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Cartaz Artigo 

A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E BENEFÍCIOS DA INSTITUIÇÃO DO MODELO PADRONIZADO DE PLANEJAMENTO 

ANUAL DE COMPRAS – PRÉ COMPRA – PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS 

 

Tema Identificação e disseminação de melhores práticas 

 Competência Identificação e disseminação de lições aprendidas e boas práticas 

Descrição da 

competência 

Disseminar lições aprendidas e boas práticas identificadas a partir de uma análise crítica e do 

conhecimento das especificidades do sistema operacional promovendo a melhoria continua e o 

desenvolvimento de ações e projetos futuros. 

Resumo 

A ampliação do atendimento ao cidadão e a melhoria da qualidade dos serviços a eles  ofertados  

devem  ser  objetivos  primordiais  da  Administração  Pública,  e  para concretizá-los  é  essencial  a  

qualidade  e  produtividade  do  gasto.  A  despesa realizada com compras públicas ocupa o 2 o lugar 

dentre as despesas do Estado de Minas Gerais, sendo inferior apenas à despesa com pessoal. Assim, o 

Governo do Estado tem buscado o desenvolvimento de políticas, processos e ferramentas que 

promovam  o  uso  dos  recursos  públicos  com  máxima  eficiência.  No âmbito  das reformas 

empreendidas nas compras, tem destaque o Planejamento de Compras, que  surgiu  para  atender  a  

necessidade  de  uma  ferramenta  de  gestão  capaz  de promover  a  identificação  de  demandas  

para  cada  exercício,  o  mapeamento  dos processos  críticos  e  prioritários  e  a  sua  respectiva  

distribuição  ao  longo  do exercício. Esse modelo aproxima as áreas demandantes e os setores de 

compras e  imprime  eficiência  ao  atendimento  por  bens  e  serviços  para  a  realização  de políticas 

públicas. 
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Link 
A criação, implantação e benefícios da instituição do modelo padronizado de planejamento anual de 

compras – pré compra – para os órgãos e entidades do poder executivo do estado de minas gerais  

Conhecimento Estrutura, competências e cultura organizacional 

 
 

http://planejamento.mg.gov.br/images/documentos/gestao_pessoas_politicas_desenvolvimento/trilhas_do_desenvolvimento/Competencias_tecnicas/AGEIs/58%20-%20A%20criao%20implantao%20e%20benefcios%20da%20instituio%20do%20modelo.pdf
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