
Formular, propor, planejar e coordenar a ação 
governamental para ampliar a capacidade do 

governo de transformar estruturas econômicas 
e sociais da sociedade mineira por meio de 

políticas públicas 

Ser reconhecido como referência nacional, até 2022, pelas iniciativas de 
transformação digital do serviço público, de ampliação da centralização das compras e 

contratações, de seleção e desenvolvimento de lideranças, pela ênfase na 
modernização da gestão orçamentária e excelência no monitoramento de projetos 

estratégicos, contribuindo para a efetividade na implementação de políticas públicas.

✓ Qualidade
✓ Tempestividade
✓ Eficiência 

✓ Inovação 
✓ Integridade

MISSÃO VISÃO VALORES

Apoio em matéria de planejamento 
e orçamento, gestão estratégica, 

estruturação  organizacional e 
parcerias com o terceiro setor 

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
PLANO MINEIRO DE 

DESEVOLVIMENTO INTEGRADO

Coordenar as ações 
governamentais por meio da 
gestão estratégica, com foco na 
transversalidade e 
intersetorialidade de programas e 
projetos e no alinhamento dos 
mesmos com a estratégia central.

Realizar o planejamento e gestão do 
orçamento público, tendo como 
foco a melhoria da qualidade do 
gasto e sua utilização como 
ferramenta gerencial.

Fomentar e apoiar os órgãos e 
entidades na captação de recursos e 
parcerias com outros poderes, entes 
da  federação, entidades privadas e 
do terceiro setor.

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

Potencializar a abrangência e a 
eficácia dos serviços 
compartilhados, centralizando e 
dando transparência aos processos 
de compras, alavancando 
tecnologias digitais e 
automatizando processos, visando 
à maximização das sinergias e à 
otimização dos recursos.

Fomentar a gestão de pessoas 
baseada no mérito e competência, 
promovendo atração, seleção, 
desempenho e desenvolvimento 
dos gestores públicos estaduais, 
bem como atuar na modernização 
dos processos de pessoal da 
administração pública estadual.

Manifestar-se tecnicamente sobre os 
Instrumentos Normativos sobre o ciclo de 

Planejamento e Orçamento,  parcerias com 
Terceiro Setor, Projetos Estratégicos,  Situação 
Fiscal do Estado, Estruturação Organizacional e 

impactos dos projetos de lei em tramitação. 

Apoiar as 
Audiências 

Públicas

Estruturar informações sobre o ciclo de 
Planejamento e Orçamento,  parcerias com 

Terceiro Setor e Estruturação Organizacional 
para a tomada de decisão e atendimento às 

demandas jurídicas e de controle

Soluções de TIC adequadas Profissionais capacitados

MAPA ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
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ÓRGÃOS E ENTIDADES 
DO EXECUTIVO

Informações para 
subsidiar a tomada 

de decisões

ALTA GESTÃO

Atendimento às 
demandas

OUTROS PODERES

TEMA ESTRATÉGICO GESTÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SOCIEDADE

Disponibilização de 
dados

Informações e 
manifestações técnicas

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Projetos de lei em 
matéria de 

planejamento e 
orçamento

Elaborar dos projetos 
de leis do PMDI, da 
LDO, LOA, PPAG e 
créditos adicionais

Analisar de Metas 
e Indicadores 

para pagamento 
da Ajuda de 

Custo Específica 

Viabilizar, acompanhar e 
coordenar a gestão 

orçamentária, incluindo a 
captação e execução de 

recursos externos nacionais

Acompanhar e 
realizar as 

projeções de 
cenários fiscais 
de Minas Gerais

Realizar a gestão do 
Programa de 

Descentralização de 
Serviços para as entidades 

do terceiro setor

Coordenar o 
processo de 
estruturação 

organizacional 

Estruturar informações sobre 
os Resultados da carteira 

Estratégica e Indicadores do 
PMDI para subsidiar a 

tomada de decisão

Coordenar e realizar a gestão do ciclo 
de planejamento, execução 

monitoramento e avaliação das ações 
governamentais e do orçamento, 
incluindo os Projetos Estratégicos

Realizar a gestão do processamento 
informatizado de dados, garantindo a 

transparência e o acesso a 
informação sobre os dados do 

planejamento e orçamento do Estado


