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Lançado Painel de Dados 
Estatísticos da Ouvidoria-Geral do 
Estado

Qualificação da inspeção em 
Goiás no combate à corrupção

Divulgado ranking de transparência das 
organizações sociais

Projetos da CGE Goiás compõem livro 
sobre os 10 anos da LAI lançado no 
Congresso Nacional

Ouvidorias em Rede – Goiás promove 
encontro “Dez anos da LAI: uma história 
que merece ser compartilhada”

1º Encontro Estadual das Secretarias 
Executivas e Escritórios de Compliance 
compartilha experiências e resultados do PCP

CGE Goiás apresenta Programa de 
Compliance Público para secretários e 
gestores do Tocantins

 A Controladoria-Geral do Estado 
(CGE) disponibilizou à sociedade o Painel 
de Dados Estatísticos da Ouvidoria-Ge-
ral do Estado, fruto de parceria com o 
Instituto Mauro Borges de Estatísticas e 
Estudos Socioeconômicos (IMB). A ferra-
menta, que é de uso público, fornece ao ci-
dadão acesso a dados e estatísticas regis-
trados pelas ouvidorias setoriais do Poder 
Executivo estadual (pedido de acesso à in-
formação, reclamação, denúncia, suges-
tões, elogios, solicitação e comunicação). 
O painel permite análises, acompanha-
mento ou qualquer tipo de estudo ou ação 
que dependa de informações do Sistema 
de Ouvidoria, tabuladas e sistematizadas 
a partir de diversos filtros e indicadores.

 O painel contribui com a trans-
parência da gestão pública ao garantir 
à sociedade acesso e acompanhamento 
às principais demandas do Sistema de 
Ouvidoria, a partir de filtros como data, 
município, situação, órgão e outros. Os 
dados são distribuídos em cinco áreas 
de análise: panorama geral das mani-
festações; manifestações distribuídas 
no mapa do Estado; análise das mani-
festações; análise do tempo de resposta 
das manifestações e análise da Pesquisa 
de Satisfação, que é realizada ao final da 
manifestação dos usuários.
 Entre os principais indicadores 
acompanhados pelo Painel de Dados Es-
tatísticos da Ouvidoria-Geral estão:

 A Controladoria-Geral do Estado de 
Goiás (CGE) divulgou o resultado do ranking 
de transparência das Organizações Sociais (OS) 
contratadas pelo governo estadual. Essa primei-
ra avaliação da transparência das OS em 2022 foi 
realizada em parceria com o Tribunal de Contas 
do Estado de Goiás (TCE) e teve a cooperação da 
Secretaria de Saúde e da Secretaria de Adminis-
tração, que gerem esses contratos.
 Segundo o controlador-geral do Estado, 
Henrique Ziller, o ranking das Organizações So-
ciais é um projeto inovador que busca promover 
a total transparência das páginas de acesso à in-
formação dos contratos de gestão firmados pelo 
governo de Goiás. “O foco foi direcionado a um 
setor do Estado que executa recursos de mais de 
R$ 3 bilhões por ano e que atende um aspecto vi-
tal da sociedade”, afirma.
 Em 2019, a CGE realizou uma avaliação 
da transparência das OS em que os requisitos 
levados em consideração foram em uma quanti-
dade e rigor menores em relação aos portais de 
transparência dos órgãos estaduais. Como resul-
tado, desconsiderando-se as discrepâncias, o por-
centual médio da avaliação de transparência das 
OS naquele momento inicial chegou próximo aos 
20%, considerado muito baixo.
 A avaliação atual, iniciada em 2021, foi 
completa e rigorosa, aplicando as várias legisla-
ções e requisitos exigidos, após um longo perío-
do dedicado às consultorias e alinhamentos dos 
técnicos da área na CGE junto aos responsáveis 
nas OS e nas secretarias envolvidas (Saúde e Ad-
ministração). Com isso, o porcentual médio da 
avaliação subiu consideravelmente e alcançou 
patamares superiores a 60%. Deste resultado 
devem ser retirados os índices dos três últimos 
colocados, que se referem a contratos firmados 
recentemente e nos quais as páginas de acesso à 
informação ainda não estão completamente im-
plementadas.
 Os destaques ficaram para a Organiza-
ção das Voluntárias de Goiás, OS ligada à Secre-
taria de Administração, que alcançou o índice de 

 Em comemoração ao aniver-
sário de 10 anos de vigência da Lei de 
Acesso à Informação (LAI), foi lançado 
no último dia 18 de maio, no Congres-
so Nacional, o livro “10 anos da Lei de 
Acesso à Informação: limites, perspec-
tivas e desafios”, em audiência pública 
na Câmara dos Deputados. O Governo 
de Goiás teve três artigos escolhidos 
para integrarem o livro. Os trabalhos 
apresentam resultados de projetos 
voltados à ouvidoria e à transparên-
cia, desenvolvidos nos últimos três 
anos pela Controladoria-Geral do Es-
tado de Goiás (CGE).
 A obra reúne artigos e entrevis-
tas de alguns órgãos públicos e de insti-
tuições de ensino e pesquisa do Brasil e 

 A Ouvidorias em Rede – Goiás, 
em parceria com a Controladoria-Geral 
do Estado (CGE-GO), realizou, dia 17 de 
maio, o encontro “Dez anos da LAI: uma 
história que merece ser compartilhada”. 
O superintendente de Participação Cida-
dã da CGE e atual coordenador da Ouvi-
dorias em Rede, Danilo Borges Carvalho, 
destacou que o evento, realizado no audi-
tório do Tribunal de Justiça de Goiás, co-
memorou o aniversário de vigência da Lei 
nº 12.527/11, Lei de Acesso à Informação 
(LAI), norma que regula o direito à infor-
mação produzida pelos órgãos públicos 
brasileiros.
 Além da comemoração, o evento 
reuniu os profissionais que atuam nas 
ouvidorias para participarem de debates, 
apresentações e painéis, compartilhando 

 A CGE promoveu, em 15 de maio, 
o 1º Encontro Estadual das Secretarias Exe-
cutivas e Escritórios de Compliance do Go-
verno de Goiás. Participaram cerca de 200 
servidores que estão à frente do Programa 
de Compliance Público (PCP) nos órgãos e 
entidades estaduais e que receberam infor-
mações sobre andamento e resultados dos 
quatro eixos do programa – ética, transpa-
rência, responsabilização e gestão de riscos.
 A abertura do evento foi realizada 
pelo controlador-geral do Estado, Henrique 
Ziller, que agradeceu o trabalho dos servido-
res na implementação do PCP, trabalho esse 
que tem elevado a qualidade da gestão admi-
nistrativa e financeira do Governo de Goiás. 
O PCP está implantado nas 48 pastas do Po-
der Executivo goiano e desde 2019, quando 
foi criado pelo governador Ronaldo Caiado, 
promoveu a redução dos níveis dos mais de 

 De 11 a 13 de maio, servidores da 
Controladoria-Geral do Estado de Goi-
ás (CGE-GO) ministraram o curso “Pro-
grama de Integridade e Gestão de Risco: 
práticas e experiências da CGE Goiás” aos 
membros do Comitê de Governança, Inte-
gridade e Risco (CGIR) da Controladoria-
-Geral do Estado do Tocantins (CGE-TO), e 
aos membros do Conselho de Governança 
Pública, também do Tocantins (CGov-TO).
 O objetivo do curso foi capacitar 
os gestores e servidores tocantinenses 
nos modelos, práticas e experiências do 
Governo de Goiás na implantação e no su-
cesso do Programa de Compliance Públi-
co do Poder Executivo (PCP), o maior pro-
grama de integridade executado entre os 
estados brasileiros. Foram responsáveis 
pela capacitação o gerente de Complian-
ce da CGE-GO, Adriano Abreu de Castro; 

Acompanhe a CGE nas redes 

Em parceria com o Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), a 
CGE lançou ferramenta que permite à população acesso a dados e informações referentes às 
manifestações realizadas junto ao Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo do Estado de Goiás

Cláudio Martins Correia é superintendente 
de Inspeção da Controladoria-Geral do 
Estado de Goiás

Por Cláudio Martins Correia

Órgão de controle interno de Goiás, a CGE ampliou requisitos para avaliação das páginas 
de acesso à informação das organizações sociais que mantêm contrato de gestão com a 
administração estadual e que movimentam mais de R$ 3 bilhões por ano. Consultoria 
realizada pela CGE em parceria com a Secretaria de Administração e Secretaria da 
Saúde ajudou a elevar o índice de conformidade dos portais de transparência das OS. No 
quadro, vale ressaltar que as posições 26 a 28 são de contratos firmados recentemente, 
cujas páginas de acesso à informação ainda não estão completamente implementadas

Equipe da CGE, liderada pelo superintendente de Governo Aberto, Bruno Carvalho Cavalcante 
Rolim, participou do evento no Auditório Freitas Nobre, na Câmara dos Deputados

Evento, voltado para os profissionais que atuam nas ouvidorias em âmbito estadual, marcou 
comemoração dos dez anos de vigência da Lei nº 12.527/11, conhecida como Lei de Acesso à 
Informação (LAI)

Troca de experiências e informações sobre o andamento e resultados dos quatro eixos do 
PCP (ética, transparência, responsabilização e gestão de riscos) foram o mote do 1º Encontro 
Estadual das Secretarias Executivas e Escritórios de Compliance do Governo de Goiás

Servidores goianos promovem capacitação em curso para membros do Conselho de 
Governança Pública do Estado do Tocantins e do Comitê de Governança, Integridade e Risco 
da CGE-TO

· Prazo médio de respostas: mede a 
quantidade de dias para responder às 
manifestações encaminhadas aos ór-
gãos;

·  Índice de confiabilidade no serviço de 
ouvidoria: mede o grau de confiabilida-
de do usuário no serviço da ouvidoria, 
que atribui uma nota de 0 a 10 ao res-
ponder a pesquisa de satisfação realiza-
da ao finalizar a manifestação;

·  Índice de resolutividade das manifes-
tações: mede o porcentual de resolutivi-
dade das manifestações, calculado a par-
tir das respostas do usuário à pergunta: 
“Sua demanda foi resolvida?”, realizada 
durante a pesquisa de satisfação;

·   Tipo de manifestação: identifica o por-
centual de manifestações classificados 
segundo o tipo – reclamação, denúncia, 
sugestões, elogios, solicitação, comuni-
cação e pedido de acesso à informação;

·  Principais assuntos e subassuntos de-
mandados aos órgãos.

 Além da importância para o ci-
dadão, o Painel oferece à Ouvidoria-Ge-
ral uma visão consolidada dos resultados 
alcançados pelas ouvidorias setoriais, 
tanto na média geral quanto específi-
cos. Para as ouvidorias setoriais, a fer-
ramenta permite também uma visão dos 
resultados de seu trabalho, cujos dados 
podem ser usados isoladamente ou em 
comparação com outras ouvidorias.
 Além do link direto (https://bit.
ly/3wSfzAF), o Painel de Dados pode ser 
acessado no site da CGE (www.contro-
ladoria.go.gov.br ), menu Ouvidoria , ou 
Acesso Rápido, na página inicial

 Na administração pública mo-
derna, o trabalho dos órgãos de controle 
interno, como é o caso da Controlado-
ria-Geral do Estado de Goiás (CGE), tem 
se mostrado cada vez mais eficiente no 
combate à corrupção e no comprome-
timento dos quadros técnicos de servi-
dores com a boa governança. O objetivo 
é entregar mais e melhores serviços e 
infraestrutura à população. E nesse sen-
tido, a Superintendência de Inspeção da 
CGE tem se destacado na engrenagem 
estadual.
 A inspeção é a atividade tradi-
cional de fiscalização da regularidade 
dos atos de gestão. No caso do acompa-
nhamento dos processos licitatórios, a 
CGE busca fazer sempre a análise quan-
do são lançados os termos de referência 
ou mesmo os editais. Verifica-se, prin-
cipalmente, a especificação do objeto, a 
quantidade estimada do produto ou ser-
viço e o preço que está sendo praticado. 
Se for encontrada alguma inconsistên-
cia, são encaminhadas aos gestores dos 
órgãos recomendações para adequação.
 Por determinação do governa-
dor Ronaldo Caiado, a área de inspeção 
deu um salto qualitativo e quantitativo 
em relação às entregas. Para isso, passou 
a priorizar a análise preventiva e edu-
cativa nos procedimentos de licitação e 
nos contratos feitos pelo Estado de Goi-
ás, agregando valor a esses processos e 
gerando economia potencial aos cofres 
públicos. A parceria com os gestores dos 
órgãos estaduais tem sido fundamental 
para essa melhoria.

 Nesses quase três anos e meio, 
a superintendência realizou cerca de 
mil inspeções preventivas e fiscaliza-
ções em diversas categorias de gasto 
governamental. Foram fiscalizados até 
o final de abril desse ano R$ 21,7 bilhões 
em licitações, chamamentos, inspeções 
e compras emergenciais para comba-
te ao coronavírus. O trabalho resultou 
na economia potencial de R$ 627,2 mi-
lhões, decorrentes das adequações e do 
atendimento, pelos órgãos estaduais, às 
recomendações expedidas pela CGE nos 
procedimentos de compras.
 O que chamamos de economia 
potencial é o valor que a atuação da ins-
peção preventiva consegue reduzir an-
tes que a despesa seja realizada, fruto da 
adequação dos processos licitatórios e 
dos contratos. Antigamente, a inspeção 
era um procedimento demorado e feito 
após os pagamentos terem sido realiza-
dos, o que dificultava muito mais a recu-
peração dos recursos públicos.
 Agora, o objetivo da CGE é re-
duzir essa economia potencial. Pode pa-
recer um contrassenso, mas não é. Isso 
porque, com a evolução do Programa de 
Compliance Público de Goiás, essa eco-
nomia tem ocorrido direto nos órgãos 
estaduais, por meio da qualificação dos 
processos administrativos, de forma 
que a inspeção tem encontrado cada vez 
menos problemas nos processos licitató-
rios. Ganha a sociedade.
 Outra ação desenvolvida pela 
Superintendência de Inspeção é a análi-
se dos nomes indicados para compor os 
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cargos das diretorias e conselhos das em-
presas estatais, conforme critérios estabe-
lecidos no Decreto nº 9.402/2019. Dentre 
estes critérios, são analisados a experiên-
cia profissional, formação acadêmica, re-
putação ilibada e notório conhecimento. A 
avaliação desses nomes serve de base para 
a tomada de decisão do governador sobre a 
nomeação dos indicados.
 O foco do trabalho de inspeção 
tem como principal objetivo melhorar o 
serviço público e que a sociedade possa ter 
cada vez mais certeza de que os recursos 
gerados com seus impostos são bem em-
pregados para promover a melhoria da 
qualidade de vida da população. Esse é nos-
so mantra e nele temos avançado.

82,62% e para a Secretaria de Estado da 
Saúde, que mesmo ampliando o número 
de OS de 16 para 27, aumentou também 
as notas das OS pelas quais são responsá-
veis, resultado de um grande esforço pela 
transparência do órgão, trabalho coor-
denado pela Superintendência de Perfor-
mance.
 Com a sequência desse trabalho, 
a intenção é alcançar em breve os 100% 

de transparência em todas as páginas 
das OS geridas pelo Estado. Para isso, os 
resultados agora passam por análise pela 
CGE, que continuará com a consultoria, 
além de serem estudados por uma mes-
tranda da Universidade Federal de Goiás. 
No segundo semestre de 2022, serão re-
alizadas ações de monitoramento e aper-
feiçoamento dos resultados atuais, segui-
dos de nova avaliação.

do exterior, analisando a LAI sob a pers-
pectiva dos seus resultados, importân-
cia, desafios e riscos e necessidade de 
aperfeiçoamento.
 O lançamento, que contou com 
a participação de uma equipe da CGE 
Goiás, foi realizado no Auditório Freitas 
Nobre, na Câmara dos Deputados, ante-
cedido por audiência pública sobre os 10 
anos da LAI, realizada na Comissão de 
Legislação Participativa. A obra foi orga-
nizada pela Sociedade Brasileira de Estu-
dos Interdisciplinares da Comunicação 
(Intercom), Associação Brasileira de Pes-
quisadores em Comunicação e Política 
(Compolítica) e Universidade de Brasília 
(UnB).

Projetos de Goiás

 Os três artigos apresentados 
pela CGE e que venceram a seleção para 
integrar o livro tratam de projetos desen-
volvidos pelo governo de Goiás entre 2019 
e 2021. O primeiro trata do tema “Trans-
parência Invasiva: possibilidades de atu-
ação para maximização do engajamento 
cidadão no contexto da Lei de Acesso à 
Informação do Estado de Goiás”.
 O segundo trabalho aborda o 
tema “Bloqueio e Qualidade: mecanis-
mos de aprimoramento do atendimento 
às solicitações de acesso à informação 
no âmbito do Sistema de Ouvidoria do 
Estado de Goiás”. No texto, os autores re-

forçam que a transparência, ao fornecer a 
informação solicitada, é aumentada quan-
do se faz com rapidez e assertividade.
 O terceiro artigo aprovado para 
a obra trata do tema “Inteligência Artifi-
cial como ferramenta de acessibilidade à 
informação: o caso do Estado de Goiás”. 
Em 2020, após ação conjunta com par-
ticipantes do projeto Agentes da Cida-
dania, identificou-se, por meio de mais 
de 800 relatos de usuários, obstáculos 
operacionais no Sistema de Ouvidoria do 
Estado de Goiás que dificultavam o enca-
minhamento de solicitações de acesso à 
informação pelos cidadãos.

Acesse o livro: https://10anoslai.com/

boas práticas e novos conhecimentos sobre produtos e servi-
ços, tendo como pano de fundo motivar as ouvidorias a inova-
rem e ampliarem seus projetos de transparência nos órgãos 
do poder público estadual.
 A programação do encontro contou com os lança-
mentos do Painel de Dados da Ouvidoria do Poder Executivo 
de Goiás e do livro “Lei de Acesso à Informação: itinerário de 
pesquisas, legados e perspectivas”, além das apresentações 

“Foco do cidadão: uso da LAI nos Projetos Agentes da Cidada-
nia e Embaixadores da Cidadania” e do “Momento Ouvideia”, 
com histórias contadas por ouvidores de órgãos e entidades 
da Ouvidorias em Rede – Goiás.
 A Ouvidorias em Rede – Goiás reúne as ouvidorias 
públicas de diferentes instituições e poderes do Estado e dos 
municípios goianos, bem como de algumas instituições fede-
rais com regionais em Goiás.

1.700 riscos identificados, que contam com 
3.600 ações de tratamento aprovadas.
 Por meio do PCP, as páginas de 
acesso à informação do Estado e de todos 
os órgãos e entidades estaduais apresen-
tam atualmente grau elevado de trans-
parência, de acordo com a metodologia 
da Associação dos Tribunais de Contas 
(Atricon), uma das mais rigorosas do País. 
Outro dado importante apresentado pela 
CGE é que, por meio das ações do PCP na 
administração, o governo estadual conse-
guiu uma economia potencial de R$ 1,67 
bilhão. Mais de 6.800 servidores estadu-
ais passaram pelas capacitações nos qua-
tro eixos e foram realizadas 114 auditorias 
baseadas em riscos (ABR).

 Os objetivos do PCP, o resumo dos 
resultados por eixo e a atuação esperada dos 
membros dos escritórios de compliance e 
das secretarias executivas de compliance fo-
ram apresentados nas apresentações do su-
perintendente de Correição Administrativa 
da CGE, Bruno Mendes; superintendente de 
Inspeção, Cláudio Martins; superintendente 
de Governo Aberto, Bruno Rolim; superin-
tendente de Participação Cidadã (em subs-
tituição), Andrei Azevedo; e pelo assessor de 
Controle Interno da Secretaria de Meio Am-
biente, José Augusto Carneiro.
 Representantes dos escritórios de 
compliance de alguns órgãos também com-
partilharam experiências e resultados positivos 
alcançados em suas pastas a partir da execução 

do Programa de Compliance Público. Pela Se-
cretaria de Segurança Pública, a apresentação 
foi realizada pela 1º Tem PM Priscilla Andrade, 
da Secretaria de Segurança Pública; Haroldo 
Aquegawa, da Saneago; Mariana Máximo, da 
Juceg e Valéria Carvalho, da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
 Em continuidade à formação, os 
integrantes dos escritórios de complian-
ce também participaram, em maio (17/5 e 
31/5), de duas oficinas on-line, com os temas 
“Propósito da Gestão de Riscos e os mode-
los sugestivos de documentos da Gestão de 
Riscos” e “O Processo de Avaliação de Ris-
cos da ISO 31.000/2018: Monitoramento, 
análise crítica, registro e relato”, cada uma 
com duas horas de duração.

o assessor de Harmonização e Gestão Estratégica da pasta, 
Antônio Fábio Jubé Ribeiro e a consultora da CGE-GO e as-
sessora de Controle Interno da Secretaria da Saúde de Goiás, 
Alessandra Scartezini.
 Para o controlador-geral do Estado de Goiás, Henri-
que Ziller, a partir da implantação do Programa de Complian-

ce Público pelo governador Ronaldo Caiado no segundo mês 
de seu governo, a gestão administrativa e financeira de Goiás 
apresentou saltos de excelência. “Os resultados alcançados 
nesses três anos em todos os órgãos e entidades do Poder 
Executivo referendam o sucesso dessa iniciativa, que já serve 
de modelo para outros estados”, afirmou.
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