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1. A Secretaria
1.1 Introdução
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.

1.2 Competências
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).
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.
O Planejamento Estratégico Segov 2020 – 2023 foi conduzido pela Gerência
de Tecnologia em conjunto com a Gerência de Gestão Institucional, utilizando
recursos internos e sem exigir recursos adicionais àqueles já previstos para as
atividades de rotina.
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Promover a aproximação
entre o Executivo estadual
e os demais Poderes,
municípios, organizações
públicas e representantes
da sociedade civil.

VISÃO

VALORES

Ser reconhecida como
canal eficaz de acesso a
políticas públicas
descentralizadas.

Transparência,
respeito, ética,
confiança, probidade,
disciplina e eficiência.

PERSPECTIVAS
Os objetivos institucionais da Segov foram distribuídos em quatro perspectivas
Sociedade e Governo
Agrega objetivos
que irão possibilitar
uma melhor relação
entre o Executivo
estadual e a
sociedade civil.
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Resultados Institucionais

Processos Internos

Suporte, Infraestrutura
e Conhecimento

Agrega objetivos que
visam atender às
necessidades da
sociedade e da
administração pública.

Agrega os processos
internos aos quais a
instituição deve buscar
a excelência para
satisfazer a sociedade e
o Executivo estadual.

Agrega os principais pontos
que necessitam de
melhorias em termos de
infraestrutura, aprendizado,
experiência e inovação para
o alcance dos demais
objetivos estratégicos.

MAPA ESTRATÉGICO SEGOV 2020 -2023
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Suporte, Infraestrutura e
Conhecimento

Processos
Internos

Resultados
Institucionais

Sociedade
e Governo

Referenciais
Estratégicos

Missão

Visão

Promover a aproximação entre o Executivo estadual
e os demais Poderes, municípios, organizações
públicas e representantes da sociedade civil.

Estabelecer diretrizes e
comunicar ações do
governo garantindo
transparência junto à
sociedade
Ampliar o alcance com a
divulgação das pautas
positivas do Executivo
estadual para as partes
interessadas

Gerar inteligência dos
dados políticos do
governo estadual

Modernizar e integrar
sistemas de informação e
comunicação

Valores

Ser reconhecida como canal eficaz de
acesso a políticas públicas
descentralizadas.

Fortalecer o relacionamento
Institucional com a Assembleia, líderes
municipalistas, classistas,
organizações não governamentais e a
população em geral
Alinhar as necessidades
da sociedade e as
políticas de governo
promovendo o
desenvolvimento
regional

Aperfeiçoar os mecanismos de
concessão e prestação de
contas de transferências
voluntárias

Atrair e reter talentos para
aprimorar as capacidades
institucionais

Garantir o direito de acesso
à Justiça através do subsídio e
gestão dos honorários devidos aos
advogados dativos

Otimizar os recursos
destinados às políticas
públicas descentralizadas

Aperfeiçoar os
mecanismos de
concessão e prestação de
contas de transferências
legais e impositivas

Transparência, respeito, ética,
confiança, probidade, disciplina e
eficiência.

Garantir a execução descentralizada
de ações do governo e políticas
públicas através de convênios ou do
repasse de emendas ordinárias ou
impositivas

Efetivar o acesso à Justiça
pela organização e
desburocratização do
pagamento dos honorários
dativos

Estruturar rotinas e
procedimentos internos

Melhorar a Infraestrutura tecnológica
e logística para dar suporte aos
processos finalísticos

Desburocratizar a
transferência de
recursos necessários
para a efetivação das
políticas públicas
descentralizadas

Implementar e
monitorar o
Compliance

Promover o aperfeiçoamento
contínuo dos processos visando
o Compliance

6. Objetivos Estratégicos:

•

Gestão do relacionamento com o público-alvo;

•

Gestão da inteligência política;

•

Otimização de processos;

•

Gestão do conhecimento.

O primeiro ciclo de monitoramento e avaliação, que será
realizado no exercício 2021, caracterizar-se-á como uma
etapa de aprendizado, integração organizacional e
oportunidade colaborativa para a construção da visão
estratégica da Segov. Nessa perspectiva, o conhecimento
das áreas e suas respectivas competências irá servir como
instrumento de gestão para o cumprimento das metas
estabelecidas no planejamento estratégico.
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Com o objetivo de acompanhar e efetivar o portfólio de projetos estratégicos, implementar-se-ão quatro disciplinas de
execução:

Fonte:
Metodologia desenvolvida pela Franklin Covey Consulting

Sendo assim, em 2021, a Segov dará continuidade a nove projetos estratégicos em sua carteira, conforme
apresentado na figura que se segue.
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PORTFÓLIO DE PROJETOS SEGOV 2020 -2023

Gestão de
Relacionamento com o
público-alvo

Formalização e
gestão das
emendas
impositivas
Olho Vivo (programa
que visa promover a
transparência)
Regularização
de honorários
dativos
Divulgação de
Resultados
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Gestão da Inteligência
Política

Otimização
de Processos

Segov
Conhece

Dativos
Expresso

ALEGO
Parceria

Revisão
Sistemática
de Processos
Internos

Gestão
do Conhecimento

Capacitação
Interna
em
Compliance
Público

PORTFÓLIO DE PROJETOS SEGOV 2020 -2023
N.

01

02

03
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Projeto

Ação

Meta/ Indicador

Objetivo Estratégico

Responsável

Status
Jul/21

Capacitação Interna
em Compliance
Público e Ética

Curso EAD de
Compliance, ética e
outras capacitações

80% dos colaboradores
participando de, no mínimo,
quatro atividades no ano 2021.

Gestão do Conhecimento

Umbelino Júnior

Em
Andamento

Dativos Expresso

Sistema de protocolo
e acompanhamento
de Dativos no portal
Expresso

100% de tramitação dos
processos dativos efetivados em
sistema próprio até dezembro
de 2021.

Otimização de Processos

Diogo Oliveira

Em
Andamento

Promover a revisão
dos processos
visando manter a
matriz de risco sob
controle

Revisar um processo por
quadrimestre totalizando
três processos ao longo do ano de
2021.

Caio Amaral

Em
Andamento

Revisão sistemática
dos processos
internos

Otimização de Processos

PORFÓLIO DE PROJETOS SEGOV 2020 -2023

N.

Projeto

Ação
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Formalização e
gestão das
Emendas
Impositivas

Criar sistemática para
formalização dos
convênios para repasse
de recursos oriundos das
Emendas Impositivas

Até julho de 2022, desenvolver
software próprio de gestão de
convênios com municípios e
entidades.

Gestão de Relacionamento com o
Público-alvo

Hugo da Costa

Em
Andamento
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Segov Conhece

Reuniões periódicas com
lideranças municipalistas
e de entidades.

Realizar 24 reuniões trimestrais
com prefeitos, vereadores e
líderes de entidades totalizando
92 reuniões ao ano.

Gestão da Inteligência Política

Frederico Fleury

Em
Andamento
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Divulgação de
Resultados

Divulgar as ações de
maior impacto político do
Governo do Estado

Meta/ Indicador

Realizar 120 posts nas
redes sociais sobre as ações
de maior impacto político do
Governo do Estado em 2021

Objetivo Estratégico

Gestão da Inteligência Política

Responsável

Flávia Lelis

Status Jul/21

Em
Andamento

PORTFÓLIO DE PROJETOS SEGOV 2020-2023

N.

07

08
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Projeto

Ação

Meta/ Indicador

Olho Vivo

Desenvolver sistemática
para a prestação de
contas e tomada de
contas especial dos
ajustes firmados

Desenvolver checklist que facilite
a prestação de contas dos
municípios e entidades até
dezembro de 2021

Gabinete
Aberto

Manter a base do
governo na
Assembleia Legislativa

Realizar 20 audiências mensais
com parlamentares visando
manter 25 deputados na base de
apoio ao Governo

Regularização
de honorários
dativos

Diminuir o estoque da
dívida de
honorários dativos

Repasse mês a mês da verba
cartorária ao Fundo de
Pagamentos dos Advogados
Dativos - FUNDATIVO
Reajuste bienal do UHD,
conforme previsto em lei
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Objetivo Estratégico

Responsável

Gestão de Relacionamento com as
Partes Interessadas

Kleber Azeredo

Gestão da Inteligência Política

Luís Antônio de
Paiva

Gestão de Relacionamento com as
partes Interessadas

Luís Antônio de
Paiva

Status
Jul/21
Em
Andamento

Em
Andamento

Em
Andamento

7. Considerações Finais
O planejamento estratégico visa estabelecer objetivos expressos em
metas e indicadores mensuráveis, ao longo do biênio 2020-2023, para
o alcance da visão institucional proposta, em sinergia com a missão e
alinhados com o Plano Plurianual do Estado.
A fase de execução será monitorada e ajustes poderão ser necessários
para que os resultados propostos sejam alcançados.
O comprometimento de todos os servidores na execução dos projetos
é essencial para a garantia dos resultados exitosos deste Planejamento
Estratégico.

Coordenação Geral do Planejamento Estratégico
Caio Almeida do Amaral
Umbelino Vieira Júnior
Coordenação Técnica
Eduardo Aires Berbert Galvão
Edição e Revisão
Comunicação Setorial

