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Ofício Mensagem no          /2019. 

 

Goiânia,           de                               de   2019. 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Deputado Estadual LISSAUER VIEIRA 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 

Palácio Alfredo Nasser 

N E S T A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

     Encaminho à apreciação e deliberação dessa ilustre Assembleia 

Legislativa o incluso projeto de lei, a dispor sobre a nova organização do 

Poder Executivo do Estado de Goiás, abrangendo a sua administração direta, 

autárquica e fundacional. 

 

O texto em apreço foi elaborado pelo Grupo de Trabalho criado 

pelo Decreto nº 9.389, de 14 de janeiro de 2019, e integrado por representantes da 

Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, da Secretaria de Estado da Casa 

Civil e da Procuradoria-Geral do Estado. 

 

Como se sabe, trata-se aqui da segunda e derradeira etapa de 

reforma administrativa que já havia ensejado a edição da Lei nº 20.417, de 6 de 
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 fevereiro de 2019, a qual promoveu várias alterações na Lei nº 17.257, de 25 de 

janeiro de 2011. O objetivo agora é de aprofundar e desenvolver o modelo 

organizacional esboçado na primeira etapa, de maneira a permitir o adequado 

funcionamento da máquina pública em termos ajustados ao cumprimento das metas 

estabelecidas no Plano de Governo. Para isso, a elaboração do projeto materializou 

o esforço de concretizar valores imprescindíveis para nortear a atuação do Estado. 

 

Um princípio central do trabalho foi o da convicção de que o foco 

da atividade pública deve estar, como conseqüência do fomento ao desenvolvimento 

econômico sustentável, em proporcionar qualidade de vida à população, num 

ambiente de gestão comprometida com a eficiência e a transparência. Trata-se de 

premissa relevante, pois é sabido que na administração pública, frequentemente, as 

decisões são tomadas segundo uma lógica que inverte valores: deixa-se de dar 

prioridade aos fins que deve ter a ação estatal, e que só podem ser os de realização 

do interesse público, para conferir protagonismo a elementos menos relevantes no 

processo decisório, num arranjo em que a burocracia se converte num fim em si 

mesmo. Desse modo, é benfazeja a afirmação do princípio de acordo com o qual o 

Estado é função, não fim, e o fim da atividade estatal está na concretização dos 

interesses da coletividade. 

 

Fixada essa diretriz principal, outras, que dela são tributárias, 

foram também estabelecidas para guiar o desenho da reforma administrativa. A ideia 

central pode ser expressa nestes termos: não se trata de cortar e enxugar 

simplesmente porque é preciso reduzir gastos; na verdade, o que se pretende é 

tornar a máquina pública mais eficiente e ajustada para o atendimento ao cidadão, 

sendo por isso imprescindível racionalizar a sua organização, eliminando elementos 

e processos ociosos, excessivos, sobrepostos, repetidos. Como resultado, o que se 

espera é um aparato estatal mais leve, ágil e habilitado a entregar os serviços de 

que o cidadão necessita. 

 

Partindo do Plano de Governo e dos eixos de atuação nele 

descritos, o redesenho da organização administrativa materializado no projeto anexo 

se baseou em conceitos da administração pública gerencial, o que se traduz na 
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 fixação de objetivos claros de eficiência e qualidade na prestação de serviços 

públicos e na criação de condições favoráveis ao desenvolvimento de uma cultura 

gerencial nas organizações. Além disso, como será adiante demonstrado, foi 

possível obter considerável redução de despesas. 

 

O projeto estabelece a organização administrativa centralizada e 

descentralizada do Poder Executivo do Estado de Goiás, enumerando os órgãos e 

as entidades, suas unidades administrativas e competências, criando cargos de 

provimento em comissão de chefia, direção e assessoramento, fixando-lhes as 

respectivas remunerações e os correspondentes símbolos de subsídios. 

 

Segundo a concepção do projeto, a administração direta do 

Poder Executivo compreende: 

 

a) como integrantes da Governadoria: a Secretaria de Estado da 

Casa Civil; a Secretaria de Estado do Governo; a Secretaria-Geral da Governadoria; 

a Secretaria de Estado da Casa Militar; a Vice-Governadoria; seus órgãos de 

assessoramento, o Conselho de Governo e a Procuradoria-Geral do Estado; 

b) as demais secretarias de Estado: Controladoria-Geral do 

Estado; Secretaria de Estado da Administração; Secretaria de Estado da Cultura; 

Secretaria de Estado da Economia; Secretaria de Estado da Educação; Secretaria 

de Estado da Saúde; Secretaria de Estado da Segurança Pública; Secretaria de 

Estado de Comunicação; Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação; a Secretaria 

de Estado de Esporte e Lazer; Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e 

Serviços; Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.  

 

Esse rol de órgãos da administração centralizada foi desenhado 

com o objetivo de racionalizar o funcionamento da máquina pública, devendo ser 

dado destaque ao esforço que se manifesta, por exemplo, na eliminação de 

competências justapostas, conflitantes ou repetidas, na integração entre órgãos com 

atribuições complementares, na simplificação de desenhos organizacionais. Com 
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 isso, pretende-se construir pontes que liguem as ideias que terão animado a 

elaboração do Plano de Governo e a concretização mesma delas, por meio da 

formulação e execução de políticas públicas consentâneas, com a aplicação ótima 

de recursos materiais e humanos, que são escassos e valiosos. 

 

As entidades da administração descentralizada, considerados os 

órgãos da administração direta aos quais se acham vinculadas, são as seguintes: 

 

a) Secretaria de Estado da Administração: Instituto de 

Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás – IPASGO; 

b) Secretaria de Estado da Economia: Agência Goiana de 

Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR; Goiás Previdência 

– GOIASPREV; Fundação de Previdência Complementar do Brasil Central – 

PREVCOM-BrC; 

c) Secretaria de Estado da Saúde: Indústria Química do Estado 

de Goiás – IQUEGO; 

d) Secretaria de Estado da Segurança Pública: Departamento 

Estadual de Trânsito – DETRAN; 

e) Secretaria de Estado de Comunicação: Agência Brasil Central 

– ABC; 

f) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento: Agência Goiana de Defesa Agropecuária – AGRODEFESA; Agência 

Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária – 

EMATER; Centrais de Abastecimento de Goiás S.A – CEASA; 

g) Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação: 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG; Universidade 

Estadual de Goiás – UEG; Agência Goiana de Habitação S.A – AGEHAB; Agência 

Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA; Agência Goiana de Gás 

Canalizado S.A – GOIÁSGAS; METROBUS – Transporte Coletivo S.A; Companhia 

CELG de Participações – CELGPAR;  

h) Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços: 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás – CODEGO; Agência de 

Fomento de Goiás S.A – GOIASFOMENTO; Agência Estadual de Turismo – Goiás 



 
 
 
 

 
 

ESTADO DE GOIÁS 

 
 

 

5  

  

          EESSTTAADDOO  DDEE  GGOOIIÁÁSS  

          

 Turismo; Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG; Companhia de 

Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás – Goiás Parcerias; 

i) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável: Saneamento de Goiás S.A – SANEAGO. 

 

Um dos maiores desafios da reforma administrativa tem sido o 

de criar um aparato organizacional apto à realização de ações guiadas pelo 

propósito de cumprir o Plano de Governo e, por conseguinte, para conceber e 

executar as políticas públicas necessárias à satisfação dos interesses da 

coletividade em ambiente de severa crise fiscal, caracterizada pela recorrente 

insuficiência de recursos financeiros para o cumprimento de compromissos impostos 

ao Tesouro. Nesse ponto o projeto traz avanços inquestionáveis. 

 

As alterações propostas nos níveis das estruturas básica e 

complementar da organização da administração direta, autárquica e fundacional 

foram formuladas e analisadas sob a premissa de que era imprescindível evitar o 

aumento global das despesas de manutenção dessas mesmas estruturas, 

considerada a organização precedente. Esse objetivo foi plenamente alcançado: 

com a reforma, as estruturas da administração direta, autárquica e fundacional não 

custarão mais do que antes da sua implementação; na verdade, haverá considerável 

redução de custos. 

 

A diminuição de despesas a ser obtida com a reforma 

administrativa, todavia, não decorrerá apenas de modificações de estrutura, pois o 

projeto ora apresentado, atuando em outra frente, reorganiza amplamente os cargos 

de provimento em comissão de assessoramento não posicionados nas unidades de 

estrutura básica e complementar, com reorganização e aglutinação das tipologias 

dos cargos, cortes nos quantitativos, criação e padronização de símbolos 

remuneratórios, de modo que a simplificação daí resultante viabilizará não apenas 

custos menores, mas uma gestão mais eficiente da alocação e provimento desses 

cargos. A mesma lógica guiou a reorganização promovida no tratamento das 

funções comissionadas, que podem ser atribuídas a agentes públicos titulares de 

vínculo funcional permanente com a administração. Nesses pontos, lançou-se mão 
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 de ferramentas mais eficientes de gestão de pessoas, de modo a conferir agilidade e 

racionalidade a tais elementos do funcionamento da administração. 

 

A implementação dessa segunda etapa da reforma 

administrativa, a ter lugar com a transformação em lei do presente projeto, produzirá 

de imediato efeito dos mais salutares, pois resultará na revogação da Lei n.º 17.257, 

de 25 de janeiro de 2011, e de um copioso e muito confuso contingente de leis e 

atos infralegais que atualmente disciplinam, frequentemente em termos equívocos 

ou francamente imprecisos, a organização da administração direta, autárquica e 

fundacional do Executivo goiano. O mesmo efeito será observado no tocante aos 

cargos de provimento em comissão não integrantes das estruturas básica e 

complementar, hoje mencionados em dezenas de atos normativos que vêm 

aparecendo desde a edição da Lei Delegada n.º 3, de 20 de junho de 2003. 

 

Os órgãos da administração centralizada do Executivo seguem 

sendo aqueles enumerados na Lei nº 20.417, de 6 de fevereiro de 2019, na primeira 

fase da reforma administrativa. Houve, contudo, em números globais, previsão de 

sensível redução do número de unidades de estrutura básica e complementar, tanto 

na administração direta quanto na autárquica.  

 

Correspondentemente, os quantitativos de cargos de provimento 

em comissão também diminuirão. Hão de ser eliminados 128 (cento e vinte e oito) 

cargos de estrutura básica e 314 (trezentos e catorze) de estrutura complementar. 

Além desses, 1.656 (mil e seiscentos e cinquenta e seis) de assessoramento, não 

pertencentes à estrutura básica ou à complementar, igualmente deixarão de existir. 

2.308 (duas mil e trezentas e oito) funções comissionadas terão o mesmo destino. 

 

O impacto dessas decisões é significativo na redução dos custos 

de funcionamento da administração. Em termos financeiros, está prevista uma 

economia de R$119.900.027,26 (cento e dezenove milhões, novecentos mil e vinte e 

sete reais e vinte e seis centavos) ao ano, R$79.933.351,51 (setenta e nove 

milhões, novecentos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta 

e um centavos) já em 2019. Isso equivale a 20% (vinte por cento) dos custos que a 
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 manutenção da organização administrativa gerava até o advento da Lei nº 20.417, 

de 6 de fevereiro de 2019. 

 

Há que reiterar, no entanto, que o esforço de racionalização não 

terá resultado pura e simplesmente na redução de despesas. Mais importante do 

que isso, tem-se a convicção de que o modelo projetado torna mais ágil e eficiente a 

organização do Executivo, aprimorando a sua capacidade de cumprimento das 

elevadas missões que a ordem constitucional democrática lhe reserva.  

 

Ante o exposto, envio o anexo projeto de lei a essa Casa 

Legislativa, na expectativa de vê-lo apreciado e aprovado, e solicito a Vossa 

Excelência, para tanto, que ele tenha a tramitação especial a que se refere o art. 22 

da Constituição Estadual. 

 

Colho da oportunidade ensejo para apresentar a essa 

Presidência e aos demais parlamentares votos de estima e consideração.  

 

 

  Ronaldo Ramos Caiado 
   GOVERNADOR DO ESTADO 
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