
BOLETIM CGE
Edição nº 9 | Ano 2 | Janeiro de 2022

Governo de Goiás e Ministério Público 
abrem inscrições para curso de 
certificação em compliance público

CGE condena empresa que prestava 
serviços ao Detran no governo anterior a 
devolver mais de R$ 24 milhões ao Estado

Prêmio Goiás Mais Transparente 
teve 16 projetos na categoria “Ação 
Inovadora em Transparência Pública”

         O Governo do Estado e o Ministério 
Público de Goiás (MP/GO) realizam curso 
de aperfeiçoamento e certificação em com-
pliance público, destinado a servidores pú-
blicos de todas as esferas e à comunidade 
interessada no assunto. O curso, na modali-
dade EaD, foi organizado pela Escola Supe-
rior do Ministério Público (Esump), em par-
ceria com a Controladoria-Geral do Estado 
de Goiás (CGE), que coordena o Programa 
de Compliance Público do Poder Executivo 
Estadual, implantado desde 2019 nos ór-
gãos do governo goiano.
         O Curso de Aperfeiçoamento e Certifi-
cação em Compliance Público tem duração 
de sete meses e total de 180 horas-aula. São 

200 vagas para duas turmas, sendo 120 
vagas para servidores públicos estaduais, 
municipais e federais, 40 vagas para co-
munidade em geral, 20 para servidores da 
CGE e 20 para servidores do MPGO. Caso 
haja mais inscritos do que o número de 
vagas, a seleção seguirá o critério de sor-
teio, a ser realizado no próximo dia 23/2. 
A capacitação é gratuita. As inscrições se-
guem abertas desde o dia 24/1 até 21/2, no 

A confirmação do pedido da inscrição será 
feita por meio de correspondência eletrônica
enviada ao e-mail do candidato. 
         

 

         Integram a grade do curso temas 
relacionados ao compliance, tais como 
transparência, o controle social e a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD), pa-
drões de ética e conduta, governança, 
gestão de riscos, responsabilização e efe-
tividade dos sistemas de integridade. A 
aula magna de início do curso está pro-
gramada para 9 de março, com a presença 
de autoridades e de professor especialista 
convidado.

Acompanhe a CGE nas redes 

São oferecidas 200 vagas, destinadas à comunidade e a servidores públicos das esferas 
estadual, municipal e federal interessados em se aperfeiçoar nos temas relacionados 
ao compliance. A capacitação em EaD terá 180 horas-aula e sete meses de duração

Empresa foi contratada pelo órgão em 2014. Inspeção da Controladoria-Geral do 
Estado (CGE) constatou superfaturamento de preços na emissão de documentos de 
registro de veículos. Estado pagava R$ 3,56 por documento que, após licitação no 
governo de Ronaldo Caiado, em 2019, baixou para R$ 0,60

Durante a Semana Internacional de Combate à Corrupção - Edição 2021, 
realizada pelo governo de Goiás e coordenada pela Controladoria-Geral do 
Estado (CGE), foram premiados os vencedores da terceira edição do Prêmio 
Goiás Mais Transparente. Na categoria Inovação e Transparência, 12 órgãos 
aceitaram o desafio de realizar ações de transparência com benefício direto 
para o cidadão e apresentaram 16 projetos 

Instância tem por objetivo, entre outros, rever, de ofício ou por provocação, a 
classificação das informações sigilosas no âmbito da administração pública estadual. 
Cabe à comissão a palavra final sobre a divulgação ou não das informações, bem 
como sobre a manutenção do grau de ultrassecreto, secreto ou sua reavaliação

         A Controladoria-Geral do Estado de 
Goiás condenou uma empresa que presta-
va serviços ao Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran) no governo anterior, a 
ressarcir aos cofres públicos valores ini-
cialmente orçados em R$ 24.067.247,74, 
relativos aos prejuízos por ela causados. 
Este valor poderá aumentar, pois ainda 
passará por atualização monetária anali-
sada pelo Detran.
         A organização também fica proibi-
da de licitar e contratar com o Estado de 
Goiás pelo prazo de três anos, com fun-
damento na lei estadual 17.928/2012 e na 
lei federal 10.520/2002, em razão do com-
portamento inidôneo caracterizado por 
praticar preços exacerbados, saber que 
seu preço incluía custos com os quais não 
arcou, manter-se em silêncio quanto ao 
referido fato e se enriquecer com recursos 
públicos.
         A decisão, assinada pelo controlador-
-geral, Henrique Ziller, foi publicada no 
Diário Oficial do Estado e trata de Proces-
so Administrativo de Responsabilização 

         O processo teve origem em 2019, em inspeção realizada 
pela CGE que identificou, dentre outros problemas, sobrepreço 
e superfaturamento nos valores do contrato firmado pelo De-
tran para a emissão do CRV e CRLV. 
         Enquanto no termo aditivo do contrato, firmado em 2018, 
o valor pago pelo Detran Goiás para a emissão de cada docu-
mento era de R$ 3,56, a inspeção realizada pela CGE encontrou 
o valor médio de R$ 1,29, a partir da análise comparada entre 
serviços de mesma natureza e características prestados por 
empresas similares para outros órgãos de trânsito. No governo 
de Ronaldo Caiado, em licitação realizada pelo Detran em outu-
bro de 2019, que contou inclusive com a participação da mesma 
instituição, o valor unitário para o mesmo serviço foi de R$ 0,60.

de Fornecedores (PAF) instaurado contra a empresa, que desde 2014 até o final de 
2019 era responsável pela prestação de serviços de emissão dos documentos Certifi-
cado de Registro de Veículo (CRV) e Certificado de Registro e Licenciamento de Veí-
culo (CRLV) ao Detran.

         Os 16 projetos apresentados na cate-
goria Inovação em Transparência possuem 
em comum serem inéditos, inovadores e vo-
luntários. No quesito atendimento ao público, 
a Agência Goiana de Infraestrutura e Trans-
portes (Goinfra) participou com o projeto 
“GoInfra App para smartphones”, aplicativo 
já utilizado por cerca de 2 mil usuários e que 
permite que todo cidadão seja um fiscal das 
rodovias, pontes, passagens, enfim, da infra-
estrutura de transportes que é de responsa-
bilidade do governo de Goiás. O Goinfra app é 
uma ferramenta de comunicação direta com 
a área técnica da Agência, o que garante mais 
agilidade no atendimento aos anseios da po-
pulação.
         A Secretaria de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa) foi desta-
que pelo programa Seapa em Campo. O pro-
jeto leva informações sobre os programas da 
pasta aos goianos que vivem nos municípios 
do interior e nas propriedades da zona rural. 
Com a iniciativa, o órgão alcança uma parcela 
do seu público-alvo que tem acesso precário à 
internet, telefonia e veículos convencionais de 
comunicação.

Fique atento às datas:

• Prazo de inscrição - 24/1/2022 a 
21/2/2022;
• Divulgação das inscrições deferi-
das - 22/2/2022 (a partir das 18h);
• Data da realização do sorteio 
(caso seja necessário) - 23/2/2022;

23/2/2022 (a partir das 18h);
• Prazo de matrícula - 24/2/2022 a 
8/3/2022;
• Início das aulas - 9/3/2022.

SUPERFATURAMENTO

Expresso

Tá na lei

Meio ambiente

Sobre o prêmio

Saiba mais

EXPEDIENTE

         Na apuração da CGE, além da comparação de preços, foi 
identificada a existência de itens na composição do valor dos ser-
viços para os quais não houve demonstração da efetiva realiza-
ção ou pagamento, e sequer sua necessidade, tais como despesas 
com água/esgoto/energia elétrica e telefone; custo de veículos, 
licenciamento e seguro; superdimensionamento da quantida-
de de funcionários, com repercussão nas verbas trabalhistas e 
encargos sociais, e superdimensionamento no quantitativo de 
equipamentos de proteção individual, que embora cobrados, não 
foram efetivamente arcados pela empresa. A decisão ainda cabe 
recurso.

         A Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) obteve no-
vamente o selo Ouro – Excelência em Transparência no ranking 
do Prêmio Goiás Mais Transparente e a sua plataforma Expresso 
foi destaque na categoria de inovação. Lançado com o intuito de 
facilitar e democratizar o acesso aos serviços estaduais por meio 

         Outro projeto que se destacou no Prêmio foi o Tá na Lei, 
ferramenta digital desenvolvida inteiramente pela Secretaria da 
Casa Civil, na qual o cidadão pode conferir e consultar as leis 
estaduais em vigor.  O aplicativo pode ser baixado em telefone 
celular e tablet nas plataformas Android e iOS e pode ser consul-
tado também pelo site 

         Para atender um dispositivo da Lei 
de Acesso à Informação do Estado de Goi-
ás (Lei 18.025, de 22 de maio de 2013), a 
Controladoria-Geral do Estado (CGE), em 
conjunto com a Vice-Governadoria, deu 
início aos trabalhos da Comissão Mista de 
Reavaliação de Informações Classificadas 
(CMRI). Prevista desde 2013, a comissão 
foi instalada no final de 2021 e tem a fun-
ção de tratar e classificar as informações 
sigilosas no âmbito da administração pú-
blica estadual. 

         A Lei de Acesso à Informação Federal (Lei 12.527/11) e a Lei 
de Acesso à Informação do Estado de Goiás (Lei 18.025/13) insti-
tuem para toda a administração pública o princípio da publici-
dade máxima, que estabelece a publicidade como preceito geral 
e o sigilo como exceção.
         Por definição, informação sigilosa é aquela submetida tem-
porariamente à restrição de acesso público em razão de sua im-
prescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. A 
classificação de sigilo é a atribuição, pela autoridade competen-
te, de grau de sigilo a documentos, dados e informações. 
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de plataformas digitais, o Expresso contabilizava mais de 430 
mil acessos em seu portal na web após três meses no ar. Dispo

-nível também em lojas de aplicativo para celular, a ferramenta 
foi baixada em mais de 15 mil dispositivos no mesmo período 
de três meses.

Governo de Goiás amplia 
transparência com funcionamento 
da Comissão Mista de Reavaliação 
de Informações Classificadas

         A CMRI tem como integrantes os 
titulares da Vice-Governadoria, Lincoln 
Tejota; da Secretaria da Casa Civil, Jorge 
Luis Pinchemel; da Controladoria-Ge-
ral do Estado, Henrique Moraes Ziller; 
da Secretaria da Administração, Bruno 
Magalhães D’Abadia e da Procuradoria-
-Geral do Estado, Juliana Pereira Diniz 
Prudente.
         A Lei 18.025/2013, em seu artigo 
21, esclarece que em relação aos recur-

sos referentes às informações consideradas 
sigilosas cabe à CGE a análise de aspectos 
formais das solicitações. Já o mérito dos re-
cursos só pode ser analisado pela Comissão, 
que possui as seguintes atribuições:
• Rever, de ofício ou mediante provocação, a 
classificação de informação no grau ultras-
secreto ou secreto ou sua reavaliação, no 
máximo, a cada quatro anos;
• Requisitar da autoridade que classificar 
informação no grau ultrassecreto ou secre-
to, esclarecimento ou acesso ao conteúdo, 
parcial ou integral, dela, quando as infor-
mações constantes do Termo de Classifica-
ção de Informação (TCI) forem insuficien-
tes para a revisão da classificação;
• Decidir recursos apresentados contra de-
cisão proferida pela autoridade máxima do 
órgão ou da entidade do Poder Executivo 
estadual, em grau recursal, a pedido de des-
classificação ou reavaliação de informação 
classificada;
• Estabelecer orientações normativas de ca-
ráter geral a fim de suprir eventuais lacu-
nas na aplicação desta Lei;
• Apreciar os recursos apresentados contra 
decisão de mérito de negativa de acesso a 
informação, proferida pela autoridade má-
xima do órgão ou da entidade do Poder Exe-
cutivo estadual.

         As informações podem ser classificadas como ultrassecre-
tas, secretas ou reservadas, sendo que os prazos máximos de 
restrição de acesso à informação, os quais vigorarão a partir da 
data de sua produção, são os seguintes: ultrassecreta - 25 anos; 
secreta - 15 anos e reservada - cinco anos.
         A classificação deve sempre observar o interesse público 
da informação, utilizando o critério menos restritivo possível, 
devendo ser considerados a gravidade do risco ou dano à segu-
rança da sociedade e do Estado, de acordo com os parâmetros 
dispostos no art. 23 da Lei 12.527/11, e o prazo máximo de restri-
ção de acesso ou o evento que defina seu termo final.

endereço eletrônico:

https://esump.mpgo.mp.br/cursos/course/view.php?id=525

As aulas ocorrerão aos sábados 
(turma 1, das 8h30 às 10h30 e turma 2, das 
10h30 às 12h30), compostas por encon-
tros em tempo real pela plataforma Zoom, 
bem como por vídeo-aulas gravadas, 
disponibilizadas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem da Esump. O conteúdo 
será ministrado por integrantes da 
Controladoria-Geral do Estado e do 
Ministério Público de Goiás. Terão direito 
à certificação em compliance público os 
alunos que forem aprovados em todas as 
disciplinas e tenham frequência mínima 
de 75% da carga horária total.
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O Prêmio Goiás Mais Transparente é uma iniciativa da CGE e do Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) que unificaram seus indicadores de transpa-
rência para avaliar a transparência ativa e passiva das páginas de acesso à infor-
mação dos 51 órgãos e entidades da estrutura de gestão do governo de Goiás.

O Sistema de Licenciamento 
Ambiental de Goiás (IPÊ), da Secretaria 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), outro projeto 
apresentado, leva a marca da desburo-
cratização e da simplificação dos pedi-
dos de autorização para se empreender 
em Goiás. A plataforma foi desenvolvi-
da por servidores, por meio da Semad, e 
integra o rol de ações do Governo de 
Goiás para modernizar a gestão 
ambiental no Estado.

Com apenas um toque e de qualquer lugar, é possível 
consultar a legislação vigente pelo celular e ter acesso a um 
acervo digital com todas as leis vigentes no Estado de Goiás. 

A Casa Civil ressaltou a importância do Tá na Lei para a 
importante política de ética e transparência do governo goiano.

https://tanalei.casacivil.go.gov.br/


