MAPA ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
MISSÃO

VISÃO

Formular, propor, planejar e coordenar a ação
governamental para ampliar a capacidade do
governo de transformar estruturas econômicas
e sociais da sociedade mineira por meio de
políticas públicas

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
PLANO MINEIRO DE
DESEVOLVIMENTO INTEGRADO

VALORES

Ser reconhecido como referência nacional, até 2022, pelas iniciativas de
transformação digital do serviço público, de ampliação da centralização das compras e
contratações, de seleção e desenvolvimento de lideranças, pela ênfase na
modernização da gestão orçamentária e excelência no monitoramento de projetos
estratégicos, contribuindo para a efetividade na implementação de políticas públicas.

✓ Qualidade
✓ Tempestividade
✓ Eficiência

✓ Inovação
✓ Integridade

TEMA ESTRATÉGICO TIC E INOVAÇÃO
SOCIEDADE

RECURSOS

PROCESSOS INTERNOS

PRODUTOS

ÓRGÃOS E ENTIDADES DO EXECUTIVO

Aprimoramento de processos e serviços
com foco no usuário

SERVIDORES DO ESTADO

Disponibilização de sinal de telefonia móvel

Capacitação de servidores

Coordenar as ações
governamentais por meio da
gestão estratégica, com foco na
transversalidade e
intersetorialidade de programas e
projetos e no alinhamento dos
mesmos com a estratégia central.
Realizar o planejamento e gestão do
orçamento público, tendo como
foco a melhoria da qualidade do
gasto e sua utilização como
ferramenta gerencial.
Fomentar e apoiar os órgãos e
entidades na captação de recursos e
parcerias com outros poderes, entes
da federação, entidades privadas e
do terceiro setor.

Elaborar e disponibilizar treinamentos,
informações, metodologias e ferramentas
relacionadas à inovação, tecnologia e
simplificação

Apoiar na simplificação e transformação
digital de serviços

Coordenar a implantação da política de
simplificação

Coordenar a implantação do
processo eletrônico

Promover a governança de TIC

Realizar projetos para resolução de desafios de
governo e para melhoria de serviços

Realizar a gestão de serviços e
infraestrutura de TIC

Promover a expansão da
conectividade no Estado

Profissionais capacitados

Conduzir a implementação da
simplificação de processos, de
inovações e tecnologias digitais na
administração pública, focando em
obter um salto de qualidade nos
serviços, maximizar as potenciais
sinergias e minimizar impacto fiscal.

Soluções de TIC adequadas

Orçamento e financeiro alocados

Fomentar a gestão de pessoas
baseada no mérito e competência,
promovendo atração, seleção,
desempenho e desenvolvimento
dos gestores públicos estaduais,
bem como atuar na modernização
dos processos de pessoal da
administração pública estadual.
Potencializar a abrangência e a
eficácia dos serviços
compartilhados, centralizando e
dando transparência aos processos
de compras, alavancando
tecnologias digitais e
automatizando processos, visando
à maximização das sinergias e à
otimização dos recursos.

