020 houve melhoria em todos os indicadores de desempenho da avaliação. Já 
de acordo com a última edição do Índice Firjan de Gestão Fiscal, divulgada em 
2019, a capital atingiu o indicador de 0,63, quando a gestão fiscal é considerada 
boa. 

No segundo quadrimestre deste ano, último período fiscal com dados já 
apurados, as despesas com pessoal da Prefeitura de Goiânia representaram 
42,75% da Receita Corrente Líquida (RCL) do município. O valor está abaixo do teto 
estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que fixa em 54% o limite máximo 
para o comprometimento das receitas com gastos de pessoal e em 51% o limite 
prudencial.  

Já a dívida consolidada da capital representou 28,15% da RCL. De acordo 
com o Senado, que tem a competência legal de fixar limites globais para o montante 
da dívida consolidada de cada nível de governo, o endividamento dos entes 
municipais pode alcançar até 120%.  

Todos os percentuais legais para aplicação em saúde e educação foram 
rigorosamente cumpridos entre 2017 E 2019. A expectativa de resultado primário ao 
fim da gestão aponta para um superávit da ordem de R$160 milhões.  
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Investimentos 

Com a recuperação da Capacidade de Pagamento e o controle rigoroso das 
despesas, a Prefeitura de Goiânia pode voltar a investir mantendo o equilíbrio fiscal 
e a situação de adimplência junto aos credores. A Secretaria de Finanças efetivou a 
contratação de R$ 895 milhões entre os anos de 2017 e 2020 em Financiamentos à 
Infraestrutura e Saneamento (FINISAs) para a realização de obras estruturantes no 
município.  

São 19 grandes obras de infraestrutura, mais de 1.200 reformas e 
ampliações, 198 mil metros de pavimentação asfáltica e 630 quilômetros de 
recapeamento de vias na cidade.  

 

Enfrentamento à pandemia 

A chegada do novo coronavírus desafiou a gestão pública. O fechamento de 
atividades comerciais, industriais e de serviços trouxe severas perdas de 
arrecadação e a disseminação rápida do vírus exigiu a ampliação emergencial dos 
atendimentos em saúde, instalação de novos leitos de UTI, aquisição de 
equipamentos hospitalares como respiradores e equipamentos de proteção 
individual, além da distribuição de cestas básicas para as famílias mais vulneráveis e 
a expansão da estrutura de acolhimento para pessoas em situação de rua na capital. 

Em abril, quando a geração de receitas atingiu os níveis mais críticos, a 
redução de valores arrecadados com IPVA chegou a 68,34%, enquanto o ISTI 
apresentou queda de 44,36%, IPTU de 35%,  ICMS de 33,13% e ISS de 26,11%. 
Diante deste cenário, a Secretaria de Finanças reavaliou contratos, suspendeu 
empenhos e cortou benefícios da folha de pagamento para ajustar as despesas à 
nova realidade das receitas.  

Cerca de R$ 48 milhões do Tesouro Municipal foram investidos para o 
enfrentamento à pandemia, mesmo se tratando de um momento de queda drástica 
na arrecadação. O montante foi destinado para atender demandas emergenciais da 
rede municipal de saúde, que não poderiam aguardar a liberação dos aportes do 
governo federal para a área. 

A pandemia trouxe ainda a necessidade de implantação do trabalho remoto 
nos órgãos públicos municipais e a paralisação de aulas presenciais para reduzir os 
riscos de contaminação por Covid-19. A Secretaria de Finanças monitora a 
economia gerada com a modalidade de teletrabalho, que alcançou a marca de R$ 
25, 2 milhões até o mês de novembro.  

Em valores absolutos, os gastos com combustível representam a maior 
economia, com diminuição de R$ 17 milhões, seguidos pelas despesas com 
serviços de telefonia (R$ 4,4 milhões) e pagamento de tarifas de energia elétrica (R$ 
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1,1 milhão). Percentualmente, as reduções mais significativas ocorreram nos gastos 
com hospedagens (-97,54%), pagamento de diárias (-92,80%) e aquisição de 
gêneros alimentícios (-72,52%). 

 

Geração de receitas 

Paralelamente ao controle e redução de gastos, a Secretaria de Finanças 
buscou ampliar a geração de receitas por meio do combate à sonegação fiscal. 
Diversas ações que melhoraram a eficiência da fiscalização foram realizadas, como 
correções em dados divergentes do cadastro imobiliário de imóveis em grandes 
condomínios horizontais; cassação de imunidades tributárias; revisões e atualização 
cadastral, vistorias e revisões de lançamentos de imóveis vagos; inclusão de glebas 
em perímetro urbano e regularização de discrepâncias entre o valor venal e o valor 
de mercado.  
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Implementação da Gestão por Resultados 

A Secretaria de Finanças ampliou a implementação da Gestão por Resultados 
de um para dez órgãos públicos municipais entre os anos de 2017 e 2020. A 
ferramenta estabelece um novo modelo de gestão pública baseado em 
compromissos prévios para o cumprimento de metas, mensuradas via indicadores, 
para a aplicação de políticas públicas visando a produção de resultados satisfatórios 
para a sociedade e para a Administração. 

O modelo de Gestão por Resultados extingue as gratificações e funções 
comissionadas, que eram concedidas de forma arbitrária pelos gestores das pastas, 
e remunera os servidores mediante indicadores de desempenho individuais e 
institucionais. Os colaboradores passaram a ser recompensados por produtividade e 
mérito, além da celeridade e eficiência da atuação de sua respectiva secretaria no 
atendimento às demandas da sociedade. 

A título de ilustração, podemos ressaltar os resultados obtidos pela SMT no 
indicador denominado “% de Implantação e Revitalização de Sinalização Horizontal, 
Sinalização Vertical e Dispositivos Delimitadores de Tráfego nos Bairros da Capital”, 
no qual em 2020 a Secretaria apresentou crescimento nos resultados alcançados e 
nos serviços ofertados à sociedade, conforme apresentado a seguir: 
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PROJETOS 
 

Fisco em ação 

O Fisco em Ação é um programa de combate à sonegação de impostos em 
Goiânia, lançado em agosto de 2017 para promover mais justiça fiscal na cidade.  

Durante o projeto, auditores fiscais do município intensificam a fiscalização e 
buscam comprovar possíveis divergências entre as características reais de imóveis e 
aquelas informadas no Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Goiânia, bem como 
fraudes no pagamento de impostos em serviços prestados a pessoas físicas e 
jurídicas.  

 

Inteligência Fiscal 

A Prefeitura de Goiânia realizou entre 2017 e 2020 a implantação de novos 
equipamentos e softwares de inteligência fiscal para tornar mais ágil e eficiente a 
administração tributária e a gestão dos gastos públicos municipais. Por meio do 
Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios 
(PNAFM), mais de R$ 27 milhões foram destinados para a modernização da área. 

A ampliação da estrutura de gestão fiscal contribui para a consolidação da 
sustentabilidade financeira do Executivo Municipal. Com a implementação dos novos 
dispositivos e sistemas de informação, a Secretaria de Finanças entrega mais 
eficiência, legalidade e transparência na geração de receitas da Prefeitura. 

No ano de 2018 todos os processos de trabalho relacionados a aquisição de 
bens e serviços contemplados no Manual da Despesa foram realocados para a 
ferramenta BEE.  A partir deste período, todos as solicitações com a finalidade de 
adquirir bens e/ou serviços para a Prefeitura tramitam no formato eletrônico e 
acarretam economicidade, desburocratização, padronização e celeridade em todos 
os processos deste gênero. Em 2020, a Secretaria adquiriu uma hiperconvergência, 
estrutura de tecnologia da informação que combina armazenamento, computação e 
rede em um único sistema.  

Com a posterior liberação de novas parcelas dos recursos provenientes do 
PNAFM a Prefeitura de Goiânia pretende adquirir equipamentos para atualização da 
planta genérica de valores; aquisição e customização de software na área fiscal e 
dispositivos para realização de serviços técnicos de aerofotogrametria, cartografia, 
perfilamento a laser e atualização cadastral.  

A nova estrutura de inteligência fiscal será utilizada para criar um Cadastro 
Multifinalitário dos contribuintes, que será atualizado com imagens de satélite de 
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imóveis residenciais, comerciais e de terrenos; simplificar o cumprimento das 
obrigações tributárias para os cidadãos e empresas, além de processar e armazenar 
informações com maior segurança e integração entre os sistemas da Prefeitura e 
bases de dados de outros órgãos. 

 

Programa de regularização fiscal (Refis) e Mutirão de Negociação 

O Mutirão de Negociação Fiscal  e o Programa de Regularização Fiscal são 
projetos  da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia que promovem 
oportunidades facilitadas de regularização de débitos fiscais de cidadãos e 
empresas para com a administração municipal, tendo como objetivo evitar  litígios 
judiciais ou colocar fim aos mesmos. 

Por meio das iniciativas, os contribuintes podem renegociar suas dívidas, 
efetuar parcelamentos e obter descontos substanciais nos valores de multas e juros. 
Os programas permitem que os goianienses voltem a ficar em dia com suas 
obrigações tributárias e fortalecem a arrecadação da Prefeitura de Goiânia, com a 
recuperação dos valores devidos. 

Entre 2017 e 2020, em seis diferentes edições dos programas – além da 
participação do município nas Semanas de Conciliação promovidas pelo Conselho 
Nacional de Justiça - foram oferecidas condições facilitadas como a redução de 80% 
no valor de juros e multas e parcelamento em até 60 meses. Mais de 20 mil 
contribuintes foram atendidos pelos programas ao longo dos últimos quatro anos.  
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MENSAGEM DO GESTOR 

Por caminhos designados pelo Criador, me foi concedida a oportunidade 
singular de estar à frente da Secretaria de Saúde de Goiânia. É uma pasta que traz 
em sua essência a responsabilidade de garantir o direito à saúde de todos os 
cidadãos no âmbito desta grande capital, alcançando com suas asas todas as 
demais cidades do estado que aqui buscam os serviços assistenciais mais 
complexos. A rede assistencial SUS da capital goiana é composta por uma rede 
própria robusta que conta com 128 equipamentos assistenciais de saúde 
distribuídos nos sete distritos sanitários da cidade, além de possuir uma diversidade 
de convênios e contratos que completam e asseguram a o atendimento às 
necessidades da população. 

A rede municipal própria conta com assistência nos diversos níveis de 
atenção primária, secundária e terciária. É composta por centros de atenção 
primária, unidades de atenção especializada ambulatorial e de urgência e uma 
ampla rede de maternidades, além de um hospital geral voltado à atenção mental. 
Esta gestão teve em seu foco principal o paciente, que é também o cidadão, a 
pessoa humana, aquele que por algum motivo precisa de uma assistência à saúde 
em seu sentido holístico. Esta gestão buscou exercitar as boas práticas de gestão 
pública, buscando relações de confiança, de cooperação mútua, pautados na 
retidão, ética e transparência. A qualificação da gestão, o atendimento seguro, 
oportuno e digno norteou os passos desta gestão. A busca incessante destes 
objetivos nos permitiu clarear em conjunto com os servidores, a missão, os valores e 
a visão desta Secretaria. 

Ao final desta etapa algumas perguntas nos pedem respostas: fizemos tudo? 
Não, pois nunca é tudo!...Fizemos muito? Não, pois nunca é tudo!...Mas com certeza 
fizemos algo. Sinto que fizemos algo que transformou de alguma forma a vida das 
pessoas. Considero como uma dádiva de Deus para mim a oportunidade de estar à 
frente da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia nestes quatro anos! Foi uma 
honra para mim estar ao lado do Prefeito Iris Rezende Machado, sob a liderança do 
maior Estadista e um ser humano magnífico! Foi uma honra para mim estar ao lado 
dos superintendentes, diretores, gerentes, assessores e todos os demais servidores 
da Secretaria de Saúde de Goiânia nestes quatro anos! Minha imensa gratidão a 
todos! Recebam o abraço afetuoso e fraterno! 

 

Fátima Mrué 

Secretaria Municipal de Saúde 
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RESULTADOS DA GESTÃO 

 

Assistenciais - Internações 

Observa-se um aumento de 8.735 internações entre os anos de 2017 e 2019, 
sendo que cerca de 57% destas internações são de pacientes residentes em 
cidades do interior e cerca de 43% são de pacientes que residem em Goiânia. 

 

Em relação às internações em leitos de UTI, este aumento foi expressivo e 
veio aumentando gradativamente, tendo aumentado em mais de 1.000 internações a 
mais a cada ano. 

 

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) 

 

 

 

 



Pg. 38 

 

Assistenciais - Produção ambulatorial 

Atendimentos Médicos 

De forma semelhante às internações, observa-se um aumento de 225.377 
atendimentos médicos realizados no SUS entre o ano de 2017 e o ano de 2019. 
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Em resumo, a rede própria do município realiza em média, 148.000 
consultas por mês e as unidades de urgência pré- hospitalares atendem uma 
média de 2.000 consultas por dia. 
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Foram realizados 55.631.582 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e 
trinta e um mil, quinhentos e oitenta e dois) procedimentos ambulatoriais sendo 
52% procedimentos com finalidade diagnóstica, 41% procedimentos clínicos e 7% 
em outros grupos de procedimentos. 

Atendimento Odontológico  

Em relação à assistência odontológica observou-se um expressivo aumento 
do número de procedimentos, saindo de cerca de 103.000 procedimentos em 2017 
para 192.000 procedimentos no ano de 2019 

 

Quando se compara a capacidade da rede própria do município na produção 
de serviço de acordo com os níveis de complexidade, observa-se que a rede 
municipal é responsável por mais de 99% de todo o atendimento de atenção básica 
e cerca de 80% do atendimento de urgência. 

 

Assistenciais - Atenção Primária  

A SMS promoveu o aumento do número de 
Equipes de Saúde da Família. De 183 equipes no 
ano de 2017, passou para 193 no ano de 2020 
(todas equipes contam com profissional médico). 
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Aumento do número de Agentes Comunitários de Saúde: passando de 806 
agentes em 2017 para 908 agentes no ano de 2020. 
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Aumento do Número de Equipes de Consultório na Rua, passando de 1 eCR 
em 2017 para 5 eCR no ano de 2020. 

 

Aumento do número de Escolas participantes do Programa de Saúde do 
Escolar (PSE) passando de 87 em 2017 para 154 no ano de 2020.  

 

Referido Programa abrange 55 mil alunos com ações de educação em saúde, 
saúde bucal, alimentação saudável, avaliação visual e auditiva, situação vacinal, 
prevenção de acidentes e violências.  
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Informatização do cadastro individual 
pelos Agentes Comunitários de Saúde, 
facilitando o acesso dos usuários às Unidades 
de Saúde da Família, saímos de 351 em 2016 
para 818.510 em 2020. 

 

 

 

Outras ações na Atenção Primária:  

• Remapeamento das áreas de abrangência das equipes de saúde da família, 
aumentando a cobertura de saúde da família para a população de 44 novos 
Bairros; 

• Criação de 70 (setenta) equipes de atenção primária para os centros de 
Saúde tradicionais; 
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RENOVAÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS 

A Secretaria Municipal de 
Saúde em parceria do Ministério da 
Saúde consegui renovar frota com 15 
(quinze) novas ambulâncias para o 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU; 

O investimento realizado pela 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Goiânia no SAMU foi de R$ 
1.727.000,00 (Um milhão, 
setecentos e vinte e sete mil reais). 

Ano: 2019 

 

Foram adquiridas 21 (Vinte e uma) novas ambulâncias para o SATS – 
Serviço de Transporte Sanitário entre Unidades Hospitalares do Município de 
Goiânia.  

Para melhoria no transporte 
dos usuários atendidos nas Unidades 
de Saúde do Município de Goiânia, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
investiu cerca de R$ 1.638.000,00 
(Um milhão, seiscentos e trinta e 
oito mil reais) na substituição de 
ambulâncias de pequeno porte.  

Ano: 2019 
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PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) 

• Organização do processo de trabalho  
• para 
• Avaliação das equipes recontratualizadas no 3ª ciclo do Programa Nacional 

de Melhoria do Acesso e da qualidade da Atenção Básica PMAQ. 
 
• 186 Equipes de Saúde da Família (ESF);  
• 95 Equipes de Saúde Bucal (ESB); 
• 03 Núcleos de Apoio Saúde da Família (NASF) ; 
• 04 Centro de Especialidade Odontológica (CEO). 

 

Programa Saúde na Hora 

A SMS aderiu ao 
PROGRAMA SAÚDE NA HORA do 
Ministério da Saúde com a 
ampliação do horário de 
atendimento. Do total de 81 
unidades 43 (quarenta e três) 
Unidades de Saúde da Família 
passaram a funcionar das 07 às 19 
horas, e mais 03 (três) unidades que 
passaram ao horário de 07 às 22 
horas.  
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PROGRAMAS LOCAIS 

Programa Saúde em Dia 

O Programa Saúde em Dia resultou na eliminação da fila de espera para 6 
tipos de ultrassonografia feminina. 

  

Rastreamento de Câncer 

Intensificou-se junto a Atenção Primária o rastreamento para o câncer de 
mama e de colo do útero, a começar da visita do Agente Comunitário da Saúde que 
faz o levantamento da história familiar, visando identificar os grupos de risco e definir 
as condutas mais adequadas para o encaminhamento dos casos suspeitos e/ou dos 
casos já diagnosticados de neoplasia maligna da mama com consultas prévias e 
agendamento de ultrassonografia de mama ou mamografia. Os critérios para 
inclusão rastreamento na Atenção Primária: todas as mulheres de risco habitual e 
risco elevado para câncer de mama. 

No período de janeiro de 2017 a julho de 2020, foram realizadas 86.598 
mamografias em mulheres residentes em Goiânia, a partir de 35 anos. 
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Combate à violência – Cooperação Bloomberg Philanthropies 

A Secretaria Municipal de Saúde estabeleceu parceria com a Vitel Strategies 
Brasil num projeto com a Iniciativa Bloomberg Philanthropies para o 
desenvolvimento de um Projeto de enfrentamento da violência contra mulheres, a 
partir da necessidade de se aprofundar os estudos sobre mortalidade feminina na 
perspectiva das relações de gênero, para que se possa prevenir esse tipo de 
violência cultural que persiste na nossa sociedade. 

O projeto tem como metodologia a integração de diferentes bancos de dados 
que possam subsidiar ações para o enfrentamento da violência contra as mulheres 
por meio de análise epidemiológica, visualização de dados e publicação dos seus 
principais resultados e, assim, contribuir para a vigilância e prevenção destas 
violências e será pioneiro no País e em diversas partes do mundo e irá subsidiar na 
implementação de políticas públicas com esse propósito. 
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Medidas de redução da mortalidade por COVID-19 

Monitoramento de óbito 

A SMS editou Portaria nº. 159/2020, de 12 de maio de 2020 que institui o 
Comitê Municipal de Vigilância à Mortalidade por suspeita de Covid-19 e de 
monitoramento clínico de casos de SRAG/Covid-19 e dá outras providências.  

 

 

O Comitê desde 14/05/2020 já se reuniu 25 vezes e analisou 74 prontuários. 
É constituído por 21 membros de diversas áreas de atuação na SMS, dentre elas a 
Superintendência de Vigilância em Saúde, Diretoria de Políticas Públicas, Gerência 
de Atenção Primária, Gerência de Urgência, Sistema de Verificação de Óbitos, 
dentre outros. 
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Estratégia de monitoramento de grupo de risco 

Serão implantados sensores de glicemia percutânea em pacientes diabéticos 
insulinodependentes e monitoramento por telemedicina. 

 

 Ambulatório pós-COVID 

A SMS implementou um ambulatório específico com assistência 
multidisciplinar para reabilitação dos pacientes PÓS-COVID-19. 

O novo serviço será destinado ao atendimento dos pacientes que estiverem 
internados em decorrência da Covid-19 e que apresentarem sequelas.  Após alta 
hospitalar, o paciente será direcionado para avaliação inicial no CRER, podendo o 
acompanhamento se estender de acordo com o diagnóstico e a especialidade 
requerida.   

 

 Política Municipal de Promoção da Saúde 

A Política Municipal de Promoção da Saúde de Goiânia foi aprovada por meio 
da  
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Resolução nº. 144/2020 de 02 dezembro de 2020 e publicada na Edição nº. 
7.438 do Diário Oficial do dia 07/12/2020. 

 

 

Política Municipal de combate à violência na primeira infância 

Goiânia é o primeiro município do Brasil a implantar a Política Municipal de 
Promoção e Atenção ao Desenvolvimento Infantil Saudável, Promoção da Saúde 
Mental e Prevenção de Violências.  

Foi aprovada pela Resolução nº. 145/2020 de 02 dezembro 2020 do Conselho 
Municipal de Saúde e publicada na Edição nº. 7.438 do Diário Oficial do dia 
07/12/2020.  
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Mutirões da Prefeitura de Goiânia 

Participação com stand próprio em todos os Mutirões da Prefeitura nas áreas 
de Oftalmologia, Eletrocardiograma, Risco Cirúrgico, Rastreamento de Câncer de 
Mama Orientação sobre alimentação saudável, Aferição de pressão arterial e Testes 
de Glicemia. 
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Em suma foram realizados 28 mil atendimentos na área da saúde, destes 
mais de 8.000 foram relacionados a exames oftalmológicos, e, ainda, 26 unidades 
de saúde reformadas.  

 

PRINCIPAIS PROJETOS 

Alvará Fácil 

A emissão de Alvará Sanitário passou a ser emitido por meio eletrônico pela 
Internet. 

Redução do processo para liberação de Alvará Sanitário no Município de 
Goiânia.  

O contribuinte acessa o site da Prefeitura de Goiânia – Empresa Fácil. Com a 
implantação buscou se a liberação de alvará de baixo risco que era em média de 30 
dias para sua liberação em até 24 horas.  

Desde dezembro de 2019 à novembro de 2020 foram emitidos pelo sistema 
19.227 alvarás sanitários. 

Implantação: 2019 
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Aplicativo Saúde Fácil 

O Saúde Fácil Goiânia é uma 
nova plataforma móvel que visa 
agilidade e melhoria no serviço de 
agendamento e na qualidade do 
atendimento à população de 
Goiânia. 

Busca o aproveitamento de 
vagas, o usuário receberá 
notificações sobre o dia da consulta 
e, se não puder comparecer, poderá 
cancelar com antecedência no 
próprio aplicativo. Tanto os serviços 
prestados nas unidades, como pelos 
profissionais, podem ser avaliados. 

Desde a implantação em 
dezembro de 2019, foram realizados 
46.403 agendamentos pelo aplicativo.  

Implantação: 2019 

 

INFRAESTRUTURA  

Durante os quatro anos de gestão foram realizadas obras de construção, 
reforma e Ampliação, bem como reparos em aproximadamente 104 unidades de 
saúde. 

Algumas unidades foram construídas para atendimento dos Serviços de 
Saúde em regiões estratégicas do Município de Goiânia.  

CONSTRUÇÕES: 4 

REFORMA E AMPLIAÇÃO: 3 

REFORMA: MAIS DE 70   

Abaixo segue o relatório fotográfico das principais obras de reforma e 
ampliação visando garantir a melhor estrutura para os trabalhadores e um 
atendimento em estrutura adequada à população.  
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UPA- Reforma e Ampliação 
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DEMAIS UNIDADES - Reforma  
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ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 

Resumo dos dados 

A SMS implementou no município o Informe Epidemiológico diário. 
Atualmente já se encontra na edição nº. 251/2020, no dia 09/12/2020.  

 

Para fins elucidativos os gráficos abaixo demonstram a evolução dos casos 
versus a evolução do número de leitos SUS disponíveis na capital. Evolução dos 
casos de SRAG X Evolução de leitos SUS disponíveis na capital 
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Suporte Hospitalar à COVID-19 

A Secretaria Municipal de Saúde acompanhou a evolução da doença e adotou 

medidas necessárias de suporte hospitalar, bem como a implementação de novos 

Leitos de UTI – COVID-19. O Hospital e Maternidade Célia Câmara e a nova 

estrutura do Hospital das Clínicas foram destinados exclusivamente para 

atendimento dos pacientes com a COVID-19. 

TOTAL DE LEITOS SUS DESTINADOS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, 
POR PRESTADOR 

UNIDADE 
LEITOS 

UTI 
LEITOS 

ENFERMARIA 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS 18 28 
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CÉLIA 
CÂMARA 85 60 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS COVID-19 - HCC 30 30 
GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL 35 70 
HOSPITAL JACOB FACURI 25 10 
HOSPITAL RUY AZEREDO 10 5 
HOSPITAL SÃO LUCAS 4 7 
HOSPITAL RENAISSANCE LTDA 5 0 
CLÍNICA DO ESPORTE ORTOPEDIA FRAT E 
FISIOTERAPIA LTDA 5 0 
HOSPITAL ORTOPÉDICO DE GOIÂNIA / GERALDO 
PEDRA 7 14 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIA 10 20 
TOTAL GERAL  234 244 

 

 

 

7.3 Política de Testagem em Goiânia 
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A Política de Testagem em Goiânia reuniu diversas modalidades com objetivo de 

promover a cadeia de transmissão do vírus através do isolamento da pessoa 

contaminada.  

Quantitativo de Testes por Modalidade 
Inquéritos populacionais 33.447 
Unidades de Saúde 102.068 
Tendas - pedestres 61.180 
Drive Thru  40.212 
Em domicílio 18.973 
TOTAL DE TESTES 255.880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até a presente data, já foram realizados aproximadamente 255.000 (Duzentos e 
cinquenta e cinco mil testes) entre Drive Thru, Pedestres, Unidades de Saúde e 

Domicilio, chegando à um percentual de 14,87% da população testada em Goiânia. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pg. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pg. 73 

 

MENSAGEM DO SECRETÁRIO  

A educação é patrimônio da humanidade, construída no dia a dia, por meio do 
esforço conjunto de pais e profissionais da educação, na organização dentro da 
esfera governamental, materializada como Secretaria Municipal de Educação e 
Esporte.  

Nesse sentido, nesta gestão, consolidaram-se inúmeras ações, como a 
ampliação de vagas, a participação dos estudantes em eventos importantes, 
inclusive, internacionalmente. Foram disponibilizados ambientes de rápida 
implantação, ampliando o número de vagas nas instituições educacionais, além de 
ser criada a Lei nº 10.549, de 11 de novembro de 2020, que institui o Programa 
Escola Viva. Formamos docentes, a fim de que todos os professores estejam 
preparados para atuarem em uma escola mais criativa, desafiadora e capaz de 
instrumentalizar nossos alunos para exercitarem, de forma plena, a cidadania. 
Dessa forma, figuramos como exemplo nacional, no processo de avaliação de larga 
escala, elevando o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB deste 
município. 

 

Marcelo Ferreira da Costa 

Secretaria Municipal de Educação e Esporte 
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ADMINISTRATIVO & PEDAGÓGICO 
 

A Rede Municipal de Educação de Goiânia  

A Rede Municipal de Educação de Goiânia – RME conta com instituições 
educacionais próprias e/ou conveniadas que oferecem a educação infantil e 
fundamental, as quais são responsáveis pela operacionalização das Propostas 
Político-pedagógicas da SME, pautadas na gestão democrática e participativa, com 
o objetivo de proporcionar aos educandos deste município a aprendizagem 
significativa e a inclusão social.   

A fim de promover o aumento do número de educandos atendidos pela RME, 
do início desta gestão até o momento, foi ampliado o quantitativo de instituições, de 
360 para 371, conforme dados especificados a seguir.  

 

Destacam-se, a seguir, os dados referentes ao aumento do atendimento a 
educandos, cujas informações foram pautadas no Censo Escolar, com data-base em 
31 maio/2017/2018/2019 e, em 2020, com data-base em 14 de março. 
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A gestão atual primou por viabilizar o aumento significativo de vagas a serem 
ofertadas à comunidade goianiense, cujo resultado poderá ser percebido no 
demonstrativo de vagas disponíveis em 2020. Salienta-se que esse quantitativo 
poderá ser ampliado em função da renovação de matrículas e solicitação de 
transferências em 2021.   

 

 

Ações pedagógicas da gestão 2017-2020  

As ações pedagógicas da gestão da SME, compreendida entre 2017 e 2020, 
relativas à Educação Infantil, Educação Fundamental da Infância, dos Adolescentes, 
Jovens e Adultos, nas suas diversas organizações, direcionaram-se à programação, 
execução, acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem, 
visando à promoção da aprendizagem significativa dos educandos.   

Ações e Projetos Educacionais  

Os programas e parcerias, desenvolvidos pela SME, abrangem ações e 
parcerias junto ao Governo Federal, Entidades/Órgãos locais, assim como projetos e 
ações conduzidos pela própria Secretaria.  
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Ações de Atendimento Inclusivo  

Em consonância com a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, esta Secretaria, 
na gestão 2017-2020, desenvolveu ações referentes às propostas de inclusão de 
estudantes com deficiência, articuladas com diversas frentes, envolvendo as 
instituições escolares, educandos, pais etc. Assim, foi elaborada e implementada 
uma política de inclusão, na qual foram disponibilizados planos, projetos e diretrizes, 
voltados à inclusão, diversidade e cidadania, com o objetivo de garantir a todos os 
educandos a igualdade de direitos à aprendizagem, ao acesso e à permanência nas 
instituições educacionais, considerando suas necessidades e especificidades. 

 

Em 2017, foi estabelecido o convênio entre a SME e a Pontifícia Universidade 
Católica – PUC para a realização do Programa de Referência em Inclusão Social/ 
Pontifícia Universidade Católica – PRIS/PUC, que visa orientar as instituições 
educacionais quanto ao acompanhamento psicossocial de educandos com altas 
habilidades e superdotação, bem como atendimento específico ao educando com 
Síndrome de Down, de acordo com as diretrizes pedagógicas da SME.  

A SME, na atual gestão, disponibilizou aos educandos com Necessidades 
Educacionais Especiais - NEE, da RME, os seguintes atendimentos/serviços:  
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• Atendimento Educacional Especializado - nas Salas de Recursos 
Multifuncionais, nos Centros Municipais de Apoio à Inclusão – Cmais e 
Instituições Conveniadas: 1942 educandos; 

• Ensino Especial: 368 educandos; 

• Assistência a educandos com necessidades educacionais especiais nas 
atividades de vida autônoma e social: 264 educandos; 

• Atendimento ao público, pessoalmente e via telefone: 1046 atendimentos; 

• Estudos de casos para solicitação de auxiliar de atividades educativas e 
prevenção e enfrentamento às violências: 48 casos analisados; 

• Participação em eventos, reuniões, formação na rede intersetorial: 92 
eventos; 

• Acompanhamento a audiências concentradas de acolhimento de crianças e 
adolescentes: 48 atendimentos; 

• Serviço educacional de prevenção e enfrentamento às violências (abuso 
sexual, uso e abuso de álcool e drogas, violência doméstica, automutilação e 
ideação suicida) contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos: 770; 

•  2017 - SME recebeu, pela primeira vez, professores de Libras concursados; 

•  2018 - SME elaborou documento orientador para o trabalho dos Professores 
de Libras e criou o grupo de Apoio Técnico Professor/Educação Bilíngue de 
Surdos; 

•  2019 - SME elaborou diretrizes de implementação da Educação Bilíngue; 

•  2020 - SME disponibilizou, no Portal Conexão Escola, espaço específico para 
atividades acessíveis e orientação para os professores atuarem no AVAH, 
junto aos educandos surdos, usuários de Libras. 
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Ações Esportivas  

As ações esportivas, desenvolvidas nesta gestão, tiveram como objetivo 
proporcionar o acesso à prática de esportes e exercícios físicos aos educandos 
goianienses, contribuindo para a formação integral de crianças, adolescentes e 
adultos, na construção da cidadania e na aquisição de hábitos de vida saudável que 
possibilitam a melhoria da qualidade de vida. Em 2020, as ações esportivas 
planejadas foram interrompidas devido a pandemia da Covid-19.  

 

 

Programa Conexão Escola  

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte - SME, desde meados de 
março de 2020, devido à ocorrência do novo Coronavírus (Covid-19), adotou 
medidas de distanciamento social, visando a reduzir a disseminação do vírus, 
conforme determinações de autoridades da Saúde. Nesse sentido, a SME criou o 
Programa Conexão Escola, desenvolvido por meio de um portal on-line, cujo objetivo 
principal foi disponibilizar suporte aos educandos e familiares, durante o período de 
suspensão atividades escolares presenciais. Porém, a proposta será garantida, 
posteriormente, de modo que a plataforma permaneça pós-pandemia, com a 
disponibilização de outras ferramentas, visando ao aprimoramento do processo 
ensino e aprendizagem.  
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Todas as ferramentas do Programa Conexão Escola, seja o Portal, ChatBot 
ou AVAH, foram construídas (planejadas, elaboradas e criadas) exclusivamente pela 
equipe da SME, gestadas a muitas mãos, de modo colaborativo, em constante 
interação, sem ônus para o erário. Portanto, as ferramentas não foram adquiridas, 
foram criadas e implantadas pela própria SME.   

 

 

Portal Conexão Escola  

O Portal Conexão Escola é um meio digital criado pela SME, com o objetivo 
de disponibilizar atividades pedagógicas complementares e viabilizar a 
aprendizagem dos educandos, mesmo distante das salas de aula convencionais. 
Assim, os conteúdos educacionais, publicados no Portal, têm atualizações 
semanais, que passam por análise e curadoria acerca da avaliação da linguagem, 
da pertinência e da adequação para o público-alvo, bem como da autorização para 
uso de imagens e conteúdo de terceiros, respeitando, assim, os direitos autorais, a 
base legal e as diretrizes curriculares vigentes.  

Atualmente, o Portal Conexão Escola conta com quase dez milhões de 
visualizações de suas páginas, entre o período de 22 de abril a 19 de novembro de 
2020:  
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Conexão Escola TV 

O Projeto Conexão Escola TV visa à apresentação de atividades pedagógicas 
complementares aos educandos da RME que não têm acesso à internet.  

O Projeto Conexão Escola TV visa 
à apresentação de atividades 
pedagógicas complementares aos 
educandos da RME que não têm 
acesso à internet.  

 

 

 

 

Ambiente Virtual de Aprendizagem Híbrido - AVAH 

Em agosto de 2020, a SME disponibilizou aos professores e educandos da 
RME a ferramenta Ambiente Virtual de Aprendizagem Híbrido – AVAH, a qual tem 
recursos para a elaboração das atividades (textos orientadores), inserção de mídias, 
como imagens, links e vídeos, além da possibilidade para elaborar atividades 
avaliativas. É possível, ainda, realizar o acompanhamento/monitoramento do 
educando quanto à realização das atividades e, assim, avaliar o desempenho dele 
quanto à efetivação da aprendizagem. 
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Projeto Secretário na Escola 

O Projeto Secretário na Escola foi proposto por esta gestão, a fim de 
compartilhar e aproximar a organização administrativa e pedagógica da SME às 
instituições educacionais da Rede Municipal de Educação de Goiânia. A realização 
do projeto ocorre por meio do deslocamento da agenda do Secretário a uma unidade 
educacional, junto com a equipe técnico-operacional e de apoio da SME, com vistas 
à disponibilização dos serviços das Superintendências, Diretorias e Coordenadoria 
Regional de Educação ligada à instituição selecionada. 
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O Projeto Secretário na Escola, com início em agosto de 2017, contou com 23 
edições, nas quais foram realizados em torno de 355 atendimentos, até o final desta 
Gestão. 

 

Instituições parceiras da SME 

Uma das principais atividades da Secretaria Municipal de Educação e Esporte 
- SME, nesta gestão, relacionada aos Convênios, é a formalização de parcerias com 
Organizações da Sociedade Civil - OSC, sem fins lucrativos, mantenedoras de 
instituições educacionais, regularmente constituídas, interessadas em firmar 
parcerias com a SME para atender educandos residentes no Município de Goiânia, 
na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, conforme dados constantes na 
tabela a seguir. 
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Salas Modulares – ARI 

Entre as ações adotadas pela atual gestão da SME, referentes à ampliação 
de vagas nas instituições escolares desta Rede Municipal de Educação, destaca-se 
a implantação de salas modulares. Por meio de procedimento licitatório próprio, a 
SME efetuou a contratação de empresa para o fornecimento e instalação de 
Ambientes de Rápida Implantação - ARI, visando à redução do deficit de vagas 
escolares existente, tanto nas escolas municipais, para o ensino fundamental, 
quanto nos Centros Municipais de Educação Infantil - Cmeis, destinados à educação 
infantil, em decorrência do número insuficiente de salas de aula, em função da alta 
demanda.  

Nos gráficos a seguir, especificam-se o quantitativo de salas modulares 
instaladas e, consequentemente, a ampliação do número de vagas disponibilizadas 
à comunidade goianiense. 
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Programa Escola Viva 

Nesta gestão, cujo foco é a prática do compartilhamento, evidencia-se o 
Programa Permanente de Manutenção Predial, denominado Escola Viva, o qual tem 
por objetivo transferir recursos financeiros às instituições educacionais da Rede 
Municipal de Educação de Goiânia, no âmbito do Programa de Autonomia 
Financeira das Instituições Escolares – Pafie, destinados à realização de serviços de 
manutenção predial, dentre eles: elétrico, hidráulico, telhado, pintura, acessibilidade 
e outros.  

Em 2020, foi sancionada a Lei Escola Viva – Lei nº 10.549, de 11 de 
novembro de 2020, assegurando a manutenção permanente das instituições 
educacionais. Ao longo da Gestão 2017-2020, o investimento aumentou cerca de 
46%, contribuindo para a melhoria da infraestrutura das instituições educacionais, 
conforme dados de investimentos demonstrados no gráfico a seguir. 
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Valorização dos servidores da RME 

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte – SME, nesta gestão,  visou à 
articulação de uma política de recursos humanos que abrange a ação pedagógica e 
administrativa do quadro dos servidores da SME, de modo a definir e executar ações 
voltadas à carreira, benefícios, folha de pagamento, promoção da saúde integral, 
quadro de servidores e aos afastamentos, bem como em relação à valorização dos 
profissionais que atuam nesta Rede Municipal de Educação – RME, em consonância 
com dados apresentados a seguir. 
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Formação dos Servidores da Educação 

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte – SME, mediante a proposta 
de valorização dos profissionais que a integram, nesta gestão, desenvolveu projetos 
e ações formativas, a partir do diálogo com as instituições educacionais e demais 
unidades técnico-administrativas e pedagógicas, em articulação com as Propostas 
Político-Pedagógicas da SME, conforme dados a seguir. 

 

 

Alimentação Escolar 

Nesta Gestão, a SME investiu na implementação de ações voltadas à 
garantia do direito à alimentação escolar de qualidade aos educandos desta Rede 
Municipal de Educação, visando à melhoria da aprendizagem. Assim, em virtude da 
Lei nº 9.776, de 29 de março de 2016, que altera a Lei nº 8.183, de 17 de setembro 
de 2003, a qual dispõe sobre a criação do Programa de Autonomia Financeira das 
Instituições Educacionais – Pafie, a partir de 2017, iniciou-se o processo de 
transição, com vistas à descentralização dos recursos financeiros para a aquisição 
dos gêneros alimentícios utilizados no preparo da alimentação escolar. Em função 
disso, a SME recebeu, nesta Gestão, várias visitas técnicas, algumas de outros 
estados e países, a fim de conhecerem as experiências da Gestão sobre a 
alimentação escolar e ratificaram as boas práticas desenvolvidas nas instituições, 
por meio da citada ação. 
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Cartão Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

O Cartão PNAE, criado pelo Governo Federal para a aquisição de gêneros 
alimentícios, caracterizado como um cartão de débito, com recursos do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - Lei n°11.947/2009, permitiu a esta RME maior 
agilidade na realização dos pagamentos dos gêneros alimentícios, visto que o uso 
do Cartão possibilita a liquidação automática e direta das despesas em favor do 
estabelecimento comercial e mais controle sobre a destinação dada aos recursos, já 
que todos os pagamentos realizados com o cartão trazem a identificação dos 
estabelecimentos comerciais destinatários dos créditos. 

A implantação da prática de uso do Cartão PNAE, nesta gestão, permitiu, 
ainda, a transparência na execução dos recursos, uma vez que os gestores podem 
gerar demonstrativos mensais de todos os pagamentos realizados com o cartão 
PNAE, sem a necessidade de solicitação às agências bancárias. 

 

 

RESULTADOS 

Os índices da Educação Básica na RME 

Entre os anos de 2015 a 2019, a Rede Municipal de Educação de Goiânia - 
RME manteve o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb acima da 
meta projetada para os anos iniciais e para os anos finais do Ensino Fundamental.  
Em 2019, foi alcançado um Ideb de 5,9, faltando apenas um décimo para a RME 
atingir a meta nacional, de 6,0, para os anos iniciais 
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Prêmios recebidos 

Educandos da Rede Municipal de Educação são premiados em diversos 
Concursos e Olimpíadas. 
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Premiação Concedida 

Visando à valorização da qualidade do trabalho desenvolvido por instituições 
educacionais da RME, por meio dos diversos projetos, métodos e ideias, a atual 
gestão criou o Prêmio Gestão Destaque, o qual consiste na premiação de 
instituições educacionais. Para tanto, as instituições devem participar, por meio de 
inscrição, da diplomação e recebimento de recursos, via Pafie, de modo a valorizar o 
empenho das equipes na realização de boas práticas de gestão escolar, seja no 
campo da gestão estratégica e pedagógica, na gestão administrativo-financeira ou 
gestão orientada à aprendizagem dos estudantes. 

As três primeiras instituições colocadas de cada categoria, sendo Cmei, 
escola municipal e escola de tempo integral, recebem diplomas com o Prêmio 
Gestão Destaque – A Educação que Goiânia Merece. Ainda, com a concessão de 
acréscimo no terceiro repasse Pafie da SME, referente ao ano em que a Instituição 
for a vencedora. Os valores são R$ 20 mil para o primeiro colocado, R$ 15 mil para 
o segundo e R$ 10 mil para o terceiro lugar. 
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Nos quatro anos, compreendidos entre 2017 e 2020, diante do exposto neste 
documento, esta Secretaria Municipal de Educação e Esporte - SME evidenciou 
resultados importantes, conquistados pelo trabalho em equipe, pela inteligência 
coletiva e pelo senso de corresponsabilidade de todos os que integram esta Rede de 
Educação, em seus diferentes desdobramentos.  

Destacam-se as importantes contribuições dos gestores, as quais foram 
relevantes no processo de implantação e implementação de ações que puderam 
inovar, avançar e ressignificar projetos direcionados à oferta de ensino de qualidade 
aos educandos deste município. 

Uma Gestão pautada na democratização do conhecimento com a finalidade 
de garantir o acesso, permanência e qualidade no processo de ensino e 
aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pg. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pg. 92 

 

MENSAGEM DO GESTOR 

 

“É com orgulho que encerramos a gestão à frente da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Serviços Públicos (SEINFRA). Se no início, a necessidade de 

implantação de um plano de contenção de despesas e ajustes de contas para 

sanear um débito superior a R$ 1 bilhão e um déficit mensal de R$ 31 milhões fez 

frear os investimentos e diminuir o ritmo dos serviços, hoje com as finanças 

saneadas e dinheiro em caixa, temos obras estruturantes por toda a cidade que 

impactaram, impactam e irão impactar e mudar a mobilidade urbana de Goiânia, 

como a retomada da construção do BRT Norte-Sul, a implantação do Complexo 

Viário Jamel Cecílio, a ponte da Vila Alpes, o viaduto da Enel, o Corredor T-7 e o 

prolongamento da Avenida Leste-Oeste, por exemplo. 

Estamos deixando para a população uma cidade muito melhor para se viver, 

com melhor qualidade de vida, tanto nos bairros mais centralizados quanto nas 

periferias, com investimento na pavimentação asfáltica, início do programa de 

reconstrução de 630 km do asfalto de 110 bairros de todas as sete regiões e na 

iluminação pública, com expansão de pontos luminosos, mudança de padrão e 

substituição de lâmpadas convencionais por iluminação em conjunto led. 

A qualidade de vida também melhorou no que se refere à drenagem urbana, 

com a expansão da rede de galeria de águas pluviais e a manutenção dos serviços 

básicos e limpeza dos dispositivos, dos canais e da malha viária normalizados. 

Essa gestão que se finda deixa para os goianienses uma cidade muito mais 

robusta em termos de infraestrutura, com uma visão de futuro muito melhor, porque 

foi pensada e voltada para que cada cidadão se sinta acolhido em seu território e 

com sentimento de pertencimento à cidade.” 

 

Dolzonan da Cunha Mattos 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 
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RESULTADOS E DESENPENHOS DA GESTÃO 
Segue apresentação das obras e serviços públicos desenvolvidos pela 

SEINFRA na atual gestão, demonstrando o grande avanço em investimento público 
em comparação a gestões anteriores. 

 

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Obras Diretas / Serviços Públicos / Manutenção 

Durante a gestão atual, esta Secretaria de acordo com a demanda de 
serviços públicos, solicitadas pelas ferramentas disponíveis de atendimento ao 
público e/ou de acordo com as necessidades de cada bairro nesta capital levada 
pelos seus representes, foram  realizadas de acordo com planejamento executivo, 
sendo: serviços de pavimentação asfálticas; “tapa buraco”; implantação e 
recuperação de galeria de águas pluviais; limpeza e reparo em bocas de lobos; 
ampliação e manutenção da iluminação pública e demais serviços desenvolvidos 
pela Secretaria, nos quantitativos detalhado a seguir: 
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Serviços Diversos em Edificações Públicas: 

Segue abaixo resumo dos locais onde foram executados serviços diversos 
como reparos, reformas executadas nos diversos espaços/edificações públicas 
executados durante os mutirões e a através de solicitações das demais secretarias, 
responsáveis pela gestão da estrutura física dos respectivos espaços/edificações 
públicas, a fim de garantir a manutenção das condições de funcionamento das 
referidas unidades. 
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Iluminação Publica: 

Principais Resultados Alcançados: 

• Solicitações atendidas: 243.122 unidades, sendo: 

• Manutenção em praças, viadutos e Campos de Futebol: 4.139 locais. 

• Lâmpadas, reatores e relés substituídos: 240.164 unidades. 

• Quantitativo de pontos luminosos novos - expansão: 7.681 unidades. 

• Quantitativo de pontos luminosos padrão mercúrio substituídos por padrão 
sódio: 3.296 unidades. 

• Construção de redes de baixa tensão para instalação de luminárias: 62.137 
metros. 

• Substituição de luminárias convencionais por luminárias a led: 8.862 
unidades. 

• Lâmpadas vapor mercúrio, sódio e metálicas descontaminadas: 130.813 
unidades. 

• Serviços executados nos Mutirões: 7.908 unidades. 

 

 

Obras Indiretas 

Segue abaixo quadro resumo das obras licitadas, sendo elas agrupadas em 
Pavimentação dos Bairros; Obras Estruturantes; Projetos e Supervisão; CMEI’s, 
Praças, CRAS, Espaços de Cultura e Outros das obras indiretas com seus 
respectivos valores de contrato.  
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Em detalhamento da distribuição de investimento em obras publicas na 
SEINFRA, resulta em aproximadamente 76% em “Obras Estruturantes”, e os 24% 
restantes nos demais grupos, “Pavimentação dos Bairros”, “Projetos e Supervisão” e 
“CMEI`s, Praças, CRAS, Espaços de Cultura e Outros”, distribuídos conforme 
ilustrado na figura abaixo. 

 

 

Do plano de investimento ilustrado, a gestão atual da SEINFRA realizou um 
aumento na ordem de 200% em contratações de obras e serviços públicos, em 
relação aos contratos em continuidade da gestão anterior, dos quais foram iniciados 
em maioria no biênio 2019-2020, aproximadamente 97%, como ilustra figura a 
seguir. 
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Já em relação aos recursos aplicados, observa-se que no biênio 2019-2020, 
teve um aumento extraordinário em relação ao biênio 2017-2018, equivalente à 
gestão anterior, passando de aproximadamente R$ 30 milhões para R$ 260 
milhões, sem contabilizar os meses de novembro e dezembro, portanto, 
projeta-se o aumento na ordem de 10 (dez) vezes. 

Portanto, conclui-se que com o sucesso da gestão no ajuste fiscal no 
município permitiu a retomada de investimento em obras públicas de forma 
expressiva, com plano de investimento na ordem de um bilhão de reais, 
demostrando a eficiência da gestão desta Secretaria na produção dos elementos 
técnicos de engenharia, propiciando a contratação e condução dos contratos, 
prezando pela eficiência e qualidade das obras públicas a serem entregue para os 
goianiense. 

Neste contexto, as obras de pavimentação do Parque Oeste Industrial (Rua 
do Crista e Rua do Café); Real Conquista; Residencial Jardim Itaipú; Residencial 
Paulo Pacheco I e II; Residencial Monte Pascoal; Residencial Jardim do Cerrado I, 
III e IV; Residencial London Park; Jardim Petrópolis Extensão; Residencial Nunes de 
Morais; Residencial Faiçalville; Residencial Vale dos Sonhos; Jardim Novo 
Petrópolis; Residencial José Viandeli  e Village Casa Grande; Shagri-lá I, II e 
Residencial Paraíso; Residencial Antônio Barbosa; um trecho da Av. Engler; PL 1; 
Residencial Morada do Sol; Residencial Bertin Belchior I e II; Residencial Shangri-lá; 
Jardim Colorado e de quatro Ruas no Residencial Hawai, bem como a construção 
das Obras de Arte Especiais nos córregos Caveirinha e Taquaral; o elevado na 
Jamel Cecílio (parte do complexo viário); Ponte Av. dos Alpes sobre o córrego 
cascavel; centro de lazer Casa de Vidro – parte 01; corredor Leste-Oeste – Tramo 
Leste trecho entre a Rua 402 até Av. Manchester; corredor Leste-Oeste – Tramo 
Oeste – Trecho entre Av. Castelo Branco até rua da Alegria – 1,7 km e praça 
esportiva no residencial Orlando de Moraes e aproximadamente 50% do programa 
de restauração da pavimentação asfáltica, “630 Km” foram/serão entregues até final 
de 2020. 

Os demais trechos/obras terão condições a serem entregues no próximo ano, 
2021, possuindo recursos provisionados para a sua continuidade/conclusão, FINISA 
I e II, convênio realizado entre a prefeitura municipal e a Caixa Econômica Federal, 
firmado no mandato do Sr. Prefeito Iris Rezende, destas obras, destaca-se quatro 
grandes obras estruturantes, entre elas: a conclusão do Complexo Viário da Avenida 
Jamel Cecílio, restante dos trechos do corredor BRT, corredor T-7 e da Avenida 
Leste Oeste (tramos Oeste e Leste), e conclusão do programa de restauração da 
pavimentação asfáltica, “630 Km”, e demais obras que compõem o gráfico da Figura 
03. 
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ILUSTRAÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS 

OBRAS EM PARCERIA PÚBLICO/PRIVADA 

Obras de Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo 
Brigadeiro Eppinghaus 

 

 

OBRAS INDIRETAS 

 
Complexo Viário da Jamel Cecílio 
Obra de construção do complexo viário da Jamel Cecílio que dará maior 

fluidez ao tráfego de veículos para a Jamel Cecílio e para a Marginal Botafogo e 
maior acesso a essas duas vias para quem está na Leopoldo de Bulhões, 
eliminando o semáforo de três tempos no cruzamento e destravando o trânsito.  

Já o elevado na Jamel Cecílio dará fluxo direto para as pessoas que querem 
atingir a BR-153, a GO-020 ou os bairros e condomínios da região; a Marginal 
Botafogo vai realmente funcionar como uma via expressa, sem nenhuma 
interferência semafórica. 
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BRT Norte-Sul 
Obras de implantação do Corredor Goiás – BRT Norte-Sul, consistindo na 

construção, reforma e ampliação de estações de embarque e desembarque, 
terminais de integração, obras de arte tipo trincheiras e viário urbano. 

 
 

Prolongamento da Av. Leste Oeste 
O trajeto da Leste-Oeste (tramo leste) segue o leito da antiga estrada de ferro, 

saindo da interseção com a Rua 74, no Centro da Capital, passando pela Praça do 
Trabalhador e a Rua 67-A, até encontrar a Avenida das Cerâmicas, na divisa com o 
município do Senador Canedo.  
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Viaduto da BR-153 km 498 
A Obra Contempla a construção do viaduto da BR-153 no Km 498 e também 

serão executados os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, 
sinalização, calçada acessível e obras complementares do viaduto. 

 
 

Corredor de ônibus da T-7 
O Corredor T-7 tem extensão de 10,5 km, da Praça Cívica até o Terminal 

Bandeiras, com trajeto que atinge 11 bairros e impacta uma população de cerca de 
182 mil pessoas e é atendido por 13 linhas de ônibus.  

O projeto do Corredor T-7 incluiu melhoria na rede de drenagem urbana, 
iluminação pública, calçadas acessíveis, revitalização da sinalização viária com 
semáforos inteligentes. 
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Marginal Cascavel (Trecho 3 e 4) 
As pistas marginais e de acesso da Marginal Cascavel, no trecho de 1,7 km 

(trecho 3), entre as Avenidas T-9, no Setor Bueno, e C-12, na Vila Alpes. As obras 
contemplam ainda a sinalização horizontal e vertical, a construção de calçadas 
acessíveis e a canalização do Córrego Cascavel. 

 
O trecho 4 a ser canalizado é de 2.188,27 m, iniciando-se na Avenida Castelo 

Branco e se estendendo até a Avenida Leste-Oeste. 
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Ponte Av. dos Alpes 
A ponte liga a Avenida dos Alpes, na Vila Alpes, à Av. C-107, no Jardim 

América, passando sobre o trecho 3 da Marginal Cascavel. Além dos dois bairros 
envolvidos, a obra de arte beneficiará diretamente outros cinco setores da Região 
Sudoeste: Jardim Ana Lúcia, Vila Mauá, Vila União, Vila Alvorada, Vila Bela e ainda 
os setores Bueno e Nova Suíça, atingindo uma população de mais de 120 mil 
pessoas. 

 
 

Centro de Cultura e Lazer Casa de Vidro 
Construído em três pavimentos, o espaço vai abrigar, no térreo, salão de 

exposições, sala para atividades de imersão, sala multiuso, auditório para 216 
pessoas com palco, dois camarins e coxia, um café/bar, um deck café e uma sala de 
dança. No térreo também estarão os banheiros acessíveis (M, F), bilheterias e o 
almoxarifado.  

No piso superior serão instalados a diretoria, salas técnica e de reuniões, dois 
vestiários, escaninho, recepção, copa e cozinha. E no subsolo, uma garagem com 
disponibilidade para 31 vagas. 
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Reconstrução 630 km 
Estão sendo reconstruídos 630 km de ruas, avenidas e trechos de vias, que 

correspondem a 7.412.758,73 m², contemplando 110 bairros em todas as regiões da 
cidade. 

 
 

Pavimentação dos Bairros 
Compreende obras de pavimentação, galerias de águas pluviais e 

sinalização.  
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PEDREIRA 

Com grande satisfação informamos que foi retomada a detonação da Pedreira 
do município nesta gestão, julho de 2018, após vencida os tramites da legislação, e 
a instalação de nova usina de massa asfáltica, setembro de 2019, atualizando e 
modernizando a planta industrial da pedreira, permitindo o avanço expressivo 
na produção e fornecimento dos materiais para aplicação dos serviços desta 
Secretaria, como demonstram relatórios de produção, quadros abaixo. 
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MENSAGEM DA SECRETÁRIA 

        

Apresento uma síntese do Relatório de Gestão da Secretaria de 
Administração referente aos exercícios de 2017 a 2020 - Gestão Iris Rezende. O 
relatório traz ações e os resultados durante os quatro anos relativo as áreas de 
gestão de pessoas e folha de pagamentos, bem como de licitação e suprimentos.  

Vários foram os avanços e melhorias nessas áreas as quais relato de forma 
sintética através de planilhas e gráficos com dados dos pontos em destaque. 

Com a centralização do pagamento das contas continuadas na Secretaria e 
aprofundamento em medidas de fiscalização foi possível alcançar de início em uma 
economia de 35% nos valores das faturas de energia relativo as cobranças do 
consumo de energia dos semáforos e ainda o ressarcimento de R$ 1.153.129,15 
aos cofres públicos por cobranças em equívoco.  

Ao longo dos quatro anos de gestão foram retomadas as concessões de 
benefícios e inúmeros enquadramentos, progressões e demais benefícios 
paralisados nos anos anteriores, bem como análise e revisão em grande escala de 
uma série de adicionais, tais como: incentivos funcionais, desempenho profissional e 
responsabilidade técnica resultando em várias suspensões e concessões, além de 
implementação nas fichas de movimentações com atendimento direto no atende fácil 
de forma digital com acompanhamento via sistema. 

Foram promovidos e realizados diversos processos seletivos de concurso 
para cargos em caráter temporário para várias áreas, além de inúmeras 
convocações de novos servidores aprovados nos concursos anteriores, além disso 
foi publicado edital de concurso com inúmeras vagas de caráter efetivo, no entanto, 
o último suspenso em razão das consequências provocadas pela pandemia.  

Foram implementadas várias medidas de celeridade em análise de 
processos, implementação de CIPA com ênfase nas maiores pastas, tais 
como Educação, Saúde e Infraestrutura. Promoção da primeira Semana 
Interna de Prevenção Acidente de Trabalho – SIPAT em 2019, 
desenvolvimento e implementação de treinamento e capacitação dos 
servidores do Parque Mutirama, bem como realização de perícias, 
levantamento e elaboração de laudos e demais documentos requisitados pelo 
Ministério do Trabalho, Corpo de Bombeiros para permissão da reabertura, 
implantações e conclusões de aproximadamente 100% de Prevenção de 
Risco Ambiental  - PPRA e 90%  do Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional  - PCMSOs de todos os órgãos.  

Também houve elaboração de números laudos de insalubridade e 
periculosidade de todos os órgãos do Município e elaboração de 50% de Laudo 
Técnico de Condições de Ambiente do Trabalho, além de elaboração do Perfil 
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Prossigráfico Previdenciário de todos os requerentes para aposentadoria, bem como 
treinamento e prevenção relativos ao uso de Equipamento de Proteção Individual.  

Na área de treinamento e capacitação da escola de governo foram 
programados e desenvolvidos inúmeros eventos de capacitação e treinamento 
ministrados pelos próprios servidores em suas áreas de trabalho e conhecimento, 
conforme a necessidade e demanda, bem como outros vários cursos em várias 
áreas ministrados por meio do SENAC em razão de convênio firmado com Município 
e, ainda, a participação de servidores em vários simpósios, congressos, seminários 
de demais cursos. 

Também foram editadas diversas normas e regulamentos com objetivo de 
alcançar maiores resultados provenientes de gestão e fiscalização de contratos, com 
isso aumento da aplicação de sanções em empresas que não executam serviços 
nos termos contratados. Inserido nas atividades a programação anual de compras 
em razão da gestão centralizada dessa atividade na Secretaria e ainda implantado a 
plataforma de compras do Governo Federal “COMPRASNET” ferramenta utilizada 
para realização das licitações de forma virtual, gerando com isso aumento na 
economia ao longo dos quatro anos equivalente a 1.609.985.631,79. 

Foi iniciado o rigoroso controle na realização de tombamento dos bens 
permanentes e implantado o Manual de Procedimentos para a Gestão de Materiais e 
Controle Patrimonial da Prefeitura de Goiânia, bem como levantamento minucioso 
de todo acervo de bens permanentes do Município nunca jamais inventariado 
quando identificou registrado no sistema 597.092 bens permanentes equivalente ao 
valor total R$ 783.056.714,29. 

Foi implantado o Decreto de Gestão de Frota, assim como gerenciamento de 
manutenção veicular e abastecimentos através de uma equipe especializada na 
fiscalização e gestão alcançando excelente resultados de controle, economia e 
maior transparência. 

 

Marcela Araújo Teixeira 

Secretaria Municipal de Administração 



Pg. 115 

 

 

*O valor identificado para ressarcimento aos cofres públicos serão creditados nas faturas mensais até 
zerar o saldo do valor acima citado e provenientes de cobranças indevidas nas faturas do parque 
semafórico pela ENEL, além de imediatamente haver cessado a cobrança indevida dos valores das 
faturas mensais em aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento). 

 

DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E  FOLHA DE 
PAGAMENTO 

 Revisão e publicação em conjunto com a Superintendência de Licitações e 
Suprimentos, Procuradoria Geral e Casa Civil de ato normativo de regulamentação e 
programa de Estágios no âmbito do Poder Executivo do Município, por meio do 
Decreto nº 940, de 19 de março de 2019. 
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SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E SUPRIMENTOS PRINCIPAIS 
LEGISLAÇÕES IMPLANTADAS 

 

• Revisão, publicação e apresentação aos diretores e gerentes da área de 
transporte de todas as pastas, por meio de workshop, do Decreto nº 997, de 
15 de maio de 2018, o qual dispõe sobre a implantação de política de Gestão 
de Frota de veículos oficiais e máquinas, no âmbito da administração direta, 
autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal. 

 

• Revisão e publicação de ato normativo de regulamentação e implantação das 
Comissões Especiais de Inventário dos Bens Patrimoniais Mobiliários e 
Imobiliários do Município de Goiânia em conjunto com a Casa Civil da 
Secretaria de Governo por meio do Decreto nº 2.227, de 31 de outubro de 
2018 com concessão de prêmio especial extra para os membros da 
Comissão. 

 

• Revisão e publicação em conjunto com a Casa Civil de ato normativo de 
regulamentação, implantação, manutenção e gerenciamento do Cadastro de 
Fornecedores por meio do Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores 
– CRCF, no âmbito do Município de Goiânia por meio do Decreto nº 2.549, de 
13 de dezembro de 2018. 

 

• Revisão e publicação em conjunto com a Casa Civil de ato normativo de 
regulamentação por meio da Portaria nº 0715/2019 o qual estabelece 
regulamentação e implantação de critérios para avaliação da produtividade 
individual, definidos no art. 10, parágrafo único, art. 11 e art. 12, parágrafo 
único do Decreto Municipal nº 1457, de 22 de junho de 2015.  

 

• Revisão e publicação de ato normativo de regulamentação e criação da 
Comissão Especial de Leilão de bens móveis inservíveis da Administração 
Municipal por meio do Decreto nº 840, de 7 de março de 2019. 

 

• Revisão e publicação em conjunto com a Casa Civil de regulamentação e 
implantação de normas e procedimentos para o levantamento dos Bens 
Patrimoniais Mobiliários no âmbito dos órgãos e entidades da Administração 
Municipal por meio do Decreto nº 1.408, de 20 de maio de 2019 o qual além 
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de outras providências cria a figura do agente patrimonial, servidores 
responsáveis pelo Levantamento Patrimonial da Pasta.  

 

• Revisado e Publicado em conjunto com a Procuradoria Geral do Município e 
Controladoria Geral do Município Decreto nº 2.271, de 17 de setembro de 
2019, o qual estabelece procedimentos para aplicação das penalidades. 

 

• Revisão e publicação em conjunto de ato normativo de regulamentação do 
Decreto nº 2.549, de 13 de dezembro de 2018 com implantação, manutenção 
e gerenciamento do Cadastro de Fornecedores por meio do Certificado de 
Registro Cadastral de Fornecedores - CRCF no âmbito do Município de 
Goiânia por meio da Instrução Normativa nº 0001/2020, de 04 de maio de 
2020. 

 

• Revisão e publicação de alteração das disposições do Decreto nº 2.227, de 
31 de outubro de 2018 com exclusão membros representantes da Secretaria 
Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde, em razão de 
ineficiência nos resultados esperados com a participação das pastas na 
Comissão, por meio do Decreto nº 1.156, de 10 de junho de 2020. 

 

• Revisão e publicação Decreto 1.562/2020 que altera alguns dispositivos do 
Decreto nº 2.271, de 17 de setembro de 2019, o qual estabelece 
procedimentos para aplicação das penalidades em razão de dificuldades de 
aplicação na prática. 

 

• Revisão e publicação de ato normativo de regulamentação e implantação de 
disposições sobre o recebimento de doações de bens móveis e de serviços, 
de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal Direta e Autárquica por meio do Decreto nº 
1.285, de 07 de julho de 2020 em conjunto com a Casa Civil da Secretaria de 
Governo. 

 

• Revisão e publicação em conjunto com a Casa Civil de ato normativo de 
regulamentação e implantação do Manual de Procedimentos para a Gestão 
de Materiais e Controle Patrimonial da Prefeitura de Goiânia por meio do 
Decreto nº 1.286, de 07 de julho de 2020. 
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Obs.: nos anos de 2017 e 2018 apenas foram realizados procedimentos de 
levantamento dos bens inservíveis para alienação motivo pelo qual não há registro 
de processos autuados. 
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MENSAGEM DO GESTOR 

 

Frente a um novo momento da administração pública, a Secretaria Municipal 
de Planejamento Urbano e Habitação – SEPLANH, iniciou em 2017 um amplo 
projeto de modernização e desburocratização administrativa. Focada em modernizar 
os procedimentos, desburocratizar os processos e garantir a melhoria dos serviços, 
a SEPLANH GOIÂNIA vem, desde então, acelerando os prazos de resposta e 
contribuindo sobremaneira na qualificação dos serviços prestados, buscando 
sempre a satisfação da população, e contribuindo para a ampliação da arrecadação 
municipal. Um dos investimentos realizados pela atual gestão e que possibilitou 
grande parte das conquistas alcançadas ao longo dos últimos quatro anos, foi a 
implantação da FAMÍLIA FÁCIL, que primou pela automação e desburocratização 
dos processos de autorização e licenciamento de projetos e obras na cidade. 
Iniciado em março de 2017, o PROGRAMA FAMÍLIA FÁCIL atualmente abrange 
cerca de 15 sistemas automatizados nas mais diversas áreas do planejamento 
urbano municipal, destacando-se o Alvará Fácil, o Uso do Solo Fácil, Alvará Mais 
Fácil, Remembra e Desmembra Fácil e Mapa Digital Fácil. Todos esses sistemas 
encontram-se em pleno funcionamento, facilitando e acelerando os râmites para 
aprovação e início das obras, o que permitiu novos investimentos na área da 
construção civil na capital, gerando empregos e movimentando a economia 
goianiense. Além dos sistemas de modernização e desburocratização 
administrativas citados, nos últimos quatro anos a SEPLANH GOIÂNIA intensificou a 
elaboração e a atualização normativa das leis e regulamentos urbanísticos da 
capital, bem como as que dizem respeito à área habitacional. Nesse processo estão 
inclusas ações vitais para o ordenamento municipal, como a revisão do Plano Diretor 
de Goiânia, do Código de Posturas e a instituição de programas como o Adote Uma 
Praça, de Ordenamento dos Engenhos Publicitários e Primeira Escritura, que 
chegou a marca de 6,5 mil imóveis regularizados na capital, beneficiando famílias 
carentes da cidade com a escritura de seus imóveis devidamente registradas em 
cartório. As gestões que por aqui se estabeleceram durante o período do atual 
mandato do Prefeito Iris Rezende Machado (2017/2020) se alicerçaram em tomadas 
de decisões coerentes e verdadeiramente pensadas na cidade, primando por 
garantir, a longo prazo, a plena continuidade da modernização e melhoria da 
administração pública para as gestões que hão de vir e o bem estar de toda a 
população goianiense. 

Ariel Silveira de Viveiros 

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 
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FAMÍLIA FÁCIL 

 

Lançado em dezembro de 2018 o 
Alvará Mais Fácil faz parte de um conjunto 
de ferramentas implementadas pela 
Prefeitura de Goiânia com vistas à 
automação da análise de projetos 
arquitetônicos na capital. Até o momento 
compõem a Família Fácil, como é chamado 
todo o sistema, além do Alvará Mais Fácil, 
três ferramentas de envio, análise e 
emissão de taxas e alvarás de construção, 
o Uso do Solo Fácil e o Mapa Fácil Digital. 
O Programa faz parte de uma série de 
ações a serem realizadas pela Prefeitura de 
Goiânia visando modernizar a 

administração municipal, tornando-a mais eficiente e eficaz no atendimento ao 
contribuinte.  
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PLANO DIRETOR 

 

Primeira revisão periódica da Lei Complementar 
nº 171, de 29 de maio de 2007 (Plano Diretor de 
Goiânia), prevista no seu art. 225, como também 
no art. 40 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001 (Estatuto da Cidade), que prevê a revisão 
dos planos diretores a cada dez anos. Esses 
documentos estão aliados à metodologia adotada e 
aos objetivos dos 06 (seis) Eixos Estratégicos, 
quais sejam: 

• Eixo Estratégico de Ordenamento Territorial; 

• Eixo Estratégico de Sustentabilidade Socioambiental; 

• Eixo Estratégico Mobilidade, Acessibilidade e Transporte; 

• Eixo Estratégico de Desenvolvimento Econômico; 

• Eixo Estratégico de Desenvolvimento Sociocultural (Eixo Estratégico de 
Desenvolvimento Humano);  

• Eixo Estratégico de Gestão Urbana. 

O projeto de Lei enviado ao Poder Legislativo Municipal pode ser acessado pelo link: 

https://drive.google.com/file/d/1joKTKuofqzPGUj6qh_iggFO86WOuL425/view 
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Superintendência de Habitação e Regularização Fundiária  

 

 

 

CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Foram entregues de 2017 a 2020 o total de 3.971 certidões  
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Unidades Habitacionais entregues de 2017 a 2020 
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UEP – UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA URBANO AMBIENTAL 
MACAMBIRA ANICUNS 

 

Relatório de ações e projetos 2017-2020 
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MENSAGEM DO GESTOR 

O status de função essencial à Justiça conferida aos advogados públicos 
trouxe o horizonte de desempenho da Procuradoria-Geral do Município em sua 
missão institucional de atuar na defesa do interesse público, balizada nos princípios 
explanados no art. 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência.  

Milhares de processos administrativos e judiciais foram submetidos à análise 
pelos procuradores do município que compõem esse imprescindível órgão, 
evidenciando o compromisso da Procuradoria em atuar com primazia no 
cumprimento de atividades que decorrem diretamente da sua competência no 
âmbito da Administração Pública, fortalecendo o município e contribuindo para tornar 
Goiânia uma cidade melhor. 

Sinto-me orgulhoso em apresentar o balanço da Procuradoria-Geral do 
Município, pois, indiscutivelmente, a qualidade da prestação do serviço público 
aumentou de maneira exponencial nestes últimos 4 anos, comprovando que vamos 
muito além dos processos judiciais. 

Em diversos fatores foi uma gestão pioneira, a começar pelo fato de ter sido o 
primeiro procurador de carreira a ocupar o cargo máximo da instituição. Além disso, 
uma das maiores conquistas logradas durante o período foi a sanção da lei que 
estrutura a carreira de Procurador do Município de Goiânia – a Lei Complementar n. 
313/2018 – contando com o reconhecimento do prefeito Iris Rezende e apoio da ex-
procuradora-geral, Anna Vitória Ramos Caiado, partícipes diretos na estruturação 
deste prestigiado projeto.  

Ademais, durante os anos de 2017 a 2020 a Procuradoria-Geral do Município, 
por intermédio do ajuizamento de execuções fiscais, recuperou dívidas na ordem de 
R$125.674.366,88 (cento e vinte e cinco milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, 
trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos).  

Outro quadro que merece destaque: a atuação implacável da Procuradoria 
perante a maior crise sanitária já enfrentada nos últimos anos – a pandemia da 
Covid-19.  Durante os meses de março a novembro de 2020, o número de 
atividades foi histórico: mais de 104 mil ações administrativas e judiciais, além das 
diversas orientações jurídicas prestadas aos órgãos diretos e indiretos do Poder 
Executivo, bem como as autarquias, conferindo segurança jurídica em todas as 
ações a serem executadas pelos gestores. 

Sem dúvidas, a administração de 2017-2020 ficou marcada em numerosos 
aspectos e deixa um legado de celeridade, modernização e valorização, 
pavimentando a estrada para as próximas administrações. Neste decurso, contamos 
com o apoio e o empenho de todos os colegas procuradores, como também dos 
demais servidores de toda a instituição, para que pudéssemos engrandecer o 
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funcionalismo público por intermédio do trabalho realizado pela Procuradoria-Geral 
do Município. 

Brenno Kelvys Souza Marques 

Procurador-Geral do Município 

 

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO  

PRINCIPAIS AÇÕES 

• Regulamentação da carreira de Procurador do Município com a aprovação da 
Lei Complementar nº 313/2018; 

• Adoção de súmulas administrativas como medida de uniformização da 
jurisprudência na esfera da Administração Municipal; 

• Instituição do Centro de Inteligência de Grandes Devedores – CIGD; 

• Elaboração Manual de Regras e Condutas aos Agentes Públicos com o 
objetivo de levar informações aos interessados sobre as eleições municipais 
de 2020;  

• Elaboração do Manual de Padronização dos Atos Oficiais para garantir a 
uniformização da redação e o padrão de modelagem dos documentos oficiais; 

• Carteira de identificação profissional;  

• Semana Nacional de Conciliação: Em conjunto com a Secretaria de Finanças, 
a Procuradoria-Geral coordena todas as edições realizadas da Semana 
Nacional de Conciliação em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás (TJ/GO). O evento acontece anualmente e proporciona aos 
contribuintes goianienses a oportunidade de regularizar as inadimplências de 
pessoas físicas e jurídicas perante o município. 

Conciliação em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
(TJ/GO). O evento acontece anualmente e proporciona aos contribuintes 
goianienses a oportunidade de regularizar as inadimplências de pessoas físicas e 
jurídicas perante o município. 

Entre 2017 e 2019 foram negociados mais de R$ 150 milhões entre os 
cidadãos e a Prefeitura, o que corresponde a mais de 70 mil acordos. A 
Procuradoria também oferece o benefício da análise da possibilidade de concessão 
de justiça gratuita para todos aqueles que buscam resolver conflitos judiciais por 
meio da conciliação durante a Semana de Conciliação.  
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• Lançamento do Site institucional da Procuradoria: 
http://www.goiania.go.gov.br/procuradoria. 

• Evolução da recuperação judicial de créditos inscritos em Dívida Ativa, com 
base em valores repassados pela Superintendência de Dívida Ativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goiania.go.gov.br/procuradoria
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CAPACITAÇÃO  

1º Seminário Previdenciário de Goiânia  

Em 2019, a Procuradoria-Geral do Município através da Procuradoria 
Especial Previdenciária realizou o 1º Seminário Previdenciário de Goiânia com o 
tema “Prefeitura de Goiânia e Servidor Municipal: cuidando juntos hoje do seu 
futuro”, o seminário abordou as regras da previdência municipal e capacitou 171 
servidores e profissionais da área jurídica. 

Curso de Direito Administrativo 

Voltado aos servidores municipais, o curso de Direito Administrativo 
promovido pela Prefeitura de Goiânia, sob a coordenação da Secretaria Municipal de 
Administração (SEMAD) e Procuradoria-Geral do Município, apresentou as teorias e 
práticas relacionadas às atividades no contexto do direito administrativo, se fazendo 
extremamente essencial para o aprimoramento profissional e técnico do funcionário 
público.  

Quantidade de servidores capacitados: 128 

 

ATUAÇÃO DURANTE A PANDEMIA  

Número de atividades executadas no período de março a novembro:  
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MENSAGEM DO GESTOR 

 

“Todas as áreas administrativas do poder público municipal são igualmente 
importantes e sua gestão tem reflexo na vida do cidadão. A demanda por saúde, 
educação e cultura é colossal em qualquer grande município, mas o trânsito afeta 
todos os cidadãos de forma direta, todos os dias.  

Tinha isso em mente, quando, em agosto de 2020, o prefeito Iris Rezende me 
confiou a gestão da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade 
(SMT). Senti-me diante de uma encruzilhada e tinha duas escolhas: declinar e seguir 
meu caminho como auditor fiscal de posturas do município ou honrar a confiança a 
mim depositada e aceitar o desafio. ACEITEI. E, aqui, aproveito para agradecer ao 
prefeito Iris Rezende pela oportunidade e autonomia de poder colocar em prática o 
sonho de contribuir para a melhoria no trânsito de Goiânia, cidade em que nasci.  

Sustentado pelos alicerces da Fiscalização, Engenharia e Educação para o 
trânsito, assumi a pasta com o objetivo de criar uma gestão com foco em resultados 
práticos, eficientes e aplicáveis no curto prazo de quatro meses.Para tanto, tive que 
usar da experiência e dedicação dos servidores que sustentam a estrutura da SMT e 
lançar mão de todo conhecimento acumulado em anos dedicados à engenharia de 
tráfego, e da minha vivência como chefe do núcleo de fiscalização de trânsito, 
membro da Câmara Temática de Engenharia de Tráfego do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), Diretor Técnico do DETRAN/GO, Presidente do Conselho 
Estadual de Trânsito de Goiás (Cetran/GO) e Presidente do Fórum Nacional dos 
Conselhos de Trânsito (Focotran).  

Minha história profissional está intrinsecamente vinculada ao Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), fiz parte da equipe técnica que elaborou o documento e 
procurei contribuir em vários momentos para que se tornasse realidade. Destaco 
esse fato para lembrar que o referido CTB, que norteia toda a legislação de trânsito, 
no país, foi assinado pelo então Ministro da Justiça, nosso líder, goiano, Iris 
Rezende Machado.  

Ao aceitar a missão de assumir a pasta do trânsito, tinha ciência das 
adversidades. Acrescenta-se a esse cenário de muitos desafios e de tempo 
escasso, a pandemia do Coronavírus e grandes e importantes obras de 
infraestrutura em toda capital.  
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Goiânia viveu, nos últimos quatro anos, um momento atípico na sua história e 
com a expectativa de grandes melhorias em todas as regiões. De 2017 a 2020, a 
Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) esteve ativa em todas as interdições para as 
obras na cidade, com sinalização horizontal, vertical e semafórica, e com a presença 
de agentes para orientar e auxiliar no fluxo de trânsito. 

Ainda assim, as demandas de rotina não cessaram e, na medida do possível, 
foram todas atendidas. O resultado dos esforços está registrado neste relatório.  

Horácio Mello e Cunha Santos 

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade 

 

Administração 
Os resultados serão apresentados pela subdivisão em cada diretoria desta 

secretaria. E mesmo antes de registar as atividades relacionadas à prestação de 
serviços ao público, é preciso destacar a eficiência das atividades administrativas 
que são a base da funcionalidade da SMT. Não apresentam resultados numéricos 
efetivos aos olhos do cidadão, mas são fundamentais: a Chefia de Gabinete 
(Secretaria Geral e Gerência da Junta Administrativa de Recursos de Infrações),  a 
Chefia da Advocacia Setorial e a Diretoria de Administração e Finanças (Gerência 
de Apoio Administrativo, Gerência de Finanças e Contabilidade, Gerência de Gestão 
e Desenvolvimento de Pessoas e Gerência de Planejamento.  

 

Prestação de Serviços 

DIRETORIA DE ENGENHARIA 

A seguir serão apresentadas as ações realizadas por cada Gerência no 
decorrer do período, 2017 a 2020. Dessa forma, na sequência teremos informações 
da Gerência de Estudos e Projetos, Gerência Operacional e Programação, Gerência 
de Educação para o Trânsito e por fim, Gerência de Sinalização. 
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Gerência de Estudos e Projetos 

 

 

 

 

Gerência Operacional e Programação 
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Gerência de Educação para o Trânsito 

 

 

Gerência de Sinalização 

 

 

Além dos serviços executados por equipe própria do órgão, utiliza-se também 
empresas contratadas por meio de processo licitatório, a fim de acelerar o serviço de 
sinalização pela cidade. Dessa forma, tem-se que no decorrer deste período, 2017 a 
2020, obtiveram os seguintes resultados: 

• Implantação/Manutenção de Sinalização Horizontal – 1.120.670m² 

• Implantação / Manutenção de Sinalização Vertical – 6.260 

Sendo assim, a empresa terceirizada apresentou uma média de sinalização 
horizontal de 280.167,5 m² por ano e 1565 unidades de placa instaladas. 
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DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

 

Gerência de Regulação de Transportes Municipais 
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Gerência de Fiscalização de Trânsito 
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Número de Ocorrências Registradas  

 

 

 

Portanto, mediante a apresentação de todas as informações prestadas por 
cada diretoria desta secretaria, e pelo comprometimento de cada um dos servidores 
com o respectivo cumprimento de alcance destas ações, finaliza-se assim o relatório 
para prestação de contas, referente ao quadriênio, 2017 a 2020, conforme 
solicitação do Decreto Nº 1.884/2020 de 26 de outubro de 2020 e ofício circular Nº 
012/2020 da Controladoria Geral do Município de Goiânia, visando a prestação de 
contas do Prefeito Iris Rezende. Ressaltamos por fim, que foi considerado para o 
ano de 2020, somente os dados relativos até outubro deste ano. 
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MENSAGEM DO GESTOR 

 

A atual Gestão Iris Rezende trouxe reconhecidamente, mais avanço, 
modernidade e progresso para a cidade de Goiânia, sobretudo na área do 
desenvolvimento econômico, trabalho, ciência e tecnologia, por meio de um modelo 
de gestão voltado para a construção de uma cidade mais moderna. Foi realizado um 
conjunto de ações envolvendo as áreas referidas para entregar ao cidadão uma 
cidade inovadora e tecnológica. 

Para promover o DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO do Município, foram 
realizadas diversas ações, dentre elas, a capacitação e a qualificação de 
microempresários, empresários de pequeno porte e empreendedores individuais, e 
ainda, de jovens de baixa renda para vagas na área de Tecnologia da Informação, 
por meio de parcerias junto à instituições e entidades de classe. O Prefeito Iris 
Rezende, devido à sua experiência e sabedoria vivendo Goiânia desde a 
adolescência, entende que a vocação da cidade se inclina mais para os segmentos 
de comércio e serviço. E, dessa forma, direcionou as ações para promover o 
desenvolvimento desses segmentos sem, evidentemente, deixar de cuidar das 
indústrias instaladas na capital. Outra ação muito importante foi o lançamento dos 
sistemas “Empresa Fácil” e “Empresa Mais Fácil”, um marco para a cidade, tais 
sistemas foram desenvolvidos pela Sedetec para facilitar e dar celeridade às 
solicitações e emissões de Alvará de Localização e Funcionamento e do Alvará da 
Vigilância Sanitária, sendo todo o processo realizado via internet, de forma simples e 
rápida, trazendo comodidade e facilidade à vida do empreendedor goianiense, 
facilitando a abertura de novas empresas na cidade de Goiânia. O Prefeito acredita 
que os novos recursos tecnológicos disponíveis atualmente devem ser usados de 
maneira inovadora para acelerar o desenvolvimento econômico, facilitando, com 
rapidez, a interação das empresas com os serviços oferecidos pela prefeitura. A 
Sedetec, criou e implantou esses sistemas de emissão de alvarás para responder à 
essa visão. 

Para garantir um bom atendimento ao TRABALHADOR, foram realizados 
mais de 270 mil atendimentos, relativos à informações, emissão de carteiras de 
trabalho, seguro-desemprego, qualificação profissional e encaminhamentos de 
vagas de emprego, além dos atendimentos e gestão junto aos empregadores. 
Foram realizadas parcerias para a realização de feirões de empregos e para a 
qualificação de trabalhadores, por meio de oferecimento de palestras e cursos de 
qualificação e aperfeiçoamento. Ainda nesta gestão foi inaugurada a nova sede do 
Sine Municipal, mais moderna, acessível e confortável para os trabalhadores, com o 
enfoque da gestão voltada na capacitação e qualificação profissional com o objetivo 
de recolocá-los no mercado de trabalho num momento de retomada do 
desenvolvimento econômico da cidade. 
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Buscamos ainda, a popularização da CIÊNCIA, com o intuito de aproximar o 
cidadão goianiense do conhecimento científico de maneira atrativa e acessível. 
Levamos laboratórios das Instituições de Ensino Superior para as escolas da Rede 
Municipal de Ensino;  disponibilizamos conhecimento científico para a população nos 
parques, feiras e diversos outros espaços e buscamos parcerias para a capacitação 
de professores da Rede Municipal de Educação para aplicação de experimentos 
científicos em sala de aula e a inserção da robótica na Rede Municipal de Educação, 
como ferramenta para desenvolvimento de competências técnicas e 
comportamentais. 

Houve avanços na área da TECNOLOGIA, disponibilizando canais para a 
aproximação entre a Prefeitura e o cidadão. Foram criados o “BOT da Prefeitura”, 
um chatbot que usa inteligência artificial que interage com o cidadão na busca de 
informações e serviços da Prefeitura, e o Aplicativo “Prefeitura 24h”, permitindo ao 
cidadão a solicitação de serviços da Prefeitura de forma rápida e facilitada, e ainda, 
ao gestor obter mais informações estratégicas para o planejamento mais eficaz das 
operações. Foram criados ou evoluídos, mais de 200 sistemas para atender áreas 
como a Saúde, Educação, Arrecadação, Assistência Social, dentre outras, mais de 
40 mil atendimentos tecnológicos, sendo só na Saúde mais de 16 mil atendimentos, 
suportando a boa prestação de serviços da Prefeitura. 

No ano de 2020, devido à pandemia de Covid-19 que assolou a economia 
mundial, afetou a geração de empregos e aumentou drasticamente o desemprego, 
enfrentamos o grande de desafio de nos reinventar. A Prefeitura de Goiânia não 
parou, para isso, a Sedetec criou e disponibilizou ferramentas para que os 
servidores municipais, mesmo de casa, por meio de sistema de “home work”, 
pudessem continuar desempenhando suas funções e atividades em prol da 
população goianiense. Em conjunto à Secretaria Municipal de Saúde, fizemos 
centenas de atendimentos e reuniões junto à entidades representativas e 
empresários no sentido de restabelecer o retorno seguro e gradual das atividades, 
inclusive participando e levantando informações e dados para as reuniões do 
Gabinete de Crise e do Centro de Operações Emergenciais em Saúde, em relação 
ao atendimento ao trabalhador, os atendimento continuaram a ser realizados por 
telefone e via plataformas virtuais.  

 

Walison Moreira 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e 
Tecnologia 
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RESULTADOS DA GESTÃO 

Formação de Cidadãos Empreendedores  

 

Mais Agilidade para as Empresas 

Empresa Fácil  

Pela internet, de modo simples e rápido, envia-se os dados e a solicitação 
para o Alvará de Funcionamento e o Alvará da Vigilância Sanitária. Para as Micro 
Empresas e Empresas de Pequeno Porte, com as atividades de grau de risco baixo, 
após a baixa do pagamento da taxa respectiva, o Alvará de Localização e 
Funcionamento será gerado de imediato, sendo disponibilizado ao usuário para 
impressão por meio da internet. 
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Empresa Mais Fácil 

Criação ou alteração de empresa pelo Portal do Empreendedor (Redesim) e, 
automaticamente, é feito o cadastro de atividade econômica na Prefeitura de 
Goiânia. 
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O Avanço da área de Licenciamento de Atividades Econômicas na Gestão 

 

 

 

Durante o período de 2017 a 2020 foram realizadas, no total, 65 (sessenta e 
cinco) processos de habilitação e 180 (cento e oitenta) processos de renovação, 
totalizando 245 (duzentos e quarenta e cinco) processos aprovados, conforme 
dados abaixo: 
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Situação Cadastral das Feiras Especiais 

• 12 mil Feirantes 

• 29 Feiras  

• 300 autorizações emitidas 

• Redução de 35% das despesas com banheiros químicos 

 

 

Situação das Atividades Informais 

• Redução de tempo de análise para deferimento e/ou indeferimento de 2(dois) 
a 3(três) anos para em média 4 (quatro) meses; 

• Foram emitidas mais de 660(seiscentos e sessenta) Autorizações Provisórias 
para Ambulantes Eventuais. 

 

 

 

 



Pg. 155 

 

Situação das Feiras Livres 

• 119 Feiras Livres 

• 7.748 Feirantes cadastrados 

• 1 tonelada por ano de hortaliças, chegando ao final de 2020 com 
aproximadamente 4.5 toneladas. 

 

 

Emprego, Trabalho e Renda 

Feirão do Emprego 
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Qualificação de Trabalhadores pelo Sine Municipal de Goiânia 

 

 

Atendimento ao Trabalhador 

Realizou um total de 269.488. Esse atendimento engloba todos os serviços 
prestados pela unidade de atendimento, como: Cadastro no Sistema IMO/SINE; 
Habilitação ao seguro desemprego; Carteira de trabalho; Intermediação de mão de 
obra. 

 

Foram realizados um total de 78.483 encaminhamentos de trabalhadores para 
entrevistas/seleção profissional. 
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Foram contratados 4.197. 

 

 

Ciência 

O Programa Ciência Pop 
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Tecnologia 

O Desenvolvimento de Sistemas Tecnológicos  

181 Aplicações/Sistemas Desenvolvidos e mantidas pela Sedetec 

 

 

 

O Atendimento de solicitações de manutenção/evolução de sistemas é 
responsável por uma grande parte dos serviços na área de desenvolvimento de 
sistemas, conforme os gráficos, mesmo com o aumento das solicitações houve uma 
melhoria no prazo de atendimento das demandas, com isso minimizando os tempos 
de parada e ou implantação de novas soluções dos sistemas em produção.  
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Detalhamento dos principais projetos/sistemas Implantados na Gestão 

 

Entre eles estão os sistemas/projetos: Aplicativo Prefeitura 24 horas, Mapa 
Fácil, Portal do Contribuinte, Licença Ambiental Facil, Bot 2.0 da Prefeitura, Dados 
Abertos, Implantação da REDESIM, Aplicativo Goiânia Contra o Aedes, 
Modernização do Sistema de Gestão Escolar (E-matrícula), Alvará Mais Fácil e 
outros. 

 

 

7 Sistemas/Projetos de TI em Desenvolvimento na Gestão 

• Sistema Processo Fácil, 

• Sistema Uso do Solo Atividade Econômica,  

• LGPD-Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais,  

• Plano Diretor de Tecnologia da Informação.  

 

A Infraestrutura, Serviços de T.I. e Suporte Técnico 

 Ao longo dos quatro anos de gestão, o foco da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia foi garantir a 
infraestrutura de banco de dados, servidores de sistemas/arquivos, redes e 
plataformas de telecomunicações, plataforma de internet, segurança, redes lógicas, 
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elétricas, equipamentos de TI (computadores, equipamentos servidores, 
impressoras)  e ativos de rede, impactando diretamente o trabalho do servidor e a 
agilidade na entrega de resultados para o cidadão.  

Manutenção e Instalação de Equipamentos/Softwares 
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Foram realizados 2.874 atendimentos relativos aos serviços de banco de 
dados. Foram realizados 5.411 atendimentos relativos aos serviços de rede e 
microinformática, como manutenção de servidores, compartilhamentos, instalação 
de novos servidores, manutenção de acessos de rede, backups, e-mails, etc. 

 

Criação de mais de 1.400 acessos pela VPN (Rede privada virtual) para 
atender aos serviços home office instituído pela Prefeitura Municipal de Goiânia em 
decorrência do estado de calamidade provocado pela pandemia da Covid-19.  

      

Foram elaborados diversos documentos para a instrução do servidor a 
respeito do trabalho remoto. 
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Migração do Sistema da Saúde do Banco de Dados DB2 para o Banco de 
Dados SQL-Server, visando a segurança dos dados da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

 

 

Implantação de ferramenta de monitoramento  
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O PAPEL DA SEDETEC NO ENFRENTAMENTO DA COVID19 

 

 

Pesquisa de campo para uma retomada consciente, segura e gradual 
observou-se que 63% dos trabalhadores entram às 7h ou às 8h. Essa informação 
guiou a tomada de decisão e o planejamento do escalonamento de horário de 
funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviço.  
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BOT DA PREFEITURA É PREMIADO PELA SBPC 
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MENSAGEM DO GESTOR 

 

Assumi a gestão da SEMAS com o intuito de dar continuidade à prestação 
dos serviços socioassistenciais. Trata-se de uma pasta grande considerando a 
demanda populacional, a necessidade da oferta de todos os serviços tipificados, 
uma vez que nossa capital tem a gestão plena do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS. 

A SEMAS presta serviços de forma direta nas unidades públicas estatais – 
CRAS, CREAS, unidades de acolhimento institucional - ou em parceria com 
organizações da sociedade civil, responsáveis pela ampliação e qualificação desses 
serviços. 

São 76 unidades para oferta de atendimento à população, 54 da SEMAS e as 
demais são organizações da sociedade civil parceiras que compõem a rede 
socioassistencial privada. 

A dimensão dessa Secretaria ainda perpassa pelo número de trabalhadores 
cerca de 1000 servidores, de modo que, fortalecer a Assistência Social ainda se 
constitui num desafio que os/as gestores/as vindouros deverão protagonizar com 
ousadia e intrepidez, sobretudo, em função do contexto pandêmico que assolou o 
mundo no presente ano. 

Mizair Jefferson da Silva 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO1  

   
 

1 Todos os dados constantes neste relatório de gestão são oriundos do instrumento de gestão da SEMAS, Relatório Anual de Gestão dos anos 
de 2017, 2018, 2019 e 2020. Todos os RAG´s devem ser aprovados pelo CMASGyn. Informamos que o RAG 2019 ainda não aprovado pelo 
CMASGyn e o RAG 2020 encontra-se em elaboração e os dados aqui constantes refere-se aos meses de janeiro a outubro/2020. 
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O Município de Goiânia é a única capital do Brasil cuja Administração dos 
Cemitérios está subordinada à gestão administrativa da Assistência Social. Com 
destaque para a Central de óbitos. 
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PROGRAMAS DE GOVERNO 

 

 

 

TRÂMITE PROCESSUAL 

Mapeamento do processo de Emenda Parlamentar e 
regulamentação da gestão destas no âmbito da assistência 
social, por meio da Instrução Normativa n° 001/20 e início do 
mapeamento do processo de prestação de contas. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
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Equipe Responsável pela elaboração do Relatório de Gestão 2017-2020 

 

Danillo Morais Gomes - Titular 

Karine Marques Rodrigues Teixeira – Suplente 

 

Equipe de Apoio 

Ana Júlia Carneiro de Freitas 

Cássio Muriel 

Cenen Carla Natividade Gomes 

Kenia Magalhães 

Maria Goreti Rodrigues 

Rosane Brandão Ribeiro 

Rosária Batista Arantes 

Salyra do Carmo Salomão 
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MENSAGEM DO GESTOR 

“A atual gestão do prefeito Iris Rezende, também no setor cultural, a exemplo das 
outras quando ele governou o município, traz a sua indefectível marca de realização, 
compromisso, criatividade e eficiência. O zelo que essa gestão dedicou aos demais setores 
da atividade pública da cidade também a premiou com políticas públicas de cultura, 
compatíveis com a sua gênese e com as demandas e necessidades da sua gente. A área 
cultural de Goiânia recebeu da administração municipal toda atenção e respeito que devem 
ser dispensados ao talento de uma urbe, que nasceu sob a égide de um batismo cultural, e 
a gestão cuidou com responsabilidade para que os mecanismos de fomento – Lei de 
Incentivo e o Fundo de Apoio a Cultura - não sofressem retrocessos e que pudessem 
continuar financiando milhares de projetos oriundos da ação criadora dos goianienses. Além 
disso foram aportados igualmente recursos do tesouro municipal para complementar o 
financiamento das atividades culturais projetadas pelo governo municipal. A Secretaria de 
Cultura foi dotada de sede própria, a Estação Ferroviária foi restaurada, criou-se o Museu 
Frei Confaloni, o Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro foi reaberto, e o Centro Cultural 
Casa de Vidro foi construído. Foram destinados recursos, que estão disponíveis, para 
intervenções nas bibliotecas Marieta Teles Machado no Setor Universitário e Cora Coralina 
em Campinas, no Centro Livre de Artes, Museu de Artes de Goiânia, sede da Orquestra 
Sinfônica de Goiânia e Grande Hotel, cujas ordens de serviço foram dadas. Todas as 
linguagens artísticas foram contempladas, pelos diversos programas e ações, desde os 
encontros e festivais da cultura popular- folia, catira e quadrilhas juninas – até os eruditos 
como a realização dos festivais de ópera e mais, Goiânia Canto de Ouro, Goiânia em Cena, 
FestCine Goiânia, Coleção Goiânia em Prosa e Verso, Grande Hotel Vive o Choro e Sons 
de Mercado. O corpo sinfônico de Goiânia foi valorizado com o fortalecimento da Orquestra, 
do Coro Sinfônico, a criação da Rede de Núcleos Musicais de Goiânia, da Orquestra Jovem 
Joaquim Jayme e do Coro Jovem municipal”. Kleber Adorno. 

 

Kleber Branquinho Adorno 

Secretaria Municipal de Cultura 
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MENSAGEM DO GESTOR 

“A Secretaria Municipal de Governo, entre 2017 e 2020, realizou suas 
atribuições de assistir direta e imediatamente ao Chefe do Poder Executivo e 
promover o relacionamento intergovernamental e a articulação institucional, bem 
como de coordenar o suporte financeiro, orçamentário e administrativo dos órgãos 
de assistência direta ao Prefeito. 

Foram muitos os desafios e os avanços compreendidos neste período. No 
início da administração, o cenário encontrado foi de salários dos servidores da 
Saúde atrasados; pagamentos dos fornecedores também atrasados; todas as obras 
paralisadas por falta de pagamento; a coleta de lixo não era realizada há dias.  

A gestão tinha uma dívida imediata de aproximadamente R$ 1 bilhão de 
Reais e um déficit mensal de R$ 31 milhões de Reais. O maior produtor deste déficit 
era o Instituto de Previdência, para o qual prefeitura devia cerca de R$ 200 milhões 
de Reais. Sob o comando do Prefeito, a Secretaria de Governo auxiliou na 
negociação e no pagamento desta dívida, quitando todos os déficits.  

Ao final desta gestão, a prefeitura será entregue com aproximadamente R$ 1 
bilhão em caixa para obras já licitadas e sem nenhuma dívida. Além das inúmeras 
obras executadas em todas as áreas, garantindo um desenvolvimento significativo 
para a cidade.  

A Secretaria de Governo efetivou ainda a elaboração e o acompanhamento 
de proposições, projetos de lei, vetos e informações encaminhados à apreciação dos 
membros da Câmara Municipal de Goiânia, confeccionou os atos de competência do 
Prefeito, bem como realizou a gestão do acervo legislativo da Prefeitura Municipal. 

Realizou o desenvolvimento de programas e projetos especiais de interesse 
da Administração Municipal, como os Mutirões e as Frentes de Serviços que levaram 
para próximo do cidadão, o atendimento e a prestação de mais de 120 serviços 
públicos dos diversos órgãos da Prefeitura de Goiânia. 

Por fim, promoveu a defesa dos interesses dos consumidores por meio do 
PROCON/GOIÂNIA, bem como o controle e acompanhamento das Emendas 
Parlamentares constantes do orçamento impositivo, recentemente introduzido no 
ordenamento jurídico brasileiro.   

As finalidades foram atingidas conforme consta no relatório em anexo.” 

Paulo Ortegal 

Secretaria Municipal de Governo 
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RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO 

Implantado na administração pública pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende, 
em 1966, quando ocupava pela primeira vez o cargo no Executivo Municipal, o 
Mutirão tem como objetivo levar a administração pública para mais próximo do 
cidadão. Ele conta com o espírito de solidariedade da população, que participa 
ativamente com serviços em prol da comunidade.  

Passados 51 anos dessa bem sucedida experiência, Goiânia, no início da 
atual gestão de Iris Rezende, passou a experimentar os novos mutirões da 
administração organizados pela Secretaria Municipal de Governo, com novas 
roupagens e uma gama de serviços oferecidos à comunidade local, além dos 
inúmeros serviços realizados nos dias que antecedem o Mutirão. Segundo Iris, mais 
do que prestar os serviços, a intenção é reunir o povo, trazê-lo para próximo do 
administrador e conhecer de perto suas demandas.  

Nesta gestão (2017-2020), a Administração Pública Municipal promoveu 
27 edições do Mutirão em Goiânia, em que todas as regiões do município foram 
atendidas com mais de 120 serviços em cada uma.  

 

Além da coordenação dos Mutirões, a Secretaria Municipal de Governo 
através da Junta de Serviço Militar de Goiânia realizou as seguintes atividades no 
período de 2017 a 2020, conforme quadro abaixo: 
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Ainda, a Secretaria Municipal de Governo promoveu o controle e 
acompanhamento, por meio da articulação institucional entre os diversos órgãos que 
compõe a Administração Municipal, à execução das Emendas Parlamentares, 
constantes do orçamento impositivo introduzido no ordenamento constitucional 
brasileiro pela Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015, conforme 
registro fotográfico abaixo.  

 

Paralelamente a estas atividades a Secretaria Municipal de Governo por meio 
de suas Superintendências realizou trabalhos de extrema importância para o Poder 
Executivo conforme se segue. 

 

Superintendência da Casa Civil e Articulação Politica  

O quadro abaixo detalha as principais atividades da Superintendência da 
Casa Civil e Articulação Política da Secretaria Municipal de Governo, no período de 
2017 a 2020, demonstrando o quantitativo de edições do Diário Oficial Eletrônico do 
Município, o quantitativo de Leis e Decretos e outros assuntos relevantes: 
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Superintendência de Defesa do Consumidor – PROCON/GOIÂNIA 

O quadro abaixo, bem como as fotos, detalha as principais atividades da 
Superintendência de Defesa do Consumidor – PROCON/GOIÂNIA, no período de 
2017 a 2020: 
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MENSAGEM DO GESTOR 

 

A Secom tem desempenhado um importante papel na gestão da Prefeitura de 
Goiânia, garantindo a divulgação dos atos do Executivo Municipal de forma ágil e 
transparente à população. Enfrentamos diariamente o desafio de fazer um trabalho 
sério, baseado nas boas práticas políticas e na busca pela formação de uma 
consciência cidadã. 

Ao longo desta gestão, sob o comando do prefeito Iris Rezende, a Secom se 
reestruturou, se modernizou, e conquistou importantes resultados, elencados neste 
relatório. Por meio deste documento, é possível visualizar o quanto avançamos no 
nosso propósito de construir uma comunicação eficiente e focada no interesse 
público. 

Nossa palavra de ordem foi integração. Trabalhamos em equipe, dentro da 
Secom e com as demais secretarias. Falamos a mesma língua e trilhamos juntos o 
mesmo caminho, pois a gestão é uma só. E o objetivo também: democratizar as 
informações, para que cheguem de forma clara e precisa à população, e, assim, 
promover o acesso aos serviços oferecidos pela prefeitura de forma ampla e 
irrestrita. 

Afinal, a comunicação é uma importante ferramenta de transformação social. 
É assim que nós a enxergamos e é com esse objetivo que trabalhamos ao longo 
desta gestão. Nosso intuito é levar informação de qualidade, promover o acesso aos 
serviços oferecidos pela gestão e, de forma transparente, prestar contas do que tem 
sido realizado por Goiânia e pelos goianienses. A publicidade dos atos da gestão é 
importante para a Prefeitura mas, acima de tudo, é direito de todo cidadão. 

 

Vassil José de Oliveira 

Secretário Municipal de Comunicação 
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RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO 

Diretoria de Jornalismo 

www.goiania.go.gov.br  

https://www.facebook.com/prefeitura.goiania  

https://twitter.com/prefeituradegyn  

https://www.instagram.com/prefeituradegoiania/  

 

Releases enviados para a imprensa (2017 a 2020) 

• - 7.200 

• - Esses releases geraram, em média, 2000 notícias por mês em veículos de 
comunicação nas modalidades de TV, rádio, impresso e online.  

Durante esse período tivemos o total de 127.323 notícias veiculadas nas 
mídias citando direta ou indiretamente a Prefeitura de Goiânia e suas respectivas 
secretarias. 

 

Novo portal da prefeitura e portal da transparência  

www.goiania.go.gov.br 

 

 

 

 

 

 

http://www.goiania.go.gov.br/
https://www.facebook.com/prefeitura.goiania
https://twitter.com/prefeituradegyn
https://www.instagram.com/prefeituradegoiania/
http://www.goiania.go.gov.br/
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Quantidade de impressões em páginas no novo portal (11 meses) 

• 250,9 milhões de impressões 

• 17,9 milhões de impressões mensais, contra 8 milhões de impressões 
mensais do antigo site 

 

Notícias publicadas no novo site 

• 1800 notícias publicadas no novo site  

• Média de 6 (seis) notícias por dia 

 

O novo portal em números 

• Número de visitantes únicos: em todo seu período online, o novo portal 
recebeu mais de 2,5 milhões de visitantes únicos. 

• Quantidade de impressões em páginas: o novo portal alcançou 250,9 
milhões de impressões, totalizando média de 17,9 milhões de impressões 
mensais, contra 8 milhões de impressões mensais do antigo site. 

• Notícias publicadas: Foram publicadas mais de 1760 notícias no novo site. 

• Serviços publicados: o portal de serviços possui cerca de 310 serviços 
publicados. 

• Páginas de serviços mais acessada: Emissão de guia de IPTU, com 504 
mil visualizações, seguida de emissão de nota fiscal, com mais de 308 mil 
visualizações. 

• Acessos ao portal da transparência: cerca de 446 mil visualizações. 

• Acessos ao portal de serviços: mais de 1,1 milhões de visualizações na 
página do portal de serviços.  

 

Comunicação 

O pilar que rege e controla a grande maioria do conteúdo do site, a 
comunicação teve melhora significativa, alcançando grandes números. Foram mais 
de 1760 notícias publicadas desde a data de lançamento do novo portal, contado 
com mais de 970 mil visualizações em notícias. Além disso, as novas ferramentas 
de comunicação trazem características multimídias para o site, com a nova sessão 
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de vídeos que contou com mais de 100 vídeos destacados na página inicial, e a 
nova galeria de imagens de Goiânia.  

 
Hotsite Goiânia contra o Coronavírus 

• www.goiania.go.gov.br (na home page há um link direto para a o hotsite) 

• https://saude.goiania.go.gov.br/goiania-contra-o-coronavirus/  

 
Mídias sociais da Prefeitura de Goiânia 

A fanpage da Prefeitura de Goiânia no Facebook tem, atualmente, 104 mil 
seguidores. Em 2017, para análise comparativa, o perfil no Instagram 
(@prefeituradegoiania) tinha 18.129 seguidores. Logo no início da gestão, o 
crescimento foi de +205,4% e encerramos 2018 com 55.372 seguidores. Ao final de 
2019, o total de seguidores do perfil era de 73.501, demonstrando um crescimento 
anual de +132,7%. Hoje, o perfil tem mais de 121.879 seguidores. 

 

Dados do Instagram (rede social ativa neste período eleitoral):  

 

 

Assessoria de Divulgação Institucional e Publicidade 

principais campanhas publicitárias realizadas 2017-2020 

• IPTU 2017 a 2020   

• Convocação Saúde  

• Contra o Mosquito  

• Alvará Fácil 

• Canto de Ouro 2017 a 2018 

http://www.goiania.go.gov.br/
https://saude.goiania.go.gov.br/goiania-contra-o-coronavirus/
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• Mutirão 2017 a 2019 

• Prestação de Contas  

• Comunicado Obras Marginal  

• Investimento em Asfalto 

• Obras do BRT 

• Refis 2017 a 2020 

• Césio 30 Anos  

• Goiânia 84, 85 e 86 Anos 

• Construção da 3ª UPA em Goiânia 

• Plano Diretor  

• H1N1 2018  

• Goiânia 24 horas/Sedetec  

• Influenza  

• Frente de Serviços 2018 a 2020 

• Reinauguração Clube do Povo  

• Videomonitoramento 

• Vacinação Pólio/Sarampo  

• Licença Ambiental  

• Vacinação Pólio/Antirábica 2018  

• Lançamento Asfalto Jardins do Cerrado 1, 2, 3 e 4 

• Declaração Cadastral do Imóvel  

• Inauguração Iluminação Natalina  

• Regulação em Saúde  

• Licença Ambiental II  

• Novo Portal da Prefeitura de Goiânia  

• Os Maiores do ISS  
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• Modernização Tecnológica  

• Censo Previdenciário 2019  

• Reinauguração Estação Ferroviária  

• Ficando no Jeito  

• Reinauguração Mutirama  

• BNCC em Goiás  

• Continuação da Avenida Leste-Oeste  

• Obras Jamel Cecílio  

• Lançamento Ponte Vila Alpes  

• Inauguração Trincheira Rua 90  

• Coronavírus 2020  

 

 

PEÇA DE CAMPANHA PRODUZIDA – IPTU 2020 
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DADOS FINANCEIROS 

Gastos com Publicidade 2017 a 2020 

 

 

Vassil José de Oliveira 
Secretário Municipal de Comunicação 
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MENSAGEM DO GESTOR 

 

É uma honra e privilégio poder participar dessa que foi a maior gestão do 
maior político, gestor e tocador de obras do Estado de Goiás, a frente da Prefeitura 
de Goiânia, o nosso Prefeito Iris Rezende Machado. Alcançamos inúmeros 
resultados ao longo desses quatros anos, nos quais destacamos, a implementação 
da roda de esclarecimentos a cerca das normas regulamentares do Tribunal de 
Contas dos Municípios em conjunto com a Procuradoria Geral do Município, a 
emissão do Ofício Circular nº. 001/2017-GAB que institui a certificação de despesas 
com Termo de Atesto, a instituição da Portaria CGM nº. 33/2018 que normatiza o 
trâmite de processos de despesas até R$200.000,00, a criação da Instrução 
Normativa nº. 001/2018 que dispõe sobre a criação das funções de Gestor 
Administrativo de Contrato e Fiscal de Contratos, criação da Instrução Normativa nº. 
002/2018 que dispõe sobre a realização de Pesquisa de Preços de Mercado para a 
contratação pelo Município de Goiânia. 

Quero ressaltar com orgulho os frutos colhidos através do trabalho realizado 
na Transparência, foi um pedido expresso do Prefeito Iris para que mudássemos o 
Portal da Transparência e a nota do ranking de transparência do Tribunal de Contas 
dos Municípios, que amargava a triste nota de 59 pontos ocupando a posição de 
213º entre os 246 municípios goianos. Arregaçamos as mangas, com muito trabalho 
e esforço de toda a equipe, conseguimos sair da 213º posição com 59 pontos no 
ranking de transparência do TCM-GO, para 15º posição com 97,12 pontos em 2020. 
Conseguimos também excelentes notas na transparência da COVID-19 da ONG 
Transparência Internacional, na primeira avaliação ficamos em 2º lugar com 83,5 
pontos e na segunda avaliação saltamos para o primeiro lugar com 99 pontos. Por 
fim, quero encerrar agradecendo a Deus pelas graças concedidas diariamente em 
minha vida, mas também agradecer imensamente ao nosso Prefeito Iris Rezende 
pela confiança dispensada, permitindo a colheita de tantos frutos, mas também a 
toda equipe pelo magnífico trabalho que desenvolveram ao longo desses últimos 
anos e que contribuíram para sucesso desta gestão. Terminamos esta gestão a 
frente da Controladoria com a sensação do dever cumprido, mesmo sabendo que 
muito há por fazer.  

 

Juliano Gomes Bezerra 

Controladoria-Geral do Município 
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MENSAGEM DO GESTOR 

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA) se 
fortaleceu nos quatro anos de gestão do prefeito Iris Rezende. A primeira conquista foi a 
mudança de sede, para um local maior e que possibilitou a integração de todas as agendas 
da Secretaria. 

Além disso, com o fortalecimento do quadro de servidores efetivos, com experiência 
em políticas públicas, possibilitou implantação de diversas políticas, além de parcerias com 
entidades representativas. 

Destaca-se nesse período a implantação da Primeira Central de Libras (CIL), 
inaugurada em dezembro de 2018, uma grande conquista para a população surda de 
Goiânia. Também o Banco Municipal de Cadeiras de Rodas em parceria com a iniciativa 
privada. 

Outra agenda fortalecida na atual gestão foi a parceria com ONGs na organização e 
realização da Parada do Orgulho LGBTQI+, que mobilizou milhares de pessoas em três 
edições. O mutirão de retificação de pré-nome para pessoas trans, em parceria com a 
Defensoria Pública Estadual, foi outra importante conquista para a diversidade na Capital. 

Nos temas de Igualdade Racial e Juventude, a SMDHPA também realizou 
importantes conquistas. Além da Conferência Municipal de Igualdade Racial, essa agenda 
teve destaque impar com dezenas de palestras e rodas de conversas voltadas a alunos da 
rede pública. 

A Juventude trabalhou na divulgação de ações educativas em eventos, além de 
realizar diversas ações para doação de sangue entre o público universitário (Projeto 
Universitário Sangue Bom). A Superintendência da Juventude também articulou emendas 
para reforma e construção de praças voltadas para o público jovem. 

Por fim, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas atuou em 
agendas como a População em Situação de Rua, na confecção de uma pesquisa em 
parceria com a Universidade Federal de Goiás e liderando um grupo de trabalho para 
desenvolver políticas para a população de Imigrantes com condições de vulnerabilidade que 
residem em Goiânia. 

Certamente, há muitos desafios por serem alcançados nos próximos anos. O 
trabalho do prefeito Iris Rezende prestigiando as agendas de Direitos Humanos plantou uma 
semente importante para os próximos anos apontando o caminho para uma cidade mais 
justa e humana para todos seus moradores. 

Filemon Pereira Miguel 

Secretário Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas 
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AÇÕES QUE MAIS SE DESTACARAM NESSA GESTÃO  

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas da cidade 
de Goiânia vêm apresentar a sintetização do relatório referente ao quadriênio 2017 a 
2020. 

Assessoria Especial LGTB 

As ações da Assessoria Especial LGTB de maior relevância foram o Mutirão 
de Retificação de nome de pessoas trans e travestis, onde foram atendidas 
entorno de 350 pessoas. Além do processo de mudança de nome oferecido de 
forma gratuita pela prefeitura, foram oferecidas ações na área da saúde, auxílio 
jurídico em parceria com a OAB, palestras e encaminhamento para emprego. Foram 
duas edições em 2019 e 2020. 

E também na Construção da Parada LGBTQIA+ de Goiânia. Foi a primeira 
vez na história da Parada que a prefeitura deu apoio com recursos financeiros e 
estruturais. A Parada não se resume a uma festa no domingo. É um mês de ações e 
projetos por toda a cidade. E ainda em 2017 e 2018 considerando de grande 
relevância o Projeto Segurança Pública sem Homofobia. 
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Mutirão de Retificação de nome de pessoas transexuais  
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Parada LGBTQIA+ de Goiânia 
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Segurança Pública sem Homofobia 
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Superintendência de Igualdade Racial 

Uma das principais ações da Superintendência de Igualdade Racial foi a 
realização de eventos públicos (shows, palestras com o tema discriminação racial) 
realizados todos os dias 21 de março de cada ano (Dia Internacional de Luta contra 
a Discriminação Racial). Palestras e rodas de conversas em escolas, faculdades, 
etc. a cerca da conscientização do combate ao racismo, foram mais de dois mil 
alunos participantes. Houve ainda capacitação de mais de quinhentos servidores 
sobre o combate ao racismo. 
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PALESTRAS 
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DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA – 2019 (AV. TOCANTIS C/ RUA 3) 

 

 

LIVES 2020 
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Superintendência de Juventude 

O que destacamos na Superintendência de Juventude, foi o projeto 
Universitário Sangue Bom onde houve a arrecadação de bolsas de sangue e 
amostras de medula óssea, onde o público alvo são os jovens universitários e as 
bolsas foram direcionadas ao Hemocentro de Goiás e Hospital Araújo Jorge. Entre 
os anos de 2017 e 2020 mais de 900 bolsas de sangue arrecadadas.   

Outra ação de grande relevância foi projeto ID Jovem em formato de mutirão, 
com os serviços de confecção de Registro Geral, Carteirinhas de Estudante e ID 
Jovem voltados aos jovens universitários, visando também a colaboração dos 
mesmos com os atendimentos, ressaltando a responsabilidade social da juventude 
perante a sociedade. Nove edições foram realizadas entre 2017 e 2020, contando 
com mais de 5.000 (cinco mil) jovens beneficiados. 

 

 

PROJETO ID JOVEM 
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PROJETO UNIVERSITÁRIO SANGUE BOM 

 

 

Superintendência de Direito à Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida 

Na Superintendência de Direito à Pessoa com Deficiência ou Mobilidade 
Reduzida o principal projeto implantado foi a Primeira Central de Interpretação da 
Língua Brasileira de Sinais de Goiânia (CIL), que atendeu aproximadamente 5 mil 
pessoas surdas de Goiânia nos serviços públicos de saúde, trabalho, justiça, entre 
outros. Também o Banco Municipal de Cadeiras de Rodas em parceria com a 
iniciativa privada onde 32 pessoas foram beneficiadas e ainda a implantação da 
“Sala de Vidro”, no Paço Municipal, onde aproximadamente 400 pessoas buscaram 
orientações sobre a construção de calçadas acessíveis. 

Portanto, mediante a apresentação de todas as informações prestadas por 
cada diretoria e superintendência desta secretaria, sintetizamos as principais ações 
ou as que foram consideradas de maior relevância para o Relatório em questão.  
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Sala de Vidro 
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Central de Interpretação da Língua Brasileira de Sinais de Goiânia (CIL) 
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MENSAGEM DO GESTOR 

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres se destacou na gestão do 
prefeito Iris Rezende. A intersetorialidade com os demais órgãos da Prefeitura de 
Goiânia corroboraram para uma gestão eficiente e de sucesso! Em todas as 
demandas apresentadas, observam-se grandes conquistas no enfrentamento contra 
a violência à mulher.  

Mesmo com a pandemia, tivemos campanhas de conscientização à 
população goianiense para denúncias de violência contra a mulher, por meio, de 
denúncias solidárias da sociedade, dando visibilidade aos diversos canais de 
denúncia.  

Também tivemos ações eficazes no atendimento e acolhimento às mulheres, 
como o acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica pela Casa Abrigo 
Sempre Viva; o atendimento psicossocial e jurídico; os cursos de capacitação 
profissional para dar autonomia a mulheres em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, além de palestras e rodas de conversas objetivando a 
conscientização sobre os tipos de violência e a quebra desse círculo. 

A Secretaria da Mulher não se restringe apenas ao trabalho com as mulheres 
vítimas de violência, mas trabalha também os autores, por meio dos grupos 
reflexivos. Ainda lançamos projetos importantes de prevenção à violência contra a 
mulher como a Ouvidoria Especializada à Mulher servidora do município. 

Não poderia deixar de mencionar que em 2020 fomos contemplados pela 
Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) para a 
construção Casa da Mulher Brasileira no município de Goiânia.  

 

Patrícia Moura Quirino de Freitas 

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres 
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RESULTADOS  E DESEMPENHOS DA GESTÃO 
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CURSOS OFERECIDOS NOS ANOS DE: 

 

 

 

 

 

QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS ANUAL 
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GRUPO REFLEXIVO PARA AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

 

GRUPO REFLEXIVO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 
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MENSAGEM DO GESTOR 

Como Comandante da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia dirijo-me a 
todos com alegria e a satisfação de poder comandar essa Corporação com 32 anos 
de tantas glórias e vitórias ao longo de sua história. 

Temos o compromisso de continuar trilhando o caminho do amplo diálogo, do 
profissionalismo e da luta incessante no sentido de construir uma GCM cidadã 
voltada ao cumprimento dos ditames legais e, sobretudo, da propagação dos 
Direitos Humanos. 

Neste momento de renovação política no nosso estado e na nossa cidade, 
concito a todos a unirmos forças em prol da nossa instituição, ombreados, nos 
fortaleceremos e alcançaremos nossos objetivos. 

Dessa forma, poderemos servir com excelência aos cidadãos da Cidade de 
Goiânia. 

Por derradeiro, ressalto a necessidade da confiança neste comando, tendo 
certeza que estará atento às demandas de todo efetivo da Guarda Civil 
Metropolitana de Goiânia. 

Os trabalhos continuam e os resultados dos esforços está registrado no 
relatório anexo.” 

 

Wellington Paranhos Ribeiro 

Presidente Comandante da GCM 
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Resumo das Atividades-Síntese 
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MENSAGEM DO GESTOR 

 

Convidado pelo Prefeito Iris Rezende Machado assumimos a pasta com o 
projeto de dinamizar e desburocratizar o sistema de licenciamento ambiental, 
propiciando aos empresários a obtenção de licenças ambientais, observando a 
legislação pertinente, sem contudo perder o foco na celeridade que a vida moderna 
exige no campo empresarial. Criamos e implantamos os programas Licença 
Ambiental Fácil e Amma+Fácil, o Amigo Verde, Selo de Sustentabilidade Ambiental, 
Programa Recuperando Pessoas e Parques e vários outros programas voltados ao 
meio ambiente. Reformulamos todo o prédio e modernizamos o acesso à sede da 
Agência, aumentamos a frota de veículos para atender as demandas do órgão em 
especial à fiscalização, revitalizamos 43 parques públicos municipais e viabilizamos 
a construção de 25 novos Parques, sendo 11 entregues na gestão, 3 com obras em 
andamento e outros 11 em fase de elaboração de projetos com a participação 
público/privada, totalizando 54 parques disponibilizados como lugar aprazível, com 
instalação de equipamentos para prática de esporte e deleite das crianças com a 
instalação de playground, academias ao ar livre e toda a infraestrutura para o bem 
estar da população, incentivamos e desenvolvemos o projeto de recuperação de 
nascentes, plantios diversos de mudas de árvores do cerrado, revitalizamos o viveiro 
da Agência produzindo mudas que foram distribuídas à população nos mutirões da 
Prefeitura, descentralizamos parte da Agência ocupando o PUAMA – Núcleo 
Ambiental onde funciona a Gerência de Fauna, Gerência de Monitoramento 
Ambiental e a Gerência de Educação Ambiental, por fim assumimos o grande 
desafio de implantar o Centro de Sáude e Bem Estar, inaugurado em 13 de 
novembro de 2020. 

 

Gilberto Martins Marques Neto 

Agência Municipal do Meio Ambiente 
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RESULTADOS DA GESTÃO 

• Regulamentação do licenciamento ambiental no âmbito da Agência 
Ambiental; 

• Implementação da Licença Ambiental Fácil, que promove agilidade na 
emissão das licenças dos empreendimentos de baixo risco, em até 48 horas. 
Atualmente, cerca de 35% dos processos de licenciamento solicitados a 
Agência são na modalidade Licença Ambiental Fácil; 

 

• Implementação da Dispensa de Licença Ambiental para 776 (setecentas e 
setenta e seis) atividades não passíveis de licenciamento ambiental, mediante 
retirada de Declaração via sistema online; 

• Desenvolvimento e implantação do novo programa Amma+Fácil de 
Licenciamento Ambiental para “obras” no município, interligado ao 
Alvará+Fácil (Seplanh), realizado em parceira com Codese, Sedetec e 
Seplanh. 

• Finalizado o passivo de processos de licenciamento a serem analisados, que 
totalizavam no início da gestão 7.309 (sete mil, trezentos e nove) para 604 
(seiscentos e quatro) processos relativos a gestão vigente.  
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• Aquisições de equipamentos para monitoramento de emissões 
atmosféricas como, odômetro (analisador portátil de gás), base de 
monitoramento da qualidade do ar e sonda multiparâmetro de análise da 
qualidade da água; 

• Regulamentação de todo trabalho realizado através da publicação de mais de 
18 (dezoito) Instruções Normativas, que visam disciplinar procedimentos 
administrativos e esclarecer atividades já desempenhadas e a desempenhar 
de vários departamentos na AMMA;  

• Revisão da minuta da Lei Ambiental e da nova minuta do Plano Diretor de 
Arborização Urbana (PDAU), todos encaminhados para a Casa Civil e 
Câmara Municipal, respectivamente; 

• Criação do Sistema de Auditoria On-line, na fiscalização; 

• Reativação do disque denúncia 161, que funciona vinte quatro horas por dia 
recebendo todas as informações de infrações ambientais; 

• Lançado e implantado o projeto “Fiscal Mirim de Meio Ambiente – Somos 
todos responsáveis”, que tem o objetivo de levar até as crianças da rede 
pública e privada o conhecimento ambiental em relação a proteção do meio 
ambiente; 

• Implementado o Programa Amigo Verde que fomenta o investimento privado 
de pessoas físicas ou jurídicas, por meio da adoção voluntária dos Parques 
Municipais tendo como contrapartida a exploração de publicidade. No Edital 
nº 001/2020 foram firmadas importantes parcerias para os Parques: 
Flamboyant, Sabiá, Bosque do Buritis e Jerivá: 

• Redução do passivo de processos administrativos na Chefia da Advocacia 
Setorial que totalizavam aproximadamente 5.500 (cinco mil e quinhentos) no 
início da gestão, conforme gráfico abaixo: 
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• Implantado o site da Coleta Seletiva como forma de divulgar, fomentar e 
informar melhor a população sobre o Programa Goiânia Coleta Seletiva 
(www.gyncoletaseletiva.goiania.go.gov.br); 

• Elaborado 19 PRADs (Plano de Recuperação de Áreas Degradas) oriundos 
de processos judiciais por causa de erosões e áreas públicas degradadas; 

• Implantado o Projeto Recuperando Pessoas e Parques que tem como 
objetivo a recuperação dos parques por meio da valorização e inclusão de 
presos do regime Semiaberto do Complexo Prisional, garantindo o direito dos 
presos ao trabalho e em contrapartida fazer a manutenção dos parques de 
Goiânia; 

• Lançado e implantado o Programa de Certificação em Sustentabilidade 
Ambiental que fomenta as empresas, comércios e/ou indústrias instaladas no 
Município de Goiânia a inserirem processos sócio-ambientalmente 
sustentáveis, em troca de certificação e reconhecimento da Prefeitura via 
Selo Ouro, Prata, Bronze ou Verde;  

• Goiânia cumpriu os requisitos necessários para ser contemplada com o ICMS 
Ecológico, atingindo a quota máxima nos anos 2017, 2018 e 2019, trazendo 
mais recursos do Estado para a Prefeitura;  

• Inauguração da 1ª Fase da Unidade Ambiental de Saúde e Bem Estar 
Animal que promove atendimento veterinário de baixa complexidade para os 
animais (cachorros e gatos) das pessoas de baixa renda e das ONGs 
regulamentadas e conveniadas; 

• Reinauguração da Vila Ambiental as instalações foram reformadas e agora 
contam com novos parceiros (UFG, Grupo Escoteiros Arara Azul, Batalhão 
Ambiental, Agência da Guarda Civil Metropolitana, SECULT e SME) que 
levam diariamente conhecimento e conscientização a toda sociedade 
goianiense sobre a importância da preservação do meio ambiente; 

 

• Adoção de providências para regularização do aterro sanitário, através da 
assinatura, juntamente com outras secretarias do Município, do Termo de 
Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta Preliminar – TAC 
com o Ministério Público – MP para adequar as atividades do Aterro Sanitário; 

• Implantação do Projeto do Horto de Plantas Medicinais para serem 
distribuídas gratuitamente de forma a serem utilizadas como remédios 
caseiros; 

• Distribuição de mais de 50 mil mudas de espécies nativas do Bioma cerrado  
advindas do viveiro revitalizado da Amma; 

http://www.gyncoletaseletiva.goiania.go.gov.br/
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• Implantação de 4 (quatro) Ecopontos para o descarte adequado e gratuito de 
resíduos da construção civil dos pequenos geradores entre outros, sendo que 
um será inaugurado em dezembro/2020 e os demais com previsão para 
janeiro/2021 

• Implantados os Parques: 1. 1ª Etapa do PUAMA (Programa Urbano 
Ambiental Macambira Anicuns); 2. 2ª Etapa do PUAMA; 3. 3ª Etapa do 
PUAMA; 4.Parque Municipal Jardim das Aroeiras; 5.Parque Municipal Nova 
Esperança; 6.Parque Municipal no Jardim Petrópolis; 7.Parque Municipal no 
Jardim Bom Jesus; 8.Parque Municipal Sebastião Júlio de Aguiar -Parque 
Oeste (1ª etapa);9.Parque Municipal no Vila Romana – previsão de conclusão 
18/12/2020; 10.Parque Municipal no Residencial Olinda – previsão de 
conclusão em 30/12/2020; 11. Parque Municipal no Residencial Vera Cruz – 
previsão de conclusão em 30/12/2020; 

• Implantação em execução com a data de entrega agendada para inaugurar: 
12. Parque Municipal Parque das Flores – previsão de conclusão 15/04/2021; 
13. Parque Municipal Recanto das Minas Gerais – previsão de conclusão 
01/06/2021; 14. Parque Municipal Brisas da Mata – previsão de conclusão 
30/12/2020; 

• Outros 11 parques em fase de elaboração de projetos com a participação 
público/privada; 

• Revitalização de 43 Parques Públicos Municipais; 

• Reformada e modernizada a sede da Amma; 

• Aquisições de novos equipamentos (computadores, câmaras de segurança) e 
novos uniformes e EPIs; 

• Aquisição de equipamentos para manutenção de áreas verdes e fauna 
(tratoritos, sopradores, coarias, etc); 

• Aumento de 30% da frota veicular; 

• Implantação do cartão combustível e rastreamento veicular para controle de 
frotas; 

• Capacitação de mais de 300 colaboradores da Amma através da Escola de 
Governo Darci Accorsi; 

• Atualização dos laudos de insalubridade que estavam desatualizados desde 
2015. 
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MENSAGEM DO GESTOR 

Tenho orgulho de compor a última equipe de auxiliares do prefeito Iris 
Rezende, recebendo dele a incumbência de presidir a Agência Municipal de 
Turismo, Eventos e Lazer (AGETUL). À frente dessa importante pasta de julho de 
2019 a dezembro de 2020 cumprimos nossa missão. Antes disso, demos nossa 
contribuição à frente da Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM). Tenho a 
certeza de ter dedicado o melhor de minhas forças e fica a sensação do dever 
cumprido.  

Seguimos as determinações do prefeito Iris Rezende com dedicação e zelo. 
Reabrimos o Parque Mutirama, um dos maiores legados desse gestor, que com a 
gratuidade do ingresso passou a cumprir sua função social de unir em um mesmo 
local todos os filhos de Goiânia, ricos e pobres, de todas as etnias e formação 
acadêmica. A tarefa abrangia também as ações para implemento do turismo e para 
isso abrimos o CAT – Centro de Atendimento ao Turista do Aeroporto Santa 
Genoveva. 

Produzimos guias para divulgação das atratividades da capital e fomentamos 
diversos eventos que trouxeram a Goiânia milhares de turistas. No Parque Zoológico 
começamos a implantar uma nova filosofia de bem-estar animal, com a 
requalificação de ambientes de várias espécies, com destaque para o urso pardo, o 
Robinho e dos grandes felinos. O Clube do Povo e o Centro Esportivo Morada Nova 
receberam melhorias e mereceram nossa integral atenção. Os programas 
Caminhando com Saúde e Vida Ativa passaram e ter aulas on-line e foram 
instituídos legalmente. 

Foi um trabalho dignificante, onde pude contar com a participação e apoio dos 
servidores que fazem parte da AGETUL. Foram avanços, realizações e muitas 
mídias positivas na imprensa nesse ano e meio de gestão. Neste relatório está 
detalhado o que foi realizado pelos outros dois gestores que me antecederam: 
Alexandre Magalhães e Ronaldo Vieira. Foram muitos desafios, realizações e 
conquistas, o que nos engrandeceram de forma dignificante. 

Meu agradecimento ao prefeito Iris Rezende pela confiança, respeito e amizade. 

 

Urias Garcia de Oliveira Júnior 

Presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer 
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Resultado de Gestão 

 

Atendimentos dos Programas da AGETUL de 2017 a 2020 
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Principais Projetos da Gestão 2017 a 2020 

Gestora de pastas como Mutirama, Zoológico, Clube do Povo, Clube Morada 
Nova, Diretoria de Turismo, Diretoria de Eventos e Lazer, a AGETUL, se desdobrou 
para que grande parte da população de Goiânia, pudesse frequentar seus 
departamentos como parques e clubes, além de atender demandas do turismo e 
hotelaria, bem como no desenvolvimento de projetos no que se referem a saúde e 
bem estar da população. 

Na Diretoria de Eventos e Lazer, os números ultrapassaram 700 mil pessoas 
atendidas, no departamento de eventos foram realizados entre 2017 e 2020, 21 
eventos, destes 30.100 pessoas contabilizadas como público. Eventos atendidos 
foram 463, com um público total de 274.524 pessoas. 

Já no departamento de Lazer através dos projetos Caminhando com Saúde e 
Vida Ativa, foram 109.595 pessoas atendidas em 2017; 110.906 pessoas atendidas 
em 2018; 101.530 pessoas atendidas em 2019; 133.592 pessoas atendidas home 
office em 2020; e 23.674 pessoas atendidas presencialmente em 2020, totalizando 
479.297 pessoas, que desenvolveram as seguintes atividades propostas pelos 
programas: alongamento, caminhada orientada, grupo de corrida, dança, ginástica 
localizada, hidroginástica, natação, treinamento funcional, pilates, workout. 

O Zoológico de Goiânia, recebeu um público total de 1.089.807, sendo que 
destes, 128.000 são alunos atendidos. Em termos de melhorias foram várias as  
ações, entre elas, a dragagem do primeiro lago dos macacos, recuperação, 
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contenção  e aumento de tamanho das ilhas, colocação de tablados, casinhas e 
postes com mangueira de bombeiro para bem estar dos primatas; readequação do 
recinto de fosso para o urso Robinho, com construção de uma piscina de 10.000L, 
estrutura em madeira imitando uma gruta, cambiamento climatizado e cobertura com 
rede de todo recinto; substituição da antiga ponte de madeira que estava deteriorada 
por uma nova mais resistente; aquisição de câmeras de segurança e sala de 
monitoramento para a segurança dos animais e visitantes; 

Na Diretoria de Turismo foram várias ações distribuídas entre projetos, 
atendimentos, cartas de apresentações, participações em feiras e execuções, entre 
elas: Participação no Fórum Regional de Turismo; no Conselho Empresarial  de 
Turismo e Hospitalidade – CETUR;  no Conselho de Desenvolvimento Econômico – 
CODESE; Projetos como: Águas Bailantes, Monumento da Moda, Calçada da Fama. 
Elaboração do Mapa Estratégico, do Plano Diretor de Goiânia, Planejamento Pluri 
Anual, Reativação do COMTUR, Revitalização do Largo do Colégio Lyceu, 
Sinalização Turística, Parklet’s – Extensão temporária do Passeio Público, Rota de 
Pedestre Césio 137, Banco de Projetos, Calçada da Fama Sertaneja, Gestão e 
implementação dos Centros de Atendimento ao Turista – CAT: sendo o CAT 
Aeroporto, CAT da  antiga Estação Ferroviária e reforma do CAT Rodoviária. City 
Tours, cartas de apoio para captação de eventos, participação em reuniões, Feiras e 
Eventos, elaboração e criação de material promocional, Roteirização; Criação da 
marca GOIÂNIA PULSA e perfil no instagram com mais de 10 mil seguidores através 
de ações realizadas no Perfil @goianiapulsa. 

O Parque Mutirama que ficou fechado entre os anos de 2017 e 2018, em 
2019 recebeu 617.185 usuários que puderam utilizar as 22 atrações que estão em 
funcionamento e realizou cinco ações. 

O Clube do Povo recebeu 140.337 pessoas sendo: Futebol, Natação Adulto, 
Natação Infantil, Hidroginástica, Ginástica Localizada, Muay Thai, Karatê, Dança; 
totalizando 1.193 alunos matriculados. 

Nos primeiros meses do ano de 2020, todas atividades presenciais com 
público tiveram que ser suspensas, devido a pandemia da COVID-19. 

Enquanto para o Clube Morada Nova recebeu 48.347 mil visitantes e realizou 
as devidas ações de revitalização e realização dos projetos do programa 
caminhando com saúde. 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

A sensação de concluir a gestão 2017-2020 à frente da administração da Companhia de 
Urbanização de Goiânia é gratificante. Ao longo desse período a Comurg experimenta um momento 
marcado por uma credibilidade histórica devido a sua recuperação financeira, fiscal e social.  

Com o método de trabalho foi possível enxugar a folha salarial, otimizar os contratos, rever os 
benefícios que eram incompatíveis com o custeio da empresa. A organização financeira 
administrativa resultou em uma economia mensal de R$10 milhões de reais. A estruturação também 
incluiu a adequação a Lei nº13.303/2016 e os acordos extrajudiciais para colocar em dia as ações 
trabalhistas. 

Diante do controle da empresa foi possível investir em melhorias que otimizaram a prestação 
dos serviços. Capacitamos os trabalhadores com cursos e palestras, de acordo com a função que 
exercem. Reestruturamos o gerenciamento de Recursos Humanos, implantamos as Comissões de 
Licitação; Avaliação Imobiliária e Comissão Permanente de Inventário.  Inserimos o ponto digital para 
controle de entrada e saída dos servidores na Sede Administrativa e nos Pontos de Apoio e o novo 
Software de guias do Aterro Sanitário. 

Recentemente conseguimos substituir toda frota da Companhia, através de contratos de 
locação, obtivemos novos veículos e maquinários mais seguros e modernos. Recebemos da 
Prefeitura de Goiânia 49 caminhões compactadores considerados o que há de mais moderno no 
segmento. Renovando a identidade visual da empresa, todos os veículos da empresa foram plotados 
de forma padronizada. Além disso, por meio das adequações da gestão de transportes, foi possível 
uma redução de mais de 10 milhões com manutenção e insumos.  

O progresso da Companhia também se fundamenta nas execuções das Frentes de Serviços 
e Mutirões, construção, revitalização e manutenção dos espaços públicos, bem como a implantação 
de kits de ginástica, brinquedo, academia ao ar livre, lixeira, banco, dentre outros elementos que 
estruturam as praças públicas da Capital. Por sua vez, as atividades de ajardinamento e urbanização 
vem deixando a cidade mais bonita, florida e limpa. 

Necessário destacar também que buscamos garantir a segurança dos milhares de 
trabalhadores operacionais. Foram distribuídos uniformes, equipamentos individuais de proteção, 
além da disponibilização das equipes do Centro Médico da Companhia, para fazer o 
acompanhamento social.  

Neste mesmo sentido, a fim de garantir a integridade dos trabalhadores, valorizando o social 
e meio ambiente, foram promovidas reformas estruturais na Sede Administrativa, como por exemplo: 
a retirada de transformadores de energia que se encontravam dentro de salas da Companhia, troca 
do telhado, bem como pintura geral e outras. 

Diante da pandemia da Covid-19 que todo o mundo enfrenta, na Companhia não foi diferente. 
Nossos colaboradores nunca se ausentaram dos afazeres diários e se mantiveram na linha de frente, 
uma vez que os serviços prestados pela empresa são essenciais para o bem-estar da população. 
Portarias e atos normativos foram expedidos para garantir benefícios, segurança e proteção a todo 
trabalhador da empresa, como a distribuição contínua de álcool em gel e máscaras.  

Diante de todo exposto, estou convicto que uma empresa fadada a liquidação, hoje está 
plenamente capacitada a dar continuidade, com agilidade e eficiência, em todas as frentes de serviço 
que são de sua competência. 

Aristóteles de Paula e Sousa Sobrinho 

Companhia de Urbanização de Goiânia 



Pg. 237 

 

Resultados e Desempenho da Gestão  

A gestão da Companhia durante o período de 2017 a 2020, teve como 
objetivo a administração eficiente, inteligente, objetiva e de excelência, buscando o 
respeito com a empresa, seus empregados, e principalmente a população 
goianiense, que é o beneficiário dos serviços prestados pela Companhia de 
Urbanização de Goiânia – COMURG. 
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Renovação e reestruturação da frota da Companhia – Iniciou-se o 
planejamento para a reestruturação da frota em 2018, foi feito o levantamento das 
necessárias atualizações e modernização da frota de veículos e maquinários, diante 
do estudo realizado, foi repassada solicitação ao Município de Goiânia, acionista 
majoritário, a fim de viabilizar meios para a aquisição de novos caminhões coletores. 

Com isto, após a realização dos procedimentos legais e necessários, foi 
efetivada a contratação de serviços de locação da nova frota de veículos, caminhões 
e maquinários, modernizando e otimizando os serviços prestados pela empresa, 
trazendo uma nova identidade visual e economia em relação aos veículos da frota 
antiga.  

 

 

 

 

 

 

Aquisição e instalação das Academias ao Ar Livre – No intuito de 
proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar para a população goianiense, foi 
efetuada a aquisição de 200 kits de equipamentos de academia para prática de 
exercícios ao ar livre, equipamentos modernos e seguros, como simulador de 
caminhada, remador individual, espaldar, esqui individual, pressão de pernas, 
remada sentada, rotação diagonal tripla e surf com pressão de pernas. 

Ainda, foram instalados 21 kits, atendendo as emendas impositivas advindas 
da solicitação da Câmara Municipal de Goiânia à SEINFRA e repassadas para 
execução da COMURG, demonstrando deste modo sua seriedade e compromisso 
com a população. 
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Assessoria Jurídica 

 

 

Ressalte-se que a AJU atuou conjuntamente com a Coordenadoria de 
Controle Contábil para analisar e reconhecer provisões para contingências judiciais. 
A avaliação da probabilidade de perda (provável, possível e remoto) foi constituída 
com base em parecer jurídico levando em conta determinadas circunstâncias, tais 
como: prazo de prescrição aplicável, conclusões de processos administrativos findos 
e decisões de tribunais. 
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Licitação 

A Comissão Permanente de Licitação da Companhia de Urbanização de 
Goiânia – COMURG, foi criada em dezembro de 2018, tendo sido essencial a partir 
da Lei das Estatais, nº 13.303/2016, que estabelecia que as Empresas Públicas 
deveriam publicar e manter atualizado o regulamento interno de licitações e 
contratos, compatível com o disposto na Lei das Estatais. 

Portanto, para elaboração deste Regulamento, e como as licitações seriam 
norteadas por uma lei com procedimentos específicos e diversos dos previstos na 
Lei Geral de licitações, nº 8.666/1993, foi indispensável a criação de uma comissão 
própria de licitação. 

A primeira atividade desenvolvida pela Comissão de Licitação foi a 
elaboração do Regulamento de Licitações e Contratos, publicado no Diário Oficial do 
Município nº 7061 de 23 de maio de 2019. 

Após a publicação do Regulamento todas as atividades inerentes a compras e 
licitações foram realizadas por intermédio da Comissão Permanente de Licitação da 
própria Companhia. 
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Diretoria Administrativa 
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* A elevação das despesas com Notas Fiscais em 2020 reflete a aquisição de insumos para a 
operacionalização das atividades da empresa. 

** As despesas de Locações de Veículos e Maquinários, bem como combustível, eram de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, passando para a COMURG, em 2020, 
ocasionando um aumento das despesas Notas Fiscais. 

*** A elevação das despesas judiciais em 2019 e 2020 reflete a celebração de acordos judiciais e 
extrajudiciais com a negociação dos valores originalmente cobrados, a fim de haver abatimento de 
até 30%, reduzindo as despesas judiciárias e processuais. 
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Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho – SESMT 
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A Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG, realiza, por meio do 
Serviço de Assistência Social, Psicologia e Creche para o atendimento dos 
colaboradores da empresa e seus familiares:  

Assistência Social: oferece suporte social a dependentes químicos, 
transtornos e doenças; visita técnica social domiciliar, hospitalar e outras 
instituições; acompanhamento social junto ao INSS; acompanhamento de acidentes 
de trabalho; acompanhamento de familiares para providências póstumas; 
encaminhamento para atendimento no CAPS, CREDEQ, CEAT, Pronto Socorro 
Psiquiátrico, dentre outros; parecer técnico social; acolhimento social; atendimento 
individualizado;  

Psicologia: atendimento psicológico a fim de identificar as vulnerabilidades 
psicossociais; atendimento em caso de transtornos psiquiátricos ligados a 
dependência química; transtornos de humor, depressão e bipolaridade; transtornos 
de ansiedade de fobias, pânico, TOC,  entre outros; luto patológico; violência 
doméstica; conflitos interpessoais no trabalho; assédio moral trabalhista e ou sexual;  

Creche: para crianças, filhos dos colaboradores, na faixa de 0 a 6 anos de 
idade, oferecendo condições para que o trabalhador possa desenvolver suas 
atividades laborais de forma tranquila, sabendo que seu filho encontra-se em 
segurança, recebendo alimentação adequada e assegurando o desenvolvimento 
criativo, de coordenação motora e relacionamento humano da criança. 
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Gerência de Pessoal 

Conforme o Art. 81 do Estatuto Social da   Companhia de Urbanização de 
Goiânia, os empregados pertencentes ao seu quadro funcional são sujeitos ao 
regime jurídico da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), à legislação 
complementar e as normas internas da Companhia. 

A gestão tem se atentado e buscado cumprir o determinado em lei e o 
acordado nas convenções com as entidades sindicais, a fim de trazer proteção e 
respeito ao empregado, tendo no decorrer da gestão editados atos administrativos, a 
fim de fazer cumprir a norma legal. 

 

 

 

 

 

Avaliação da Força de Trabalho 

6949 Empregados  

           76,08%          23,917%            3,41% 
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Diretoria Operacional 

A Diretoria Operacional executa através de sua estrutura serviços de 
urbanismo e gerenciamento de resíduos sólidos, proporcionando a manutenção da 
limpeza e bem-estar ao Município de Goiânia. 

Urbanismo: compreendem os serviços de varrição manual de vias e catação, 
capina manual, pintura de meio fio, poda e extirpação de árvores, poda ornamental, 
roçagem com costal, trator e manual, limpeza de cursos d’água, produção, plantio e 
manutenção de plantas ornamentais, mudas de forração, grama, árvores e 
palmeiras, entre outros. 
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Gerenciamento de Resíduos Sólidos: trata-se da coleta de resíduos sólidos 
domiciliares e públicos, manutenção e operação da área de transbordo, coleta dos 
resíduos de serviço de saúde pública municipal, coleta de materiais recicláveis, 
remoção de resíduos de jardinagem, construção civil e outros, descartados 
inadequadamente, pneumáticos, animais de grande porte, serviço de orientação e 
fiscalização, tratamento e disposição final de resíduos no aterro sanitário.  

Deve-se salientar que a gestão buscou otimizar métodos e execução dos 
serviços, alcançando a renovação da frota operacional, aquisição de novas 
ferramentas e equipamentos, estes, a fim de cuidar e zelar pela sua manutenção, 
são cadastrados na matrícula de cada operador, que será responsável pela guarda e 
cuidado no manuseio. 
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Aterro Sanitário 

O Aterro Sanitário de Goiânia, 
encontra-se em operação desde 
1983, tendo sido adequado para 
funcionar como Aterro Sanitário em 
1993, desde então, inúmeros desafios 
para a correta destinação dos 
Resíduos Sólidos Urbanos vêm sendo 
enfrentados. 

Na área do aterro são 
desenvolvidas as atividades de 
tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos - RSU, a coleta e 
tratamento de líquido percolado (chorume), captação e queima do biogás e 
transbordo de resíduos de serviço de saúde - RSS.  

Em busca da regularização às normas e legislação ambiental, o Aterro 
Sanitário, vem passando por diversas reestruturações, tendo ocorrido inúmeras 
conquistas. Bem como, assinatura do Termo de Compromisso, Responsabilidade e 
Ajustamento de Conduta Preliminar, o Aterro Sanitário futuro Centro de Tratamento 
e Disposição Final de Resíduos Sólidos – CTDRS do Município de Goiânia. 
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Diretoria de Obras 
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Diretoria de Transporte 

A Diretoria de Transportes tem como atribuição o controle e a manutenção da 
frota de veículos da Companhia, bem como equipamentos próprios da empresa. 

O principal objetivo da gestão sempre foi a otimização e melhoria da frota 
própria, visando atender de modo satisfatório e econômico o serviço de coleta, bem 
como a totalidade da empresa.  

Com isto, ao longo de 2018 e 2019, foram recuperados os caminhões 
coletores, com a celebração de contratos de manutenção, peças e afins, iniciando 
deste modo, um processo de redução de custos de manutenção e melhoria da frota, 
evitando paralisações no processo de coleta orgânica realizada. 

Ainda, foram realizadas melhorias na estrutura do pátio da Diretoria de 
Transportes, a fim de proporcionar mais segurança aos empregados e controle dos 
acessos nas dependências, evitando possíveis acidentes, extravios de peças, 
ferramentas e equipamentos. 

Com intuito de melhorar e trazer celeridade na manutenção da frota, foram 
adaptados caminhões, ate então parados por falta de manutenção, para serem 
utilizados como guinchos, prestando o rápido atendimento e recuperação do 
caminhão que tenha sofrido avarias, em qualquer ponto da capital, proporcionando 
redução de custos com serviço de guincho e remoção veicular. 
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Foram também efetuadas adequações na borracharia da Diretoria, com 
equipamentos e ferramentas de qualidade, proporcionando segurança e pronto 
atendimento das demandas. 

Houve ainda, melhoria na gestão dos pneumáticos, reduzindo os custos com 
um correto e eficiente manejo, dando maior vida útil aos mesmos, com segurança e 
dentro dos padrões regulamentares. 

Por fim, em 2020 foram entregues 49 novos caminhões compactadores, mais 
modernos e eficientes, trazendo ainda mais economia e otimização da frota. 
Juntamente, ocorreu a contratação de serviço de locação de veículos e maquinários 
para a frota complementar da Companhia, trazendo economia de aproximadamente 
28,3% com este tipo de despesa. 
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MENSAGEM DO GESTOR  

Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Goiânia – ARG é 
uma entidade autárquica de administração indireta criada com o propósito de regular, fiscalizar e 
controlar os serviços públicos concedidos, permitidos ou autorizados, no âmbito do Município de 
Goiânia. 

 A ARG está legalmente habilitada para atuar na regulação, no controle e na fiscalização dos 
serviços de saneamento básico que compreende o abastecimento de água potável, o esgotamento 
sanitário, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos; de iluminação pública; de transportes 
públicos e privados municipais; da exploração ou utilização de espaços públicos municipais; de 
serviços póstumos e de outras atividades delegadas pelo poder público municipal e serviços de 
competência da União e Estado, delegados por meio de lei ou convênio. 

Procurando a promoção da interação entre a gestão pública e a população, a ARG, busca 
através das suas ações e legitimidade, melhoria da qualidade na prestação dos serviços públicos; 
maior efetividade e eficácia; otimização dos custos; modicidade das tarifas e efetivo controle da 
gestão e da população. Agências de regulação são instâncias que podem assegurar, não somente a 
melhoria da qualidade dos serviços públicos e otimização de custos, mas também aumentar a 
eficiência e credibilidade da gestão junto à sociedade, promover e estimular investimentos, uma vez 
que a clareza e a coerência das regras estimulam a concorrência, asseguram a continuidade da 
prestação dos serviços e oferecem transparência à população. 

O quadro reduzido de servidores não impediu que, no período de 2017 a 2019 realizássemos 
ações e concluíssemos projetos importantes para a administração municipal e principalmente para a 
população.  

Neste período a ARG coordenou todo o trabalho de elaboração de diagnósticos, 
prognósticos, planos, programas e ações com vistas à elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Goiânia que foi concluído em 2019 para os serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, restando apenas a conclusão do prognóstico de drenagem urbana e a 
revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para a integralização do citado 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

No período de 2017 a 2019 foi também realizado outro extenso, complexo e importante 
trabalho técnico de regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Esse 
trabalho propiciou a renovação do Contrato de Concessão com a Empresa Saneamento de Goiás 
S.A. – SANEAGO, por mais trinta anos, com um claro regramento de obrigações operacionais e de 
investimentos que sem nenhuma dúvida, assegurará a elevação da qualidade da prestação dos 
serviços e alcance da sua universalização, conforme estabelecido pela legislação. 

Concluída a etapa de rigorosa regulação e adequada concessão dos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, dentre outros trabalhos, a Agência de Regulação de Goiânia se 
dedicou, neste ano de 2020 e continuará se dedicando à regulação dos serviços de limpeza urbana, 
coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos. 

 

Paulo César Pereira  -  Presidente da ARG 
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Resultados e Desempenho da Gestão – 2017/2020  - compacto 

 

Principais resultados e os mais importantes trabalhos alcançados pela gestão da 
ARG no período abrangente desde o ano de 2017 até 2020. 

 

2017 

• Elaborou minuta de alteração da Lei 9.787/16, que autoriza o chefe do 
poder executivo a promover a concessão dos serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário que atendam às expectativas do 
Município e às orientações das pastas com atuações correlatas; 

• Elaborou Minuta de Termo de Ajuste de Conduta protocolado no 
Ministério Público do Estado de Goiás para prestação do serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, até a conclusão do Plano 
de Municipal de Saneamento de Goiânia; 

• Aprovação dos nomes que compõe o Conselho de Gestão e Regulação – 
CGR,  Decreto nº 3.316, de 11 de dezembro de 2017 

 

2018 

• Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (SANEAGO): 

• Elaborou estudos sobre as resoluções técnicas para aprovação no Conselho 
de Gestão e Regulação (CGR);  

• Monitorou, fiscalizou e cobrou da Concessionária (SANEAGO) soluções 
para a crise hídrica de 2018 e bem como dos Rompimentos de Adutoras;  

• Elaborou apresentação esquemática do Sistema de Abastecimento de 
Água em Goiânia com seu funcionamento, desde a captação até a 
distribuição. 

• Desenvolveu as Minutas de Regras Gerais da Fiscalização Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário;  

• Elaborou, acompanhou e deu as diretrizes sobre estudo técnico da Tarifa 
Média da Saneago que seria aplicada em 2018; 

• Desenvolveu os estudos de cenários comparativos da contraprestação e 
TRCF a ser paga pela Saneago ao Município de Goiânia; 

• Limpeza Urbana e manejo de resíduos sólidos: 
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• Elaborou minuta das Regras Gerais para a prestação dos serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, com Avaliação de 
desempenho, Contabilidade Regulatória e Informações e Procedimentos, 
com o objetivo de subsidiar a realização de Convênios entre a COMURG e as 
Secretarias Municipais e um novo Contrato de Concessão com a Prefeitura de 
Goiânia; 

• Elaborou de roteiro para descrição dos serviços de Limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos; 

• Desenvolveu a composição dos custos dos serviços de: Varrição, 
Catação, Capina, Roçagem manual, Roçagem com roçadeira, Coleta 
orgânica, Coleta seletiva e Pintura de meio fio. 

• Plano Municipal de Saneamento Básico: 

• A ARG presidiu a Comissão Permanente de Acompanhamento Orientação 
e Fiscalização dos Serviços de Elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Goiânia – CTSB, criada e instituída pelo Prefeito de 
Goiânia, através do Decreto 419/2018; 

 

2019 

• Em relação aos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
(SANEAGO):  

• Aprovou no CGR as Resoluções Normativas nº 001/2019; 

• Elaborou minuta de procedimentos gerais para coleta, sistematização de 
dados e cálculo de indicadores para avaliação de desempenho dos serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados no Município de 
Goiânia.  

• Parecer emitido: 

 Análise técnica e parecer sobre o 
índice de reajuste das tarifas da 
Saneago 2019.  

• Serviços de Limpeza Urbana e Aterro Sanitário: 

• Elaboração da minuta de procedimentos para prestação de contas dos 
valores arrecadados no Aterro Sanitário do Município de Goiânia. 

 

• Plano Municipal de Saneamento Básico: 
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• Participou efetivamente na Concepção, Elaboração e Desenvolvimento do 
Plano Municipal de Saneamento Básico de Goiânia (PMSB): 

• A ARG presidiu a Comissão Permanente de Acompanhamento Orientação e 
Fiscalização dos Serviços de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento 
Básico de Goiânia – CTSB, criada e instituída pelo Excelentíssimo Prefeito 
Senhor Iris Rezende através do Decreto nº 032/2019. 

• Além de presidir a Comissão, dois servidores, acompanharam de forma 
sistemática todos os trabalhos de elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Goiânia.  

• Organizou e participou da 1º Conferência Municipal de Saneamento Básico de 
Goiânia, realizada na Câmara Municipal, onde o Plano Municipal de 
Saneamento Básico foi homologado por unanimidade;  

• Conduziu os estudos, elaborações e trabalhos técnicos necessários à 
assinatura do Contrato de Programa celebrado entre a Prefeitura de Goiânia 
e a empresa pública Saneamento de Goiás S.A, em que foi concedido à esta 
empresa a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário por um período de 30 anos, mediante assinatura de do referido 
Contrato em 17 de dezembro de 2019.  
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2020 

• Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (SANEAGO): 

• Atividades diversas de regulação da prestação dos serviços, análises e 
discussões técnicas quanto: 

 quanto ao Plano de Atendimento e 
Operações em Situações Críticas; quanto 
ao Contrato de Prestação dos Serviços 
de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário (contrato firmado 
entre o usuário e o prestador); quanto ao 
Plano de Racionamento; quanto aos 
serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário; quanto ao trabalho 
de elaboração da Base de Ativos 
Regulatórios; em conjunto com a Agência 
Goiana de Regulação – AGR com o objetivo 
de realização do 2º Ciclo de Revisão 
Tarifária do prestador de serviços; entre 
outros.  

 Acompanhamento sistemático do 
cumprimento das Resoluções nº 
001/2019 e nº 002/2019 – CGR; 

 Envio ao CGR, para homologação: do 
Manual de Atendimento e do Manual de 
Operações e Especificações Técnicas; e do 
Contrato de Prestação dos Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotamento. 

• Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

• Sob a coordenação da ARG, foi feita a assinatura em 18 de novembro de 
2020, do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre o Ministério Público 
de Goiás (MP-GO) e a Prefeitura de Goiânia, visando a correção e 
adequação das atividades de gestão de resíduos no aterro sanitário 
municipal. 
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• Saneamento Básico 
• Revisão e atualização da Minuta do PL da Política Municipal de Saneamento Básico 

considerando as alterações feitas na Política Nacional de Saneamento de 
Saneamento Básico, as alterações propostas no Plano Diretor e o estabelecido no 
Plano Municipal de Saneamento Básico; 
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MENSAGEM DO GESTOR   

É com a sensação de dever cumprido que chegamos ao final da 
Administração do Prefeito Iris Rezende 2017-2020, onde implementamos no período 
em que estivemos à frente do IMAS melhorias significativas na gestão operacional e 
administrativa deste Instituto, conseguindo resultados satisfatórios e obtendo o 
resgate da credibilidade do Plano de Saúde junto a todos os profissionais e 
empresas credenciadas.   

Um trabalho difícil e árduo, tendo às vezes que contrariar interesses de 
alguns segmentos envolvidos na assistência à saúde, mas gratificante ao 
observamos que os nossos beneficiários estão sendo atendidos com qualidade em 
uma ampla rede credenciada. 

Agradeço a oportunidade que Deus me deu em ser um auxiliar do prefeito Iris 
Rezende, um homem com mais de 60 anos de vida pública, sem qualquer mácula, 
que deu dignidade a milhares de pessoas. Isso é providência divina na minha vida. E 
peço a Deus que continue abençoando sempre prefeito Iris Rezende e sua família.  

Muito obrigado por tudo, Iris.  

 

José Alicio de Mesquita 

Instituto Municipal de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de 
Goiânia 
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RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO 

Todos os demonstrativos anexados abaixo levam em consideração o 
quadriênio 2017 a 2020, porém para o exercício de 2020 os dados coletados são 
considerados até o dia 20 de novembro de 2020.  

Apresentamos nos gráficos a seguir a quantidade de procedimentos 
autorizados no quadriênio. 
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O número de procedimentos autorizados no quadriênio foi crescente, 
demostrando que as demandas dos usuários do plano de saúde estão sendo 
atendidas. Observa-se que a redução do número de credenciados não ocasionou a 
diminuição na quantidade e na qualidade dos atendimentos. 

Detalhamos abaixo a planilha com valores arrecadados no período, 
demonstrando a evolução das receitas do Instituto: 
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Isso se deve principalmente à melhoria no sistema de gestão, o que 
proporcionou uma cobrança efetiva dos valores devidos pelos usuários. A redução 
observada no exercício de 2020 ocorreu por conta da pandemia do novo 
Coronavírus, onde houve a suspensão dos procedimentos eletivos, que geram 
receitas de coparticipação e aumento nas internações de pacientes da Covid-19, 
que são custeadas integralmente pelo Plano de Saúde.  

Identificamos abaixo os valores faturados pelos prestadores de serviço no 
quadriênio, onde fica evidenciada a evolução nos atendimentos dispensados aos 
usuários do Plano de Saúde. 
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Além do faturamento dos prestadores de serviço, informamos que as 
despesas operacionais, como folha de pagamento e manutenção, são custeadas 
pelas receitas próprias do Instituto, portanto não existe superávit. A busca constante 
da gestão é para manter o equilíbrio financeiro e a continuidade na assistência à 
saúde de nossos usuários.   

Com isso, destacamos, entre tantas outras, algumas importantes ações 
adotadas.      

Adequação dos limites mensais de faturamento dos prestadores à receita do 
Instituto, com o objetivo de manter o equilíbrio nas contas do Instituto. 

A comunicação do usuário com o IMAS era apenas presencialmente, com 
esta gestão as informações financeiras dos usuários passaram também a serem 
disponibilizadas pela Internet, por meio de Portal do Beneficiário do IMAS e no 
aplicativo para Smartphone (extrato financeiro, emissão de documentos para 
pagamento, extrato de utilização, etc.). 

A entrega das faturas anteriormente era realizada por meio físico. Nesta 
gestão, houve a implementação da fatura digital, eliminando os processos físicos, 
com a integração dos sistemas de protocolo e análise de faturas. 

O Instituto estava com atrasos no pagamento dos prestadores de serviços. 
Neste quadriênio ocorreu a redução do prazo de pagamento das faturas 
apresentadas pelos prestadores de serviço, cumprindo a previsão contratual, que é 
de no máximo 70 dias. 

Anteriormente, não existia uma forma de validar as guias emitidas pelos 
usuários, a partir desta gestão implementou-se a elegibilidade (validação) do 
beneficiário no ato da emissão da guia, com o envio de mensagem para o celular ou 
confirmação de dados cadastrais, com o objetivo de evitar fraudes na utilização dos 
serviços. 
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Implementação do recebimento de todas as receitas do Instituto por meio de 
documento de arrecadação (boleto), evitando fraudes, já que antes todos os valores 
eram recebidos por meio de depósito em conta corrente. 

O prédio onde ficam as instalações deste Instituto foi alugado em 2016, a 
partir de então foram feitas várias adequações, tais como: instalação de aparelhos 
de ar condicionado, adaptação de salas, conforme orientação da Controladoria Geral 
do Município e do Tribunal de Contas dos Municípios, instalação de Insulfilm, 
diminuindo a incidência de raios UV’s, aquisição de computadores, etc. O objetivo é 
a melhoria das condições de trabalho para os servidores e o bom atendimento aos 
usuários. 

Autorização para parcelamento de débitos dos usuários em 06 vezes para 
despesas relacionadas à Odontologia e 12 vezes para mensalidades e demais 
despesas relacionadas à área médica, anteriormente os parcelamentos eram 
apenas em 06 vezes. 

Realização de novo convênio com a COMURG, garantindo o acesso ao Plano 
para mais de 5.000 usuários, entre titulares, dependentes e agregados, incluindo 
nas novas cláusulas a possibilidade de acesso à acomodação Apartamento, antes 
não disponibilizada. 

Mesmo diante do cenário da pandemia do novo Coronavírus, não existiu 
nenhuma paralisação na prestação dos serviços e atendimento ao público, pelo 
contrário, seguimos todas as orientações recomendadas pelo Ministério Público do 
Trabalho, com o processo de inspeção sendo arquivado com elogios às providências 
adotadas pelo órgão.  

 

 

JOSÉ ALÍCIO DE MESQUITA 

Presidente - IMAS 

Decreto n. 1904, de 08/08/2019 
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MENSAGEM DA GESTORA 

 
 É com grande satisfação que apresentamos, de maneira objetiva e clara, o 

Relatório Sintético de Gestão do quadriênio Íris Resende Machado (2017 – 2020), 

para demonstrar as principais ações e programas desenvolvidos pelo 

GOIANIAPREV durante a atual legislatura. 

 A Previdência Social é um direito do servidor público e de sua família garantido 

pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com o objetivo de 

ampará-los nos eventos de idade avançada, invalidez e morte. 

 O GOIANIAPREV, como Autarquia de Goiânia responsável por garantir esse 

direito, tem a missão de assegurar os benefícios previdenciários dos servidores 

efetivos vinculados aos Poderes Executivo e Legislativo desta Municipalidade, bem 

como dos seus dependentes, com qualidade, eficiência e zelar pela governabilidade, 

solidariedade e sustentabilidade financeira e atuarial do Regime Próprio de 

Previdência Social. 

 Dessa forma, os resultados apresentados no relatório em tela demonstram e 

confirmam o comprometimento e responsabilidade do Governo Municipal com a 

sustentabilidade da previdência dos servidores públicos de Goiânia para as 

presentes e futuras gerações. 

 

Carolina Alves Luiz Pereira 

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – GOIANIAPREV 
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O QUE É O GOIANIAPREV? 

O GOIANIAPREV é uma entidade autárquica pertencente aos quadros da 
Administração Pública Municipal de Goiânia, cuja finalidade, na condição de unidade 
gestora, consiste na administração, no gerenciamento e na operacionalização do 
Regime Próprio, incluindo a arrecadação e a gestão do Fundo Financeiro – FUNFIN 
e do Fundo Previdenciário – FUNPREV, bem como a concessão, o pagamento e a 
manutenção dos benefícios previdenciários. 

 

RESULTADOS DA GESTÃO 

 

GESTÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIOS 

Hoje o GOIANIAPREV possui um total de 8.680 (oito mil, seiscentos e oitenta) 
Aposentados e 1.723 (um mil, setecentos e vinte e três) Pensionistas, perfazendo 
um total de 10.403 (dez mil, quatrocentos e três) benefícios previdenciários 
concedidos e pagos mensalmente, sendo, por isso, considerando um Regime 
Próprio de Previdência Social – RPPS de Grande Porte, perante a Secretaria de 
Previdência do Ministério da Economia. 

Apresentamos a seguir, como resultado da gestão administrativa, o 
Demonstrativo de Benefícios Previdenciários (Aposentadorias e Pensões por Morte) 
concedidos pelo GOIANIAPREV no período de 2017 a 2020 (até a data atual): 

 

 

REESTRUTURAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

 

As principais medidas de Reforma Previdenciária adotadas pelo Município de 
Goiânia, foram: 
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• A Reestruturação do RPPS, concretizada por meio da Lei Complementar nº 
312/2018, que trouxe uma considerável redução do déficit atuarial, na medida 
em que se implementou uma revisão da segregação de massas criando o 
Fundo Financeiro – FUNFIN e o Fundo Previdenciário – FUNPREV; 

• Possibilitou a realização da compra de vidas entre os dois fundos no intuito de 
torná-los equilibrados; 

• Destinou ao GOIANIAPREV a totalidade do fluxo da Dívida Ativa do Município 
que vier a ser recebido até 31 de dezembro de 2092, nos exatos termos do 
art. 63, caput e parágrafos, da Lei Complementar nº 312/2018; 

• Criou-se da possibilidade legal de Implementação da Previdência 
Complementar; 

• Transferiu ao RPPS um total de 38 (trinta e oito) áreas públicas para 
amortizar o déficit atuarial, dentre outras medidas saneadoras que 
fortaleceram o RPPS para proporcionar aos seus segurados e beneficiários a 
garantia de percepção de benefícios previdenciários presentes e futuros. 

 

MANUALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

O Manual de Procedimentos do GOIANIAPREV foi elaborado para padronizar os 
processos internos e modernizar a gestão a partir da adesão às boas práticas de 
gestão visando a certificação pelo programa Pró-Gestão do Ministério da Fazenda e 
Secretária de Políticas de Previdência; bem como, constante busca da otimização 
do atendimento aos segurados e beneficiários, resguardando seus direitos 
subjetivos. 

O Manual de Procedimentos do GOIANIAPREV, que também está disponível na 
página do Instituto da internet , reúne noções sobre a legislação do processo, cria 
padronização dos conceitos, definições, regras e rotinas. 

Para o GOIANIAPREV, a adoção do Manual de Procedimentos trouxe resultados 
qualitativos e quantitativos na medida em que tal padronização se traduziu na 
melhoria da produtividade, celeridade e transparência, aumentando o grau de 
confiabilidade e segurança dos trabalhos do Instituto. 

 

SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA – SGP 

A implementação do Sistema de Gestão Previdenciária – SGP contribuiu para o 
fortalecimento da Gestão trazendo confiabilidade e celeridade na condução das 
demandas da Autarquia, principalmente, no que concerne à tramitação processual 
para atendimento das necessidades dos segurados e beneficiários do RPPS. 
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O Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED, como parte 
integrante do SGP, já está em funcionamento no GOIANIAPREV desde fevereiro de 
2019 o que facilitou, inclusive, a realização de trabalhos remotos por parte dos 
servidores em razão da pandemia. 

 

Vale ressaltar que o Sistema GED permite a realização de consultas 
processuais qualquer lugar desde que se tenha acesso a internet e, através dessa 
ferramenta, o GOIANIAPREV, atualmente, está se preparando (fase de testes) para 
realizar o encaminhamento de processos de pensões por morte ao Tribunal de 
Contas dos Municípios – TCM/GO em meio digital, cumprindo assim as 
determinações daquela Corte de Contas. 

O GOIANIAPREV possui ainda o Simulador de Aposentadoria como 
ferramenta por meio da qual, o servidor pode realizar a simulação do seu benefício 
previdenciário de aposentadoria no site do GOIANIAPREV, mais especificamente, 
no seguinte endereço eletrônico: 

 https://www.goiania.go.gov.br/sing_servicos/calculo-de-aposentadoria/  

Outra opção para a realização da simulação de aposentadoria é por meio de 
atendimento presencial na sede do GOIANIAPREV, que deve ser previamente 
agendado, via telefone, através do número (62) 3524-5800, onde uma equipe 
técnica está apta a realizar a simulação e esclarecer todas as dúvidas do servidor.  
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PRIMEIRO CENSO PREVIDENCIÁRIO 

O Censo Previdenciário realizado pelo GOIANIAPREV, consiste no 
recadastramento obrigatório em virtude dos ditames do art. 9º, II da Lei Federal nº 
10.887/2004, que exige a atualização de toda a base de dados do RPPS (cadastral, 
funcional e financeira) englobando: servidores ativos, inativos, aposentados, 
pensionistas e seus dependentes. 

 

 

 

 

 

 

Na ocasião, os servidores ativos, aposentados, pensionistas compareceram 
em locais e horários previamente agendados para realização do Primeiro Censo 
Previdenciário do Município de Goiânia. 
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Referido trabalho foi realizado de forma amplamente exitosa trazendo uma 
economia aos cofres do GOIANIAPREV na ordem de aproximadamente R$ 
785.000,00 (setecentos e oitenta e cinco mil reais), conforme relatórios 
apresentados pela empresa responsável, e seu resultado contribuiu, sobremaneira, 
para o fortalecimento da gestão e sustentabilidade do Regime Próprio de 
Previdência do Município de Goiânia, na medida em que o Instituto Previdenciário 
passou a contar com uma base de dados cadastral, funcional e financeira totalmente 
atualizada e confiável, inclusive, compatível com as determinações normativas da 
Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. 

 

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 

A partir das ações implementadas em relação à educação continuada dos 
servidores do GOIANIAPREV, no período compreendido entre 2017 e 2020, por 
meio da ministração de constantes cursos e seminários, tem-se percebido, 
claramente, o salto de qualidade ocorrido no atendimento aos segurados e 
beneficiários do RPPS, bem como na entrega da melhor prestação de serviços a 
estes. 

Além do mais, o Instituto tem buscado, igualmente, a valorização de seus 
colaboradores, adequando as necessidades da Administração à legislação e aos 
projetos de reestruturação, haja vista serem agentes de transformação do Estado a 
serviço da sociedade. 

Outrossim, os servidores devem possuir a capacidade de atuar na 
diversidade de demandas devido ao seu compromisso com a ética e com os 
princípios constitucionais, participando de um sistema de atualização permanente, 
objetivando entregar sempre o melhor resultado aos usuários dos serviços públicos. 
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CARTILHA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA 

No dia 17 de novembro de 2020, ocorreu o lançamento da Cartilha 
Previdenciária do Município de Goiânia, elaborada de acordo com as normas de 
Previdência vigentes e aplicáveis aos servidores públicos efetivos do Município. 

 

 

 

 

 

 

 

Na oportunidade, o Prefeito Iris Resende Machado e a Presidente do 
GOIANIAPREV Carolina Alves Luiz Pereira, ressaltaram a importância ímpar da 
sustentabilidade do Regime Previdenciário de Goiânia, bem como a relevância da 
referida Cartilha como instrumento de orientação ao servidor público municipal 
acerca dos seus direitos previdenciários. 

Durante o evento, o Prefeito Iris Resende Machado realizou a entrega de 
Certificados de Aposentadoria a 02 (dois) servidores aposentados, em 
representação aos demais, como agradecimento e reconhecimento pelos excelentes 
serviços prestados ao longo de uma vida para Município de Goiânia, demonstrando, 
assim, o comprometimento do Município com a gestão previdenciária sustentável. 
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MENSAGEM DO GESTOR 

Olá, 

Desde o início do ano de 2019 estivemos empenhados em apresentar, de 
maneira objetiva, como é organizado o transporte público coletivo da Região 
Metropolitana de Goiânia, passando pelo arcabouço jurídico da criação da Rede 
Metropolitana de Transportes Coletivos- RMTC, demonstrando, ainda, as 
competências da CDTC, CMTC, Governo Estadual e também dos 18 Municípios que 
compõem a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos da Região Metropolitana 
de Goiânia- RMTC-RMG. 

Nesta publicação procuramos trazer, novamente, um diagnóstico do 
transporte coletivo da RMG, elencando os problemas e mostrando os caminhos para 
saná-los; estas soluções foram apresentadas por meio de propostas claras e 
factíveis de serem implantadas, todos os nossos estudos e análises técnicas em 
relação ao SIT-RMTC deixam muito claro que o atual sistema de transportes 
coletivos da RMG atende, quase em sua integralidade, aos preceitos da Lei nº 
13.089/2013 que estabelece normas de gestão para Funções Públicas de Interesse 
Comum em regiões metropolitanas, neste caso o transporte coletivo. 

Divulgamos a nova Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos – 
CMTC, uma Companhia, agora, plenamente adaptada às inovações que virão e 
necessárias à perfeita gestão do Sistema Integrado de Transporte da RMTC, com 
corpo técnico capaz de fazer uma gestão de excelência em todas às áreas, em 
especial à técnica operacional, no controle da qualidade e na fiscalização. 

A CMTC tem o firme propósito de sempre buscar uma melhoria contínua da 
qualidade dos serviços de transporte coletivo ofertado na RMG, e após a 
participação em vários debates, com a presença de técnicos nacionais e 
internacionais, passamos a ter a certeza de que o serviço de transporte coletivo no 
Brasil, e em alguns países, passa por uma grave crise, e esta crise somente será 
superada se este serviço for considerado realmente um serviço público, com 
políticas públicas de mobilidade definindo a qualidade que deve ser ofertada.  

Estamos no caminho certo, nossas propostas atendem plenamente a este 
propósito e, principalmente, atendem as atuais necessidades dos cidadãos, usuários 
do transporte coletivo, moradores dos municípios que compõem a RMTC, que 
anseiam por um serviço que valorize o cidadão, sendo um pilar do desenvolvimento 
sustentável, considerando sempre que este serviço é essencial e social. 

Benjamin Kennedy Machado da Costa 

Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo
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O que é a CMTC 

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos é uma empresa pública de 
direito privado, sob a forma de sociedade por ações, regida pela Lei de número 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. A 
CMTC foi criada pela Lei Complementar de número 34 datada de 3 de outubro de 
2001 onde, em seu artigo 9º, a estabelece como entidade gestora da Rede 
Metropolitana de Transportes Coletivos.  

 

A CMTC está subordinada à Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos tendo 
como missão promover e coordenar a execução de projetos e atividades. 

21 Terminais na RMTC sendo 11 em Goiânia. 

Locais de 
Integração 

51   

Terminais 21 11 em Goiânia  

Estações de 
embarque 

19   

Pontos de 
conexão 

12   

Corredor BRT Corredor 
segregado para o 
transporte coletivo 

BRT -Eixo 
Anhanguera 

13,6 km de 
extensão 

Corredor Corredor 
segregado para o 
transporte coletivo 

BRT –Norte/Sul 21,7 quilômetros. 

Frota 1.307 ônibus 
cadastrados 

  

Operação 800 ônibus 
operando 

  

*A RMTC tem como órgão deliberativo de leis e resoluções a Câmara Deliberativa 
dos Transportes Coletivos (CDTC). 
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Frota 

Ano Frota Cadastrada 

2017 1.305 veículos 

2018 1.340 veículos 

2019 1.292 veículos 

2020 - Novembro 1.307 veículos 

 

Usuários transportados por ano 

Ano Usuários 

2017 157.225.092 

2018 145.914.982 

2019 142.085.722 

2020 (de janeiro a outubro de 2020) 62.330.203 

 

*A pandemia Covid-19 provocou queda abrupta na demanda da RMTC a partir do dia 16 de 
março de 2020, com registro em percentual de mais de 85% até o mês de agosto. A partir de 
setembro o usuário iniciou o retorno gradativo ao sistema. Hoje a redução gira em torno de 
50%. Estamos com 260 mil passageiros por dia. 

 

Planejamento Técnico CMTC 

Gerência Técnica 

A gerência Técnica da CMTC é o departamento responsável por avaliação de itinerários, 
pesquisa de satisfação junto ao usuário, desempenho operacional das linhas. Cabe a esta 
gerência a parte de relacionamento com representantes da sociedade civil organizada para o 
recebimento de solicitações, que normalmente chegam pela Ouvidoria, por parlamentares e 
também representantes de bairros.  Ao longo desses quatro anos, a CMTC criou novas linhas 
de atendimento- 27 ao todo- seguindo o crescimento de Goiânia e cidades integradas a Rede 
Metropolitana de Transportes Coletivos- RMTC. (veja quadro). 

Linhas criadas e estendidas em Goiânia e RMG 

Ano Linhas criadas Linhas estendidas Goiânia (criadas) 
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2017 01 22 --- 

2018 12 34 08 

2019 08 47 07 

2020 13 48 12 

Total 34 linhas 151 linhas Linhas 

 

Ouvir o usuário para atender melhor 

A CMTC aprovou, entre os anos de 2017 a 2020, 494 pedidos de usuários, representados por 
líderes de bairros e parlamentares (vereadores, deputados e prefeitos). O relacionamento com 
a sociedade civil organizada obedece a parâmetros técnicos e de infraestrutura. As linhas 
criadas e estendidas atendem novas demandas em bairros e regiões da grande Goiânia.  

A dinâmica do TPC permite intervenções constantes nas linhas como: subtrações; extensões e 
acréscimos de linhas com o objetivo de atender melhor os usuários. A capital é o principal 
ponto de atração para trabalho, compras e lazer dentro do transporte público coletivo, que 
atualmente opera com 286 linhas.  

As propostas passam por análise de dados de pesquisa, previamente realizada para a 
apresentação de informações do sistema, registros sobre a infraestrutura viária, demanda, 
itinerário, aumento no número de viagens, criação de linha e de Pontos de Embarque e 
Desembarque e avaliação de distância de caminhada para acesso ao serviço de Transporte 
Público, e que não deve ser superior a 800 metros.  

 

CMTC criou linhas Diretas em 2020 e teve aprovação do usuário ao projeto. As linhas Diretas 
foram criadas durante a pandemia da covid-19 para desafogar/amenizar a lotação dos 
terminais nos horários de pico.  
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Fiscalização no Transporte Público Coletivo 

A CMTC é responsável pela fiscalização da operação e a vistoria da frota operante no Sistema 
Integrado da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos- SIT-RMTC. Duas gerências 
Fiscais da CMTC são as fontes de trabalho: a de Fiscalização e a de Cadastro e Vistoria. O 
trabalho realizado é rotineiro com o compromisso de ter frota em condições de operar em 
segurança e também para respostas de demandas encaminhadas. A CMTC também faz as 
autuações às operadoras visando o bom atendimento e o cumprimento do que é determinado 
pela Companhia como órgão gestor.  

Seguem os resultados das ações de Fiscalização, compreendendo o período de janeiro/2017 a 
09/11/2020. Conforme os itens abaixo: 

Referência – 2017 

Autos de Infração lavrados – 5.287 

Vistorias Veiculares realizadas – 8.062 

Monitoramentos realizados nas linhas do sistema – 2.824 

Carteirinhas apreendidas – 81 

Ouvidorias respondidas – 526 

Inclusão de veículos - 01 
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Referência – 2018 

Autos de Infração lavrados – 4.775 

Vistorias Veiculares realizadas – 13.327 

Monitoramentos realizados nas linhas do sistema – 1.573 

Carteirinhas apreendidas – 29 

Ouvidorias respondidas – 363 

Inclusão de veículos -69 

 

Referência – 2019 

Autos de Infração lavrados – 6.009 

Vistorias Veiculares realizadas – 15.374 

Monitoramentos realizados nas linhas do sistema – 3.685 

Carteirinhas apreendidas – 245 

Ouvidorias respondidas – 450 

Inclusão de veículos -43 

 

Referência – Janeiro/2020/novembro 2020. 

Autos de Infração lavrados – 9.214 

 

O vistoriador acessa um checklist digital e faz a vistoria da frota de ônibus, realiza a lavratura 
de um auto de infração (caso encontre irregularidade) com registro de fotos. Tudo é feito de 
forma online com link direto com a Gerência responsável pelo serviço. 
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