
OUTUBRO  DE  2019  A
AGOSTO  DE  2020

GESTÃO
GOIÁS
PARCERIAS
Presidente Enio Caiado

Governador Ronaldo Caiado



IQUEGO

METROBUS

CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER     

TERMINAIS RODOVIÁRIOS

PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS

Projetos
prioritários
Por meio da Goiás Parcerias, equipe técnica qualificada tem
trabalhado diariamente em estudos para a modelagem de
projetos considerados prioritários. Estão em elaboração
propostas para:



Reuniões técnicas com representantes das secretarias responsáveis;

Elaboração de relatórios preliminares de viabilidade de desestatização (Técnico e

Jurídico);

Elaboração de Cronograma/Planejamento de desestatização dos Projetos em

Software Primavera – P6.

Estudos Técnicos, Econômicos
e Jurídicos 

Projetos Prioritários



IQUEGO – Revisão final de Edital de Licitação e Termo de Referência;

PÁTIOS DE VEÍCULOS APREENDIDOS – Revisão final de Edital de Licitação e

Termo de Referência;   

DEMAIS PROJETOS – Revisão inicial de Edital de Licitação e Termo de Referência.

Elaboração de Procedimento de 
Manifestação de Interesse (PMI):



Acordo de Cooperação Técnica (ACT) do
Estado de Goiás com o BNDES

Reuniões de alinhamento do Plano de Trabalho;

                                                                           

Elaboração de relatórios de informações técnicas.

Acompanhamento do planejamento preliminar de projetos de
transferência da prestação de serviços público à iniciativa
privada:



Assessoria aos
consórcios de
resíduos sólidos 
Acompanhamento e consultoria técnica aos municípios goianos
na questão do Gerenciamento Intermunicipal dos Resíduos
Sólidos:

Reuniões técnicas rotineiras com mais de
130 municípios goianos;

Elaboração e entrega aos representantes
municipais da Cartilha orientativa e de
documentos técnicos e jurídicos para o
Gerenciamento Intermunicipal dos
Resíduos Sólidos Urbanos.



Assessoria aos consórcios
de resíduos sólidos 

Visita técnica à obra do

aterro sanitário do Consórcio

Intermunicipal de Gestão

Integrada de Resíduos

Sólidos, em São Luís de

Montes Belos, com presença

de mais de 20 prefeituras

goianas, e quatro prefeitos

do Estado do Tocantinse de

Anápolis, convidados pela

Goiás Parcerias;

Visita técnica ao aterro

sanitário de Anápolis.



Apoio na obtenção de verbas parlamentares

para financiamento de equipamentos

operacionais e infraestrutura ao Consórcios

Intermunicipais para o atendimento da

Política de Gestão de Resíduos Sólidos;

Assessoria aos consórcios
de resíduos sólidos 

Acompanhamento e comunicação dos

processos Semad nas atividades de apoio

aos municípios goianos no Gerenciamento

de Resíduos Sólidos.



Levantamento topográfico do Morro da

Serrinha;

Elaboração de Plano de Trabalho para

reurbanização e recuperação do Morro

da Serrinha;

Apoio técnico na documentação

imobiliária do Morro da Serrinha.

Apropriação e plano 
de recuperação 
do Morro da  Serrinha



Prospecção de novos projetos de
desestatização e investimentos para o
Estado de Goiás

Participação em seminários e workshop's;

Benchmarking com outros Estados e municípios brasileiros;

Reuniões com representantes de outras pastas do Governo

Federal (Caixa Econômica - CEF/Empresa Brasileira de Logística –

EPL/ Secretaria Especial do Programa de Parcerias de

Investimentos - PPI / Ministério do Desenvolvimento Regional /

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID).



Gestão Goiás Parcerias
Organização dos cargos, funções e salários;

Designação de Comissão de Licitação; Comissão de Sindicância; Comissão de

Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD); Comissão de Procedimento

Administrativo de Responsabilização (PAR); Comissão Permanente para Classificação

das Informações Sigilosas;

Consolidação de Ouvidoria interna, ligada à Ouvidoria Geral do Estado (CGE);

Criação do Código de Conduta e Integridade da Companhia;

Reforma do Estatuto Social da Goiás Parcerias;

Início da digitalização do acervo de documentos físicos da Companhia, bem como

organização sistematizada destes arquivos digitalizados;

Atualização do Organograma da Goiás Parcerias;

Elaboração de Regulamento Interno de Licitações;

Regularização do quadro de acionistas;

Cobrança e colaboração com órgãos de controle e Ministério Público em processos

administrativos que investigam desvios pela gestão anterior.



Compliance
Conclusão de trabalhos do eixo Gestão de Riscos;

Construção de Novo Portal da internet da Goiás

Parcerias com apoio da Sedi, no padrão do Governo

de Goiás - www.goiasparcerias.go.gov.br;

Criação e atualização de redes sociais da Goiás

Parcerias;

Atualização da página de Acesso à Informação;

Elaboração de documentos de governança:

       - Carta Anual de Governança Corporativa;

       - Política de Divulgação de Informações;

       - Política de Distribuição de Dividendos;

       - Política de Transações com Partes Relacionadas;

       - Carta de Serviços. 



SUSTENTABILIDADE

REDUÇÃO 

DE GASTOS

Despesas médias mensais:

de R$ 350 mil para 

R$ 250 mil.

QUADRO DE
ACIONISTAS

Inclusão formal 

da Goiás Parcerias 

no quadro de acionistas da

Ceasa e da Codego.

FINANCEIRO

 Valor de dividendos de 2020

somados aos de 2021, oriundos

da Saneago, serão suficientes

para cobrir despesas da Goiás

Parcerias para estes dois anos,

sem necessidade de

subvenção econômica.

CONTROLE

Implantação das Políticas de

Controles Financeiros e

Contábeis da Companhia.

Revisão dos Fechamentos

Financeiros e Contábeis da

Companhia desde os anos de

2017.

Levantamento e Fechamento do

Capital Subscrito e à Integralizar

da Companhia desde sua

criação.

Redução do Plano

Orçamentário para o ano

2020 em 47,89%.

Implantação de reuniões

periódicas com os Conselhos

de Administração e Fiscal

para apresentação dos

resultados financeiros e

contábeis mensais da

Companhia;

 

Auditoria do exercício de 2019

concluída, apresentada aos

conselheiros e com

publicações em veículos de

comunicação oficiais.

 Elaboração do orçamento

do ano de 2021 - já enviado

para Sead e Secretaria da

Economia.




