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MENSAGEM DO SECRETÁRIO  

 

Na organização administrativa do Poder Executivo do Estado do Amapá, as 

competências legais para coordenar o planejamento, monitorar e avaliar os resultados das 

políticas públicas estaduais, promover a modernização administrativa do Estado, a 

racionalização dos gastos, monitoramento da regularidade do Estado, produzir estatísticas e 

indicadores para o desenvolvimento institucional, econômico, social e ambiental são 

atribuições da Secretaria de Estado do Planejamento – SEPLAN. 

Reconhecida pelo cumprimento de tais competências e contribuição aos 

processos de transformação do Governo do Amapá, tem ocupado posição estratégica, 

atuando na gestão de crises, formulação de políticas públicas, articulação e assessoria nos 

processos de tomada de decisão voltados para a promoção do desenvolvimento e equidade.  

O momento atual – classificado como “VUCA” (acrônimo mundial para 

volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade) – demanda cada vez mais um 

planejamento dinâmico, adaptado aos desafios socioeconômicos e à escassez de recursos. 

Como resposta, a SEPLAN escolheu como ferramenta o planejamento estratégico, aderente 

não apenas às diretrizes dos instrumentos de planejamento e órgãos de controle, mas um 

instrumento atual para as organizações que buscam aprimoramento, eficiência e 

efetividade.  

No Plano Estratégico que segue, a SEPLAN traça suas estratégias e objetivos 

macros a serem alcançados no período de 2021 a 2030, tendo como uma das prioridades a 

modernização e legitimação da cultura organizacional, com a disseminação da sua Missão, 

Valores e Visão de futuro. 

O momento desafiador exige o engajamento de todos. Precisamos estar focados, 

com pensamento estratégico no planejamento e demais competências da SEPLAN. Uma 

responsabilidade que impõe uma atuação com maior cooperação e articulação, na busca por  
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resultados mais efetivos para a sociedade amapaense, tendo como referência os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável – ODS.  

Nessa direção, identificamos a necessidade de um pacto de gestão pelas 

políticas públicas no Estado do Amapá, para utilizar o planejamento estratégico como 

diretriz de governo, na busca de resultados. Nossa proposta prevê o investimento em 

inovação, tecnologia, infraestrutura, comunicação, modernização da gestão e, 

principalmente, nas pessoas. Diretrizes aderentes ao processo de transformação voltado 

para o Governo Digital que consta como uma das prioridades no PPA vigente.  

Para isso, além das sinergias entre os órgãos do GEA, a exemplo do CQG 

(equilíbrio fiscal) e coworking (realizado durante o apagão 2020), e oportunidades que vem 

sendo acessadas pelo Amapá (Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da 

Amazônia Legal, Tesouro Verde, entre outros), vamos buscar parcerias estratégicas para 

viabilizar a execução do plano proposto. 

Seguros de que vamos alcançar os objetivos propostos neste Planejamento 

Estratégico até 2030, amparados no potencial da SEPLAN – como parte integrante do GEA – 

de contribuir para o desenvolvimento do Estado do Amapá e amparado por um corpo 

técnico: experiente, capacitado, renovado e engajado.  

Prosseguir trabalhando para conciliar o esforço fiscal para o equilíbrio das contas 

públicas com a regularidade e subsequente captação de recursos. Trabalhando para maior 

transversalidade entre as unidades gestoras, maior integração entre o PPA, LDO e LOA, 

modernização da estrutura e atendimento ao cidadão, transparência e apropriação da 

estatística, enfim, para o cumprimento de sua missão, a partir de seus valores, para alcance 

de sua visão. 
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Figura 1. Identidade Organizacional da SEPLAN 

 
 Fonte: SEPLAN (2020) 

 

 

Contribuir para a transformação da vida da população amapaense através de uma 

gestão mais planejada e efetiva para o público interno e para o cidadão, seguindo nossa 

missão de coordenar o planejamento das políticas públicas para o desenvolvimento do 

Amapá. 

 

Juntos, por um Amapá mais forte!                

        
        EDUARDO CORRÊA TAVARES 

                                                                               Secretário 
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1. IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

2.1. Nome da Instituição: Secretaria de Estado do Planejamento 

2.2. Fundamento legal de criação: Decreto-Lei nº 411/1969 

2.3. Base de atuação: Planejamento  

2.4. CNPJ: 04.355.075/0001-46 

2.5. Secretário: Eduardo Corrêa Tavares 

2.6. Número de Servidores: 161 (cento e sessenta e um) servidores 

2.7. Endereço: Av. Fab, 1129 – CEP: 68.900.066  - Macapá - Amapá  

2.8. Fone: (96) 2101 - 4601 

2.9. Site: www.seplan.ap.gov.br 

2.10 Instagram: seplan.ap 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

 

A Secretaria de Planejamento apresenta seu Plano Estratégico 2021 -2030. O plano 

consolida ações para atuar no cenário de 10 anos, com rigor alinhado a um conjunto de 

medidas, orientadas por objetivos, metas e indicadores. A SEPLAN, ao visualizar este plano 

de longo prazo, entende que precisa direcionar suas decisões em ações mais ousadas para 

se manter de forma moderna e inovadora, acompanhando as mudanças conjunturais e 

estruturais que os instrumentos de planejamento e a tecnologia da informação exigem. 

Agora, mais do que nunca, com o advento da pandemia do coronavírus, se faz 

necessário fortalecer a gestão pública com direcionamento estratégico e visão de futuro. É 

essencial o aprimoramento da administração pública com foco em resultados, otimizando 

recursos e diminuindo as incertezas. A pandemia mostrou aos gestores que planejar é 

preciso, pois assegura as Instituições a possibilidade de minimizar as turbulências quando se 

tem a sistematização de ações para o futuro, com objetivos claros e metas bem traçadas e 

alicerçadas. 

O Planejamento Estratégico da SEPLAN está embasado em sua atuação como 

coordenadora do planejamento das políticas públicas do estado do Amapá, uma Instituição 

especializada, que tem uma equipe técnica capacitada e experiente na construção do 

planejamento público, na elaboração e consolidação do Plano Plurianual (PPA), Lei de 

Diretrizes Orçamentária (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e da Lei que define diretrizes 

para a estrutura organizacional do Estado. 

Outro direcionamento deste plano está nos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS, da Organização das Nações Unidas – ONU, com a formação de uma 

agenda estruturada em que prioriza o respeito à vida valorizando o tripé da sustentabilidade 

– Economia, Sociedade e Meio Ambiente. Neste plano estão as metas dos ODS que tratam 

da EXCELÊNCIA DA GESTÃO como: desenvolver instituições eficazes, responsáveis e 

transparentes; garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e    
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representativa; fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio 

internacional; e reforçar o apoio à capacitação para aumentar significativamente a 

disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis. 

Consolidado nos 12 (doze) objetivos estratégicos e nas 39 (trinta e nove) estratégias, 

a organização do plano tem a responsabilidade social de entregar resultados das políticas 

públicas à população do Amapá, onde a SEPLAN apresenta como Visão: “Ser uma Secretaria 

inovadora na gestão do planejamento do Estado, visando transformar a vida da população 

amapaense.”, tendo como Missão “Coordenar o planejamento das políticas públicas para o 

desenvolvimento do estado do Amapá” e com os seguintes Valores: Ética, Colaboração, 

Compromisso com a sociedade, Transparência e Sustentabilidade. 

O Plano Estratégico da SEPLAN 2021 – 2030 tem um recorte temporal dividido em 

três momentos de decisão, o primeiro acontece de 2021 a 2023, o segundo de 2024 a 2027, 

e o terceiro de 2028 a 2030. Essa distribuição atende a inclusão do planejamento público 

segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, no ciclo do planejamento, considerando o tempo 

do atual governo e dos dois governos futuros. 

O processo de construção do Planejamento Estratégico da Secretaria de Estado do 

Planejamento acontece com a entrega de três documentos, que mesmo independentes, se 

completam, considerando as etapas do planejamento. No primeiro documento está o 1) 

Diagnóstico da SEPLAN, a partir do levantamento de informações, realização de pesquisa 

primária, entrevistas, oficinas, análise de documentos, apresentação de portfólio de 

produtos e estudo de cenários. O segundo documento é o 2) Plano Estratégico, com a 

identidade organizacional da SEPLAN definindo sua Missão, Visão e Valores; análise do 

ambiente, os objetivos estratégicos, mapa estratégico dando direcionamento e plano de 

ação. O terceiro documento é o 3) Plano de Monitoramento que traz as estratégias de 

acompanhamento da execução do Plano Estratégico definindo: prazos, responsabilização, 

metas, indicadores estratégicos, táticos e operacionais. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

O Plano Estratégico é um importante instrumento de gestão que visa auxiliar a 

Instituição na definição de estratégias para alcançar os objetivos, aproveitar os recursos 

disponíveis de forma eficiente e potencializar a capacidade produtiva da ação com foco nos 

resultados. A forma como ele é construído contribui sobremaneira para sua execução e o 

alcance dos resultados. Se as partes interessadas estiverem envolvidas e engajadas, isso 

facilita o caminho para alcançar um resultado mais efetivo do plano.  

O Planejamento Estratégico da SEPLAN seguiu um processo que permitiu a 

participação dos servidores, coordenadores, Secretário de Planejamento e Adjunto de 

Gestão, Assessorias de Desenvolvimento Institucional - ADINS, Núcleo Setorial de 

Planejamento – NSP, gestores e parceiros. Em destaque na metodologia adotada pela 

SEPLAN, estão os aspectos como participação, técnica de oitiva, construção coletiva, 

integração e interação. A SEPLAN se preocupou em fortalecer a construção do 

Planejamento Estratégico em um processo democrático assegurando a presença dos seus 

servidores em todas as fases de sua construção. 

A forma de coleta das informações foi através de pesquisa primária, entrevistas, 

oficinas e reuniões. As duas últimas aconteceram de forma presencial e à distância (on-line), 

respeitando o momento de pandemia da covid 19 que o Mundo está vivendo. Em cada 

momento foi oportunizado escutar a Instituição e seus parceiros, o que possibilitou um olhar 

focado internamente e externamente de maneira global. 

Na construção do plano foi usada a ferramenta Balanced Scorecard – BSC1, ainda que 

seja uma metodologia adotada pelas empresas privadas para medir o desempenho 

empresarial, dentro da administração pública é adaptada considerando as entregas do 

Estado em sua função básica para atender a sociedade (GHELMAN E COSTA, SD). No plano as  

 
1 Metodologia foi criada pelos professores Robert S. Kaplan (Harvard Business School) e David P. Norton 
(presidente da Balanced Scorecard Collaborative, Inc.) 
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perspectivas do BSC foram organizadas no Mapa Estratégico em: Sociedade, Processos 

Internos, Aprendizado e Crescimento e Orçamento e Finanças conectados aos objetivos 

estratégicos e a identidade organizacional:  Missão, Visão e Valores da SEPLAN.  

Figura 2. Visão estratégica do BSC 

                                       Visão estratégica do BSC 

 
Fonte: SEPLAN (2020) 

 

O Diagnóstico da SEPLAN foi o instrumento orientador na construção do Plano 

Estratégico, trouxe informações que levaram a entender o ambiente interno e externo, os 

cenários de atuação, o portfólio de produtos e serviços, assim como os desafios que a 

Instituição deve vencer, implementando as estratégias, na direção da sua visão de futuro 

nos próximos 10 anos.  

Os procedimentos de validação do Planejamento Estratégico foram realizados pelos 

coordenadores da SEPLAN e o comitê técnico, que em reunião com os facilitadores 

avaliaram e aprovaram os documentos apresentados. 
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4.OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA AGENDA  
2021 - 2030 DA SEPLAN 

 

Figura 3. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: ONU (2015) 

A Organização das Nações Unidades, em 2015, através de 193 países assumiu uma 

Agenda de compromissos para que, as atuais e futuras gerações, possam ter vida saudável, 

independente de regiões ou países que vivem. A agenda está baseada em ações que 

fortaleçam o desenvolvimento sustentável, priorizando o equilíbrio entre o tripé economia, 

meio ambiente e sociedade.  

O compromisso desses países está em orientar suas políticas públicas com foco nos 

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que irão fortalecer uma agenda até 2030 

com metas, ações e indicadores, que consolidem um planejamento eficaz e de resultado, de 

forma a reduzir a desigualdade e melhorar todas as formas de vida no planeta. 

 

Quadro 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

OBJETIVO Objetivo 

Metas do Objetivo 1 Erradicação da pobreza  

Metas do Objetivo 2 Fome zero e agricultura sustentável  

Metas do Objetivo 3 Saúde e Bem-Estar  

Metas do Objetivo 4 Educação de qualidade  

Metas do Objetivo 5 Igualdade de Gênero  

Metas do Objetivo 6 Água potável e saneamento  

Metas do Objetivo 7 Energia limpa e acessível  

Metas do Objetivo 8 Trabalho decente e crescimento econômico  

Metas do Objetivo 9 Indústria, Inovação e Infraestrutura  
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Quadro 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(Conclusão) 

OBJETIVO Objetivo 

Metas do Objetivo 10 Redução das Desigualdades  

Metas do Objetivo 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis  

Metas do Objetivo 12 Consumo e produção responsáveis  

Metas do Objetivo 13 Ação Contra a Mudança Global do Clima  

Metas do Objetivo 14 Vida na água  

Metas do Objetivo 15 Vida terrestre  

Metas do Objetivo 16 Paz, justiça e instituições eficazes  

Metas do Objetivo 17 Parcerias e meios de implementação  

Fonte: Organização das Nações Unidas.  

 
A SEPLAN em seu Planejamento Estratégico, elaborado para os próximos 10 anos, 

prioriza enquanto agente público e coordenadora do planejamento das políticas públicas do 

estado do Amapá, orientar os 58 órgãos do Estado em planejar e fortalecer suas políticas 

com foco nos ODS. Sua função é fazer com que esses órgãos públicos priorizem em seus 

programas e ações as metas estabelecidas pela ONU, nos objetivos ODS, dentro do período 

de 2021 a 2030. A atuação da SEPLAN é entendida pelo desempenho de seu papel 

estratégico como planejadora e articuladora de políticas, mediante o que define o artigo 165 

da Constituição Federal sobre o planejamento, e as diretrizes e compromissos que assumem 

os candidatos ao governo e logo depois, governadores a cada quadriênio do processo 

eleitoral. 

A função da SEPLAN como coordenadora de planejamento é fundamental para dar 

encaminhamento a uma agenda de Estado assumida pelo atual e pelos três governos 

vindouros (2020 – 2023, 2024 – 2027 e 2028 a 2031). A atuação da SEPLAN é de contribuir 

com o planejamento do Estado para consolidar uma agenda de políticas continuadas, sem 

sofrer interrupção, com foco em resultados, garantia do uso dos recursos com eficiência e 

alcance dos objetivos, com eficácia; bem como a efetividade que é a transformação dos 

efeitos da política à sociedade amapaense. 
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A SEPLAN ao vislumbrar seu planejamento nos ODS aborda cenários de possibilidades 

a uma gestão mais moderna e eficiente, foca a GESTÃO ESTRATÉGICA DE EXCELÊNCIA, em 

especial quando tem os objetivos 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES e 17 – 

PARCERIA E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO. Os dois objetivos apresentam metas que vão ao 

encontro das finalidades da SEPLAN, como as metas: 

x Meta 16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes 

em todos os níveis; 

x Meta 16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e 

representativa em todos os níveis; 

x Meta 17.1 - Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio 

do apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a 

capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas; e  

x Meta 17.18 - Reforçar o apoio à capacitação para os países em 

desenvolvimento, inclusive para os países menos desenvolvidos e pequenos 

Estados insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a 

disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados 

por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência, 

localização geográfica e outras características relevantes em contextos 

nacionais. 
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5. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DA SEPLAN 

 

A identidade Organizacional da Secretaria de Estado do Planejamento – SEPLAN 

consiste na definição da razão de ser da sua existência que é sua missão, na visão de futuro, 

enquanto norte orientador para conquistar a excelência desejada e nos valores que serão os 

pilares e que vão orientar o comportamento de servidores e gestão na sua atuação  nos 

próximos 10 anos. 

 

5.1  Missão 

 

É a razão de ser da Instituição, servindo de critério básico para orientar a tomada de 

decisão, apoiar a escolha de decisões estratégicas e a definição de objetivos. Missão é uma 

declaração sobre a razão da sua existência. 

MISSÃO DA SEPLAN: 

 

“COORDENAR O PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAPÁ.” 

 

5.2 Visão 

 

A Visão traduz as expectativas da Instituição para o futuro, isto é, o que a SEPLAN 

pretende ser e aonde quer chegar nos próximos anos.  

VISÃO DA SEPLAN: 

“SER UMA SECRETARIA INOVADORA NA GESTÃO DO PLANEJAMENTO DO ESTADO, 

VISANDO TRANSFORMAR A VIDA DA POPULAÇÃO AMAPAENSE.” 
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5.3 Valores 

 

Os Valores indicam como a SEPLAN pretende se comportar e quais as atitudes básicas 

são esperadas das pessoas que nela atuam. Os valores são materializados por posturas 

adotadas e conferem coerência, integração e unidade à Instituição. Os Valores são os pilares 

da organização. É um conjunto de ideias que representam suas crenças e convicções em 

termos de comportamento e postura.   

 

VALORES DA SEPLAN: 

x ÉTICA 

x COLABORAÇÃO 

x COMPROMISSO COM A SOCIEDADE 

x TRANSPARÊNCIA 

x SUSTENTABILIDADE 
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6.  ESTUDO DO AMBIENTE 

 

No estudo do ambiente a organização visualiza suas fragilidades e fortalezas, 

interferências e oportunidades. O ambiente se divide em dois momentos, o interno é 

quando a organização é capaz de identificar as variáveis controláveis por ela, são fatores 

favoráveis ou não, que encontram dentro da organização, por isso pode ser controlável, pois 

depende de sua atuação para potencializar ou minimizar. Já o ambiente externo é 

representado por variáveis que independem da decisão da gestão, sendo alheio aos seus 

desejos, mas isso não é impedidor para que essas variáveis externas sejam identificadas e 

monitoradas pela organização. 

No estudo do ambiente, para tomada de decisão em seu Plano Estratégico até 2030, 

a SEPLAN usou a metodologia participativa, com escuta direta e indireta. No processo foram 

ouvidos: Secretários, Coordenadores, servidores, gestores de Estado, chefes de ADINS ou 

NSP e stakeholders. A forma de coleta ocorreu por meio de oficinas presenciais e online com 

os servidores da SEPLAN; por pesquisa primária com aplicação de questionários, servidores, 

gestores e ADINS e entrevista semiestruturada com coordenadores, Secretários e 

stakeholders, que de alguma forma se relacionam com a Secretaria. Ao todo foram 

realizadas 235 (duzentas e trinta e cinco) formas de escutas.  

 

6.1. Ambiente interno e externo 

 

Na autoavaliação, o estudo do ambiente interno deixou evidente as deficiências e 

qualidades da SEPLAN. E na avaliação do ambiente externo ganharam visibilidade as 

oportunidades a serem aproveitadas e o que pode ameaçar a sua atuação. A análise mais 

detalhada está presente no documento referente ao Diagnóstico, que foi a primeira parte 

do Planejamento. 
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INTEGRAÇÃO DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO 

 
 
6.2 Possíveis Estratégias para reduzir os pontos fracos e usar pontos fortes para aproveitar 
as oportunidades, evitando ameaças: 

6.2.1 Estratégia de Crescimento (Nosso horizonte futuro): 

6.2.1.1 Inovação (práticas de inovação e de empreendedorismo no setor público, criação e 
implementação de novos processos, produtos, métodos e técnicas de prestação de serviços 
públicos, que impliquem melhor desempenho em termos de eficiência, eficácia e efetividade 
de resultados do setor público para a sociedade): 

x Criar o Laboratório de Inovação e lançar novos produtos que possam ser 
disseminados; 

x Criar o observatório das políticas públicas no estado do Amapá; Observatório das 
obras do Estado, um estudo estatístico dessas obras; 

x Criar um prêmio de gestão pública para os melhores resultados;  

x Implantar o Programa de Gestão por Resultados, com indicadores a serem 
alcançados nos próximos 10 anos; 

x Criar um sistema de monitoramento e avaliação de resultado conjunto com os órgãos 
da gestão pública (através do sistema SIAFE); 

x Fazer plano de desenvolvimento científico e tecnológico; interligar sistemas 
informatizados e prevenir falhas; Fazer normativo dos sistemas; Fazer um plano de  
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manutenção dos equipamentos; Novas tecnologias e sistemas; Fomentar o GOV. BR, 
para unificação dos canais digitais do Governo Federal; Inovação na área tecnológica 
– SISGEP; Inclusão digital; planejamento referente a estratégia do Governo Digital;  
 
novas tecnologias, adaptação ao Governo Digital; Formulação da política estadual de 
tecnologia da informação – TI e Avanço tecnológico; 

x Estruturar e aperfeiçoar o sistema de controle interno/monitoramento; Sistema 
integrado com outras secretarias do Estado; trabalho em rede com outros entes; 
Visão geral de governo; gestão integrada para execução do PPA; Conhecer o 
potencial e as necessidades dos órgãos. 

6.2.1.2 Gestão da mudança  

x Desenvolver e implantar um projeto para modernização da estrutura física, moderna, 
colaborativa, criativa e econômica, com definição de um novo layout (reestruturação 
da rede elétrica; modernização dos banheiros; manutenção e ampliação dos pontos 
de rede; estacionamento; segurança na recepção; destinação da biblioteca física; 
Aquisição de equipamentos, parque tecnológico, móveis e materiais permanentes; 
Aquisição de centrais de ar; Montar uma recepção de atendimento externo, a 
exemplo da SEAD; Melhorar o serviço de limpeza e higiene diária do prédio; com 
dedetização regular no prédio);  

x Elaboração do planejamento estratégico alinhado aos ODS e utiliza-lo como forma de 
estabelecer prioridades para o Estado e disseminar a metodologia para a utilização 
de todos; Realizar oficina anual de integração e avaliação do planejamento 
estratégico; Criar um programa de assessoramento às ADINS e NSP, com alguns 
encontros anuais para realização de fóruns e oficinas; Efetivar um bom 
planejamento estratégico, com orçamento bem definido e adequado para suas 
necessidades, disponibilizando um serviço de qualidade à população amapaense; 
Instituir equipe multidisciplinar da SEPLAN para auxiliar os setoriais de 
Planejamento na resolução de problemas relacionados às funções de 
planejamento e processos finalísticos; 

x Criar uma nova estrutura organizacional, mais horizontal, para a SEPLAN; Criar novo 
Regulamento Interno da SEPLAN; Revisão da Lei que define diretrizes e modelo da 
estrutura das instituições do Estado; 

x Modernizar a gestão - novos protocolos de trabalho, com mais organização 
administrativa, capilaridade nas ações e organização dos arquivos; Busca constante 
da efetividade e padronização das ações para gestão pública em todos os órgãos 
de governo; Implantar a gestão por processos: Com mapeamento, padronização, 
desenho e fluxos de processo; Modernização do Estado – Promover a modernização 
da instituições que compõe a estrutura administrativa do estado através da 
ferramentas de gestão e benchmarking; 
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6.2.1.3 Liderança, cooperação, reconhecimento, foco nas pessoas (ex. Fortalecer os 
modelos de governança e liderança): 

x Plano de formação de liderança - com registro do conhecimento técnico dos 
servidores experientes, tendo em vista o processo de aposentadoria em massa, sem 
substituição em curto prazo; 

x Programa de Qualidade de Vida e Valorização do Servidor; Reconhecimento de 
trabalho; (preparar para a mudança, integrar, motivar e gerar mais 
comprometimento do time); 

6.2.1.3 Comunicação  

x Elaborar plano de comunicação e marketing para a SEPLAN;  
x Modernizar os canais de comunicação interna e externa;  
x Criar procedimentos padronizados para o processo de comunicação e formalização 

dos pedidos aos órgãos; 
 

6.2.2 Estratégia de manutenção: 

6.2.2.1 Fortalecimento das boas práticas da Instituição que são seus pontos fortes, ao 
mesmo tempo em que procura minimizar seus pontos fracos. O objetivo é atualizar as 
formas de trabalho para uma SEPLAN moderna, mantendo a posição conquistada e não 
somente a estabilidade da sobrevivência da Instituição.  

x Fortalecer o setor de estatística para atualização permanente dos dados; 

x Recadastramento dos servidores com identificação de lotação: ocupantes de 
cargos, chefes, coordenadores; 

x Coworking; home Office; implantar e normatizar de forma permanente o 
teletrabalho; 

x SIAFE como ferramenta de gestão permanente; 

x Fortalecimento do sistema de planejamento - SIPCAN; 

6.2.3 Estratégia de investimento: 

Áreas prioritárias onde a SEPLAN deve investir para que se diferencie e se destaque; 
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6.2.3.1 Fortalecimento da marca institucional  

x Resgatar o papel estratégico da SEPLAN; Benchmarking;  

x Fortalecer o Programa Tesouro Verde, uma vez que este é uma iniciativa que 
diferencia e faz do Amapá uma referência nacional. Aumentar o leque de investimentos 
Sustentáveis; 

x Implantar plano da Accountability e compliance. 

6.2.3.2 Foco nas pessoas (Construir uma visão estratégica de gestão de pessoas, incentivar a 
educação continuada, dimensionar seu capital humano, atração e retenção de talentos) 

x Programa de formação e desenvolvimento em gestão de pessoas (ADINS E NSP); 

x Capacitar os colaboradores para executar as politicas publicas que lhe são 
propostas em nível de Estado e Federal; Disseminação do conhecimento técnico; 
Capacitação de cursos à distância em curto prazo; buscar capacitação, oferta de 
cursos gratuitos por escolas de governo; Transposição dos servidores). 

x Realização de concurso público específico para a SEPLAN;  

x Atualização da GEPLAN em benefício de todos os Servidores SEPLAN; 

x  Lei de titulação - incentivo ao mestrado e doutorado; 

x RH estratégico (competente e qualificado com foco em resultados efetivos a gestão 
de pessoas). 

 

6.2.3.3 Captação de novos investimentos (financeiros, técnicos, parcerias institucionais)  

x Criar Escritório de projetos, com implantação de equipes de projeto de excelência; 
Captar recursos para investimentos; referência em gestão de projetos; Convênios 
federais e com o governo francês; Atuação na gestão com o parlamento em prol do 
Estado; buscar Parcerias público-privadas; 

x Sistema de gestão afinado com as determinações contábeis e legais mais atualizadas; 

x Participação da Rede Mais Brasil; 

x Participação na coordenação da câmara de planejamento setorial no Consórcio 
Interestadual da Amazônia Legal;  

x Interlocução junto a SUDAM; participação na Câmara Técnica SUDAM; Interlocução 
junto a SUFRAMA. 
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7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

No Planejamento Estratégico da SEPLAN foram definidos 12 objetivos estratégicos a 

serem alcançados nos próximos 10 anos, distribuídos nas quatro perspectivas: Perspectiva 

de Resultados para a Sociedade; Perspectiva dos Processos Internos; Perspectiva da 

Aprendizagem e Crescimento; e Perspectiva do Orçamento e Finanças. Essas perspectivas 

são referentes ao Balanced Scorecard - BSC que é uma ferramenta de controle das 

estratégias para avaliação do desempenho da organização: 

x A Perspectiva de Resultados para a Sociedade proporciona os elementos 

para alinhar os indicadores com as expectativas da sociedade, no cumprimento da 

sua função social, representados no mapa estratégico pelos objetivos de:  

Fortalecer a SEPLAN enquanto órgão estratégico, para planejar o desenvolvimento 

do Estado; Promover a continuidade das políticas públicas com  qualidade, 

focadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS;  e Melhorar o 

monitoramento das políticas públicas com resultados para a sociedade. 

x A Perspectiva dos Processos Internos identifica os processos críticos internos 

a serem superados na busca do aperfeiçoamento da gestão interna, tanto 

relacionados aos processos, quanto a infraestrutura e desenvolvimento 

tecnológico, representados no mapa estratégico pelos objetivos de: Promover a 

modernização da gestão da SEPLAN, estimulando a modernização da gestão do 

Estado; Aperfeiçoar a comunicação interna e externa; Investir no desenvolvimento 

da tecnologia da informação; e Modernizar a infraestrutura física institucional. 

x A Perspectiva da Aprendizagem e Crescimento está relacionada aos desafios 

que os servidores precisam alcançar na busca de uma gestão inovadora, moderna 

e que proporcione resultados para a sociedade, representados no mapa 

estratégico pelos objetivos de: Promover a gestão estratégica de pessoas; e 

Investir em inovação.  
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x A Perspectiva do Orçamento e finanças diz respeito a forma como a SEPLAN 

vai trabalhar para equilibrar o orçamento e finanças, na busca da eficiência, 

eficácia e efetividade das suas ações e do governo, representada no mapa 

estratégico pelos objetivos de:  Atrair novos investimentos e captar recursos; 

Aperfeiçoar a gestão orçamentária para uma boa aplicação dos recursos 

públicos; e Promover ações sustentáveis. 

 

Ficaram assim definidos os objetivos estratégicos da SEPLAN: 

 

PERSPECTIVA SOCIEDADE   

Objetivo 1 Fortalecer a SEPLAN enquanto órgão estratégico, para planejar o 

desenvolvimento do Estado; 

Objetivo 2 Promover a continuidade das políticas públicas com qualidade, focadas nos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS;  

Objetivo 3 Melhorar o monitoramento das políticas públicas com resultados para a 

sociedade; 

 

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

Objetivo 4 Promover a modernização da gestão da SEPLAN, estimulando a modernização 

da gestão do Estado; 

Objetivo 5 Aperfeiçoar a comunicação interna e externa; 

Objetivo 6 Investir no desenvolvimento da tecnologia da informação; 

Objetivo 7 Modernizar a infraestrutura física institucional; 

 

PERSPECTIVA APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO 

Objetivo 8 Promover a gestão estratégica de pessoas; 

Objetivo 9 Investir em inovação.  
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PERSPECTIVA FINANCEIRA 

Objetivo 10 Atrair novos investimentos e captar recursos; 

Objetivo 11 Aperfeiçoar a gestão orçamentaria para uma boa aplicação dos recursos 

públicos; 

Objetivo 12 Promover ações sustentáveis. 

 

7.1  São fatores críticos de sucesso: 

 

x Gestão de pessoas; 

x Capacitação continuada; 

x Comunicação interna e externa; 

x Tecnologia da Informação; 

x Gestão inovadora dos processos; 

x Ambiente físico e equipamentos; 

x Gestão Estratégica; 

x Resultados para a sociedade; 

x Planejamento Estratégico; 

x Parcerias estratégicas; 

x Modernização da gestão;  

x Aperfeiçoamento da gestão orçamentária; 

x Inovação;  

x Sustentabilidade. 
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8. MAPA ESTRATÉGICO 

 

 

MAPA ESTRATÉGICO SEPLAN 

MISSÃO: 

“Coordenar o planejamento das políticas públicas para o 
desenvolvimento do Estado do Amapá.” 

V I S Ã O :  

“Ser uma Secretaria inovadora na gestão do planejamento do Estado, 
visando transformar a vida da população amapaense.” 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Ética, Colaboração, Compromisso com a sociedade, Transparência e Sustentabilidade. 

So
ci

ed
ad

e 
 

 

Fortalecer a SEPLAN enquanto órgão 
estratégico para planejar o 

desenvolvimento do Estado. 

Promover a continuidade das 
políticas públicas de qualidade, 

focadas nos ODS.  

Sistema estadual de 
planejamento integrado; 
Fortalecimento das ADINS e NSP; 

Gestão por resultados;  
Estudos socioeconômicos; 

 

Pr
oc

es
so

s  
In

te
rn

os
 Promover a modernização da 

gestão da SEPLAN, estimulando 
a modernização da gestão do 

Estado. 

Investir no 
desenvolvimento de 

tecnologia da 
informação; 

 
Mapeamento e redesenho de processos; 
 Nova estrutura organizacional (Organograma); 
Regimento Interno; 

Formulação do Plano Diretor de TI; 
Governo Digital no Amapá; 
 

Ap
re

nd
iza

ge
m

 e
  

cr
es

ci
m

en
to

 

Registro do conhecimento técnico 
dos servidores da SEPLAN, em vias 
de aposentadoria; 

Investir em inovação. 
 
  
Plano de Inovação; Laboratório    
de inovação; Novos produtos; 

Promover a gestão 
estratégica de pessoas. 

 Qualidade de vida; 
Valorização, Integração, 
Equidade e concurso  
Público; 
 

O
rç

am
en

to
 

 e
 F

in
an

ça
s 

Atrair novos investimentos e 
captar recursos; 

Promover ações sustentáveis. 

 

Criar escritório de  projetos 
para preparar o Estado e 
Municípios;  
Parcerias estratégicas. 

 

Aperfeiçoar a 
comunicação interna 

e externa. 

Melhorar o monitoramento das 
políticas públicas com resultados 

para a sociedade; 

Modernizar a 
infraestrutura física 

institucional; 

Aperfeiçoar a gestão 
orçamentária para uma boa 

aplicação de recursos. 

Observatório das políticas 
públicas no estado do Amapá; 
Fortalecimento de parcerias;  

 

Potencializar o Tesouro verde;  
Promover ações de 
responsabilidade socioambiental. 

Valores:  
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9. PLANO DE AÇÃO 

 
PERSPECTIVA SOCIEDADE 

 
9.1 Objetivo estratégico: Fortalecer a SEPLAN enquanto órgão estratégico, para planejar o Desenvolvimento do Estado. 

ESTRATÉGIA  SETOR 
RESPONSÁVEL 

PRAZO AÇÃO OBJETIVO  

9.1.1 Criar um Sistema de 
Planejamento Integrado do 
Estado do Amapá com 
participação dos poderes; 

 

GESTÃO 2021 - 2022 91.1.1 Criação do grupo de trabalho, sob a 
coordenação da área específica para discussão 
e apresentação de proposta do projeto de Lei 
governamental e regulamentação do SIPLAN; 

Discussão e apresentação de 
proposta do Projeto de Lei do 
SIPLAN e sua Regulamentação 

9.1.1.2 Articulação junto ao Governo e este aos 
poderes para criação do SIPLAN (SISTEMA DE 
PLANEJAMENTO INTEGRADO DO ESTADO DO 
AMAPÁ); 

Fazer o encaminhamento ao 
Governador para articular com 
os poderes a criação do Sistema 

9.1.1.3 Aprovação e regulamentação da Lei do 
Sistema de Planejamento Integrado do Estado 
pela Assembleia Legislativa; 

Enviar a Assembleia Legislativa 
do Projeto de Lei do SPLAN para 
Promulgação e Regulamentação 
da Lei 

9.1.1.4 Fortalecimento da integração do SIAFE 
com os demais poderes do Estado; 

Integrar os sistemas de 
informações através do SIAFE; 

9.1.2 Projeto Piloto Plano 
Estratégico do Estado, sob a 
coordenação da SEPLAN, 

GESTÃO 2021-2022 9.1.2.1 Criar Comitê multiplicador da 
metodologia de elaboração do Planejamento 

Disseminar a metodologia do 
Planejamento Estratégico 
como cultura organizacional 
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integrado ao PPA e aos ODS, 
sendo utilizado como diretriz de 
Governo em suas prioridades das 
políticas públicas; 

Estratégico do Governo do Estado;  para a utilização de todos os 58 
órgãos de governo, alinhado ao 
PPA e aos ODS; 

9.1.2.2 Melhorar o monitoramento dos 
indicadores dos Programas do PPA com os ODS 
interligados as diretrizes federais e municipais, 

Melhorar a conexão de 
programas do PPA com as 
diretrizes federais e municipais, 
priorizando os ODS; 

 

9.1.2.3 Inserir na revisão do PPA projetos 
municipais, articulados com as Prefeituras, que 
apresentem ações estratégicas entre os órgãos 
estaduais e municipais; 

Promover ações integradas em 
benefício da população; 

9.1.3 Avaliar anualmente o 
desempenho do planejamento do 
Estado com a participação do 
Governador, Gestores, ADINS, NP, 
Gerentes de Programas e de 
Ações e SEPLAN. 

COPLAN 2021 - 2030 9.1.3.1 Realização de encontros de 
planejamento em parceria com a EAP/AP, 
como sistema de avaliação e controle: Fóruns e 
oficinas;  

Fortalecer as ações de 
planejamento; 

9.1.3.2 Realização de evento anual de 
integração e avaliação do planejamento 
estratégico, alinhado ao PPA e aos ODS;  

Avaliar o planejamento na 
transformação das políticas 
públicas; 

9.1.4 Fortalecer as ADINS e NSP 
enquanto área técnica para 
coordenar o planejamento, 
execução, monitoramento, 
revisão e avaliação das Políticas 
Públicas dos órgãos junto aos 
gestores (as) públicos; 

COPLAN 2021- -2030 9.1.4.1 Fazer um trabalho em rede com todos 
os órgãos, através dos Gestores, ADINS e NSP; 

Preparar o Estado para uma 
atuação integrada e em rede; 

9.1.4.2 Criação de plano de formação 
continuada para as ADINS e NSP em parceria 
SEPLAN com a EAP; 

Criar um canal de conexão onde 
a formação continuada seja 
orientada pela SEPLAN e atenda 
os interesses do Estado; 
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9.2 Objetivo estratégico: Promover a continuidade das Políticas Públicas de qualidade, com foco nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável – ODS. 

ESTRATÉGIA  SETOR 
RESPONSÁVEL 

PRAZO AÇÃO OBJETIVO 

9.2.1 Criar o observatório das 
Políticas Públicas no Estado do 
Amapá com foco nos ODS. 

 

GESTÃO/COPESEF
/SIAFE/ 
COPLAN 

2021 - 
2022 

9.2.1.1 Utilizar a estrutura de gerentes de 
programas e de ações existente nos órgãos de 
governo, implantada desde 2017, para estudo 
de implantação do Observatório de Políticas 
Públicas do Estado do Amapá;  

Implementar a  proposta do 
observatório; 

Criar a Coordenação Estadual para 
acompanhamento e monitoramento dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; 

Criar um canal de 
comunicação para estimular 
os ODS;  

9.2.1.2 Criar o Prêmio de Política Pública de 
Qualidade com foco nos ODS; 

Incentivar ações de 
qualidade, com foco nos ODS; 

Estruturar o acervo bibliográfico sobre o 
planejamento das Políticas Públicas do Estado 
do Amapá dentro Observatório; 

Disponibilizar o acervo da 
SEPLAN de forma virtual e 
destinar o acervo físico para a 
Biblioteca Pública; 

9.2.2 Valorizar a participação da 
SEPLAN na câmara de Gestão e 
planejamento no consórcio 
interestadual da Amazônia Legal.  

GESTÃO 2021 -
2030 

9.2.2.1 Otimizar a participação do Amapá na 
câmara de planejamento setorial do meio 
ambiente no consórcio interestadual da 
Amazônia Legal, apresentando proposta viável 
para o Estado; 

Valorizar a participação na 
busca de benefícios para o 
Amapá; 

9.2.3 Valorizar a participação da 
SEPLAN na Interlocução do Amapá 
junto a SUDAM e SUFRAMA. 

GESTÃO 2021 -
2030 

9.2.3.1 Aproveitar a participação do Amapá na 
SUDAM e SUFRAMA, para apresentar projetos 
de interesse do Estado; 

Aproveitar as oportunidades 
em benefício do Amapá; 
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9.3 Objetivo estratégico: Melhorar o monitoramento das Políticas Públicas com resultados para a sociedade. 

ESTRATÉGIA  SETOR 
RESPONSÁVEL 

PRAZO AÇÃO OBJETIVO  

9.3.1 Implantar no âmbito do 
Governo do Estado do Amapá, o 
Programa de Gestão por 
Resultados das Políticas Públicas 
Estaduais; 

GESTÃO 2021 -2022 9.3.1.1 Criar grupo de trabalho para elaboração e 
execução do programa de Gestão por Resultado; 

Garantir mais resultados 
para as políticas públicas; 

9.3.1.2 Criar um sistema de monitoramento através 
de indicadores de desempenho para aferir os 
resultados das Políticas Públicas no PPA;  

Obs: O SIAFE, foi adequado para aferir os 
resultados de programas e de ações.  

Melhorar o 
monitoramento dos 
resultados das políticas 
públicas estaduais; 

9.3.2 Fortalecer o protagonismo da 
Coordenação de Estatística, com 
formato mais interativo e atrativo 
para o cidadão;  

COPESEF 2021-2022 9.3.2.1 Implementar as estatísticas setoriais dos 58 
órgãos do Estado para gerar informações das ações 
previstas no PPA em curto período de tempo; 

Gerar informações de 
forma integrada e 
controlar a produção e 
divulgação das estatísticas 
setoriais dos órgãos de 
governo, das ações do 
PPA; 

9.3.2.2 Produção e publicação periódica de 
Indicadores sociais e Econômicos do Estado; 

Compartilhar os 
indicadores sociais de 
forma organizada e 
sistematizada; 

9.3.2.3 Criar portfólio produtos estatísticos de 
interesse público e disponibilizar em plataforma 
digital; 

Garantir informações de 
forma digital; 

9.3.2.4 Popularizar a pesquisa Índice de Pesquisa ao 
Consumidor - IPC, direcionando informações a 

Através de aplicativo, 
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população da cesta básica através de um aplicativo; tornar o IPC mais popular; 

9.3.2.5 Criação de um aplicativo para o 
Georreferenciamento dos produtos da cesta básica 
mais acessível em Macapá; 

Através de aplicativo, 
apresentar opções sobre a 
cesta básica; 

9.3.2.6 Produção de estudos sobre a conjuntura 
econômica do Estado; 

Fortalecimento de estudos 
sobre a conjuntura 
econômica do Estado; 

 

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

9.4 Objetivo estratégico: Promover a modernização da gestão SEPLAN e estimular a modernização da Gestão do Estado. 

ESTRATÉGIA  SETOR 
RESPONSÁVEL 

PRAZO AÇÃO OBJETIVO  

9.4.1 Propor uma nova estrutura 
organizacional, mais horizontal, 
para a SEPLAN. 

GESTÃO/ CMG 2021-2022 9.4.1.1 Criação grupo de trabalho para apresentar 
proposta da nova estrutura organizacional da 
SEPLAN, com a união de coordenadorias afins, 
como forma de otimizar conhecimentos entre 
estas e repasse de orientações uniformes;  

Aprovar uma nova 
estrutura mais moderna 
para a SEPLAN; 

9.4.2 Atualizar o Regulamento 
Interno da SEPLAN. 

CMG 2021-2022 9.4.2.1 Criação grupo de trabalho para atualizar o 
Regulamento interno, sob a coordenação da área 
competente para tal; 

Atualizar o regimento 
interno; 

9.4.3 Aperfeiçoar a gestão por 
processos. Com mapeamento, 
padronização, desenho de fluxos de 
processo, como procedimento 
operacional padrão – POP; 

CMG 2021-2022 9.4.3.1 Criar grupo de trabalho para mapeamento 
e desenho e novos fluxos de processo, sob a 
coordenação da área competente para tal; 

 

Padronizar novos 
processos para agilizar as 
ações da SEPLAN; 
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9.5 Objetivo estratégico: Aperfeiçoar a comunicação interna e externa; 

ESTRATÉGIA  SETOR 
RESPONSÁVEL 

PRAZO AÇÃO OBJETIVO  

9.5.1 Elaborar Plano de Marketing e 
Comunicação da SEPLAN; 

GABINETE 2021 9.5.1.1 Buscar parceria com a SECOM 
para elaboração do Plano; 

Ter um Plano para direcionar as 
ações; 

9.5.2 Garantir Transparência das 
ações da SEPLAN; 

GESTÃO 2021-2022 9.5.2.1 Aproveitar os canais de 
comunicação para garantir mais 
transparência melhorar os canais de 
comunicação com a sociedade; 

Garantir mais transparência das 
ações; 

9.5.3 Melhorar a comunicação 
interna e externa da SEPLAN;  

NAF 2021 -2022 9.5.3.1 Garantir o fluxo de comunicação 
interna e controle sobre suas respostas 

Melhorar a comunicação interna; 

9.5.3.2 Melhorar os canais de 
comunicação externa principalmente 
com ADINS e NP; 

Melhorar a comunicação externa; 

9.5.3.3 Criar um espaço de comunicação 
e integração permanente com os 
Servidores – “Workshop de 
Planejamento”; 

Café com planejamento 

Melhorar a comunicação com os 
Servidores; 

9.5.3.4 Promover treinamentos e 
reuniões para engajar as pessoas, criar 
PODCASTS e vídeos tutoriais;  

Utilizar formas alternativas de 
comunicação; 
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9.6 Objetivo estratégico: Investir no desenvolvimento da tecnologia da informação. 

ESTRATÉGIA  SETOR 
RESPONSÁVEL 

PRAZO AÇÃO OBJETIVO  

9.6.1 Formulação do Plano Diretor 
de Tecnologia da informação – PDTI; 

GESTÃO/TI 2023 9.6.1.1 Criar grupo de trabalho para 
formulação e implementação do Plano 
Diretor de Tecnologia da informação; 

Ter um Plano Diretor de Tecnologia 
da informação para direcionar as 
ações; 

9.6.1.2 Implantar a governança de 
tecnologia da informação; 

Garantir a governança na TI; 

9.6.2 Aproveitar o GOV. BR, que 
está unificando os canais digitais do 
Governo Federal, para unificar os 
canais digitais do Amapá (Gov. Ap); 

GESTÃO/TI 2021 – 
2022 

9.6.2.1 Fortalecer grupo de trabalho para 
fomentar o Gov. Ap e unificar os canais 
digitais do Governo; 

Unificar os canais digitais do 
Governo; 

9.6.3 Implantação do Governo 
Digital no Amapá;  

GESTÃO/TI 2021 – 
2026 

9.6.5.1 Fortalecer grupo de trabalho para 
acelerar as ações referentes ao Governo 
Digital; 

Inovar através do Governo digital; 

9.6.4 Fortalecimento da TI como 
estratégia de monitoramento do 
Planejamento; 

 

 

GESTÃO/SIAFE/TI 2021 – 
2030 

9.6.6.1 Criar coordenação de TI - Fazer 
proposta para justificar a criação da 
Coordenação de Ti, diante de tantas 
prioridades na área de inovação. 

Valorizar a TI para assumir um 
papel importante no Planejamento 
do Estado; 

9.6.5 Integração de dados através dos 
sistemas de informações; 

 

GESTÃO/SIAFE/TI 2021 – 
2030 

9.6.7.1 Criar grupo de trabalho para 
buscar formas de integrar as 
informações; 

Facilitar o acesso e utilização das 
informações; 
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9.7 Objetivo estratégico: Modernizar a Infraestrutura. 

ESTRATÉGIA  SETOR 
RESPONSÁVEL 

PRAZO AÇÃO OBJETIVO 

9.7.1 Projeto para modernizar a 
estrutura física da SEPLAN; 

GESTÃO/ NAF 2021 – 
2022 

9.7.1.1 Solicitar parceria com a SEINF 
para fazer Projeto da nova SEPLAN; 

O projeto de modernização da 
infraestrutura da SEPLAN traz a 
definição de um novo layout, 
otimização de espaços de trabalho, 
reestruturação da rede elétrica; 
modernização dos banheiros; 
manutenção e ampliação dos pontos 
de rede lógica; estacionamento; 
segurança na recepção; destinação da 
biblioteca física; 

9.7.1.2 Programar a execução do projeto 
por etapas, em parceria com a SEINF;  

Garantir a execução do projeto; 

9.7.2  Melhorar o atendimento de 
recepção da SEPLAN para garantir 
segurança dos servidores e controle 
do fluxo de processos; 

GESTÃO/ NAF 2023 9.7.2.1 Montar uma recepção de 
atendimento ao público de forma 
moderna e com novo designer;  

Melhorar a atendimento ao público 
na SEPLAN; 

9.7.3 Aquisição de equipamentos 
para modernizar o parque 
tecnológico com móveis e materiais 
permanentes; aquisição de centrais 
de ar; 

GESTÃO/CPL/NAF 2021- 2023 9.7.3.1 Com o novo projeto de 
modernização da SEPLAN, já levantar 
necessidade dos equipamentos; 

Modernizar a SEPLAN; 

9.7.4 Serviço de limpeza e higiene 
diária do prédio; com dedetização 
regular nos ambientes; 

NAF 2021- 2030 9.7.4.1 Realização de contrato para 
limpeza regular e dedetização 
programada do prédio; 

Garantir ações de limpeza contínua; 
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PERSPECTIVA APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO 

9.8  Objetivo estratégico: Promover a Gestão estratégica de Pessoas. 

ESTRATÉGIA  SETOR 
RESPONSÁVEL 

PRAZO AÇÃO OBJETIVO  

9.8.1 Promover a qualidade de Vida e 
valorização do Servidor; 

 

GESTÃO/ NAF 2021-2030 9.8.1.1 Criar grupo de trabalho para 
elaborar programa de Qualidade de 
Vida e Valorização do Servidor;  

Mais qualidade de vida, valorização 
e preparação dos Servidores da 
SEPLAN para a transição; 
aposentadoria, acolher os novos 
servidores; acompanhar a 
transposição dos servidores; 
reconhecimento de trabalho; 
Integrar, motivar e gerar mais 
comprometimento do time; 

9.8.2 Promover a capacitação 
continuada para Servidores;  

GESTÃO 2021-2030 9.8.2.1 Criar grupo de trabalho para 
elaborar Programa de Formação 
Continuada em parceria com a EAP/AP; 

Preparar a SEPLAN para os novos 
desafios; 

9.8.2.2 Fortalecer parcerias para 
garantir a formação continuada de 
Servidores da SEPLAN; 

Aproveitar a oferta de cursos 
gratuitos à distância, por escolas 
de governo;  

 

9.8.3 Incentivar à qualificação e 
titulação do Servidor; 

GESTÃO/PESSOAL 2021-2030 9.8.3.1 Articulação da Lei de titulação 
junto aos Sindicatos e Associação de 
Servidores; 

Estimular a titulação dos 
Servidores; 

9.8.3.2 Articulação para realização de 
mestrado e doutorado na área de 
planejamento e demais áreas de 

Aumentar o número de servidores 
com mestrado e doutorado na 
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interesse do servidor; 

(UECE, AFAP) 

SEPLAN; 

9.8.3.3 Elaboração de proposta de 
atualização da GPLAN com estudo para 
estender benefício para todos os 
servidores; 

Buscar a equidade na SEPLAN; 

9.8.4 Incentivar a formação de 
liderança; 

GESTÃO/PESSOAL 2021-2030 9.8.4.1 Criação de grupo de trabalho 
em parceria coma EAP/AP, para 
elaboração de Plano de Formação de 
Liderança, com registro do 
conhecimento Técnico; 

Aproveitar o conhecimento dos 
servidores experientes, tendo em 
vista o processo de aposentadoria 
em massa, sem substituição em 
curto prazo; 

9.8.5 Fortalecer o Setor de Pessoal; GESTÃO 2021 9.8.5.1 Recadastramento dos 
servidores:  

Quem são, lotação, 
cargos/chefes/coordenadores 
(ocupação); 

Localizar e quantificar os 
servidores da SEPLAN; 

9.8.5.2 Preparação do Setor de pessoal 
mais atuante e, com pessoal técnico e 
capacitado para atuar na área de 
gestão de pessoas; 

Garantir um Setor de Pessoal mais 
atuante; 

9.8.5.3 Reavaliação do quadro de 
pessoal em sua quantidade e verificar a 
necessidade de concurso público, 
específico para SEPLAN;  

Solicitação de concurso público 
justificando necessidade da 
SEPLAN para formação do quadro 
em substituição aos servidores 
que; 
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9.9 Objetivo estratégico: Investir em inovação. 

ESTRATÉGIA  SETOR 
RESPONSÁVEL 

PRAZO AÇÃO OBJETIVO  

9.9.1 Elaboração do Plano de 
Inovação da SEPLAN; 

GESTÃO 2021 9.9.1.1 Criar grupo de trabalho para 
elaborar o plano na perspectiva da 
inovação;  

Ter um plano de inovação para da 
a direção para inovar ações; 

9.9.2 Criar o Laboratório Piloto  de 
Inovação da SEPLAN; 

GESTÃO 2021 9.9.2.1 Criar um espaço para pensar a 
inovação da SEPLAN e disseminar no 
Estado; 

Disseminar a inovação no Estado; 

9.9.2.2 Estudar novos produtos para 
ampliar o portfólio da SEPLAN; 

x Aplicativo de acompanhamento 
de recursos captados pelo estado; 

x Radar: captar todas as formas 
de captação; 

x Boletim virtual das emendas;  
x Criar aplicativo do Índice de 
Pesquisa ao Consumidor - IPC, 
direcionando informações a população 
da cesta básica;  
x Criar aplicativo para o 
Georreferenciamento dos produtos da 
cesta básica mais acessível em Macapá; 
x Criação do Instituto de Pesquisa 
aplicada, com o objetivo de integrar as 
estatísticas do Estado do Amapá; 

Garantir produtos novos no 
Portfólio da SEPLAN; 
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9.9.3 Criar a governança de gestão 
estratégica; 

GESTÃO 2021 9.9.3.1 Criar grupo de trabalho para 
monitorar as ações do planejamento 
estratégico; 

Fortalecer as ações do planejamento 
estratégico; 

9.9.3.2 Avaliar permanentemente o 
Plano Estratégico; 

Garantir a sua implementação; 

 

PERSPECTIVA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

9.10 Objetivo estratégico: Atrair novos investimentos e captar recursos. 

ESTRATÉGIA   SETOR 
RESPONSÁVEL 

PRAZO AÇÃO OBJETIVO  

9.10.1 Fortalecer a Captação de 
Recursos e a Regularização do 
Monitoramento da Aplicação de 
Recursos Federais; 

GESTÃO/ 
CAPTAÇÃO 

2021-2030 9.10.1.1 Criar o Escritório de Projetos no âmbito da 
SEPLAN, juntando a captação e a regularização da 
aplicação de recursos federais para preparar o 
Estado e Municípios na elaboração de projetos e 
fortalecer as parcerias Institucionais;  

(Proposta Profisco II/SEFAz/BID)  

Aumentar a 
capacidade do Estado 
de captar recursos; 

9.10.1.2 Articular para uma atuação parlamentar 
em benefício dos projetos estratégicos do Estado.  

OBS: Todo recurso vinculado a emenda 
parlamentar não precisa comprovar regularidade. 

Apresentar as 
prioridades do 
Estado; 

9.10.1.3 Estabelecer Convênios federais para 
captar recursos externo, para o Estado e para os 
Municípios; 

Captar mais recursos 
para o Estado; 
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9.10.1.4 Criar um comitê da regularidade do Estado 
e Lançar um manual de regularidade estadual; 

(Gab Gov, SEPLAN, CGE, SEFAZ e Procuradoria do 
Estado) 

Manter a 
regularidade do 
Estado para 
aproveitar as 
oportunidades; 

9.10.1.5 Certificação digital do Estado e demais 
órgãos do Estado, se tivesse,  

Trabalhando a 
prevenção e 
promoção da 
regularidade do 
Estado para melhorar 
o monitoramento; 

9.10.2 Fortalecer parcerias público e 
privadas para apresentar projetos a 
fim de captar recursos; 

GESTÃO 2021-2030 9.10.2.1 Fazer parcerias com governos 
internacionais, especial o Frances pela proximidade 
com a fronteira; 

Fortalecer as 
parcerias público e 
privadas e captar 
recursos; 9.10.2.2. Fazer parceria para ampliar o leque de 

oportunidades no mercado financeiro, propondo 
ainda a criação de um comitê de servidores de 
carreira, capacitados e certificados, para contribuir 
nas decisões de governo; 

9.10.3 Captar recursos para 
investimentos na SEPLAN; 

GESTÃO/ CAPTAÇÃO 2021-2030 9.10.3.1 Buscar oportunidades de captação e 
recursos para a SEPLAN; 

Lançar o aplicativo  
Radar – visualizar 
todas  formas de 
captação; 

 

9.10.3.2 Preparar o Portfólio de Projetos da 
SEPLAN; 

Aproveitar as 
oportunidades de 
captação de recursos; 



 
 

                                                                                                                       PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 43 

 
 

9.11 Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar a gestão orçamentária para uma boa aplicação dos recursos públicos. 

ESTRATÉGIA  SETOR 
RESPONSÁVEL 

PRAZO AÇÃO OBJETIVO  

9.11.1 Criar o sistema de controle e 
monitoramento do orçamento e 
suplementações, para uma boa 
aplicação dos recursos públicos; 
(Aproveitar a estrutura do SIAFE) 

CGO/SIAFE 2021 9.11.1.1Criar critérios para avaliar a utilização do 
orçamento por Instituição e fazer liberação após 
avaliação;  

Avaliar a liberação dos 
recursos; 

9.11.2 Fortalecer o orçamento da 
SEPLAN para sua atuação de gestão; 

GESTÃO/ CGO 2021/2021 9.11.2.1 Fazer a realocação dos recursos 
orçamentários da SEPLAN atendendo sua 
necessidade de gestão; 

Atender as 
necessidades com o 
olhar das prioridades; 

9.11.2.2 Garantir distribuição de recursos 
compartilhados em programas corporativos como 
SIAFE, utilizado por todos os órgãos de governo; 

 (Partilhar inicialmente nos três parceiros e no 
futuro com todos) 

Partilhar despesas 
que são de todos; 

9.11.2.3 Alocar recursos específicos a programas 
que não são de competência, mas minimizam o seu 
orçamento; 

Garantir os recursos 
nas ações da SEPLAN; 

9.11.2.4 Realização de 2 (dois) cursos ao ano para 
ADINS e NSP sobre recursos orçamentários; 

Preparar ADINS E NSP 
para aperfeiçoar a 
gestão orçamentária. 
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9.12 Objetivo estratégico: Promover ações sustentáveis. 
 

ESTRATÉGIA  SETOR 
RESPONSÁVEL 

PRAZO AÇÃO Objetivo  

9.12.1 Potencializar as ações do 
Tesouro Verde; 

GESTÃO 2021 -2031  9.12.1.1 Criar grupo de trabalho para fortalecer o 
tesouro verde; 

Utilizar a floresta em 
pé para promover a 
sustentabilidade; 

9.12.2 Elaborar projeto para 
promover ações mais sustentáveis na 
SEPLAN, com redução de custos; 

GESTÃO 2021 9.12.2.1 Criar grupo de trabalho para pensar ações 
que garantam mais sustentabilidade; 

Ser uma Secretaria de 
referência em ações 
sustentáveis para 
disseminar no Estado; 
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10.  PLANO DE MONITORAMENTO 

 

 

O Monitoramento é a parte do planejamento que serve para manter o controle da 

sua execução, sua importância está em acompanhar e orientar a gestão para tomada de 

decisão. Monitorar compreende o acompanhamento sistêmico e contínuo das ações 

planejadas, é um processo permanente, sua atuação ajuda a gestão aumentar a eficiência 

dos recursos e alcançar os objetivos iniciais previstos, ou seja, a eficácia do Plano. 

Segundo o Ministério do Planejamento (2018), existem três etapas que são 

independentes, mas se completam para que o plano não saia da rota e atenda tudo que foi 

planejado, esses momentos são o monitoramento, a avaliação e o controle, as três etapas 

formam o ciclo do monitoramento. 

 
Para que o monitoramento aconteça é importante que a organização não só tenha 

objetivo, mas estabeleça metas e indicadores. Como processo de correção e controle visa 

produzir conhecimento e descrever aspectos relacionados ao plano para a construção de 

julgamento de valor, aprendizagem e tomada de decisão. 

O Plano Estratégico da SEPLAN 2021 – 2030 traz como parte integrante o Plano de 

Monitoramento, um documento que integra, na totalidade, o processo de planejamento  
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adotado, distribuídos em 3(três) partes: 1)Diagnóstico, 2)Plano Estratégico e  3)Plano de 

Monitoramento. O processo de construção aconteceu por meio de pesquisa, entrevistas, e 

oficinas presenciais e à distância, tendo o acompanhamento do Comitê Técnico do 

Planejamento Estratégico da SEPLAN, que serão agentes multiplicadores e controladores do 

Plano. 

O Plano Estratégico foi construído com a definição da identidade organizacional, 

realizado através de oficina à distância (considerando a pandemia), mas envolvendo os 

servidores, coordenadores e Secretários da SEPLAN. Ao longo do processo de construção do 

Planejamento Estratégico foram se definindo os objetivos estratégicos, as estratégias, 

juntamente com o plano de ação, através do conjunto de ações que serão realizadas ao 

longo da implementação do Plano e com o monitoramento mais detalhado no volume 3 , 

referente ao Plano de Monitoramento. 

 

 

10.1 Matriz de Indicadores 

 

A dimensão estratégica encontra-se posicionada em nível de decisão superior, focada 

no longo prazo, em cima das diretrizes e dos macros objetivos. Neste caso, para o 

monitoramento do Plano Estratégico da SEPLAN foi estabelecida a Matriz de Indicadores 

Estratégicos, organizada na efetividade e resultado da Instituição.  

Os indicadores estabelecidos nessa Matriz visam um olhar na dimensão estratégica 

da SEPLAN, priorizando medir o alcance de seus objetivos, que foram definidos no 

Planejamento Estratégico e que estão apresentados no Mapa Estratégico. Os indicadores 

definidos ajudarão a monitorar as decisões que serão norteadas pelos fundamentos 

estratégicos: MISSÃO, VISÃO E VALORES. 

No Plano de Monitoramento consta a matriz de indicadores estratégicos, assim como 

os indicadores táticos e operacionais que foram construídos atendendo o BSC em uma visão 

da administração pública e orientação de indicadores do Ministério do Planejamento (2018). 
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A) Indicadores Estratégicos da SEPLAN 

 

Os indicadores Macro Estratégico estão divididos em indicadores de Excelência que 

vão monitorar as estratégias finalísticas da SEPLAN, com o propósito de mensurar sua 

atuação, na garantia da efetividade, com efeitos ou transformações em benefício da 

sociedade. Neste grupo de indicadores também foi considerado o indicador que avalia a 

imagem institucional da SEPLAN, enquanto coordenadora do planejamento das políticas 

públicas do Estado. O segundo grupo de Indicadores são os de resultado, que tem o objetivo 

de avaliar a atuação da SEPLAN medindo seu desempenho e atuação na gestão, enquanto 

coordenadora do planejamento. 

 

INDICADORES ESTRATÉGICOS DO PLANO ESTRATÉGICO DA SEPLAN 

 

1 Fortalecer a SEPLAN enquanto órgão estratégico, para planejar o Desenvolvimento do 
Estado. 

Indicador Excelência: Imagem da SEPLAN junto à sociedade. 

 

2 - Promover a continuidade das Políticas Públicas de qualidade, com foco nos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável – ODS. 

Indicador Excelência - Proporção da população que considera que o processo de tomada de 
decisão é inclusivo e adequado, por sexo, idade, deficiência e grupo populacional (IBGE/ODS 
– Meta 16 – Meta 16.7 – Indicador 16.7.2). 

 
3 Melhorar o monitoramento das ações com resultados para a sociedade. 

Indicador Resultado: Proporção de recursos do programa executado em relação ao 
planejado. 

Indicador Excelência: Capacidade estatística para monitoramento de programas/ações ou 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  
(IBGE/ODS – Meta 17 – Meta 17.18 – Indicador 17.18.1). 
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4 Promover a modernização da gestão SEPLAN e estimular a modernização da Gestão do 
Estado. 

Indicador Resultado: Proporções de cargos (por sexo, idade, pessoas com deficiência e 
grupos populacionais) na SEPLAN em relação ao total de cargos da SEPLAN.  

 
(IBGE/ODS Meta 16 – Meta 16.7 – Indicador 16.7.1); 

Indicador Resultado: Grau de expectativa da população (gestores, ADINS e servidores) com 
a última experiência com serviços públicos (modernização da gestão). 
 

5 Aperfeiçoar a comunicação interna e externa 

Indicador Resultado: Grau de expectativa da população (gestores, ADINS) com a última 
experiência com serviços públicos (Comunicação interna e externa). 

 
6 Investir no desenvolvimento da tecnologia da informação 

Indicador Resultado: Tempo de resposta da TI com informações estatísticas sobre os 
Programas do PPA. 

 

7 Modernizar a Infraestrutura física Institucional 

Indicador Resultado: Grau de expectativa da população (gestores, ADINS, parceiros e 
servidores) com a última experiência com serviços públicos (infraestrutura física 
institucional). 

 

8 Promover a gestão estratégica de pessoas 

Indicador Resultado: Proporção da população (servidores da SEPLAN) satisfeita com a última 
experiência com serviços ou investimento em gestão de pessoas. 

(IBGE/ODS – Meta 16 – Meta 16.6 – Indicador 16.6.2). 

 

9 Investir em inovação 

Indicador Resultado: Grau de expectativa da população (gestores, ADINS e parceiros) com a 
última experiência com serviços públicos – Inovação. 

Indicador Resultado: Taxa de implementação do Plano Estratégico. 
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10 Atrair novos investimentos e captar recursos 

Indicador Resultado: Percentual de aproveitamento de propostas para captação de 
recursos. 
 

Indicador Resultado: Percentual de projetos da SEPLAN implementados a partir de recursos 
externos. 
 
11 Aperfeiçoar a gestão orçamentária para uma boa aplicação de recursos. 

Indicador Resultado: Despesas públicas primárias com proporção do orçamento original 
aprovado, por setor (ou por códigos do orçamento ou similares.  

(IBGE/ODS – Meta 16 – Meta 16.6 – Indicador 16.6.1); 

Indicador Resultado: Proporção de valores suplementação no ano em relação ao orçamento 
inicial. 

 

12 Promover ações sustentáveis 

Indicador Excelência: Percentual de ações (atividades/projetos) sustentáveis em programas 
do PPA. 
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B) Metas e Indicadores Estratégicos da SEPLAN 

 

A matriz de indicadores estratégicos da SEPLAN consiste em apresentar as metas, 

que são objetivos mensuráveis, quantificáveis e realizáveis ao longo do tempo. As metas 

junto com indicadores vão dar a sustentação de execução e monitoramento do Plano 

Estratégico. 

As metas foram definidas em processo coletivo e participativo pela SEPLAN. Cada 

objetivo estratégico está relacionado a indicadores estratégicos e metas macros. São 12 

Objetivos Estratégicos, 17 indicadores e 17 metas macros, conforme abaixo. 

 

 

OBJETIVO META INDICADOR 
1. Fortalecer a SEPLAN 

enquanto órgão 
estratégico, para 
planejar o 
Desenvolvimento do 
Estado. 

 

1.1. Nota de imagem da SEPLAN 
junto a sociedade, seja em 2030 de 
9,7, com nota de parâmetro em 
2021 de 7,8 e um crescimento de 
pelos menos 4,5% de 2 e 2 anos. 

1.1.1. Imagem da SEPLAN junto à 
sociedade.  

2. Promover a 
continuidade das 
Políticas Públicas de 
qualidade, com foco 
nos Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável – ODS. 

 

2.1.    Alcançar até 2030 uma 
avaliação de 90% do público 
pesquisado que considera a 
finalidades da SEPLAN está 
adequado ao processo de inclusão 
social. 

2.1.1. Proporção da população que 
considera que o processo de tomada de 
decisão é inclusivo e adequado, por 
sexo, idade, deficiência e grupo 
populacional – ODS. 

3. Melhorar o 
monitoramento das 
ações com 
resultados para a 
sociedade. 

 
 

3.1. Alcançar a execução dos 
recursos dos programas dos PPA em 
90% do planejamento inicial até 
2030. 

3.1.1. Proporção de recursos do 
programa executado em relação ao 
planejado. 

3.2. Alcançar 100% de programas do 
PPA com indicadores de resultado 
das políticas públicas até 2030. 

3.1.2. Capacidade estatística para 
monitoramento de programas/ações ou 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável - ODS. 

4. Promover a 
modernização da 
gestão SEPLAN e 
estimular a 
modernização da 
Gestão do Estado. 

 
 

4.1. Garantir na estrutura de 
cargos da SEPLAN ações inclusivas e 
igualitárias com percentual de 
pessoas com deficiência em 3%, 
gênero de 50% para feminino e 50% 
para masculino. 

4.1.1. Proporções de cargos (por sexo, 
idade, pessoas com deficiência e grupos 
populacionais) na SEPLAN em relação ao 
total de cargos da SEPLAN.  

4.2. Alcançar o grau de 
expectativa (gestores, ADINS e 
servidores) em 88,0% até 2030, com 

4.2.1 Grau de expectativa da população 
(gestores, ADINS e servidores) com a 
última experiência com serviços públicos 
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variação de 2 em 2 anos de 5,5%. (modernização da gestão). 

5. Aperfeiçoar a 
comunicação interna 
e externa. 

 

5.1. Alcançar o grau de 
expectativa (gestores, ADINS) em 
90,1% até 2030, com variação de 2 
em 2 anos de 6,0%. 

5.1.1. Grau de expectativa da população 
(gestores, ADINS) com a última 
experiência com serviços públicos 
(Comunicação interna e externa). 

6. Investir no 
desenvolvimento da 
tecnologia da 
informação. 

6.1. Reduzir para o semestre o 
tempo de resposta da TI com 
estatísticas e indicadores dos 
Programas do PPA. 

6.1.1. Tempo de resposta da TI com 
informações estatísticas sobre os 
Programas do PPA. 
 

7. Modernizar a 
Infraestrutura física 
Institucional. 

7.1. Alcançar o grau de 
expectativa (gestores, ADINS, 
parceiros, servidores da SEPLAN) em 
90% até 2030, com variação de 2 em 
2 anos de 5%. 

7.1.1. Grau de expectativa da população 
(gestores, ADINS, parceiros e servidores) 
com a última experiência com serviços 
públicos (infraestrutura física 
institucional). 

 
8. Promover a gestão 

estratégica de 
pessoas. 

 

8.1. Alcançar o nível de 
satisfação dos servidores da SEPLAN 
em 85% até 2030, com variação de 2 
em 2 anos. 

8.1.1 Proporção da população 
(servidores da SEPLAN) satisfeita com a 
última experiência com serviços ou 
investimento em gestão de pessoas. – 
ODS. 

9. Investir em inovação. 
 

9.1. Alcançar o grau de 
expectativa (gestores, ADINS e 
parceiros) em 92,7% até 2030, com 
variação de 2 em 2 anos de 5%. 

9.1.1 Grau de expectativa da população 
(gestores, ADINS e parceiros) com a 
última experiência com serviços públicos 
– Inovação. 

9.2 Alcançar um percentual de 90% 
da execução do Plano Estratégico da 
SEPLAN até 2030, com crescimento 
em média de 15% na avaliação de 2 
em 2 anos. 

9.2.1. Taxa de implementação do Plano 
Estratégico. 

 
10.  Atrair novos 

investimentos e 
captar recursos. 

 

10.1. Ampliar em 15 % a 
quantidade de propostas pactuadas 
para o Estado, por meio do 
assessoramento da GECAP. 

10.1.1 Percentual de aproveitamento de 
propostas para captação de recursos.  

10.2. Implementar 5 projetos 
com recursos captados até 2030. 

10.2.1. Percentual de projetos da 
SEPLAN implementados a partir de 
recursos externos. 
 

11. Aperfeiçoar a gestão 
orçamentária para 
uma boa aplicação 
de recursos. 

 
 

11.1. Aumentar a participação 
das despesas executadas em relação 
ao orçamento original. 

11.1.1. Despesas públicas primárias 
com proporção do orçamento original 
aprovado, por setor (ou por códigos do 
orçamento ou similares.  ODS. 

11.2. Reduzir alterações no 
orçamento com recursos de 
suplementação em relação ao 
orçamento inicial. 

11.2.1 Proporção de valores 
suplementação no ano em relação ao 
orçamento inicial. 

 
12. Promover ações 

sustentáveis. 
 

12.1. Destinar 30% para a criação 
de ações sustentáveis em programas 
do PPA, até 2030. 

12.1.1. Percentual de ações 
(atividades/projetos) sustentáveis em 
programas do PPA. 
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C) Indicadores da ODS no Planejamento Estratégico da SEPLAN 

 

A SEPLAN ao vislumbrar seu Planejamento Estratégico sendo monitorado com os 

indicadores da ODS, elencou dois objetivos visando uma gestão mais moderna e eficiente, 

GESTÃO ESTRATEGICA DE EXCELÊNCIA, e com isso foca os objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável - ODS, 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES e o 17 - PARCERIAS E MEIOS 

DE IMPLEMENTAÇÃO. 

O objetivo 16 traz as metas, 16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e 

transparentes em todos os níveis e 16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, 

participativa e representativa em todos os níveis. No objetivo 17 está a meta 17.1 Fortalecer 

a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio internacional aos países em 

desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional para arrecadação de impostos e 

outras receitas e 17.18 Reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento, 

inclusive para os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade de dados de alta 

qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status 

migratório, deficiência, localização geográfica e outras características relevantes em 

contextos nacionais. 

Os quadros abaixo apresentam os indicadores da ODS das metas 16.6, 16.7, 17.1 e 

17.18, onde seus indicadores foram desenvolvidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE em 2019.  

 

Quadro 2 – ODS Objetivo 16, metas e indicadores 
OBJETIVO   DESCRIÇÃO 
Objetivo 16   PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
   Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

Meta 16.6  Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em 
todos os níveis. 

Indicador 16.6.1 IBGE 
(concluído) 

Despesas públicas primárias como proporção do orçamento original 
aprovado, por setor (ou por códigos de orçamento ou similares). 

Indicador 16.6.2 IBGE (em 
construção) 

Proporção da população satisfeita com a última experiência com 
serviços públicos. 

Meta 16.7  Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e 
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representativa em todos os níveis. 
Indicador 

16.7.1 

IBGE (em 
construção) 

Proporções de cargos (por sexo, idade, pessoas com deficiência e 
grupos populacionais) em instituições públicas (legislativo nacional 
e locais, administração pública e tribunais) em relação às 
distribuições nacionais. 

Indicador 
16.7.2 

IBGE (em 
construção) 

Proporção da população que considera que os processos de tomada 
de decisão são inclusivos e adequados, por sexo, idade, deficiência 
e grupo populacional. 

Fonte: IBGE/ODS – novembro 2020 
             Indicadores Brasileiros para os Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 

 

Quadro 3 – ODS Objetivo 17, metas e indicadores 
OBJETIVO   DESCRIÇÃO 
Objetivo 17   PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
   Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global 

para o desenvolvimento sustentável. 
Meta 

17.1 

 Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do 
apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar 
a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras 
receitas. 

Indicador 17.1.1 IBGE 
(concluído) 

Total das receitas do Governo em percentagem do PIB, por fonte 

Indicador 17.1..2 IBGE (em 
construção) 

Percentagem do orçamento do Governo financiada por impostos 
cobrados internamente 

Meta 

17.18 

 Reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento, 
inclusive para os países menos desenvolvidos e pequenos Estados 
insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a 
disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, 
desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status 
migratório, deficiência, localização geográfica e outras 
características relevantes em contextos nacionais. 

Indicador 
17.18.1 

IBGE (em 
análise e 
construção) 

Capacidade estatística para monitoramento dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: IBGE/ODS – novembro 2020 
             Indicadores Brasileiros para os Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
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11  VIGILÂNCIA ESTRATÉGICA 

 

 

A Vigilância do Planejamento Estratégico da SEPLAN será realizada pelo Comitê de 

Gestão Estratégica, formado pelas Coordenadorias e Gerências da SEPLAN, sob a 

Coordenação da Secretaria Adjunta de Gestão. 

A SEPLAN para colocar em prática o seu Plano de Monitoramento precisará 

consolidar a vigilância estratégica da gestão do Plano, por meio das seguintes ações: 

x Criar uma unidade de controle do Plano Estratégico; 

x Implantar a coordenação do Plano formalizando por Portaria; 

x Formar o Comitê de Gestão Estratégica, equipe para atuar no controle e 

avaliação do Plano Estratégico; 

x Implantar a cultura empreendedora do planejamento entre seus servidores; e 

x Fortalecer um ambiente favorável para fazer a governança e governabilidade 

do Plano. 

A metodologia da gestão do Plano de Monitoramento se baseia em Herrero (2017) 

quando faz referência ao manifesto de Kaplan e Norton sobre a importância de criar na 

organização a unidade de gestão estratégica, na perspectiva de “atuar como guardião do 

processo de formulação e atualização da estratégia”. Com essa indicação vem também a 

necessidade de trabalhar a governança, colocando a estratégia como elemento principal no 

processo, na garantia da gestão em sua tomada de decisão. 
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12. RECOMENDAÇÕES 
 
 

 

As políticas públicas do Governo do Amapá devem ser orientadas por prioridades. E 

quem deve coordenar esse processo é a Secretaria de Estado do Planejamento – SEPLAN, 

utilizando o Planejamento Estratégico, enquanto ferramenta de gestão, capaz de gerar os 

resultados para a sociedade e a continuidade das políticas públicas, com foco na efetivação 

de ações para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS. Essa é uma das 

estratégias definidas no Plano Estratégico da Secretaria, para o período de 2021 a 2030. 

Por isso, a SEPLAN precisa resgatar o seu papel estratégico de coordenadora estadual 

do planejamento das políticas públicas no Estado, fazendo um trabalho em rede com os 

órgãos do Governo do Estado, através das Assessorias de Desenvolvimento Institucional - 

ADINS e os Núcleos Setoriais de Planejamento – NSP. Trabalhando com as prioridades, 

definidas no planejamento, alinhadas ao Plano Plurianual – PPA. 

Nessa perspectiva, a SEPLAN precisa modernizar a sua gestão e estimular a 

modernização dos demais órgãos do Estado. Atualizando o seu organograma, com a 

definição de um novo regimento interno, contemplando todas as mudanças que vem 

fazendo ao longo dos anos, mapeando e organizando os processos internos para aprimorar 

a gestão. Também precisa investir em inovação e tecnologia da Informação, que representa 

um dos fatores críticos de sucesso, assim como a modernização da infraestrutura; a 

necessidade de atrair novos investimentos e captar recursos; a melhoraria da comunicação 

interna e externa; a garantia da sustentabilidade da Instituição e também estimulada por 

ela nos programas de governo, como prioridade, a promoção de uma gestão mais 

estratégica de pessoas.  

Para  CHIAVENATO (2008), “O sucesso das organizações depende diretamente das 

pessoas. Hoje se reconhece que a maneira como a organização trata e gerencia as pessoas 

é o segredo do seu sucesso e competitividade.” E para seguir essa premissa, a SEPLAN deve 

atuar investindo na qualidade das ações voltadas para o seu time, buscando parceria para 

capacitação, formação continuada, promovendo qualidade de vida, integração,  
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engajamento e valorizando o conhecimento adquirido, com a possibilidade da formação de 

novas lideranças para aproveitar o conhecimento dos técnicos da SEPLAN, que 

reconhecidamente, são muito bons, pois como afirma LOBATO (2003), “A capacidade de uma 

organização baseia-se, essencialmente, nas informações e no conhecimento retido pelo 

capital humano.” É esse conhecimento dos servidores, que estão próximo de se aposentar, 

que deve ser aproveitado na condução das mudanças necessárias para alcançar a alta 

performance. 

O Plano Estratégico 2021 – 2030 da SEPLAN é um importante instrumento de 

gestão, mas quem vai promover as mudanças significativas que estão propostas, são as 

pessoas. Somente um time fortalecido e engajado, junto com a alta gestão, podem 

fortalecer as relações do Governo do Estado, em benefício da Sociedade. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE 1  

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 

 
PORTARIA Nº 00       /2021 – GAB/SEPLAN 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº....../20, de .... de ..... de 20...., com fundamento na Lei nº 1.774 
de 29 de maio 2013, que organiza a Secretaria de Estado do Planejamento, e  

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar a gestão, com as ações de curto, 
médio e longo prazo, com o objetivo de conferir constância aos propósitos institucionais e 
aumentar a capacidade de resposta da SEPLAN; 

CONSIDERANDO a necessidade de disseminação da missão, visão, valores, objetivos 
estratégicos e iniciativas, de forma a induzir o comprometimento dos servidores com a 
cultura de excelência no Planejamento. 

 

RESOLVE: 

ART. 1º - Fica aprovado o Plano Estratégico da Secretaria de Estado do 
Planejamento/SEPLAN para o período 2021 - 2030. 

ART. 2º - O plano, as iniciativas dele decorrentes e os respectivos resultados serão 
monitorados, avaliados e revistos periodicamente, com o objetivo de identificar, antecipar 
estratégias e necessidades institucionais. 

Parágrafo único. O monitoramento a que se refere o caput será realizado pelo 
Comitê de Gestão Estratégica, formado pelas Coordenadorias e Gerências da SEPLAN, sob a 
Coordenação da Secretaria Adjunta de Gestão.  

ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Macapá- AP, ..... de ..... de 2021. 
 
 

                                                 EDUARDO CORRÊA TAVARES 
  Secretário  

Dec. N°     /2018-GEA 
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APÊNDICE 2  

 
 

INDICATIVO DE PROJETOS  

1- PROJETO - SISTEMA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO DO ESTADO DO AMAPÁ. 

A SEPLAN precisa de uma Lei criando o Sistema Integrado de Planejamento do Estado do 
Amapá, para promover um sistema de planejamento envolvendo Estado e Municípios. E 
através do regime de colaboração “COLABORA AMAPÁ”, pode assinar um pacto de gestão 
pelas políticas públicas no Estado do Amapá, concretizando a parceria e levando apoio 
técnico aos Municípios. O objetivo é integrar o planejamento, com a SEPLAN coordenando o 
processo, definindo o caminho para o desenvolvimento. O resultado é  a SEPLAN fortalecida 
enquanto órgão estratégico no Estado; o planejamento integrado; Amapá desenvolvido e as 
políticas públicas chegando para a população. 
 

2 - PROJETO DE DISSEMINAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O Estado do Amapá precisa de uma conexão forte para promover o seu desenvolvimento e a 
SEPLAN tem a missão de “coordenar o planejamento das políticas públicas para o 
desenvolvimento do estado do Amapá.” Daí a importância de utilizar o Planejamento 
Estratégico para promover a integração e o caminho que o Amapá precisa. Com os 
objetivos de: Implementar o Plano Estratégico do Estado, sob a coordenação da SEPLAN, 
integrado ao PPA e aos ODS, sendo utilizado como diretriz de Governo em suas prioridades 
das políticas públicas. Melhorar a conexão de programas do PPA com as diretrizes federais e 
municipais, priorizando os ODS; Promover ações integradas em benefício da população; 
Disseminar a metodologia integrando os 58 órgãos de governo, alinhado ao PPA e aos 
ODS. 
 
3 - PROJETO OBSERVATÓRIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

O Observatório das Políticas Públicas no Estado do Amapá representa a possibilidade de 
monitorar as políticas públicas para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
Utilizando a estrutura de gerentes de programas e de ações existente nos órgãos de 
governo, implantada desde 2017, para estudo de implantação do Observatório de Políticas 
Públicas do Estado do Amapá; Criação da Coordenação Estadual para acompanhamento e 
monitoramento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; Criação do Prêmio de 
Política Pública de Qualidade com foco nos ODS; Estruturação do acervo bibliográfico sobre 
o planejamento das Políticas Públicas do Estado do Amapá dentro Observatório; Criação de 
um canal de comunicação para estimular os ODS; Disponibilização do acervo da SEPLAN de 
forma virtual e destinação o acervo físico para a Biblioteca Pública. 
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4 - PROJETO DE GESTÃO POR RESULTADOS  

Implantar no âmbito do Governo do Estado do Amapá, o Programa de Gestão por 
Resultados das Políticas Públicas Estaduais para melhorar o monitoramento dos resultados 
das políticas públicas estaduais. Com as seguintes ações: Criação de grupo de trabalho para 
elaboração e execução do programa de Gestão por Resultado e avaliar se as informações do 
SIAFE, com os resultados de programas e de ações já tem indicadores de desempenho para 
aferir os resultados das Políticas Públicas no PPA. 
 

5 - PROJETO DE PROTAGONISMO DA COORDENAÇÃO DE ESTATÍSTICA  

Este projeto tem o objetivo de fortalecer o protagonismo da Coordenação de Estatística, 
com formato mais interativo e atrativo para o cidadão, na perspectiva de  implementar as 
estatísticas setoriais dos 58 órgãos do Estado para gerar informações das ações previstas no 
PPA em curto período de tempo. Gerando informações de forma integrada, controlando a 
produção e divulgação das estatísticas setoriais dos órgãos de governo, das ações do PPA, 
produzindo e publicando periódicos de Indicadores sociais e Econômicos do Estado. Criar 
portfólio produtos estatísticos de interesse público e disponibilizar em plataforma digital; 
Popularizar a pesquisa Índice de Pesquisa ao Consumidor - IPC, direcionando informações a 
população da cesta básica através de um aplicativo; Criação de um aplicativo para o 
Georrefenciamento dos produtos da cesta básica mais acessível em Macapá; Produção de 
estudos sobre a conjuntura econômica do Estado. Garantir informações de forma digital e 
fortalecimento de estudos sobre a conjuntura econômica do Estado. 
 

6- PROJETO  DA  NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEPLAN  

Nos últimos anos a SEPLAN cresceu a sua estrutura organizacional, mas não atualizou essa 
nova estrutura. Com a modernização proposta é necessário fazer um estudo interno, 
coordenado pelo setor responsável, apresentando uma proposta mais horizontal, que 
atenda os anseios dos servidores e posterior atualização do Regimento Interno da 
Secretaria. Ação: Criação grupo de trabalho para apresentar proposta da nova estrutura 
organizacional da SEPLAN, com a união de coordenadorias afins, como forma de otimizar 
conhecimentos entre estas e repasse de orientações uniformes em uma estrutura mais 
moderna e funcional para a SEPLAN. 
 
7- PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO POR PROCESSO 

O projeto tem por objetivo fazer o mapeamento para aperfeiçoar a gestão por processos, 
padronizando para agilizar as ações da SEPLAN. Como desenho desses fluxos de processo, 
padronizar o procedimento operacional padrão – POP. Ação: Criar grupo de trabalho para 
mapeamento e desenho e novos fluxos de processo, sob a coordenação da área competente 
para tal. 
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8 - PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

O projeto para aperfeiçoar a comunicação interna e externa da SEPLAN, tem a perspectiva 
de buscar parceria com a SECOM para elaboração do Plano de Marketing e Comunicação da 
SEPLAN, direcionar suas ações, melhorando a comunicação interna e aproveitando os canais 
de comunicação com a sociedade para garantir mais transparência das ações.  
Na proposta está a criação de um espaço de comunicação e integração permanente com os 
Servidores – “Workshop de Planejamento” - “Café com planejamento”. Também na 
proposta, a possibilidade de treinamentos e reuniões para engajar as pessoas, criar 
PODCASTS e vídeos tutoriais, para otimizar os demais projetos. 
 

9- PROJETO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE PDTI 

O Projeto tem a perspectiva de formular o Plano de Desenvolvimento da Tecnologia da 
Informação – PDTI, que é documento de planejamento da área, para sistematizar e organizar 
as ações, dando direção na área de tecnologia da informação. Com o documento será 
possível implantar a governança de TI na SEPLAN. Na ação, a criação de grupo de trabalho 
para formulação e implementação do Plano e sua implementação. Dentro das necessidades 
da área está a integração de dados através dos sistemas de informações. 
Ações: 

x Interligar sistemas informatizados e prevenir falhas; Criar coordenação de TI; Fazer 
normativo dos sistemas; Fazer um plano de manutenção dos equipamentos; Novas 
tecnologias e sistemas; Acesso à tecnologias de alta qualidade por ser Zona Franca; 
Fomentar o GOV. BR, para unificação dos canais digitais do Governo Federal; 
Implantação do Transforma GOV (que permite encaminhar documentos a órgãos 
públicos de forma eletrônica (em desenvolvimento pelo Ministério da Economia); 
Inovação na área tecnológica – SISGEP; Inclusão digital; planejamento referente a 
estratégia do Governo Digital; novas tecnologias, adaptação ao Governo Digital; 
Governo Digital; Participação na formulação da política estadual de tecnologia da 
informação – TI e avanço tecnológico. 

 

10 - PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SEPLAN 

O Projeto de modernizar a Infraestrutura da SEPLAN tem a perspectiva de atender todas as 
necessidades dos órgãos como a definição de um novo layout, otimização de espaços de 
trabalho, reestruturação da rede elétrica; modernização dos banheiros; recepção, área 
comum, manutenção e ampliação dos pontos de rede lógica; estacionamento; auditório, 
segurança na recepção e destinação da biblioteca física. No projeto a aquisição de 
equipamentos para modernizar o parque tecnológico com móveis, materiais permanentes e 
aquisição de centrais de ar. 
A SEPLAN já solicitou para a SEINF o projeto da nova SEPLAN e aguarda o início dos 
trabalhos. 
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11- PROJETO DE QUALIDADE DE VIDA 

O objetivo do projeto é garantir mais qualidade de vida para os servidores da SEPLAN, na 
perspectiva de Integração, reconhecimento de trabalho e motivação para gerar mais 
comprometimento do time. Há uma necessidade também de preparação dos Servidores da 
SEPLAN para a transição; aposentadoria, transposição dos servidores e acolher servidores 
novos que estão chegando. Daí a importância de criar um grupo de trabalho para elaborar 
programa de Qualidade de Vida e Valorização do Servidor. 
 

12- PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA 

O objetivo do projeto é promover a capacitação continuada para Servidores da SEPLAN. 
Preparando o time para os novos desafios. É importante criar grupo de trabalho para 
elaborar Programa de Formação Continuada e fortalecer as parcerias com a EAP/AP e ENAP, 
como também a oferta de cursos gratuitos à distância, por outras escolas de governo. 
 

13 - PROJETO DE GESTÃO POR RESULTADOS DOS SERVIDORES 

Criar grupo de trabalho para pensar na proposta de gestão por resultado na SEPLAN, criando 
indicadores individuais e coletivos que possam melhorar a qualidade dos serviços prestados 
em benefício da sociedade. Incluir no projeto a proposta de atualização da GPLAN com 
estudo para estender benefício para todos os servidores, garantindo equidade e atraindo 
novos servidores para ocupar funções que vão ficar vagas, considerando o processo de 
aposentadoria em massa, que se aproxima. 
 
14 - PROJETO DE INOVAÇÃO NA SEPLAN 

A inovação é uma necessidade na gestão pública que passa por todas as áreas, pensar no 
novo ajuda a modernizar processos, na gestão estratégica de pessoas, na busca de 
resultados, no controle orçamentário, financeiro, na comunicação, na tecnologia da 
informação, na sustentabilidade, enfim, no aprimoramento da gestão para beneficiar a 
sociedade, enquanto principal destinatária dos serviços públicos. São objetivos do 
Laboratório: Estimular a criatividade, fomentar a colaboração, gerar conhecimento, criar um 
clima favorável para a inovação e fomentar a inovação. São ações do projeto: Criar grupo de 
trabalho para elaborar o plano na perspectiva da inovação; criar o Laboratório de Inovação 
da SEPLAN, um espaço para pensar a inovação da SEPLAN, disseminar no Estado as 
experiências bem sucedidas e estudar novos produtos para ampliar o portfólio da SEPLAN. 
Possíveis produtos novos: Aplicativo de acompanhamento de recursos captados pelo 
estado; Radar: captar todas as formas de captação; Boletim virtual das emendas; Aplicativo 
para popularizar a pesquisa Índice de Pesquisa ao Consumidor - IPC, direcionando 
informações a população da cesta básica; Criação de um aplicativo para o 
Georrefenciamento dos produtos da cesta básica mais acessível em Macapá e Criação do 
Instituto de Pesquisa aplicada, com o objetivo de integrar as estatísticas do Estado do 
Amapá. 
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15 – PROJETO DE CRIAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS  

O projeto tem a perspectiva de ampliar a capacidade do Estado na captação de recursos, 
com a criação do Escritório (Carteira) de Projetos no âmbito da SEPLAN, juntando a 
captação e a regularização da aplicação de recursos federais para preparar o Estado e 
Municípios na elaboração de projetos e fortalecer as parcerias Institucionais. Uma estratégia 
para fortalecer a Captação de Recursos e a Regularização do Monitoramento da Aplicação 
de Recursos Federais. Ações do Projeto: Preparar o Portfólio de Projetos da SEPLAN; Lançar 
um manual de regularidade estadual; Buscar a certificação digital do Estado e demais órgãos 
do Estado; Articular para uma atuação parlamentar em benefício dos projetos estratégicos 
do Estado. 
 

16 – PROJETO DE CRIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO 
ORÇAMENTO E SUPLEMENTAÇÕES 

O projeto tem por objetivo trabalhar o processo de criação do sistema de controle e 
monitoramento do orçamento e suplementações, para uma boa aplicação dos recursos 
públicos; (Aproveitar a estrutura do SIAFE), criar critérios para avaliar a utilização do 
orçamento por Instituição e fazer liberação após avaliação. Avaliar a liberação dos recursos. 
 

17 – PROJETO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL DA SEPLAN 

O projeto de responsabilidade social e ambiental da SEPLAN tem a perspectiva de realizar 
ações que garantam mais sustentabilidade na Secretaria para assim inspirar os demais 
órgãos. Segundo o índice de acompanhamento da sustentabilidade na Administração 
Pública, definido pelo Tribunal de Contas da União – TCU são ações de sustentabilidade: 
Racionalização no uso de energia elétrica e de água; Atendimento a requisitos de 
acessibilidade; Certificação de prédios públicos; Racionalização no uso de papel e 
implementação de processo eletrônico; Gestão de resíduos e coleta seletiva; Contratações 
públicas sustentáveis; Mobilidade e gases do efeito estufa e Conscientização, capacitação e 
adesão a programas de sustentabilidade, entre outras. Criar estratégia para valorizar o 
Tesouro Verde.  
 

18 - PROJETO DE MONITORAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO 

O projeto de monitoramento do Plano Estratégico tem por objetivo avaliar, fortalecer e 
contribuir na implementação das ações que foram previstas no Plano. É proposta de ação do 
Projeto, criar grupo de trabalho para monitorar as ações do planejamento estratégico; criar 
a governança de gestão estratégica; Avaliar permanentemente o Plano Estratégico; 
Fortalecer as ações do planejamento estratégico; Implementar um processo permanente de 
avaliação do Plano Estratégico. 
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