
CGE divulga vencedores da edição 
2022 do Ranking do Programa de 
Compliance Público

“Por um dia mais feliz”: CGE 
promove campanha de arrecadação 
para o Dia das Crianças

CGE recebe certificação de 
nível 2 do IA-CM e homenageia 
servidores

Órgãos estaduais se destacam no 
índice de transparência

Gestão de Pessoas da 
CGE e da SES debatem 
Comunicação e Assédio

EXPEDIENTE

Ao longo do mês de setembro, as gerên-
cias de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas (GGDPs) da CGE e da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) promoveram, 
dias 2/9 e 14/9, os encontros “Comunica-
ção: via de mão dupla” e “Prevenção do 
Assédio: Precisamos falar disso”, com as 
psicólogas da Secretaria da Saúde e pro-
fessoras da Escola de Governo, Cláudia 
Resende Venturini e Juliana Cherobino 
de Resende. 

No primeiro evento, o tema comu-
nicação interpessoal e suas barreiras no 
ambiente de trabalho foi alvo de diversos 
questionamentos junto à plateia. Cláu-
dia Venturini explicou o processo da 
comunicação e o ilustrou como uma via 
de mão dupla. A psicóloga lembrou que 
toda comunicação está sujeita a ruídos 
que podem ter natureza: física, fisiológi-
ca, semântica e psicológica. “As emoções 
influenciam tanto emissores quanto re-
ceptores e por isso precisamos aprender 
como lidar quando estamos sequestra-
dos pelas emoções”, ensinou.

No segundo encontro, Juliana Che-
robino de Resende abordou o assédio 
moral e sexual no trabalho, as situações 

A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas informa 
que o Parecer Jurídico da PGE n.º 1454/2022 deu viabilidade ju-
rídica para exigência de CID (Classificação Internacional de Do-
enças) em atestados médicos ou de qualquer outro profissional 
da saúde, em atenção às exigências do eSocial. Deste modo, a 

Colaboradores da CGE e da Goiás Par-
cerias criaram, espontaneamente, um 
momento devocional na Controlado-
ria. Realizado semanalmente, sempre 
às segundas-feiras, às 8 horas, o en-
contro tem caráter ecumênico e bus-
ca propiciar um momento de reflexão 
sobre convivência, relacionamentos e 
espiritualismo, seguido de uma oração 
para começar a semana com o espíri-
to leve. Vale destacar que, na primeira 
segunda-feira de cada mês, o encontro 
ocorre no gabinete da Controladoria e, 
nas demais, no Espaço Entre, sempre 
às 8 horas. Todos são convidados!

Em comemoração ao mês do servidor público, a Escola de 
Governo do Estado de Goiás promove, até 27 de outubro, di-
versas palestras e oficinas, em parceria com vários órgãos 
da administração pública, voltadas ao interesse e ao aper-
feiçoamento dos servidores. Uma das atividades será minis-

A Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa/CGE), em conjunto 
com o Serviço de Segurança e Saúde 
no Trabalho do Servidor Público pro-
moveu, nos dias 12 e 13/9, a Semana 
Interna e Prevenção de Acidentes do 
Palácio Pedro Ludovico Teixeira – Si-
pat 2022, com o tema “A segurança é 
aliada da esperança!”. As atividades 
foram voltadas a todos os servidores 
e empregados públicos que atuam nas 
secretarias instaladas no Palácio.

A abertura do evento foi marca-
da por vacinação que disponibilizou 
doses de imunizantes contra H1N1 e 
Covid-19. Segundo levantamento da 
GGDP, entre os servidores da CGE, 
90 colocaram as doses das vacinas 
em dia. “Direção Defensiva”; “Assédio 
Moral: Consequências na saúde física 
e psicológica do servidor”; “Musicote-
rapia e suas vertentes” e “Ergonomia e 

O governo de Goiás divulgou os resulta-
dos da 4ª edição do Prêmio Goiás Mais 
Transparente. O destaque da edição 
2022 foi o aumento do índice de trans-
parência de todas as páginas de acesso 
à informação dos órgãos estaduais. Dos 
49 participantes, 36 alcançaram 100% 
de conformidade das informações que 
devem ser divulgadas nos portais, ava-
liados pela metodologia da Associação 
Brasileira dos Membros dos Tribunais 
de Contas (Atricon).

O prêmio é coordenado pela Con-
troladoria-Geral do Estado (CGE) e tem 
o objetivo de aprimorar a transparência 
das informações prestadas aos cidadãos. 
Foram avaliadas as páginas de acesso à 
informação de 49 órgãos e entidades es-
taduais, sendo 37 da administração dire-
ta e 12 da administração indireta.

Para se ter uma ideia do avanço al-
cançado este ano, em 2021, apesar de atin-
girem uma média alta na transparência, 
somente três órgãos chegaram a 100% de 
conformidade, ante os 36 que obtiveram 
100% neste ano. Na edição de 2022, dos 37 
órgãos da administração direta, 29 alcan-
çaram 100% de conformidade e a menor 
nota foi de 92,7%. Na administração indi-
reta, de 12 órgãos e entidades, sete tive-
ram pontuação de 100%.

Rigor
O prêmio leva em conta várias legis-

lações correlatas à área, como a LAI Fede-
ral, LAI de Goiás e resoluções da Atricon, 
num total de 22 normas, o que configura 
um dos rankings mais rigorosos do Bra-
sil. Em 2020, com a melhoria da metodo-
logia realizada em parceria com o Tribu-
nal de Contas do Estado de Goiás (TCE), 
nenhuma entidade atingiu 100%, sendo 
que a média de pontuação dos órgãos da 
administração direta foi de 86,37% e da 
administração indireta 72,11%. 

Para o controlador-geral do Estado, 
Henrique Ziller, os avanços registrados 
ao longo das quatro edições do Prêmio 
Goiás Mais Transparente refletiram na 

Até 11 de outubro, a Controladoria-Ge-
ral do Estado promove a campanha 
“Por um dia mais feliz”, com o objetivo 
de arrecadar livros, brinquedos, rou-
pas e chocolates para crianças de 2 a 16 
anos de idade. Serão beneficiados com a 
iniciativa os meninos e meninas do Ins-
tituto de Amparo e Aprendizagem ao 
Menor Carente (Iaamec), de Goianira, 
e do Orfanato Lar Maria de Nazaré, em 
Hidrolândia – instituições com as quais 
a CGE já tem parceria há mais de dois 
anos. As doações são colocadas em uma 
área devidamente preparada, em frente 
à Superintendência de Gestão Integra-
da (SGI). A colaboração de todos pode 
fazer a diferença na alegria de uma 
criança. Participe!

A Controladoria-Geral do Estado (CGE) 
divulgou os vencedores do Ranking do 
Programa de Compliance Público de 
Goiás (PCP), edição 2022. Participaram 
45 órgãos e entidades do Poder Execti-
vo estadual, responsáveis pela condu-
ção do maior programa de integridade 
em execução pelos estados brasileiros. 
Os participantes foram divididos em 
três grupos, de acordo com o número 
de servidores. Foram premiados os três 
melhores de cada grupo e, em razão do 
período eleitoral, o evento para entrega 
dos troféus será realizado em dezembro.

Ao divulgar os ganhadores do 
ranking, o controlador-geral do Estado, 
Henrique Ziller, fez a entrega de certi-
ficados em visita institucional aos diri-
gentes de cada pasta. O Ranking do PCP 
em 2022 teve como mais bem classifica-
dos os seguintes órgãos:

Grupo 3 (mais de 1.200 servidores)
1º lugar - Secretaria de Estado da Ad-

ministração (Sead);
2º lugar - Secretaria de Estado da Eco-

nomia (Economia);
3º lugar - Corpo de Bombeiros Militar 

do Estado de Goiás (CBM).

Grupo 2 (de 251 a 1.200 servidores)
1º lugar - Agência Goiana de Defesa 

Agropecuária (Agrodefesa);
2º lugar - Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel (Semad);

3º lugar - Agência Goiana de Infraes-
trutura e Transportes (Goinfra).

Grupo 1 (até 250 servidores)
1º lugar - Goiás Previdência (Goiás-

Prev);
2º lugar - Companhia de Investimen-

tos e Parcerias do Estado de Goiás (Goi-
ásParcerias);
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O controlador-geral do Estado, Henrique 
Ziller, reuniu toda equipe da CGE/GO, dia 
9/9, no auditório Mauro Borges do Palá-
cio Pedro Ludovico Teixeira (PPLT), para 
agradecer os servidores da pasta por essa 
conquista e para homenagear a equipe de 
gestores responsáveis pela coordenação e 
validação da Controladoria no nível 2 do 
Modelo de Capacidade de Auditoria In-
terna (IA-CM). Os gestores Valéria Correa 
Rocha e Antônio Fábio Jubé receberam 
placas comemorativas pelo trabalho. 

Henrique Ziller explicou que a CGE-
-GO e a Controladoria-Geral do Distrito 
Federal são os únicos órgãos de controle 
do país a conquistar o nível 2 do IA-CM 
e que a Controladoria-Geral da União 
(CGU), sempre parceira da controladoria 
goiana, está em vias de também alcançar 
esse avanço. 

Uma comissão de revisores indepen-
dentes do Conselho Nacional de Controle 
Interno (Conaci) esteve em Goiás no final 
do mês de agosto e avaliou, por meio de 
reuniões com as áreas técnicas da CGE-
-GO e em visitas a órgãos e entidades es-
taduais, o grau de maturidade do IA-CM 
e se Goiás atendeu todos os macropro-
cessos-chaves da atividade de auditoria 
interna (KPAs) do nível 2 da matriz do 
modelo. A comissão do Conaci também 
foi recebida pelo Governador Ronaldo 
Caiado.

Coordenador do trabalho sobre o 
IA-CM na CGE, Fábio Jubé parabenizou 

Atenção servidor, fique ligado: 
Atestados médicos sem CID não 
serão validados pela GGDP!

Encontro devocional reúne 
semanalmente colaboradores 
da CGE e da Goiás Parcerias

Em outubro, Escola de 
Governo oferece programação 
de palestras e oficinas aos 
servidores goianos

SIPAT 2022 movimentou 
o Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira com palestras e ações 
de prevenção

Controlador-Geral, Henrique Ziller, certifica dirigentes dos órgãos vencedores do 
PCP – Edição 2022. Solenidade de premiação será realizada em dezembro

Divulgados os resultados do Prêmio Goiás Mais Transparente. Dos 49 órgãos 
estaduais, 36 alcançaram nota máxima nos portais de transparência na 
edição de 2022

Comissão de revisores independentes do Conselho Nacional de Controle Interno 
(Conaci) irá validar se a CGE atingiu o nível 2 do Modelo de Capacidade de 
Auditoria Interna (IA-CM)

Na foto, da esquerda para a direita, a gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
da CGE, Cláudia Ferreira; as psicólogas da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e 
professoras da Escola de Governo, Juliana Cherobino de Resende e Cláudia Resende 
Venturini e o superintendente de Gestão Integrada da CGE-GO, Ednílson Lins

Participantes e integrantes da CIPA que prestigiaram a Sipat 2022

3º lugar - Secretaria de Estado da Casa 
Civil.

O ranking do PCP é realizado desde 
2019, quando o programa foi implantado na 
administração estadual. Por conta das limi-
tações impostas pelo período eleitoral, este 
ano a avaliação dos itens do ranking se con-
centrou no primeiro semestre. Uma novida-
de da edição 2022 foi a inclusão do quesito 
da efetividade da gestão dos projetos gover-
namentais, monitorado pela Secretaria-Ge-
ral da Governadoria e que considerou o grau 
de transparência e efetividade da gestão 
desses projetos.

Segundo Ziller, “a CGE fez alguns 
ajustes no ranking desse ano. O que cons-
tatamos na condução do programa desde 
2019 é que os órgãos passaram a se em-
penhar cada vez mais para se destacarem 
no ranking, promovendo uma competição 
sadia e na qual todos saem ganhando. Os 
participantes notaram os benefícios que o 
Programa de Compliance Público traz para 
a gestão e para a economia de recursos, que 

possibilita mais e melhores serviços 
para a população”.

Entre os quesitos pontuados no 
Ranking do PCP estão o número de ser-
vidores certificados em compliance, com 
cursos de 180 horas; divulgação sobre os 
quatro eixos do programa, que são ética, 
transparência, responsabilização e ges-
tão de riscos; aplicação e resultado de 
questionário sobre internalização da éti-
ca e a pontuação obtida no Prêmio Goiás 
Mais Transparente, que avalia os portais 
de transparência dos órgãos estaduais.

Também foram pontuados o aten-
dimento às recomendações corretivas 
e de controle emitidas pela CGE, bem 
como às recomendações da CGE em lici-
tações e aditivos contratuais; o estímulo 
à celebração de Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) com servidores, nas 
hipóteses permitidas por lei; a resoluti-
vidade das ouvidorias às manifestações 
dos cidadãos e a avaliação da gestão dos 
riscos corporativos.

prestação de dados mais completos e con-
fiáveis da administração estadual para a 
consulta de jornalistas, pesquisadores e da 
comunidade em geral. Confira os órgãos e 
entidades que alcançaram pontuação máxi-
ma na premiação:

Administração direta (100%)
Agência Brasil Central de Comunicação
Agência Goiana de Regulação
Agência Goiana de Defesa Agropecuária
Corpo de Bombeiro Militar de Goiás
Controladoria-Geral do Estado
Delegacia-Geral de Administração Penal
Delegacia-Geral de Polícia Civil
Secretaria da Economia
Agência Goiana de Assistência Técnica, 

Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária
Fundação de Amparo à Pesquisa
Agência Goiana de Infraestrutura e 

Transportes
Goiás Previdência
Instituto de Assistência dos Servidores   

Públicos de Goiás
Junta Comercial do Estado de Goiás
Procuradoria-Geral do Estado
Polícia Militar do Estado de Goiás

Secretaria de Administração
Secretaria de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento
Secretaria da Casa Civil
Secretaria da Comunicação
Secretaria de Desenvolvimento e 

Inovação
Secretaria de Governo
Secretaria-Geral da Governadoria
Secretaria de Meio Ambiente e Desen-

volvimento Sustentável
Secretaria da Saúde
Secretaria de Indústria, Comércio e 

Serviços
Secretaria da Segurança Pública
Universidade Estadual de Goiás
Vice-Governadoria

Administração indireta (100%)
Agência de Fomento de Goiás
Agência Goiana de Gás Canalizado S.A.
Agência Goiana de Habitação
Companhia Celg de Participações S.A.
Companhia de Investimentos e Parce-

rias do Estado de Goiás
Companhia de Saneamento de Goiás S.A.
Goiás Telecom

os colegas, ressaltando que a qualidade da 
gestão de riscos disseminada pela CGE, 
fruto do trabalho de todos, certamente im-
pressionou os avaliadores. Valéria Rocha 
lembrou que por sua complexidade, a cul-

tura do IA-CM demorou um pouco para 
ser assimilada no órgão, mas agora que 
o órgão alcançou o nível 2, a meta é che-
gar aos próximos níveis.

SERVIDOR

RANKING

CAMPANHA

que os envolvem, como detectá-los e, sobre-
tudo, como pedir ajuda e reagir diante das 
situações. Ela falou ainda sobre condutas a 
serem desenvolvidas pelos colegas, no am-
biente corporativo, a fim de evitar mal-en-

tendidos relacionados a essas situações.
As duas palestras constam no siste-

ma de capacitação da CGE e puderam ser 
lançadas no Plano de Desenvolvimento In-
dividual (PDI) dos servidores interessados.

partir de 29 de setembro de 2022, os atestados encaminhados 
pelos colaboradores à GGDP deverão constar, obrigatoriamente, 
a CID. Caso não contenham, deverão ser encaminhados à Junta 
Médica do Estado para validação, independentemente da quan-
tidade de dias.

trada pelo Superintendente de Correição Administrativa da 
Controladoria-Geral do Estado (CGE), Bruno Mendes Dias, 
que abordará o tema “Ética na administração: da teoria à 
prática”. A palestra ocorre no dia 19/10, das 9 às 11 horas, 
com inscrições abertas até 17 de outubro.

Ginástica laboral” foram temas das pales-
tras ministradas. 

Durante os dois dias, houve aferição 
de pressão, teste glicêmico e limpeza de 
pele, além da distribuição de gotinhas ho-

meopáticas contra a Dengue, realiza-
da pelo Centro Estadual de Medicina 
Integrativa e Complementar (Cremic). 
Os servidores também participaram 
do sorteio de brindes.


