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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

RESOLUÇÃO SEPLAG Nº 68, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 

Estabelece a organização da 

Superintendência Central de Informação 

e Apoio a Políticas Estratégicas, 

Coordenações Centrais de Apoio às 

Políticas Estratégicas 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da 

competência que lhe confere o art. 93, § 1º, inc. III da Constituição do Estado de 

Minas Gerais, e considerando o disposto no art. 38 da Lei Estadual nº 22.257, de 

27 de julho de 2016, bem como a Seção II do Capítulo IX do Decreto nº 47.337, 

de 12 de janeiro de 2018, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Ficam instituídas, no âmbito da Subsecretaria de Gestão e Apoio às 

Políticas Estratégicas, desta Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, as 

Coordenações Centrais de Apoio às Políticas Estratégicas, vinculadas à 

Superintendência Central de Informações e Apoio às Políticas Estratégicas, 

conforme disposto no artigo 4º, inciso VII, alínea “b”, item 3 e §1º do Decreto 

Estadual nº 47.337, de 12 de janeiro de 2018. 

Art. 2º - As Coordenações Centrais de Apoio às Políticas Estratégicas serão 

estruturadas em 5 (cinco) unidades, mantendo relação com os eixos estabelecidos 

no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, estabelecido pela Lei nº 15.032, 

de 20 de janeiro de 2004, e atualizado pela Lei Estadual nº 21.967, de 12 de 

janeiro de 2016, assim distribuídas: 

I. Coordenação Central de Apoio às Políticas Estratégicas – Eixo Desenvolvimento 

Produtivo, Científico e Tecnológico; 

II. Coordenação Central de Apoio às Políticas Estratégicas – Eixos Infraestrutura e 

Logística / Governo; 

III. Coordenação Central de Apoio às Políticas Estratégicas – Eixo Saúde e 

Proteção Social; 

IV. Coordenação Central de Apoio às Políticas Estratégicas – Eixo Segurança 

Pública; 

V. Coordenação Central de Apoio às Políticas Estratégicas – Eixo Educação e 

Cultura. 

Art. 3º - Compete às Coordenações Centrais de Apoio às Políticas Estratégicas, 

nos termos do art. 24, do Decreto Estadual nº 47.337, de 12 de janeiro de 2018, 

apoiar, nas suas respectivas áreas temáticas, as equipes dos órgãos e entidades e 

Assessorias de Planejamento envolvidas nos processos de planejamento, 

acompanhamento e avaliação das ações prioritárias do governo, bem como na 

gestão do processo de pactuação das metas de desempenho no âmbito do Poder 

Executivo Estadual, conforme diretrizes e orientações dadas pelas diretorias da 

Superintendência, contribuindo para o modelo de governança da estratégia 

governamental, com atribuições de: 

I – conduzir o processo de planejamento das ações prioritárias, em conjunto com 

seus respectivos responsáveis nos órgãos e entidades e em parceria com as 

Assessorias de Planejamento, realizando o apoio técnico e metodológico e 

primando pela conciliação físico-orçamentária, integração e alinhamento dessas 

ações nas suas respectivas áreas temáticas e visando ao atingimento dos seus 

objetivos; 

II – realizar o acompanhamento intensivo das ações prioritárias junto aos 

respectivos responsáveis nos órgãos e entidades, apoiando-os na gestão das 

restrições que porventura ocorrerem e auxiliando-os na identificação, articulação e 

facilitação de alternativas de soluções, bem como no gerenciamento das mudanças 

que se fizerem necessárias; 

III – apoiar a governança das políticas prioritárias do governo, auxiliando a sua 

gestão em todos os níveis de governo; 

IV – orientar e assessorar os gestores das ações prioritárias e as Assessorias de 

Planejamento ou áreas correlatas, mediante a aplicação e a transferência de 

conhecimentos, técnicas e ferramentas de gestão de projetos; 

V – promover a elaboração, monitoramento e avaliação das ações de 

acompanhamento intensivo do PPAG, nas suas respectivas áreas temáticas, bem 

como participar dos processos de audiências públicas de planejamento e 

monitoramento do PPAG; 

VI – realizar a gestão orçamentária das ações de acompanhamento intensivo do 

governo; 

VII – zelar pela qualidade das informações disponibilizadas no Sistema de 

Planejamento e Gestão das Políticas Estratégicas; 

VIII – promover, em parceria com as Assessorias de Planejamento ou unidades 

correlatas, os processos de celebração, acompanhamento, revisão e avaliação do 

instrumento de pactuação das metas de desempenho no âmbito do Poder 

Executivo Estadual; 

IX – atender às demandas de informações estratégicas por meio de levantamento, 

qualificação e consolidação junto aos órgãos e entidades de suas respectivas áreas 

temáticas, prestando, inclusive, complementarmente às atribuições previstas no art. 

21, IX, subsídios e apoio aos processos de participação popular; 

X – promover o acompanhamento da implementação das ações previstas no Plano 

de Governo. 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2018. 

César Cristiano de Lima 

Secretário de Estado Adjunto de Planejamento e Gestão 
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RESOLUÇÃO SEPLAG Nº 68, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 

 

Estabelece a organização da Superintendência Central 

de Informação e Apoio a Políticas Estratégicas, 

Coordenações Centrais de Apoio às Políticas 

Estratégicas. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere o 

art. 93, § 1º, inc. III da Constituição do Estado de Minas Gerais, e considerando o disposto no art. 38 da Lei 

Estadual nº 22.257, de 27 de julho de 2016, bem como a Seção II do Capítulo IX do Decreto nº 47.337, de 12 de 

janeiro de 2018, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Ficam instituídas, no âmbito da Subsecretaria de Gestão e Apoio às Políticas Estratégicas, desta 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, as Coordenações Centrais de Apoio às Políticas Estratégicas, 

vinculadas à Superintendência Central de Informações e Apoio às Políticas Estratégicas, conforme disposto no 

artigo 4º, inciso VII, alínea “b”, item 3 e §1º do Decreto Estadual nº 47.337, de 12 de janeiro de 2018. 

 

Art. 2º - As Coordenações Centrais de Apoio às Políticas Estratégicas serão estruturadas em 5 (cinco) unidades, 

mantendo relação com os eixos estabelecidos no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, estabelecido pela 

Lei nº 15.032, de 20 de janeiro de 2004, e atualizado pela Lei Estadual nº 21.967, de 12 de janeiro de 2016, 

assim distribuídas: 

 

I. Coordenação Central de Apoio às Políticas Estratégicas – Eixo Desenvolvimento Produtivo, Científico e 

Tecnológico; 

II. Coordenação Central de Apoio às Políticas Estratégicas – Eixos Infraestrutura e Logística / Governo; 

III. Coordenação Central de Apoio às Políticas Estratégicas – Eixo Saúde e Proteção Social; 

IV. Coordenação Central de Apoio às Políticas Estratégicas – Eixo Segurança Pública; 

V. Coordenação Central de Apoio às Políticas Estratégicas – Eixo Educação e Cultura.  

 

Art. 3º - Compete às Coordenações Centrais de Apoio às Políticas Estratégicas, nos termos do art. 24, do Decreto 

Estadual nº 47.337, de 12 de janeiro de 2018, apoiar, nas suas respectivas áreas temáticas, as equipes dos órgãos 

e entidades e Assessorias de Planejamento envolvidas nos processos de planejamento, acompanhamento e 

avaliação das ações prioritárias do governo, bem como na gestão do processo de pactuação das metas de 

desempenho no âmbito do Poder Executivo Estadual, conforme diretrizes e orientações dadas pelas diretorias da 

Superintendência, contribuindo para o modelo de governança da estratégia governamental, com atribuições de:  

I – conduzir o processo de planejamento das ações prioritárias, em conjunto com seus respectivos responsáveis 

nos órgãos e entidades e em parceria com as Assessorias de Planejamento, realizando o apoio técnico e 

metodológico e primando pela conciliação físico-orçamentária, integração e alinhamento dessas ações nas suas 

respectivas áreas temáticas e visando ao atingimento dos seus objetivos;  

II – realizar o acompanhamento intensivo das ações prioritárias junto aos respectivos responsáveis nos órgãos e 

entidades, apoiando-os na gestão das restrições que porventura ocorrerem e auxiliando-os na identificação, 

articulação e facilitação de alternativas de soluções, bem como no gerenciamento das mudanças que se fizerem 

necessárias;  

III – apoiar a governança das políticas prioritárias do governo, auxiliando a sua gestão em todos os níveis de 

governo;  

IV – orientar e assessorar os gestores das ações prioritárias e as Assessorias de Planejamento ou áreas correlatas, 

mediante a aplicação e a transferência de conhecimentos, técnicas e ferramentas de gestão de projetos;  

V – promover a elaboração, monitoramento e avaliação das ações de acompanhamento intensivo do PPAG, nas 

suas respectivas áreas temáticas, bem como participar dos processos de audiências públicas de planejamento e 

monitoramento do PPAG;  

VI – realizar a gestão orçamentária das ações de acompanhamento intensivo do governo;  

VII – zelar pela qualidade das informações disponibilizadas no Sistema de Planejamento e Gestão das Políticas 

Estratégicas;  
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VIII – promover, em parceria com as Assessorias de Planejamento ou unidades correlatas, os processos de 

celebração, acompanhamento, revisão e avaliação do instrumento de pactuação das metas de desempenho no 

âmbito do Poder Executivo Estadual;  

IX – atender às demandas de informações estratégicas por meio de levantamento, qualificação e consolidação 

junto aos órgãos e entidades de suas respectivas áreas temáticas, prestando, inclusive, complementarmente às 

atribuições previstas no art. 21, IX, subsídios e apoio aos processos de participação popular;  

X – promover o acompanhamento da implementação das ações previstas no Plano de Governo.  

 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2018. 

 

César Cristiano de Lima 

Secretário de Estado Adjunto de Planejamento e Gestão 


