
Inscrições para o Programa de 
Compliance Público Municipal
de Goiás começam em março

CGE-GO presta consultoria ao
Mato Grosso sobre gestão de riscos

Portal de Dados Abertos do governo 
de Goiás conta com informações 
estruturadas e facilita o trabalho de 
pesquisadores, jornalistas e cidadãos 

CGE apresenta à Saneago os 
benefícios do Termo de Ajustamento 
de Conduta

CGE Goiás coordenará o Fórum 
Permanente de Combate à Corrupção 
no Estado de Goiás

Auditores da CGE do Mato Grosso do 
Sul conheceram modelo de auditoria 
interna adotado pelo governo de Goiás

Pesquisa confirma que servidores 
goianos aprovam o Programa de 
Compliance Público

Atuação da CGE Goiás ajudou a 
definir modelo de construção e 
gestão do Complexo Oncológico 
de Referência de Goiás

CGE Goiás lança o projeto Estudantes 
de Atitude 2023 em parceria com a 
Secretaria da Educação

Projeto é citado em artigo de universidade alemã

Técnicos do Espírito Santo também estiveram
na CGE Goiás
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Edição do PCM em 2023 contará com vagas para 40 municípios e inscrições 
estão abertas. Participantes contarão com assessoramento da CGE, TCM e 

FGM para implantar o Compliance na gestão 

A CGE-MT buscou a controladoria goiana para conhecer a metodologia de trabalho nas áreas de planejamento, 
operação e implantação do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM)

O Portal Dados Abertos Goiás está no ar e objetivo é fortalecer a transparência 
e o controle social sobre os gastos públicos e as ações administrativas. Todos os 

órgãos do governo estadual deverão subir dados para o portal

Equipe da CGE-GO apresentou os resultados e as boas práticas realizadas pelos órgãos e
entidades da administração estadual na celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)

As instituições integrantes do 
Fórum Permanente de Combate 
à Corrupção no Estado de Goiás 
(FOCCO-GO) elegeram no dia 10/2, 
em reunião por videoconferência, 
a Controladoria-Geral do Estado 
de Goiás (CGE) como órgão 
coordenador do Colegiado, 
com mandato de um ano. O 
controlador-geral do Estado, 
Henrique Ziller, será coordenador 
executivo e o secretário de 
Controle Externo do Tribunal 
de Contas da União em Goiás, 
Paulo Henrique Nogueira, será o 
coordenador adjunto.

Os dois dirigentes estiveram 
reunidos na CGE dia 14, para 
alinhar as principais ações 

Auditores da CGE-MS receberam das mãos dos autores dois exemplares
do livro “Gestão de Riscos na Prática – Conceitos, Desafios e Resultados

no Estado de Goiás”

Pesquisa inédita realizada pelo Instituto Mauro Borges e 
Controladoria-Geral do Estado indica receptividade ao programa

e como ele pode subsidiar os gestores na tomada de decisões

Governador Ronaldo Caiado assina ordem de serviço para início da construção do CORA. CGE-GO atuou com os serviços de consultoria e articulação 
junto aos órgãos executores e integra Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria firmada pelo Termo de Colaboração

Inscrições estão abertas e podem participar todas as escolas públicas estaduais. Premiação será em outubro, com ganhadores dividindo R$ 500 mil em dinheiro

Subcontrolador de Governo Aberto e Participação Cidadã, Diego Ramalho 
Freitas, discursa na abertura da Edição 2023 do projeto

A CGE Goiás tem se destacado como 
vitrine de boas práticas de controle 
interno para as demais controladorias 
do país. Servidores da Secretaria de 
Controle e Transparência do Espírito 
Santo (Secont) estiveram em Goiânia 
no final de fevereiro para conhecer 
as ações que levaram a CGE a ser 
a primeira a alcançar o Nível 2 do 
Modelo de Capacidade de Controle 
Interno (IA-CM), concedido em 2022 

No dia 24 de fevereiro foram 
assinados o termo de cooperação 
e o edital de chamamento público 
para o Programa de Compliance 
Público Municipal (PCM), edição 
2023. Assinaram o documento 
o controlador-geral do Estado, 
Henrique Ziller; o presidente do 
Tribunal de Contas dos Municípios 
(TCM), Joaquim de Castro e o pre-
sidente da Federação Goiana dos 
Municípios (FGM), Haroldo Naves.

Segundo Henrique Ziller, o 
PCM desse ano contará com vagas 
para 40 municípios, divididos em 
categorias, por número de habitan-
tes. As inscrições são facultativas e 
ficarão abertas entre 6 de março e 
21 de março, no site da CGE Goiás 
(www.controladoria.go.gov.br/
pcm). 

O Programa de Compliance Pú-
blico Municipal tem como objetivo 
estabelecer nas administrações 
das cidades goianas um conjunto 
de procedimentos e estruturas des-
tinados a assegurar a conformida-
de dos atos de gestão com padrões 
morais e legais, bem como garantir 
o alcance dos resultados das 
políticas públicas e a satisfação dos 

Auditores da Controladoria Geral 
de Mato Grosso (CGE-MT) conhe-
ceram, em fevereiro, o trabalho de 
consultoria da Controladoria-Ge-
ral do Estado de Goiás (CGE-GO) 
para implantação da gestão de 
riscos nos órgãos do Poder Execu-
tivo Estadual. A apresentação foi 
realizada por videoconferência, 
com a participação do controlador-
-geral de Goiás, Henrique Ziller, e 
do secretário-controlador geral de 
Mato Grosso, Paulo Farias.

A explanação foi solicitada 
pela CGE-MT no contexto da reali-
zação do diagnóstico institucional 
para estudar a possibilidade de 
alteração da forma de trabalho do 
órgão. A ideia dos mato-grossenses 
é conhecer um pouco mais do mo-
delo utilizado pela CGE-GO para 
servir de referência na execução 
de trabalho semelhante em Mato 
Grosso. “A direção que a CGE-GO 
está é exatamente a direção que 
nós da CGE-MT queremos seguir, 

Por meio do Decreto nº 10.176, de 
dezembro de 2022, o governo de 
Goiás instituiu a política estadual 
de dados abertos. O documento de-
termina as diretrizes para criação 
de mecanismos de disseminação 
de informações estruturadas, 
seguindo padrões internacionais 
de transparência. A Controladoria-
-Geral do Estado (CGE) é o órgão 
responsável por monitorar a apli-
cação do dispositivo legal e, tam-
bém, a primeira a implementar o 
Plano de Dados Abertos (PDA).

O superintendente de Governo 
Aberto da CGE, Bruno Rolim, 
afirma que o propósito é fomen-
tar a utilização destes dados pela 
população, como instrumento de 
poder popular e de fortalecimento 
democrático, de tal forma que os 
cidadãos possam reivindicar seu 
espaço na tomada de decisões.

O superintendente de Correição 
Administrativa da Controladoria-
-Geral do Estado (CGE-GO), Bruno 
Mendes, e o Gerente de Resolução 
Consensual de Conflitos, Luís 
Fernando Carregal, tiveram 
uma reunião de trabalho com a 
Comissão de Ética da Saneamento 
de Goiás S.A (Saneago), no último 
dia 24/2.

O objetivo foi apresentar à 
comissão da empresa o Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC), 
instrumento previsto no Estatuto 
dos Servidores Públicos e utili-
zado pelo governo de Goiás como 
forma alternativa aos processos 
disciplinares que envolvam trans-
gressões disciplinares de menor 
potencial ofensivo. Os técnicos 
da CGE reforçaram os benefícios 
trazidos pelo TAC, tanto para a 
administração pública quanto 
para os servidores.

Foram apresentados os 
resultados e as boas práticas rea-
lizadas pelos órgãos e entidades 
da administração estadual na 
celebração do TAC, com destaque 

Servidores da Controladoria-Ge-
ral do Estado do Mato Grosso do 
Sul fizeram uma visita técnica 
à CGE Goiás, nos dias 15 e 16/2, 
para conhecer de perto as ações 
que levaram a controladoria 
goiana a ser a primeira do país a 
alcançar o Nível 2 do Modelo de 
Capacidade de Controle Interno 
(IA-CM), concedido em 2022 pelo 
Banco Mundial e pelo Conselho 
Nacional de Controle Interno.

Os auditores sul-mato-gros-
senses Leonardo Motta e Patrícia 
Salamene foram recebidos pelo 
controlador-geral do Estado, 
Henrique Ziller, pelo assessor 
de Gestão Estratégica, Antônio 
Fábio Jubé e pela gestora Valéria 
Rocha, responsáveis pela coorde-
nação do IA-CM na CGE-GO.

Leonardo e Patrícia partici-
param de apresentações e discus-
sões com diversas áreas da CGE 
Goiás para entender como foi o 

Em parceria com a Controlado-
ria-Geral do Estado (CGE), o Insti-
tuto Mauro Borges de Estatísticas 
e Estudos Socioeconômicos (IMB) 
realizou, em 2022, uma pesquisa 
de opinião com servidores públi-
cos estaduais sobre o nível de co-
nhecimento que os trabalhadores 
têm do Programa de Compliance 
Público do Poder Executivo do 
Estado de Goiás (PCP).

De acordo com o superinten-
dente de Auditoria da CGE, Luís 
Henrique Crispim, “como todo 
grande programa, que tem a pre-
tensão de se tornar um processo 
contínuo no setor público, é ne-
cessário que sejam feitas revisões 
periódicas”.

Os resultados da pesquisa, 
que abrangeu 45 órgãos da ad-
ministração estadual, integram 
o Relatório Anual de Atividades 
2022 do IMB, divulgado em janei-

O Governo de Goiás assinou, 
dia 13/2, ordem de serviço para 
o início das obras do Complexo 
Oncológico de Referência de Goiás 
(CORA). A definição dos modelos 
de construção e de gestão da nova 
unidade hospitalar de tratamento 
do câncer contou com participação 
da Controladoria-Geral do Estado 
(CGE), que atuou com os serviços de 
consultoria e articulação junto aos 
órgãos executores, na concepção 
do plano de trabalho e na iden-

A Controladoria-Geral do Estado 
de Goiás (CGE-GO), em parceria 
com a Secretaria de Estado da 
Educação, lançou no dia 15 de 
fevereiro o projeto Estudantes de 
Atitude – edição 2023. O lançamen-
to fez parte da programação do 3º 
Encontro de Gestores da Rede Pú-
blica Estadual, realizado no Centro 
de Convenções de Anápolis.

O projeto foi criado com o 
objetivo de promover a prática da 
cidadania e a participação social 
dentro das escolas públicas. Por 
meio de uma competição gamifi-
cada e a partir de uma auditoria 
cívica na escola, os alunos são 
estimulados a desenvolver ativida-
des relacionadas à transparência, 

O projeto Estudantes de Atitude, que é 
realizado desde 2019 pelo governo de 
Goiás, por meio de parceria da Contro-
ladoria-Geral do Estado (CGE) com a Se-
cretaria de Estado da Educação (Seduc), 
foi citado em um artigo publicado na 
Universidade de Münster, na Alemanha.

Escrito pela Profa. Dra. Gisele Cra-
veiro (CoLab/USP) e pelas doutorandas 
do PPGE/UFBA, Lilian Bartira e Carla 
Aragão, o texto “Educação política 
em contexto escolar: o caminho da 
auditoria cívica mediada pela tecno-
logia digital (Political education in a 
school context: the path of civic audit 
mediated by digital technology)” está 
publicado no data blog da Universidade 
de Münster e disponível no endereço: 
https://data-talks.uni-muenster.de/
page30791903.html. 

cidadãos, fomentando a gestão de 
riscos, a ética e o governo aberto.

O PCM é coordenado pela 
CGE que, juntamente com o TCM 
e a FGM, darão aos municípios 
participantes todo o suporte na 
capacitação dos servidores e na 
implantação das normas legais e 
da gestão de riscos para assegurar 
a melhoria das boas práticas em 
gestão administrativa. Assim como 
no projeto-piloto em 2022, que con-
tou com 14 participantes, haverá 
novamente um ranking, com as 
devidas premiações e destaques.

Saiba mais
O PCM 2023 terá como eixo 

principal a gestão de riscos. Na 
versão do ano passado, os partici-
pantes destacaram o interesse de 
aprofundar os conhecimentos nas 
áreas de contratos e convênios, 
pela dificuldade em contratar 
e cobrar a entrega. O tempo de 
duração das ações foi ampliado, 
com encerramento previsto para 
dezembro desse ano. Qualquer um 
dos 246 municípios goianos pode 
participar, sendo que a adesão 
é facultativa. Para se inscrever, 

de atuar como consultoria e de 
basear a atuação em referenciais 
teóricos”, observou Paulo Farias.

Ziller destacou que a CGE-GO 
está focada em auxiliar os órgãos 
no alcance de seus objetivos estra-
tégicos, em benefício à população. 

Gabriela Pio, mantenedora 
de dados do novo Portal de Dados 
Abertos, explicou que ao longo 
da elaboração do PDA da CGE 
considerou-se que a maior parte 
das pessoas não dispõe de tempo, 
interesse ou mesmo familiaridade 
para processar dados para análise 
de políticas públicas. E levando 
em consideração as boas práticas 
em dados abertos, a CGE optou 
pelas abordagens de priorização 
de dados, cruzando informações 
de manifestações de ouvidoria, 
opinião pública e especializada; 
com estímulos ao uso dos dados 
pela imprensa, universidades, 
pesquisadores e terceiro setor.

A iniciativa vem se somar a 
uma série de experiências bem-
-sucedidas, obtidas a partir do 
Programa de Compliance Público 
de Goiás (PCP), de forma a reforçar 

ética, controle social, voluntariado 
e prevenção à violência.

As escolas estaduais interes-
sadas em participar podem se ins-
crever no projeto até 16 de março 
pelo site www.estudantesdeatitu-
de.go.gov.br/2023 . Na edição desse 
ano não há limite de vagas para 
inscrição e cerca de 1.100 unidades 
educacionais poderão participar. 
Em 2022, foram abertas vagas para 
500 escolas.

Cidadania
Na cerimônia de lançamento 

do Estudantes de Atitude, o con-
trolador-geral do Estado, Henrique 
Ziller, destacou que, ao participa-
rem do projeto, os estudantes têm 

basta que o responsável do muni-
cípio acesse o formulário no botão 
“inscrições 2023”, forneça os dados 

Para tanto, segundo o controlador, 
a CGE-GO utiliza como referen-
cial o Modelo de Capacidade de 
Auditoria Interna (IA-CM), o 
planejamento estratégico e o plano 
operacional das atividades de 
controle do órgão. “Internamente, 

a oportunidade de exercerem seus 
direitos como cidadãos.
Como novidades desta edição, 
Ziller citou o aumento nos valores 
das premiações e a regionalização, 
com as 40 Coordenações Regionais 
de Educação sendo as responsáveis 
pela mobilização das escolas e o 
principal ponto de apoio para os 
professores e alunos.

Incentivo
Para a secretária estadual de 

Educação, Fátima Gavioli, o pro-
jeto é uma ação muito importante 
ao estimular alunos no sentido de 
buscar melhorias para o ambiente 
escolar, comparando o aluno a um 
“auditor-mirim”, que fiscaliza e 

solicitados do seu município e res-
ponda algumas perguntas contidas 
no documento.

acompanha sua realidade local no 
âmbito da comunidade escolar.

O subcontrolador de Governo 
Aberto e Participação Cidadã da 
CGE, Diego Ramalho, apresen-
tou os detalhes e as mudanças 
da edição 2023. O Estudantes de 
Atitude será dividido em duas 
etapas: Regional e Estadual. A 
premiação final, com cerca de 
R$ 500 mil em dinheiro para as 
escolas, professores e alunos, será 
realizada em outubro. Os alunos 
e rofessores vencedores também 
ganharão viagem para uma cidade 
turística. Confira o regulamento 
com todas as informações no site 
www.estudantesdeatitude.go.gov.
br/2023.
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processo de mudança cultural 
da organização para cumprir os 
rígidos padrões internacionais 
do IA-CM. Eles também coleta-
ram modelos de documentos e 
conheceram as práticas adotadas 
pela administração pública goia-
na para uma auditoria interna 
moderna e efetiva.

De acordo com Leonardo 
Motta, eles conheceram as boas 
práticas da CGE com relação ao 
IA-CM para que possam cons-
truir uma auditoria mais eficaz. 
“Nossos objetivos foram atingi-
dos e só temos a agradecer aos 
servidores da CGE-GO”, afirmou. 
Eles também receberam das 
mãos dos autores dois exempla-
res do livro Gestão de Riscos na 
Prática – Conceitos, Desafios e 
Resultados no Estado de Goiás, 
escrito por Henrique Ziller, Luís 
Henrique Crispim, Adriano de 
Castro e Mara Borges.

ro. Eles indicaram que pelo me-
nos 79,3%, dos 6.908 servidores 
ouvidos possuem algum entendi-
mento sobre o PCP. Tanto entre 
subordinados quanto chefes. Do 
total de respondentes, 89% não 
possuem função de chefia. Entre 
os 11% restantes, 83% ocupam 
cargos de gerência e 17% de supe-
rintendência.  

A pesquisa também apontou 
que, ao receber orientações sobre 
responsabilização, os servidores 
se sentem mais seguros. “Foi 
aferido, por exemplo, o grau de 
conhecimento sobre o novo códi-
go de ética lançado em 2021 pelo 
governo de Goiás, ou, no caso 
da transparência, que tipo de 
informação merece ser pública 
e ou restrita ao setor público. Na 
responsabilização, foi verificada 
a percepção dos servidores o tipo 
de atitude ou ação merece ou 

tificação e gestão dos riscos que 
poderiam impactar na concretiza-
ção do projeto.

A CGE também comporá a 
Comissão de Monitoramento e 
Avaliação da parceria firmada 
pelo Termo de Colaboração entre o 
Estado de Goiás, por meio da Secre-
taria da Saúde e da Agência Goiana 
de Infraestrutura e Transportes 
(Goinfra) com a Fundação Pio XII, 
organização da sociedade civil que 
ficará responsável pelo CORA e que 

O Estudantes de Atitude é citado 
na seguinte parte:

[4] Os autores apresentam essa definição 
no artigo Alunos de Atitude: Fomentando 
o Controle Social, a Inovação e a Gamifi-
cação, no qual descrevem a experiência 
que estão desenvolvendo na Controlado-
ria-Geral do Estado de Goiás, em parceria 
com a Secretaria Estadual de Educação. O 
projeto Estudantes de Atitude, cujo piloto 
foi realizado em 2019, é inspirado na 
experiência da Controladoria na Escola, 
que foi implementada durante a gestão 
de ambos quando atuavam na CG-DF. A 
iniciativa consiste em formar grupos de 
alunos, professores, funcionários e co-
munidade, oriundos de escolas públicas, 
com o objetivo de realizar uma auditoria 
cívica no ambiente escolar.

nos organizamos com um forte sis-
tema de planejamento, com peças 
que estão em constante diálogo, 
se alimentam, se retroalimentam 
e avaliam nossa atividade”, disse. 
(Texto e fotos: CGE-MT)

pelo Banco Mundial e pelo Conselho 
Nacional de Controle Interno.

A visita técnica dos auditores 
Valber Padilha e Altamiro 
Scopel foi guiada pelos gestores 
da controladoria goiana, que 
apresentaram o processo de 
mudança cultural e de ações que 
levaram o órgão a atender os padrões 
internacionais do IA-CM.

o Estado como referência na área 
de transparência pública. Todos os 
órgãos estaduais deverão desen-

volver seu Plano de Dados Abertos 
para definir as informações estru-
turadas ofertadas no portal.

não ser punida e se os servidores 
conhecem a política de gestão de 
riscos de seu órgão de lotação”, 
detalhou Crispim.

já administra o Hospital de Amor, 
de Barretos, também especializado 
no tratamento do câncer e conside-
rado um dos melhores da América 
Latina.

A unidade de saúde, que de 
acordo com o governador Ronaldo 
Caiado será a principal marca de 
seu governo, terá 44 mil metros 
quadrados de área construída, com 
investimentos de R$ 427 milhões 
de recursos do Tesouro Estadual. 
Erguida às margens da BR-153, 

Para acessar a pesquisa 
completa sobre o Programa de 
Compliance Público de Goiás, 
clique aqui.

em Goiânia, a primeira etapa do 
hospital, destinada ao atendimento 
oncológico de crianças e adolescen-
tes, será entregue em setembro do 
ano que vem.

Na segunda etapa, o CORA am-
pliará o tratamento especializado a 
adultos, além de oferecer serviços 
e exames de prevenção para identi-
ficar, monitorar e tratar preco-
cemente a ocorrência da doença. 
A unidade contará com 148 leitos 
para internação dos pacientes.

para a economia de tempo e de 
recursos financeiros trazidos 
pelo instrumento. Também foi 
destacada a minimização dos 

transtornos gerados aos servido-
res quando submetidos a proce-
dimentos correcionais, uma vez 
que a celebração do TAC afasta a 

continuidade da sindicância 
ou do Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD).

do Fórum em 2023. Uma das 
primeiras definições é a volta das 
reuniões de forma presencial, com 
a próxima marcada para abril, na 
CGE. O FOCCO-GO foi criado em 
2009 e é constituído por pessoas 
jurídicas e órgãos integrantes da 
Administração Pública, tendo 
como finalidade promover a 
aproximação e integração entre 
os membros, com o objetivo 
de intensificar o combate à 
corrupção.

Para isso, são estabelecidas 
parcerias estratégicas com 
entidades públicas e privadas, 
bem como a ampliação dos 
mecanismos de articulação e 
cooperação interinstitucional 

entre seus integrantes. Também 
atua para o fortalecimento do 
controle social como forma 
de atuação preventiva no 
combate à corrupção, utilizando 

instrumentos de conscientização, 
estímulo e colaboração da 
sociedade civil, por meio de 
campanhas, reuniões, audiências 
públicas, palestras e eventos.
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http://www.controladoria.go.gov.br/pcm
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/106381/decreto-10176
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https://data-talks.uni-muenster.de/page30791903.html
https://data-talks.uni-muenster.de/page30791903.html
https://dadosabertos.go.gov.br/
https://dadosabertos.go.gov.br/
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/
http://www.estudantesdeatitude.go.gov.br/2023
http://www.estudantesdeatitude.go.gov.br/2023
https://pt-br.facebook.com/cgegoias/
https://www.instagram.com/cgegoias/
https://www.youtube.com/cgegoias
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https://www.instagram.com/cgegoias/
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