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EXECUÇÃO ANO 2021 

 
Em um ano atípico em razão da pandemia de Covid-19 e de nova modalidade de trabalho 

estabelecida (presencial e teletrabalho) os números apresentados no Relatório de Gestão 

2021 da Controladoria Geral do Estado de Goiás refletem pilares institucionais de busca 

pela excelência nas suas ações, promoção da confiança na gestão governamental, 

incentivo à participação da sociedade na gestão pública e promoção do controle social. 

Resultados significativos podem ser conferidos no documento, seja na ótica das 

perspectivas adotadas, nos objetivos estratégicos ou na execução dos programas 

governamentais os quais exprimem os valores CGE - foco no cidadão, integridade, 

profissionalismo, efetividade, humanidade e sensibilidade e demonstram, a cada ano, o 

fortalecimento da instituição. 

 

PANORAMA GERAL DE METAS E INDICADORES DO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – ANO 2021 

 
METAS: 67% das 32 metas planejadas apresentaram valores igual ou superior a 75% 

mantendo os patamares do ano anterior, destacando que a pandemia deCovid-19 afetou 

a continuidade de projetos e ações previstas na perspectiva cliente e sociedade 

sobretudo na interlocução e participação com o cidadão (objetivo 2 e objetivo 6) bem 

como na ampliação de relações e alianças estratégicas e incremento de receita via 

captação de recursos (objetivo 4). 

INDICADORES: Os dados demonstram que 96% dos 17 indicadores alcançaram patamares 

iguais ou superiores a 75% no ano de 2021, 23% a mais que o ano anterior (73%). 

 

 

A análise da execução do Programa de Apoio Administrativo e dos dois programas 

Finalísticos da Controladoria, Compliance Público e Participação e Controle Social 

demonstram resultados expressivos sobretudos nos dois primeiros que tem seu foco 

para dentro da gestão institucional. O Programa de Apoio Administrativo obteve pleno 

atendimento das metas e indicadores desenhados para o ano de 2021 (100%) e o 

Programa Compliance registrou80% das metas e 99% dos indicadores com valores 

igual ou superior à 75%. 



O Programa Participação e Controle Social que tem um olhar de interlocução com a 

sociedade e o cidadão sofreu ainda reflexos da pandemia, mesmo assim, com 

resultados significativos - 56% das metas e 88% dos indicadores pactuados com 

realização igual ou superior à 75% 

 

 

A performance dos objetivos estruturados no Planejamento Estratégico da CGE foi 

muito positiva. Dos 10 (dez) objetivos estabelecidos, 07 (sete) tiveram suas metas com 

alcance maior ou igual a 75% ficando apenas 03 (três) objetivos com patamares entre 

50 à 70% de execução (objetivos 2, 4 e 6), os quais sofreram os efeitos restritivos na 

interlocução com a sociedade/ cidadão/ parceiros ou estabelecimento de novos 

critérios de priorização. No quesito indicadores, 100% dos 10 objetivos tiveram 

resultados com valores igual ou superior a 75%, o que é um excelente resultado 



    Clique AQUI para acessar a versão integral do documento.

https://drive.google.com/file/d/1DJdGye3pNZD0el3BLtP7vXToo_4IrUui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-_zziUIssc3RlDuf_ZVNidavTJ_1LVeZ


 


