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SECRETARIA DO GOVERNO - SEGOV
A Secretaria de Estado do Governo (Segov), órgão da Governadoria, é uma
pasta de ação política e administrativa, com a atividade-fim de estimular o
bom relacionamento com políticos, líderes classistas, líderes municipalistas e
com a população em geral.
A principal missão da Segov é abrir portas para o Estado, por meio do
relacionamento institucional, nos poderes Legislativo e Judiciário e demais
esferas da administração pública (prefeituras, governos estaduais e
Governo Federal).

COMPETÊNCIAS
Cabe também à Segov coordenar as relações institucionais com
entidades representativas da sociedade civil: prefeitos e vereadores,
além de acompanhar a execução de programas, projetos e obras
estaduais nos municípios.

Secretário do Governo

Ernesto Roller

ADVOCACIA DATIVA
A Secretaria de Estado do Governo (Segov) repassou, entre os meses de
janeiro e novembro de 2021, o total de R$ 6,2 milhões à Advocacia Dativa.
Foram realizadas dez transferências para o pagamento de 1.405 profissionais
que representaram a população carente em 17.262 processos judiciais. Entre
as causas atendidas estão processos de reconhecimento de paternidade,
separação judicial, ações de usucapião, habeas corpus, entre outras.
A gestão do serviço é realizada pela Coordenação de Honorários
Dativos em conformidade com a Lei 19.474/16, que determina o repasse
integral de 2% da arrecadação dos cartórios extrajudiciais aos advogados
dativos. Desde o início da gestão do governador Ronaldo Caiado, em 2019,
o montante destinado à categoria chega a R$ 24,1 milhões.

O QUE É?
O advogado dativo assume o papel de defensor público, ajudando o
cidadão comum por indicação da Justiça, e seus honorários são
pagos pela administração pública, por meio da Segov.

Volume de pagamentos

2021

Dativos –Valores (líquido) pagos mês a mês

Fevereiro: R$ 600 mil – 79 advogados –

1.923 processos judiciais

Março: R$ 600 mil – 153 advogados

1.716 processos judiciais

Abril: R$ 550 mil – 130 advogados

1.542 processos judiciai

Maio: R$ 800 mil – 203 advogados

2.380 processos judiciais

Junho: R$ 500 mil – 104 advogados

1.206 processos judiciais

Julho: R$ 650 mil – 154 advogados

1.740 processos judiciais

Agosto: R$ 1 milhão – 223 advogados

2.759 processos judiciais

Setembro: R$ 500 mil – 119 advogados

1.410 processos judiciais

Outubro: R$ 400 mil – 92 advogados

1.040
1.410 processos
processos judiciais
judiciais

Novembro: R$ 600 mil – 148 advogados

1.546 processos judiciais

Total R$ 6.200 Milhões

REPASSES À ADVOCACIA DATIVA

2019

2019-2021

2020

2021

+ de R$ 8 milhões

+ de R$ 7 milhões

+ de R$ 6 milhões

+ de 32 mil
processos judicias

+ de 27 mil
processos judicias

+ de 17 mil
processos judicias

+ de 2 mil
Advogados
contemplados

+ de 1 mil
Advogados
contemplados

+ de 2 mil
Advogados
contemplados

Desde o início da gestão do governador
Ronaldo Caiado, em 2019, o montante
destinado à categoria chega a R$ 24,1 milhões.

COMPLIANCE PÚBLICO

SERVIDOR DESTAQUE
EM GESTÃO DE RISCOS

Pelo segundo ano consecutivo, a Segov foi
contemplada com o Prêmio Goiás Mais Transparente.
Em 2020, a secretaria alcançou o 1º lugar no ranking.
Neste ano, a Segov ficou entre os três órgãos mais
bem avaliados do Executivo estadual e conquistou o
2° lugar. Além do Goiás Mais Transparente, a pasta
também recebeu “Menção Honrosa” pelo destaque
no desenvolvimento das ações e resultados do
programa e foi um dos órgãos com servidores
homenageados pela importante atuação na
administração pública.

Este governo tem compromisso com o erário e serviços
públicos”. Essas foram as palavras do chefe de gabinete da
Segov, Luís Antônio de Paiva, ao receber o troféu "Servidor
Destaque em Gestão de Riscos" na premiação do Ranking do
Programa de Compliance Público 2021.

Chefe de gabinete da Segov

Luís Antônio de Paiva

COMPLIANCE PÚBLICO
Em 2021, a Segov ampliou o incentivo à participação de
servidores em cursos de capacitação e aperfeiçoamento, em
atendimento às novas regras do Programa de Compliance
Público (PCP) do Governo de Goiás. Essa foi uma das metas
definidas pelo comitê setorial da pasta, que contabilizou a
participação de cerca de 35% do quadro de servidores em ao
menos um curso da Escola de Governo.
O trabalho de gerenciamento de riscos, que já vinha sendo
executado pelas equipes responsáveis pela folha de pagamento,
licitações e contratos, foi estendido à Coordenação de Honorários
Dativos e à Gerência de Tomada de Contas Especial. Também
foram empreendidos esforços na divulgação do Novo Código de
Ética do Servidor, publicado no mês de abril, assim como na
realização de quatro eventos internos.
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COMPLIANCE PÚBLICO
A equipe de Comunicação Setorial, responsável pela gestão das redes
sociais da pasta, publicou mais de 50 posts (Instagram, Facebook e Twitter)
sobre a temática, número bastante superior ao exigido pelo regulamento do
programa. Em consonância com as determinações de transparência e
publicidade das ações, foi instituída, em agosto, a Política de Comunicação
da Segov e criado o jornal-mural do Compliance Público.
Por fim, a pasta concluiu a atualização do menu Acesso à Informação,
disponível no site institucional, com vistas às adequações previstas na Lei de
Acesso à Informação (LAI). O trabalho foi executado em parceria pelas
Gerências de Comunicação Setorial e Tecnologia, com apoio do Gabinete.

ARTICULAÇÃO POLÍTICA
A Segov, por meio do secretário Ernesto Roller,
acompanhou a tramitação de matérias enviadas pela
Governadoria à Assembleia Legislativa de Goiás. Em
três anos de gestão, a Governadoria encaminhou à
Assembleia Legislativa 339 matérias, entre projetos de
lei, decretos legislativos e ofício-mensagem. Desse
total, 300 projetos de lei foram aprovados na Alego.
Destaque para a aprovação de medidas necessárias
ao equilíbrio financeiro do estado, como mudanças
na legislação do Plano de Recuperação Fiscal e a PEC
do Teto de Gastos. Ainda com o objetivo de
recuperação das finanças, o Governo de Goiás criou,
por meio de lei, o programa de renegociação fiscal
Facilita e obteve autorização para contratação de
empréstimo de U$$ 500 milhões com vistas à
reestruturação da dívida do estado.

ARTICULAÇÃO POLÍTICA
Já no combate aos efeitos da pandemia de coronavírus, foram primordiais a aprovação de
processos que tratam da liberação de R$ 60 milhões à Saúde, prorrogação de licenças ambientais e
criação de fundo para GoiásFomento. Na área de educação, foi aprovada a concessão de reajuste
salarial aos professores e servidores administrativos, além de Auxílio-Aprimoramento Continuado, que
garante um acréscimo de R$ 500 mensais aos salários dos trabalhadores da pasta.

HISTÓRICO
Ao longo deste ano, a Governadoria encaminhou à Casa 129 matérias, das quais 108 foram aprovadas. Em
2020, dos 95 projetos enviados para a apreciação dos deputados, 70 foram aprovados, o que equivale a
73% do total. Já em 2019, a articulação política realizada pelo Executivo estadual com os demais Poderes
resultou na aprovação de 100 matérias, entre projetos de lei e proposta de emenda constitucional, todas
as que chegaram à fase de votação foram aprovadas.

ARTICULAÇÃO POLÍTICA

2019-2021

2019

2020

Projetos enviados
à Alego - 97

Projetos enviados
à Alego - 113

Projetos enviados
à Alego - 129

Projetos
aprovados - 90

Projetos
aprovados - 102

Projetos
aprovados - 108

300

projetos de lei aprovados pela
Assembleia Legislativa.

2021

Imprensa
Durante o ano de 2021, foram mais de
100 inserções de mídia espontânea em jornais
impressos, rádios, emissoras de televisão e
sites. Entre os principais assuntos estão as
ações da Secretaria do Governo, os repasses
realizados à Advocacia Dativa, a articulação
política, a aprovação de matérias do Governo
na Assembleia Legislativa, entre elas, o projeto
de lei nº 6302/21, que cria o Programa Mães
de Goiás, destinado a garantir atenção social e
financeira às mães com filhos com até seis
anos de idade, entre outros. A formação e
ampliação da base na Alego, as ações de
combate à pandemia e a participação do
secretário Ernesto Roller no lançamento do
programa de infraestrutura Goiás em
Movimento – Eixo Pontes também foram
destaques na impressa goiana.

#SAIUNAIMPRENSA

REDES SOCIAS
Durante o ano de 2021, as redes sociais da
Segov (Instagram, Facebook e Twitter)
registraram mais de 700 mil impressões, sendo
80.412 impressões (Facebook), 663.150
impressões (Instagram) e 2.782 interações
(Twitter). Ao longo do ano, foram mais de 2,2 mil
publicações. No Instagram, foram publicados
mais de 700 posts entre ações da administração
pública e notícias sobre a articulação política do
Executivo estadual. Desse total, cerca de 460
postagens foram salvas pelos seguidores da
página, o que representa um alto nível de
interesse pelo conteúdo.

REDES SOCIAS
A rede social obteve um alcance de
628.304 perfis. Os mais de 700 posts renderam
ao perfil cerca de 690 comentários, mais de 21
mil curtidas e 23.286 visualizações do perfil, o
que representa um engajamento de quase 23
mil interações com o público-alvo. Dos posts
publicados em 2021, o que obteve um melhor
engajamento foi a publicação do dia 9 de
agosto. No Instagram, foram registrados quase
400 cliques no perfil, entre cliques no site da
bio, busca por endereço e telefone para
contato. No início do ano, a rede social
registrava 19.724 seguidores. No mês de
dezembro, esse número subiu para 21,8 mil
seguidores.

REDES SOCIAS
No início de 2021, a página do
Facebook registrava 2.911 curtidas. Ao
final do ano, esse número alcançou
quase 3 mil curtidas, o que representa
um crescimento de 2.51 %. Com um total
de 700 postagens, a rede social alcançou
a marca de 260 compartilhamentos,
mais de mil cliques, mais de 80 mil
impressões, mais de 2,6 mil reações e
inúmeros comentários. Do total de
postagens, a publicação que obteve
mais interação por parte do público foi
uma publicada no dia 21 de agosto de
2021, que trata sobre o agendamento da
vacina contra a Covid-19. A publicação
registrou a marca de 3,2 mil impressões,
seguidos de 122 cliques.

REDES SOCIAS
Do total de postagens, a publicação
que obteve mais interação por parte do
público foi uma publicada no dia 21 de
agosto de 2021, que trata sobre o
agendamento da vacina contra a Covid-19.
A publicação registrou a marca de 3,2 mil
impressões, seguidos de 122 cliques.
Com um total de 855 publicações,
durante o ano de 2021, o Twitter
alcançou a marca de 2.406 curtidas e
2.782 interações, o que representa uma
média de 3,25 de interação por tweet
publicado.

Site Institucional
Entre janeiro e dezembro de 2021, o site institucional da
Secretaria de Estado de Governo (Segov) registrou 12 mil sessões,
de acordo com dados da plataforma Google Analitcs. No
endereço eletrônico www.governo.go.gov.br constam
informações sobre as atribuições, equipe e serviços executados
pela pasta, além da Página de Acesso à Informação. O relatório
de desempenho registrou 3.700 usuários no período, sendo que
80% dos acessos foram realizados a partir de computadores e
20% a partir de telefones celulares. O tempo médio de
permanência no site foi de dois minutos.
Ao longo do ano, a equipe de comunicação publicou 52
novos conteúdos, por meio da plataforma Joomla, incluindo
notícias, reportagens e arquivos, como listas. O conteúdo mais
buscado foi o artigo “Emendas Impositivas”, publicado no mês de
abril e atualizado em novembro. Com 6.464 acessos, o conteúdo
esclarece o que são e como pleitear destinação específica para as
emendas ao orçamento público. Em segundo lugar, ficou o artigo
“Relação de Pagamento de Advogados Dativos 2021, com 1.571
acessos. Em terceiro, o artigo “Governo repassa R$ 800 mil à
Advocacia Dativa”, publicado em maio deste ano (837 acessos).
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