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Cartaz 
Documento 

Institucional 
GESTÃO PARA A CIDADANIA PMDI 2011 – 2030 - DIRETRIZES PARA ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS ÓRGÃOS 

 

Tema Assessorar a elaboração e revisão da estratégia e seu desdobramento às unidades administrativas. 

Competência Elaboração/revisão do PPAG e LOA setorial 

Descrição da 

competência 

Apoiar, em nível setorial, a condução do processo de elaboração  do PPAG e LOA e de revisão do PPAG, 

observando a legislação pertinente e o planejamento governamental  atuando de forma articulada, flexível, 

crítica, imparcial e organizada, alinhando a estratégia setorial ao PMDI. 

Resumo 

Este documento é parte integrante do projeto Gestão para a Cidadania – PMDI 2011-2030. Tem por objetivo 

auxiliar no planejamento estratégico dos órgãos e entidades do Executivo Estadual 1 , por meio de uma 

metodologia que permite alinhar as estratégias setoriais ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 

(PMDI 2011-2030). Com base nas diretrizes elaboradas, a Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação (AGEI) 

fará a interlocução com cada Órgão para apoiar a revisão e atualização das estratégias setoriais. 

O conteúdo aqui apresentado está estruturado de modo a abordar as fases que compreendem os processos 

de análise estratégica, de formulação da estratégia e de sua validação. Seus instrumentos são orientadores 

e o conteúdo aqui presente trata de diretrizes para o processo de desdobramento da estratégia. Portanto, 

fica a critério de cada Órgão a utilização de instrumentos adicionais, desde que os produtos finais sejam 

apresentados no nível de detalhe indicado neste documento.O capítulo inicial aborda os fundamentos do 

planejamento estratégico. Os capítulos II e III apresentam a metodologia e as etapas de elaboração dos 

Planos Estratégicos Setoriais. 

Ao seguir as orientações contidas neste documento é importante ter em mente que se trata de um 

instrumento dinâmico, que incorporará novos procedimentos e métodos à medida que a prática da busca de 

resultados assim o indicar. 

Autor Subsecretaria de Gestão da Estratégia Governamental 

Link Gestão para a cidadania PMDI 2011 – 2030 - Diretrizes para alinhamento estratégico dos órgãos  

Conhecimento Planejamento estratégico; PMDI 
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