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Modernização da Gestão 
Pública Estadual

Objetivo:
Tornar mais efetiva a gestão pública estadual através:

• da modernização das   práticas   e   ferramentas   de   planejamento,   

monitoramento   e   avaliação   das   políticas   públicas, programas e 

projetos; 

• da melhoria de serviços aos cidadãos através da transformação digital; 

e 

• da modernização da estrutura de gestão administrativa, de pessoas, 

patrimonial e de compras.

Construído com base em:
• Discussões do CONSEPLAN e CONSAD

• Seminário de Modernização da Gestão Pública com a participação de 

Humberto Falcão Martins, Florencia Ferrer, Ana Carla Abrão Costa

Minuta de Carta-Consulta ao BID



Ampliação da oferta de serviços digitais
• Implantação de serviços em meio digital ao cidadão

• Melhoria do atendimento ao cidadão

• Melhoria do atendimento aos servidores e demais órgãos públicos

Componente I. 

Fortalecimento da Gestão 
Estratégica e Transformação Digital

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Produção e Análise de Dados e Acesso à Informação
Big data, política de dados abertos, transparência, segurança da 

informação, ampliação da participação social 

Fomento e promoção da cultura da inovação
• Plano de capacitação dos servidores (Liderança, Processos e Inovação)

• Promoção e financiamento de iniciativas públicas inovadoras



Diagnóstico e melhoria de processos de planejamento estratégico, 

Plano Plurianual, gerenciamento de projetos, gestão orçamentária e 

avaliação de políticas públicas

Componente I. 

Fortalecimento da Gestão 
Estratégica e Transformação Digital

FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

Aprimoramento e integração dos sistemas informatizados de 

estratégia, projetos, orçamento e avaliação de políticas públicas

Aprimoramento do ciclo de planejamento e gestão de obras 

(diagnóstico, reestruturações de órgãos, revisões do arcabouço legal, 

banco de projetos)



Componente II. 

Reforma Administrativa e Política 
de Gestão de Pessoas

REFORMA ADMINISTRATIVA
• Revisão da estrutura organizacional

• Integração dos sistemas de gestão

• Novas formas de gestão / instrumentos e ferramentas de gestão

• Aumento da integração e da colaboratividade das equipes de trabalho

POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS
• Dimensionamento da força de trabalho

• Gestão de cargos e carreiras

• Gestão por competência

• Desenvolvimento de pessoas

• Estrutura e dinâmica da escola de governo

• Implementação de programa de saúde ocupacional



Componente III. 

Políticas de Gestão de 
Patrimônio e de Compras

POLÍTICA DE GESTÃO DE 

PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
Diagnóstico/inventário completo e gerenciável (para além do atual 

modelo contábil) – georreferenciamento + digitalização dos 

documentos; regularização; sistema de gestão (método + tecnologia)

POLÍTICA DE GESTÃO DE 

PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO
Novo modelo de gestão de patrimônio mobiliário e sistema de gestão

POLÍTICA DE GESTÃO DE COMPRAS
Identificação e disponibilização de ferramentas de suporte ao processo, 

diagnóstico e padronização dos subprocessos, centrais de compras
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