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Prezados servidores,

Com grata satisfação passo às mãos de cada um 
de vocês o Plano Estratégico da Secretaria de 
Estado de Economia do Distrito Federal – 2019 
a 2023.

Reflexo de uma construção coletiva, este Plano 
apresenta o elenco de resultados-chave que serão 
perseguidos nesse período e que contribuirão 
para o fortalecimento econômico-financeiro do 
Estado.

Assim, com base nesse propósito, vamos 
alcançar a sustentabilidade fiscal, valorizar os 
servidores do Distrito Federal e promover ações 
governamentais eficazes e responsáveis, de 
modo a propiciar políticas públicas inclusivas.

Importante destacar que o papel da nossa 
Secretaria no eixo Gestão e Estratégia é garantir 
recursos para que o Estado consiga prestar 

serviços à população. E as iniciativas aqui 
definidas viabilizarão essa finalidade e conduzirão 
os esforços nessa direção.

Muito já realizamos, mas agora, guiados por este 
Plano, seremos capazes de atingir resultados em 
larga escala. E para isso, conto com o empenho, 
dedicação, compromisso e profissionalismo de 
cada um de vocês. A conjugação de esforços 
permitirá que as intenções aqui expostas sejam 
transformadas em realidade.

Vivemos em uma cidade que é exemplo do êxito 
da execução de um Plano e podemos perpetuar 
essa vocação. Então, convido a todos a fazer 
deste Plano o exemplo de batalhas vencidas e 
resultados entregues!

Carta do Secretário de Economia
—

André Clemente Lara de Oliveira
Secretário de Economia





Este documento está estruturado em  
três partes mais anexos. I) Introdução, 
contextualizando a elaboração do 
Plano; II) Elementos da Estratégia, com  
apresentação dos fundamentos e das  
metodologias utilizadas para a definição  
da estratégia; e III) Plano Estratégico 
propriamente dito, com exposição dos 
resultados-chave e iniciativas definidas.
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1.1 Apresentação do Documento
—
Há 59 anos, Juscelino Kubitschek via a  
concretização de seu sonho: a inauguração  
de Brasíl ia.  A nova Capital Federal , 
meta-  síntese de um ambicioso plano  de  
desenvolvimento, personifica a visão de um  
Brasil integrado e desenvolvido, que muda e  
evolui constantemente para se adequar às  
necessidades de seus habitantes.

A Secretaria de Estado de Economia do 
Distrito  Federal (SEEC) é um exemplo da 
capacidade  de mudança de Brasília frente 
às necessidades  de sua população. Nascida 
a partir da fusão  da Secretaria de Estado 
de Planejamento,  Orçamento e Gestão e da 
Secretaria de  Estado de Fazenda, por meio 
do Decreto  nº 40.030/2019, a SEEC é órgão 
central da  administração pública do DF. A 
combinação de temas diversos e, ao mesmo 
tempo,  complementares apresenta muitas  
possibilidades, mas também desafios.  Para 
vencer esses desafios, este Plano  Estratégico 
foi idealizado e construído  visando definir as 
prioridades e as  principais entregas da Pasta.

O Plano se divide em 3 capítulos. No  primeiro 
é apresentada a estrutura geral  do documento, 
acompanhada de uma  contextualização da 
realidade da SEEC  e do Distrito Federal, 
incluindo dados  sobre a situação fiscal 
e aspectos  sociais. O segundo capítulo 
compreende  o embasamento teórico e 
metodológico para a elaboração do Plano. 
Para tanto, os  principais pontos do Plano 
Estratégico do  Distrito Federal foram 
revisitados, a fim  de orientar a formulação 
da estratégia da  Secretaria. Já o terceiro 
capítulo, contém  especificamente as batalhas 
e resultados-  chave da SEEC 2019-2023.

Este Plano Estratégico estabelece onde  a 
Secretaria de Estado de Economia  do DF 
pretende chegar no horizonte de  2023, 
servindo de guia para a tomada de  decisões.

1.2 Caracterização do DF e da SEEC
—
Situado na região Centro-Oeste, o Distrito  
Federal é a menor unidade federativa do Brasil  
e, no entanto, apresenta um dos maiores  
PIBs, com um contingente populacional de  
aproximadamente 3 milhões de habitantes  
distribuídos nos 5.779 km² de sua área.

A população de Brasília começou a escalonar  
por meio da imigração nos anos 60. Esses  
imigrantes vieram em busca de empregos na  
construção de Brasília, porém, a imigração  
para o DF não parou aí. Até hoje pessoas 
de  todas as regiões do Brasil e do mundo 
vêm a  Brasília em busca de melhores 
oportunidades.

Para administrar a extensão territorial  
e prover serviços de qualidade para a  
população, o GDF conta com órgãos e  
entidades da administração direta e indireta,  
autárquica e fundacional que compõem a  
estrutura governamental do Distrito Federal.

Dentre esses órgãos,  se encontra 
a  Secretaria de Estado de Economia,  
responsável por: planejamento e orçamento, 
contratos corporativos, tecnologia da  
informação, política de gestão de pessoas,  
monitoramento de políticas públicas, gestão  
estratégica, arrecadação de tributos e  
qualificação de organizações sociais. Diante  
desta diversidade de competências a SEEC  
apresenta-se como uma das Secretarias com  
maior escopo de atuação no âmbito do GDF.

Até hoje pessoas de  todas 
as regiões do Brasil e do 
mundo vêm a  Brasília 
em busca de melhores 
oportunidades.
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1.3 A situação fiscal do Distrito Federal
—
A Secretaria de Estado de Economia tem um  
papel de protagonismo dentre os órgãos do  
GDF na gestão dos recursos do Estado para  
que este garanta à sociedade o provimento  
de serviços e bens públicos. Na prática,  
trata-se de um desafio bastante complexo  
em orquestrar elementos da gestão fiscal-  
orçamentária com as diretrizes estratégicas  
do DF e da própria SEEC.

O Resultado Primário é um dos principais  
indicadores da situação fiscal. O cenário  
desde 2012 é de sucessivos déficits, com as  
Despesas Primárias superando as Receitas  
Primárias aferidas.

Para reversão desse quadro são necessárias,  
sobretudo, medidas de ampliação das  
receitas tributárias sem gerar desincentivos  
à atividade econômica, além de medidas de 

redução das despesas correntes sem prejuízo  
ao funcionamento dos órgãos governamentais  
e à prestação de serviços à sociedade.

Esses sucessivos déficits causam impacto  
imediato nas contas públicas e afetam  
também a capacidade do Estado em honrar  
com suas obrigações no longo prazo, pois o  
Resultado Primário sinaliza o esforço fiscal de  
controle do estoque da dívida pública.

A metodologia de avaliação da capacidade de  
pagamento (CAPAG), definida pela Portaria nº  
501/2017 do Ministério da Fazenda classifica  
os entes subnacionais em uma escala de “A” 
a “D” com base em indicadores econômico-  
financeiros. Atualmente o DF possui nota “C”,  
o que sinaliza uma saúde fiscal deficitária e  
inviabiliza a autorização da Secretaria do  
Tesouro Nacional para contratar operações  

de crédito com garantias da União, limitando  
as possibilidades de investimentos do DF.

O primeiro indicador da CAPAG, Endividamento,  
apresenta a relação entre a Dívida Consolidada  
e a Receita Corrente Líquida que, influenciada  
pelos sucessivos déficits primários do DF, vem  
aumentando, passando de cerca de 30% em  
2012 para cerca de 40% em 2018, conforme  
mostra o Gráfico 1.

Ainda que apresente uma trajetória  
ascendente, o endividamento não configura,  
atualmente, aspecto crítico na gestão fiscal 
do  DF. Este situa-se abaixo dos limites 

definidos  pela Resolução nº 40/2001 do 
Senado Federal  e na faixa de valor de nota 
“A” segundo a  metodologia da CAPAG.

As dificuldades do DF em garantir  
sustentabilidade à sua gestão fiscal estão  
evidenciadas pelos outros dois indicadores 
da  CAPAG, Poupança Corrente e Liquidez, 
ambos  recebendo nota “C”, a mais baixa 
possível  dentro dos critérios.

Sucessivos déficits 
causam impacto  
imediato nas contas 
públicas e afetam  
também a capacidade do 
Estado em honrar  com 
suas obrigações no longo 
prazo.
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Déficits Primários (R$ bi) e Evolução da Dívida Consolidada (em % da RCL)

Déficit Primário DC/RCL (%)

Gráfico 1

Fontes: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre. Relatório de Gestão 

Fiscal (RGF), 3º quadrimestre. Elaboração Própria
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O indicador de Poupança Corrente é dado pela  
relação entre Despesas Correntes e Receitas  
Correntes Ajustadas, apuradas por média  
ponderada dos últimos três exercícios. Esse  
indicador afere a capacidade que a Receita  
Corrente gerada pelo DF tem, para além  de 
arcar com a própria Despesa Corrente,  financiar 
investimentos e/ou amortizar  a dívida. Conforme 
o Gráfico 2, ao longo  dos últimos três anos, em 
média, mais de  99% das Receitas Correntes 
do DF estão  comprometidas com Despesas 
Correntes.  Visando a nota “A” na CAPAG, essa 
relação  deveria estar abaixo dos 90%.

O último indicador, Liquidez, mensura a 
razão entre  as obrigações financeiras e a 
disponibilidade de  caixa do DF, considerando 
somente as fontes de  recursos não vinculadas. 
Por meio desse indicador  podemos apurar 
se existem ou faltam recursos  prontamente 
utilizáveis para honrar obrigações  financeiras de 
curto prazo. Para obter nota “A”  nesse indicador, 
a média dos últimos três períodos  deveria estar 
situada entre 100% e 0%. A Tabela  1 apresenta 
o histórico do DF nos últimos anos:

Considerando os indicadores apresentados para  qualificar 
a situação fiscal do Distrito Federal, a SEEC na formulação 
de seu Plano Estratégico atenta, sobretudo, para:

• Buscar resultados primários positivos, de  modo a 
atenuar sua trajetória crescente de  endividamento;

• Aprimorar a relação entre receitas e despesas  para 
permitir espaço fiscal para investimentos; e

• Assegurar disponibilidade de caixa para  honrar 
obrigações de curto prazo.

96.67%

108.60%
101.80% 102.72%

97.84%

   -   

  
10 
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30

2014 2015 2016 2017 2018

Receita Corrente Despesa Corrente DC/RC (%)

Receitas e Despesas Correntes (em R$ bi) x DC/RC (em %)
Gráfico 2

Tabela 1

Disponibilidade de Caixa Bruta (em R$ mi) x Obrigações Fianceiras (em R$ mi)

Disponibilidade de Caixa 
Bruta Recursos não 
vinculados (Executivo)

Obrigações Financeiras - 
Recursos não vinculados 
(Executivo) 

OF / DC

2015

-397,47

919,48

-231%

2015

115,17

1142,92

992%

2015

-421,21

1113,91

-264%

2015

186,90

1279,66

685%

Fontes: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre. 

Relatório de Gestão Fiscal (RGF), 3º quadrimestre. Elaboração Própria

Fontes: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre. 

Relatório de Gestão Fiscal (RGF), 3º quadrimestre. Elaboração Própria
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2.1 A Estratégia do Distrito Federal
—
O Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-
2060, principal referência para a elaboração  
da estratégia da SEEC, estabelece diretrizes  
para o desenvolvimento do Estado em  
quatro focos temporais: primeiro (2019),  
segundo (2020-2023), terceiro (2024-2030) 
e quarto (2031-2060).

Para o atingimento da visão de futuro  
definida para o DF, a estratégia foi formulada  
sob a perspectiva de oito eixos temáticos  
que representam a atuação do Estado.

O eixo Gestão e Estratégia, no qual estão  
localizadas as contribuições da SEEC,  
compreende a organização do Governo a  
fim de garantir a eficácia da arrecadação, a  
integridade, a governança e a transparência  
para a prestação dos serviços públicos.

Portanto, na formulação de sua estratégia,  
a SEEC utilizou os mesmos conceitos  
presentes no Plano Estratégico do DF:  
missão e visão; batalhas a serem vencidas  
e resultados-chave.

Missão

"Gerir as finanças e fortalecer as 
capacidades do Estado, visando o 
equilíbrio das contas públicas e o bem-
estar da população do Distrito Federal"

Visão

"Posicionar o Distrito Federal em uma 
situação fiscal sustentável"

2.2 Missão e Visão
—
A missão identifica o propósito e motivação 
da organização,  que legitima a visão de 
futuro. É uma declaração concisa do  motivo 
pela qual a organização foi criada. A visão, 
por sua  vez, representa onde a organização 
deseja chegar e o que  quer alcançar em 
uma razão temporal definida. A missão da  
SEEC e sua visão para 2023 são:

2.3 Batalhas a serem vencidas
—
Na metodologia Must Win Battles 
(MWB), em tradução livre, Batalhas a 
Serem Vencidas, as aspirações de longo  
prazo da organização são atingidas por  
meio do cumprimento de batalhas de  
médio prazo. As batalhas são, portanto,  
direcionadores da organização para o  
alcance da visão definida.

O Plano Estratégico do Distrito  Federal 
define as batalhas a serem  vencidas 
para cada eixo temático de  atuação 
do Estado. A SEEC contribui para o 

vencimento das batalhas do  eixo 
Gestão e Estratégia, formuladas  
para melhorar a qualidade do serviço  
público oferecido pelo Estado por meio  
de uma arrecadação eficaz e uma  
gestão eficiente dos recursos do GDF.  
As batalhas ligadas a esse eixo estão  
representadas à direita.

Garantir a 
sustentabilidade fiscal de 
longo prazo do DF

O Estado mais próximo 
do cidadão

Aumentar a produtividade 
e a qualificação da força 
de trabalho

Fortalecer a coordenação 
de ações de governo de 
forma eficaz, responsável, 
transparente e inclusiva

Ser referência no combate 
à corrupção e na promoção 
da integridade pública
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2.4 Resultados-Chave
—
Considerando as prioridades de governo 
definidas pelas batalhas, resta encontrar meios 
para avaliar o vencimento, ou não, destas. Com 
isso, em consonância com o que fora feito no 
Plano Estratégico do DF, agrega-se ao MWB o 
uso da metodologia Objective and Key-Results 
(OKR),em tradução livre, Objetivos e Resultados-
Chave. Essa abordagem tem como ponto forte a 
vinculação de um objetivo, que define prioridades 
e gera engajamento, a uma meta, que torna o 
acompanhamento da estratégia mensurável.

A confluência entre as metodologias MWB e OKR, 
portanto, se dá na medida em que o vencimento 
de uma batalha é atestado pelos resultados-chave 
a ela vinculados.

No Plano Estratégico da SEEC, os resultados-
chave estão atrelados a batalhas estabelecidas no 
Plano Estratégico do DF, garantindo o alinhamento 
Governamental.

Cada resultado-chave, por sua vez, é desdobrado 
em iniciativas. Estas são ações ou projetos que 
conectam a estratégia com o dia a dia da SEEC.

Garantir a 
sustentabilidade fiscal de 
longo prazo do DF

Aumentar a produtividade 
e a qualificação da força 
de trabalho

O Estado mais próximo 
do cidadão

Ser referência no combate 
à corrupção e na promoção 
da integridade pública

Fortalecer a coordenação 
de ações de governo de 
forma eficaz, responsável, 
transparente e inclusiva

• Aderir ao PEF - Plano de Promoção do 
Equilíbrio Fiscal

• Executar uma política de resultados 
financeiros positivos de forma a 
restabelecer o equilíbrio das finanças 
públicas e permitir a retomada do 
investimento do Estado

• Recuperar a avaliação “A” de Capacidade 
de Pagamento

• Aumentar a receita tributária em R$ 800 
milhões, por ano, em relação à previsão 
do PPA.

• Captar até 2,3 bilhões de reais em 
recursos para a execução de projetos 
estratégicos (operações de crédito 
1,1 bilhão e 1,2 bilhão de emendas 
parlamentares)

• Reduzir as Despesas Correntes em, no 
mínimo, R$ 200 milhões por ano

• Promover a plataforma governamental de 
serviços digitais ao cidadão, totalizando 
30 serviços disponíveis  

• Garantir serviços internos e ao cidadão, 
assegurando disponibilidade de 99,97% 
da infraestrutura de datacenter

• Ampliar de 34% para 100% o percentual 
de unidades cobertas pela rede GDFNET

• Remodelar a Central de Atendimento ao 
cidadão do Distrito Federal - Central 156

• Aumentar de 33% para 50% a efetiva 
melhora na prestação dos serviços 
públicos demandados por meio da 
ouvidoria da SEEC com base na 
resolutividade das solicitações e 
reclamações avaliadas pelos cidadãos

• Implantar a estrutura correcional da SEEC

• Implementar modelo de gestão 
estratégica em todos os órgãos e 
entidades do GDF

• Fortalecer a SUTIC/SEEC para atuar como 
unidade central de TIC do DF

• Aumentar a transparência das Estatais 
do DF

• Implementar o modelo de gerenciamento 
de projetos em 100% das unidades da 
SEEC

• Fomentar e acompanhar a ação do 
terceiro setor no âmbito do GDF, 
alcançando, no mínimo, 2 entidades 
atuando na administração pública

• Simplificar a estrutura de 36 carreiras 
do GDF

• Promover a plataforma governamental 
de serviços digitais ao cidadão, 
totalizando 30 serviços disponíveis 

• Realizar dimensionamento da força de 
trabalho em 20 RAs do DF

• Implementar iniciativas de gestão 
estratégica de pessoas pela SUGEP em 
todas as Secretarias de Estado do DF

• Capacitar 10 mil servidores e 
empregados públicos do GDF por ano (8 
mil presencialmente e 2 mil à distância)

1ª Batalha

3ª Batalha

4ª Batalha

5ª Batalha
2ª Batalha

Resultados-chave

Resultados-chave

Resultados-chave

Resultados-chaveResultados-chave
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3.1 Garantir a sustentabilidade  fiscal de longo prazo do DF
—
Obter sustentabilidade fiscal significa  
permitir ao Estado arcar com suas  
obrigações. A SEEC é protagonista  nesta 
batalha, administrando  as finanças e ditando 
a política  econômica do DF.

Os resultados-chave estão dispostos  entre 
incremento de receitas, redução  de despesas 
e atributos da gestão  fiscal

Resultado-Chave

Resultado-Chave

Aumentar a receita tributária 
em R$ 800 milhões, por ano, 
em relação à previsão do PPA

Captar até 2,3 bilhões de reais 
em recursos para a execução 
de projetos estratégicos 
(operações de crédito 
1,1 bilhão e 1,2 bilhão de 
emendas parlamentares)

Aderir ao PEF - Plano de  
Promoção do Equilíbrio Fiscal 

Iniciativas

Iniciativas

• Implementação de projetos de 
modernização da fiscalização com 
expectativa de incremento de R$ 
250 milhões na receita tributária 
anualmente; 

• Implementação de projetos de melhoria 
da cobrança com expectativa de 
incremento de R$ 55 milhões na receita 
tributária anualmente; 

• Aprimoramento das normas tributárias 
para o contexto atual do DF; 

• Revisão da cobrança dos créditos 
inscritos em dívida ativa com 
expectativa de recuperação de R$ 370 
milhões anualmente; e

• Redesenho dos processos de 
funcionamento da Receita para 
adequação às necessidades 
estratégicas da SAF.

• Remodelagem do monitoramento e  
acompanhamento da execução dos  
recursos captados (financiamentos e  
convênios); e

• Otimização dos métodos de 
captação de recursos onerosos e não 
onerosos para viabilizar a carteira de 
investimentos do GDF.

• Adoção do princípio da Unidade de 
Tesouraria, com vistas a implementar 
mecanismos de gestão financeira 
centralizada;

• Redução dos incentivos fiscais, no 
mínimo em 10%, e suspensão de novos 
incentivos;

• Adoção do teto dos gastos limitados ao 
IPCA; e

• Participação no processo de 
privatização das Estatais, com vistas à 
utilização dos recursos para quitação 
de passivos.

Executar uma política de 
resultados financeiros 
positivos de forma a 
restabelecer o equilíbrio das 
finanças públicas e permitir a 
retomada do investimento do 
Estado

• Aprimoramento da precisão da 
previsão das receitas tributárias para 
ter o erro percentual de até 3%;

• Revisão das renúncias fiscais quanto 
a sua efetividade (Relação custo-
benefício) e proposião de uma redução 
em 10% sob o volume de todas as 
renúncias; 

• Realização de estudos econômicos 
para a formulação e avaliação de 
novas políticas públicas de natureza 
fiscal;

• Aprimoramento da projeção das 
renúncias fiscais a partir da melhoria 
dos mecanismos de coleta e 
consolidação dos dados;

• Implementação do módulo Sistema 
Orçamentário (SIOPWeb);

• Implantação do programa de 
aperfeiçoamento do gasto público 
baseado em inteligência artificial;

• Publicação, na forma de decreto, das 
ações postas na portaria conjunta 
nº 01  de 2016; Para a implantação 
dos procedimentos contábeis da 
contabiliade aplicada ao setor público;

• Projeto piloto de implantação de todos 
os procedimentos contábeis em uma 
das secretarias do DF;

• Instituição do papel de contador-geral 
para melhoria da governança contábil 
do DF;

• Fornecimento de informações 
econômico-fiscais de forma a 
subsidiar estratégias de administração 
tributária (potencial de arrecadação) 
em 5 setores econômicos; e

• Promoção da unificação dos sistemas 
de monitoramento de convênios do 
CONFAZ facilitando o controle e a 
divulgação; e

• Revisão da legislação de todas as 
receitas vinculadas, relativas aos 
fundos, fundações e autarquias, 
utilizando o enfoque custo-benefício.



¹ Desenvolvimento e avaliação de projeto em qualidade de vida no trabalho (QVT): indicadores de produtividade e saúde nas 

organizações. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-21102011-115330/en.php
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Resultado-Chave Iniciativas

Recuperar a avaliação “A” de 
Capacidade de Pagamento 

Reduzir as Despesas 
Correntes em, no mínimo, R$ 
200 milhões por ano

• Incorporação dos restos a pagar na 
Programação Financeira; e

• Realização de superávits nominais de 
1% , em conformidade com o PPA.

• Proposição de critérios e 
procedimentos para o aperfeiçoamento 
da análise e aprovação dos Acordos 
Coletivos de Trabalho das Estatais (Os 
acordos acontecem a cada 2 anos) ; 

• Proposição de critérios e 
procedimentos para o aperfeiçoamento 
da análise e aprovação dos Planos de 
Demissão Voluntária das Estatais; 

• Implantação dos sistemas 
coorporativos do ciclo de compras 
governamentais;

• Desenvolvimento do Laboratório de 
Inteligência de Gastos Públicos;

• Avaliação da necessidade de compras 
por meio do Sistema de Registro de 
Preço;

• Fortalecimento da Central de Compras;

• Implementação do Almoxarifado 
Virtual;

• Instituição de grupo de trabalho para 
elaboração e revisão dos normativos 
relativos às atividades da SEGEA;

• Substituição dos serviços de vigilância 
patrimonial noturno por sistemas de 
monitoramento eletrônico;

• Implantação e gerenciamento de 
transportes terrestres de servidores 
por meio de aplicativos móveis;

• Reavaliação de políticas públicas de 
concessão de gratuidade

• Normatização, mediante Decreto, da 
priorização da execução das fontes 
próprias e de convênios ante a fonte 
100;

• Centralização das despesas com 
capacitação de servidores no Fundo 
Pró-Gestão; e

• Reavaliação do Decreto da Estrutura 
Organizacional do Estado; e

• Implementação de Sistema de 
Fiscalização de Contratos Corporativos

Resultado-Chave Iniciativas

3.2 Aumentar a produtividade  e a qualificação da Força de
Trabalho
—
A qualidade do serviço público oferecido pelo GDF  
depende da produtividade e qualificação de seus  
117 mil servidores. Portanto, cinco resultados-
chave  foram elaborados para contribuir ao alcance 
desta  batalha, considerando o papel da SEEC como 
o  órgão central de gestão de pessoas.

Dentre os resultados-chave levantados, o 3º e o  
5º possibilitarão o aumento de produtividade e  
qualificação da força de trabalho diretamente. Os 

demais contribuem para o vencimento da batalha  
por meio de fatores indiretos, como a Qualidade  
de Vida do Trabalho (QVT), relacionada com a  
produtividade de acordo com a literatura científica¹.  
Além da QVT, a correta alocação de servidores, com  
base na necessidade de cada órgão governamental,  
também influencia na capacidade produtiva dos  
servidores, esse fator será trabalhado a partir do 
1º e 2º resultados-chave.

Simplificar a estrutura de 36   
carreiras do GDF

• Recepção do Plano Nacional de 
Reestruturação de Carreiras.

Realizar dimensionamento 
da força   de trabalho em 20 
RAs do DF

• Dimensionamento piloto de uma RA;

• Elaboração de norma para o 
dimensionamento da força de trabalho 
no âmbito das RAs; e

• Apoio técnico às demais RAs para 
replicação do método.
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Resultado-Chave Iniciativas

Capacitar 10  mil servidores 
e   empregados públicos 
do GDF   por ano (8 mil 
presencialmente e 2 mil à   
distância)

Promover a implementação 
de   políticas e programas 
de qualidade de  vida no 
trabalho em 15 órgãos do GDF   
nos termos do Decreto nº 
39.587/2018

Implementar iniciativas de 
gestão estratégica de pessoas 
pela SUGEP em todas as 
Secretarias de Estado do DF

• Mapeamento das competências  das 
lideranças (chefe, gerente, diretor e 
coordenador) nas RAs;

• Oferta de capacitação em gestão 
pública pela Escola Superior de Gestão, 
em parceria com a FUNAB;

• Ampliação da oferta de capacitações 
presenciais;

• Ampliação da oferta de cursos de EAD;

• Elaboração de normativo para 
autorização da participação de 
servidores em cursos de capacitação; e

• Desenvolvimento de trilhas de estudo 
baseadas em competências.

• Ampliação do SIAPMED para as outras 
unidades da SUBSAÚDE;

• Implementação de programa de 
capacitação em saúde e segurança no 
trabalho;

• Diagnóstico de causas de bem estar e 
mal estar;

• Implementação de Plano de 
Divulgação das Ações em saúde e 
segurança no trabalho no âmbito do 
GDF; e

• Elaboração de normativo para 
participação de servidores em 
iniciativas de prevenção em saúde.

• Aprovação de novo decreto tratando 
da política de gestão de pessoas do 
GDF; 

• Aprovação de modelo de 
compromisso de resultados a ser 
firmado com as unidades setoriais 
de Gestão de Pessoas dos órgãos do 
GDF;

• Implementação do Sistema Integrado 
de Gestão de Pessoas/Sigepe-DF;

• Aprovação de norma instituindo 
Programa de Gestão de Desempenho 
no âmbito do DF; e

• Implementação de programa 
de capacitação cstratégica das 
lideranças.

Resultado-Chave Iniciativas

3.3 O Estado mais próximo do  cidadão
—
Em suas funções essenciais o Estado  deve prover 
aos cidadãos serviços  públicos de qualidade de modo 
a garantir  o bem-estar social e o desenvolvimento  
socioeconômico do Distrito Federal.

Visando o cumprimento da batalha de  aproximação 
do Estado com o cidadão,  a SEEC propõe em sua 
estratégia o desenvolvimento de iniciativas que  
corroboram com resultados-chave  orientados, 
sobretudo, à ampliação da cobertura de rede, à 

modernização  e digitalização do atendimento e à  
disponibilidade contínua da infraestrutura  tecnológica 
que ampara o funcionamento  dos serviços do GDF

Ampliar de 34% para 100% 
o percentual de unidades 
cobertas pela rede GDFNET

• Ampliação da rede GDFNET.

Garantir serviços internos 
e ao cidadão, assegurando 
disponibilidade de 99,97% da 
infraestrutura de datacenter

• Implantação de serviços ativo-ativo;

• Expansão e Modernização do CeTIC; e

• Implantação da nuvem privada.
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Resultado-Chave Iniciativas

Promover a plataforma 
governamental de serviços 
digitais ao cidadão, 
totalizando 30 serviços 
disponíveis

Remodelar a Central de 
Atendimento ao cidadão do 
Distrito Federal - Central 156

• Disponibilização dos serviços do 
aplicativo SEFAZ-DF na plataforma 
unificada;

• Disponibilização dos serviços do 
aplicativo CAESB na plataforma 
unificada;

• Disponibilização dos serviços da SEED 
na plataforma unificada; e

• Identificação de outros serviços de 
interesse do cidadão a serem incluídos 
no e-GDF.

• Ampliação dos serviços de 
recebimento de chamadas pela central 
de atendimento de telefones fixos para 
telefones celulares; e

• Ampliação da capacidade de 
atendimento em 30%, bem como 
contratação de serviços SMS.

Resultado-Chave Iniciativas

3.4 Ser referência no combate  à corrupção e na 
promoção da integridade pública
—
Em sua contribuição para esta batalha,  
a SEEC promove a melhoria do controle  
interno em relação à conformidade de  
seus processos e projetos.

Adicionalmente, por oferecer uma grande  
quantidade de serviços, é importante  
aumentar as capacidades de ouvidoria  
na resolução de problemas apontados  
pelos usuários. 

Aumentar de 33% para 40% a 
efetiva melhora na prestação 
dos serviços públicos 
demandados por meio da 
ouvidoria da SEEC com 
base na resolutividade das 
solicitações e reclamações 
avaliadas pelos cidadãos

• Projeto Ouvidoria Itinerante ;

• Projeto Ouvidoria Presente; e 

• Projeto Ouvidoria Institucional

Implantar a estrutura 
correcional da SEEC

• Realização de verificações da 
Unidade de Controle Interno de 
forma sistemática em todas as 
subsecretarias da SEEC
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Resultado-Chave Iniciativas

3.5 Fortalecer a coordenação  de ações de governo de  forma 
eficaz, responsável,  transparente e inclusiva
—
De forma a garantir a prestação dos serviços  
públicos à população do Distrito Federal é  
fundamental que existam ações integradas  
com objetivo de identificar prioridades e  
padronizar mecanismos de gestão.

Com esse objetivo, a SEEC atuará em iniciativas  
de gestão e estratégia junto aos órgãos e  
entidades da administração direta e indireta,  
autárquica e fundacional que compõem a  
estrutura governamental do Distrito Federal e  
às organizações da sociedade civil.

Com esse objetivo, a SEEC atuará, sobretudo,  
em iniciativas de gestão e estratégia junto  
a Secretarias de Estado, Empresas Estatais  
e Unidades de Tecnologia da Informação e  
Comunicação.

Adicionalmente,  serão desenvolvidas  
iniciativas para viabilizar qualificação e  
fomento à colaboração com organizações da  
sociedade civil.

Aumentar a transparência 
das Estatais do DF

• Projeto de acesso à informação das 
Estatais

• Criação do Painel Interativo que reúne 
informações oficiais prestadas pelas 
Empresas Estatais ; e

• Implementação do gerenciamento 
contínuo dos órgãos colegiados.

Resultado-Chave Iniciativas

Fortalecer a SUTIC/SEEC para 
atuar como unidade central 
de TIC do DF

• Reativação dos Comitês Gestores de 
TI, tanto no âmbito da SEEC quando no 
âmbito do GDF;

• Estruturação da Governança de TIC;

• Instrução de normativos de gestão de 
TIC; e

• Implantação do site institucional de 
Serviços de TIC.

Implementar modelo de 
gestão estratégica em todos 
os órgãos e entidades do GDF

Fomentar e acompanhar a 
ação do   terceiro setor no 
âmbito do GDF,   alcançando, 
no mínimo, 2   entidades 
atuando na   administração 
pública

Implementar o modelo de 
gerenciamento de projetos 
em 100% das unidades da 
SEEC

• Implementação do Plano Estratégico 
do Distrito Federal;

• Implementação de nova metodologia 
para a construção dos Planos 
Estratégicos Institucionais dos órgãos 
governamentais do GDF;

• Implementação da Comissão Distrital 
para os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável;

• Revisão do monitoramento da 
execução física e financeira dos 
projetos nos órgãos do GDF; e

• Implementação de novo modelo de 
formulação e avaliação de Objetivos 
do PPA.

• Implantação de monitoramento em 
todas as Unidades/Secretarias que 
contratam organizações da sociedade 
civil no âmbito do GDF;

• Alteração dos critérios de qualificação 
das organizações da sociedade civil 
para atuação no GDF; e

• Implementação de programa de 
fomento à utilização de entidades de 
terceiro setor no âmbito do GDF

• Institucionalização de procedimentos 
padrão para gerenciamento de 
projetos; e

• Implantação do modelo de execução 
de Programas de Gestão Fiscal. 
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4.1 Processos de Monitoramento
—
De forma a garantir o bom andamento das 
iniciativas postas neste Plano e, através 
delas, o atingimento dos resultados 
necessários para vencimento das batalhas 
postas no Plano Estratégico do DF,  é 
fundamental que existam mecanismos 
organizacionais para monitoramento das 
iniciativas, identificação de pontos de 
atenção e, quando necessário, intervenção 
com foco no atingimento de resultados.

Os mecanismos utilizados para esse 
fim no âmbito do Plano da SEEC estão 
esquematizados à esquerda. Em resumo, 
existirão três níveis de monitoramento, desde 
os responsáveis pelo acompanhamento 
contínuo das iniciativas, até o encarregado 
por intervir em situações de entraves de 
alto impacto na estratégia organizacional 
que não puderam ser solucionados após 
diversas tentativas de mediação.

É  fundamental que 
existam mecanismos  
organizacionais para 
monitoramento das  
iniciativas, identificação 
de pontos de  atenção 
e, quando necessário, 
intervenção  com foco 
no atingimento de 
resultados
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+ 
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Resolução de entraves 
não  solucionados nos 
níveis  anteriores

Resolução de entraves 
não  solucionados no 
3º nível

1.

Registro e atualização no 
GestãoDF

Monitoramento das iniciativas 
dos resultados-chave 
prioritários

Mediação para resolução de 
entraves

Consolidação das informações 
por batalha e apresentação 
para a Secretária Executiva de 
Planejamento

1.

2.

3.

4.

1. Quando necessário1.

Quando necessário

4.

Mensalmente1.

Contínuo2.

Quando necessário3.

Mensalmente

4.

Secretário de Estado 
de Economia

2.

Secretários 
Executivos

1.

Escritório de Projetos

SEEC - Decisão

SPLAN

SPLAN
Escritório de Projetos

1.

Escritório de Projetos e 
Gerentes de Projeto

2.

Escritório de Projetos e 
Gerentes de Projeto

3.

Escritório de Projetos4.

Aporte metodológico

Monitoramento em 
ciclos curtos

Assessoria  a  gestão 
de iniciativas, resulta-
dos-chave e batalhas

Acionamento e inter-
venções, quando 
necessário.

1.

2.

3.

4.

Escritório de Projetos

Imagem 1

Processos de Monitoramento
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DescriçãoDescrição

DescriçãoDescrição

DescriçãoDescrição

DescriçãoDescrição

IniciativaIniciativa

IniciativaIniciativa

IniciativaIniciativa

IniciativaIniciativa

Área ResponsávelÁrea Responsável

Área ResponsávelÁrea Responsável

Área ResponsávelÁrea Responsável

Área ResponsávelÁrea Responsável

PrazoPrazo

PrazoPrazo

PrazoPrazo

PrazoPrazo

Regulamentar no DF as retenções de IRRF. Atualizar as normas para 
que reflitam a realidade econômica do DF e para que promovam 
melhor a justiça fiscal.

De maneira a estabelecer um rigor no crescimento dos gastos 
públicos, aderir à medida que limita o crescimento do teto dos 
gastos a variação do IPCA. 

Dentre os projetos estratégicos levantados, implementar com êxito 
pelo menos 7 deles para que se atinja a expectativa de incremento 
da receita através da melhoria da fiscalização tributária.

Com estabelecimento de condições para o recebimento e a 
movimentação dos recursos financeiros, inclusive a destinação 
dos saldos não utilizados quando do encerramento do exercício.

Estabelecimento de estrutura sistemática de cobrança da dívida 
ativa em parcerias com os órgãos interessados para aumento da 
eficiência de recuperação da dívida e diminuição da sua taxa de 
crescimento.

Participar no processo de privatização de 3 Estatais, gerenciando 
as negociações e articulando entre os principais atores 
governamentais as tratativas necessárias para se encaminhar 
o processo. Também colaborando com os estudos técnicos 
necessários  e com os demonstrativos requisitados pelo mercado.

Dentre os projetos estratégicos levantados, implementar com êxito 
pelo menos 5 deles para que se atinja a expectativa de incremento 
da receita através da melhoria da cobrança. 

Análise dos incentivos fiscais vigentes e apontamento de 
proposição de redução em 10% do volume total dos incentivos. 

Aprimoramento das normas tributárias para o contexto atual do DFAdoção do teto dos gastos limitados ao IPCA

Implementação de projetos de modernização da fiscalização 
com expectativa de incremento de R$ 250 milhões na receita 
tributária anualmente.

Adoção do princípio da Unidade de Tesouraria, com vistas a 
implementar mecanismos de gestão financeira centralizada.

Revisão da cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa com 
expectativa de recuperação de R$ 370 milhões anualmente.

Participação no processo de privatização das Estatais, com vistas 
à utilização dos recursos para quitação de passivos

Implementação de projetos de melhoria da cobrança com 
expectativa de incremento de R$ 55 milhões na receita tributária 
anualmente.

Redução dos incentivos fiscais, no mínimo em 10%, e suspensão 
de novos incentivos

• SUREC• SAORC

• SUCON

• SUREC• SUTES

• SUCON

• SUREC• SEST

• SUTES

• SUREC• SUREC

• SUAPOF

20202022

20212022

20202022

20202022

Resultado-chave: 
Aderir ao PEF - Plano de  Promoção do Equilíbrio Fiscal  

Resultado-chave: 
Aumentar a receita tributária em R$ 800 milhões, por ano, em relação à 
previsão do PPA
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DescriçãoDescrição Descrição

IniciativaIniciativa Iniciativa

Área ResponsávelÁrea Responsável Área ResponsávelPrazoPrazo Prazo

A captação de novos recursos para o GDF depende da correta 
execução dos já captados, portanto será aprimorado o 
monitoramento da execução dos recursos por meio da implantação 
de software para acompanhamento de informações em tempo real, 
viabilizando a adesão a novos programas.

Adequação dos processos para melhoria dos fluxos de trabalho 
e mudanças necessárias para melhor entrega de valor da Receita 
do DF. 

A fim de que a carteira de investimentos do GDF seja fortalecida, 
torna-se necessário o aprimoramento dos métodos de captação 
junto aos agentes financeiros e órgãos autorizadores, por meio de 
uma atuação mais proativa.

Remodelagem do monitoramento e  acompanhamento da 
execução dos  recursos captados (financiamentos e  convênios)

Redesenho dos processos de funcionamento da Receita para 
adequação às necessidades estratégicas da SAF.

Otimização dos métodos de captação de recursos onerosos e 
não onerosos para viabilizar a carteira de investimentos do GDF 

• SUCAP• SUREC • SUCAP20232020 2020

Resultado-chave: 
Aumentar a receita tributária em R$ 800 milhões, por ano, em relação à 
previsão do PPA

Resultado-chave: 
Captar até 2,3 bilhões de reais em recursos para a execução de projetos 
estratégicos (operações de crédito 1,1 bilhão e 1,2 bilhão de emendas 
parlamentares)
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DescriçãoDescrição

DescriçãoDescrição

DescriçãoDescrição

DescriçãoDescrição

IniciativaIniciativa

IniciativaIniciativa

IniciativaIniciativa

IniciativaIniciativa

Área ResponsávelÁrea Responsável

Área ResponsávelÁrea Responsável

Área ResponsávelÁrea Responsável

Área ResponsávelÁrea Responsável

PrazoPrazo

PrazoPrazo

PrazoPrazo

PrazoPrazo

De maneira a melhor realizar as avaliações de efetividade, conduzir 
projeto de melhoria dos mecanismos de coleta e tratamento dos 
dados.

Esta iniciativa compreende a utilização de inteligência artificial 
para identificar a melhor forma de alocação do orçamento público. 
Melhorando assim a qualidade do gasto e reduzindo custos. 

Em conjunto com a SAF, fornecer os estudos técnicos da análise 
dos benefícios menos eficientes do ponto de vista da relação de 
custo-benefício e propondo as alterações necessárias. 

A iniciativa consiste no levantamento e alteração dos normativos 
das receitas relativas aos fundos, fundações e autarquias do DF 
que atualmente são vinculadas, de forma a flexibilizar o orçamento 
público.

Para realizar a implementação de todas as medidas previstas na 
portaria é necessário o suporte do chefe do executivo, já que são 
medidas que necessitam da articulação com todas as entidades 
do Governo e tem interface com a governança do GDF. 

Aprimoramento da metodologia e da proposição de medidas 
corretivas para atingimento da previsão, objetivando reduzir 0,75 
ponto percentual em relação aos resultados de 2018.

Em atendimento a Lei Distrital 5422/14, realizar as análises ex-
ante e ex-post da efetividade da política pública de natureza fiscal. 
Apresentar a proposição de ajuste na lei para que seja realizada 
a análise ex-post apenas nos casos de se existir uma análise ex-
ante da política pública.

Esta iniciativa, também presente no Plano Estratégico do DF, tem 
objetivo de modernizar a alocação e supervisão do orçamento 
público.

Aprimoramento da projeção das renúncias fiscais a partir da 
melhoria dos mecanismos de coleta e consolidação dos dados

Implantação do programa de aperfeiçoamento do gasto público 
baseado em inteligência artificial

Revisão das renúncias fiscais quanto a sua efetividade (Relação 
custo-benefício) e proposião de uma redução em 10% sob o 
volume de todas as renúncias

Revisão da legislação de todas as receitas vinculadas, relativas 
aos fundos, fundações e autarquias, utilizando o enfoque custo-
benefício

Publicação, na forma de decreto, das ações postas na portaria 
conjunta nº01  de 2016. Para a implantação dos procedimentos 
contábeis da contabilidade aplicada ao setor público 

Aprimoramento da precisão da previsão das receitas tributárias 
para ter o erro percentual de até 3%

Realização de estudos econômicos para a formulação e avaliação 
de novas políticas públicas de natureza fiscal

Implementação do módulo Sistema Orçamentário (SIOPWeb)

• SUAPOF• SUOP 

• SUTIC

• SUAPOF• SUOP

• SUCON• SUAPOF

• SUBPEF• SUOP 

• SUTIC

20232021

20212020

20202020

20202021

Resultado-chave: 
Executar uma política de resultados financeiros positivos de forma a 
restabelecer o equilíbrio das finanças públicas e permitir a retomada do 
investimento do Estado

Resultado-chave: 
Executar uma política de resultados financeiros positivos de forma a 
restabelecer o equilíbrio das finanças públicas e permitir a retomada do 
investimento do Estado
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Descrição

DescriçãoDescrição

Descrição

DescriçãoDescrição

Iniciativa

IniciativaIniciativa

Iniciativa

IniciativaIniciativa

Área Responsável

Área ResponsávelÁrea Responsável

Área Responsável

Área ResponsávelÁrea Responsável

Prazo

PrazoPrazo

Prazo

PrazoPrazo

Em busca de elevar a arrecadação, conduzir estudos de potencial 
de arrecadação em 5 setores econômicos apontando as ações que 
deveriam ser feitas para se atingir o potencial, além de utilizar os 
estudos como uma das entradas da gestão de risco fiscal do DF.

Incorporar os restos a pagar na Programação Financeira, 
planejando-se para arrecadar mais do que é gasto com os valores 
do exercício.

Realizar todas as ações previstas na portaria conjunta, que será 
publicada em forma de decreto, em uma Secretaria de Estado de 
maneira a testar a absorção dos procedimentos contábeis pela 
Secretaria e a sua integração com a SEEC. 

Conduzir projeto de unificação de 4 sistemas internos para melhor 
fluxo de informação e melhoria dos processos de gestão dos 
convênios do CONFAZ no âmbito do DF.

Monitorar o exercício e propor medidas afim de que o crescimento 
seja atingido.

A luz do Decreto 39.736 para melhoria da prestação de contas e da 
governança do DF, instituição do cargo com as suas competências, 
assim como outros Estados já fizeram. 

Fornecimento de informações econômico-fiscais de forma a 
subsidiar estratégias de administração tributária (potencial de 
arrecadação) em 5 setores econômicos

Incorporação dos restos a pagar na Programação FinanceiraProjeto piloto de implantação de todos os procedimentos 
contábeis em uma das secretarias do DF

Promoção da unificação dos sistemas de monitoramento de 
convênios do CONFAZ facilitando o controle e a divulgação

Realização de superávits nominais de 1% , em conformidade 
com o PPA

Instituição do papel de contador-geral para melhoria da 
governança contábil do DF

• SUBPEF

• SUBPEF• SUCON

• SUBPEF

• SUBBEF• SUCON

2022

20222021

2023

20232021

Resultado-chave: 
Executar uma política de resultados financeiros positivos de forma a 
restabelecer o equilíbrio das finanças públicas e permitir a retomada do 
investimento do Estado

Resultado-chave: 
Recuperar a avaliação “A” de Capacidade de Pagamento
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DescriçãoDescrição

DescriçãoDescrição

DescriçãoDescrição

DescriçãoDescrição

IniciativaIniciativa

IniciativaIniciativa

IniciativaIniciativa

IniciativaIniciativa

Área ResponsávelÁrea Responsável

Área ResponsávelÁrea Responsável

Área ResponsávelÁrea Responsável

Área ResponsávelÁrea Responsável

PrazoPrazo

PrazoPrazo

PrazoPrazo

PrazoPrazo

O Almoxarifado Virtual será implementado nos mesmos moldes do 
Governo Federal, esse serviço é baseado na aquisição de materiais 
de consumo administrativo por intermédio da logística just-in-time 
(sistema de administração da produção que determina que tudo 
deve ser produzido, transportado ou comprado na hora exata) com 
utilização de uma plataforma tecnológica. 

Modernização dos sistemas corporativos, visando a automatização 
de processos no ciclo de compras governamentais, celeridade na 
identificação de possíveis irregularidades pelos órgão de controle 
e geração de informação para auxílio à tomada de decisão.

De forma a oportunizar a racionalização dos gastos públicos, 
serão adotadas medidas com o objetivo de reduzir a quantidade 
de itens demandados pela Administração, quais sejam: análise 
de similaridade de finalidade dos itens; análise do consumo real 
dos órgãos demandantes; e análise de Pareto, Curva ABC e Desvio 
Padrão a fim de definir prioridades para a Administração. Essa 
iniciativa gerará uma redução estimada de despesas de R$ 86 
milhões ao ano.

A cada dois anos são feitos novos acordos coletivos, os mesmos 
deveriam seguir uma regra estabelecida para o seu procedimento 
e aprovação.

Serão identificados os normativos relativos às atividades da SEGEA 
que necessitam de revisão com objetivo de otimização do uso dos 
recursos público.

Ampliação da atuação do laboratório para as demais áreas 
da SEEC, visando a otimização do uso dos recursos público, 
atualmente só está ativo em algumas subsecretarias.

Esta iniciativa visa expandir o papel da Central de Compras no 
âmbito do Governo do Distrito Federal,  nos mesmos moldes 
utilizados pelo Poder Executivo Federal. 

Publicar decreto com o plano de incentivo a demissão voluntária 
para todas as Estatais, buscando reduzir o custo de pessoal no 
longo prazo. 

Implementação do Almoxarifado VirtualImplantação dos sistemas coorporativos do ciclo de compras 
governamentais 

Avaliação da necessidade de compras por meio do Sistema de 
Registro de Preço

Proposição de critérios e procedimentos para o aperfeiçoamento 
da análise e aprovação dos Acordos Coletivos de Trabalho das 
Estatais (Os acordos acontecem a cada 2 anos) 

Instituição de grupo de trabalho para elaboração e revisão dos 
normativos relativos às atividades da SEGEA

Desenvolvimento do Laboratório de Inteligência de 
Gastos Públicos

Fortalecimento da Central de ComprasProposição de critérios e procedimentos para o aperfeiçoamento 
da análise e aprovação dos Planos de Demissão Voluntária das 
Estatais 

• SCG• SEGEA

• SCG• SEST

• SEGEA• SCG

• SUCORP 

• SUAG

• SCG• SEST

20202021

Em execução2023

20232021

20232020

Resultado-chave: 
Reduzir as Despesas Correntes em, no mínimo, R$ 200 milhões por ano

Resultado-chave: 
Reduzir as Despesas Correntes em, no mínimo, R$ 200 milhões por ano
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Descrição

Descrição Descrição Descrição

Iniciativa

Iniciativa Iniciativa Iniciativa

Área Responsável

Área Responsável Área Responsável Área Responsável

Prazo

Prazo Prazo Prazo

Ferramenta integrada ao SEI, que aprimora o acompanhamento e a 
fiscalização dos relatórios de execução de contratos do Sistema.

Esta iniciativa visa diminuir os custos do Estado por meio da 
modernização da vigilância patrimonial.

Nos mesmos moldes do Governo Federal, o transporte terrestre 
de servidores será realizado por meio de contrato com empresas 
de transporte, diminuindo os custos com a frota do DF em 
aproximadamente R$ 15 milhões ao ano (média considerando a 
projeção de despesa até 2023).

Em função da alta vinculação da fonte 100, essa está sendo 
utilizada em despesas que poderiam ser custeadas por outras 
fontes. Será publicado um Decreto objetivando mitigar esse mal 
uso desse recurso.

Implementação de Sistema de Fiscalização de Contratos 
Corporativos

Substituição dos serviços de vigilância patrimonial noturno por 
sistemas de monitoramento eletrônico

Implantação e gerenciamento de transportes terrestres de 
servidores por meio de aplicativos móveis

Normatização, mediante Decreto, a priorização da execução das 
fontes próprias e de convênios ante a fonte 100

• SUCORP

• SUCORP • SUCORP • SUOP

2023

2023

Descrição

Iniciativa

Área Responsável Prazo

Os gastos com subsídio do governo a serviços para a população 
consomem parte considerável dos recursos públicos. Essa 
iniciativa visa determinar quais políticas públicas de concessão 
de gratuidade efetivamente devem ser mantidas, neste diapasão, 
também devem ser revisitadas outras políticas públicas, para 
análise quanto aos critérios de eficácia, eficiência e efetividade.

Reavaliação de políticas públicas de concessão de gratuidade

• SUOP 2023

2023 2023

Resultado-chave: 
Reduzir as Despesas Correntes em, no mínimo, R$ 200 milhões por ano

Resultado-chave: 
Reduzir as Despesas Correntes em, no mínimo, R$ 200 milhões por ano
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Descrição

Descrição

Iniciativa

Iniciativa

Área Responsável

Área Responsável

Prazo

Prazo

Existem receitas vinculadas às ações de capacitação de servidores, 
no entanto, em diversos unidades organizacionais se está utilizando 
recursos da fonte 100 para realização de capacitações, sendo que 
há recursos disponíveis no Fundo Pró-Gestão. A proposta dessa 
iniciativa é restringir essa natureza de gasto somente ao Fundo. A 
redução de custos estimada para essa iniciativa é de R$ 7 milhões 
para 2019, de forma a estimar a redução até 2023, esse valor foi 
projetado de acordo com a previsão de despesa do PPA. 

De forma a reduzir as despesas do Estado, será efetuada a 
revisão da estrutura organizacional, objetivando a identificação 
de ineficiências e pontos de melhoria, inclusive no concernente 
às RAs. 

Centralização das despesas com capacitação de servidores no 
Fundo Pró-Gestão

Reavaliação do Decreto da estrutura organizacional do Estado

• SUOP

• SUOP

2023

2023
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Descrição

Iniciativa

Área Responsável Prazo

Em consonância com  o Governo Federal, serão reformuladas as 
carreiras do GDF para aumentar a produtividade dos colaboradores 
por meio de uma estrutura de carreira  que valorize a qualificação 
e o bom desempenho. 

Recepção do Plano Nacional de Reestruturação de Carreiras

• SUGEP 2023

Resultado-chave: 
Simplificar a estrutura de 36 carreiras do GDF
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Descrição

Descrição

Descrição

Iniciativa

Iniciativa

Iniciativa

Área Responsável

Área Responsável

Área ResponsávelPrazo

Prazo

Prazo

Para desenvolver a metodologia mais apropriada e iniciar a cultura 
de dimensionamento no âmbito das RAs, será realizado um projeto 
de dimensionamento de uma RA a ser selecionada.

A partir da metodologia desenvolvida, servidores capacitados da 
SUGEP atuarão junto às RAs, fornecendo aporte metodológico 
durante a condução das demais RAs.

De forma a possibilitar o dimensionamento de 20 RAs com o 
contingente limitado de servidores para executar essa ação, serão 
disciplinadas por meio de normativo em que situações as RAs 
devem realizar o dimensionamento, assim como a metodologia 
a ser utilizada.

Dimensionamento piloto de uma RA

Apoio técnico às demais RAs para replicação do método

Elaboração de norma para o dimensionamento da força de 
trabalho no âmbito das RAs

• SUGEP

• SUGEP

• SUGEP2022

2023

2022

Resultado-chave: 
Realizar dimensionamento da força de trabalho em 20 RAs do DF
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Descrição

Descrição

Descrição

Descrição

Iniciativa

Iniciativa

Iniciativa

Iniciativa

Área Responsável

Área Responsável

Área Responsável

Área Responsável

Prazo

Prazo

Prazo

Prazo

De forma a desenvolver trilhas de estudo para embasar iniciativas 
de capacitação, além de outras iniciativas de gestão de pessoas, 
será realizado um mapeamento das competências das lideranças 
das RAs. 

Para sanar a demanda por capacitações, será ampliada a oferta 
de capacitações presenciais ofertadas pela EGOV.

Essa iniciativa consiste na capacitação de servidores em gestão 
pública através de curso da Escola Superior de Gestão. 

Para sanar a demanda por capacitações, será ampliada a oferta de 
capacitações EAD, atingindo o quadro de pessoal impossibilitado 
de frequentar os cursos presenciais ofertados pela EGOV.

Mapeamento das competências  das lideranças (chefe, gerente, 
diretor e coordenador) nas RAs

Ampliação da oferta de capacitações presenciais

Oferta de capacitação em gestão pública pela Escola Superior de 
Gestão, em parceria com a FUNAB

Ampliação da oferta de cursos de EAD

• SUGEP

• EGOV

• ESG

• EGOV

2022

2023

2019

2023

Resultado-chave: 
Capacitar 10 mil servidores e empregados públicos do GDF por ano (8 mil 
presencialmente e 2 mil à distância)
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Descrição Descrição

Iniciativa Iniciativa

Área Responsável Área ResponsávelPrazo Prazo

A participação de servidores em ações de capacitação é muitas 
vezes impossibilitada pela dificuldade de liberação do servidor, 
para mitigar essa situação, será  elaborado normativo oficializando 
as regras para a participação de servidores nessas ações.

Com base nas competências mapeadas, serão desenvolvidas 
trilhas de estudo visando sanar a demanda por capacitação nas 
competências mais deficitárias no âmbito do GDF.

Elaboração de normativo para autorização da participação de 
servidores em cursos de capacitação

Desenvolvimento de trilhas de estudo baseadas em competências

• SUGEP • SUGEP 

• EGOV

2023 2023

Resultado-chave: 
Capacitar 10 mil servidores e empregados públicos do GDF por ano (8 mil 
presencialmente e 2 mil à distância)
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Descrição

Descrição

Descrição

Descrição

Iniciativa

Iniciativa

Iniciativa

Iniciativa

Área Responsável

Área Responsável

Área Responsável

Área Responsável

Prazo

Prazo

Prazo

Prazo

Ampliar o alcance dos cursos de formação das comissões de 
segurança no trabalho – CST, NR -32, uso de Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI e temáticas que envolvam a promoção 
da saúde do servidor.

Instituir o atendimento em prontuário eletrônico em todas os 
setores de atendimento da SUBSAÚDE em parceria com a SUTIC.

De forma difundir a cultura de participação em ações em saúde e 
segurança no trabalho nos órgãos do GDF, serão realizadas ações 
de divulgação sistemática das iniciativas disponíveis nessa área 
por meio de site institucional, redes sociais, SEI, contracheque, 
Boletins, informativos, painéis e parcerias.

A participação de servidores em ações de prevenção em saúde 
é muitas vezes impossibilitada pela dificuldade de liberação do 
servidor, para mitigar essa situação, será  elaborado normativo 
oficializando as regras para a participação de servidores nessas 
ações.

Implementação de programa de capacitação em saúde e 
segurança no trabalho

Ampliação do SIAPMED para as outras unidades da SUBSAÚDE

Implementação de Plano de Divulgação das Ações em saúde e 
segurança no trabalho no âmbito do GDF

Elaboração de normativo para participação de servidores em 
iniciativas de prevenção em saúde

• SUBSAÚDE

• SUBSAÚDE 

• SUTIC

• SUBSAÚDE

• SUGEP

2022

2022

2020

2023

Resultado-chave: 
Promover a implementação de políticas e programas de qualidade de vida 
no trabalho em 15 órgãos do GDF nos termos do Decreto nº 39.587/2018

A
um

entar a produtividade e a qualificação da 
força de trabalho

2ª  B
atalh

a

A
um

en
ta

r a
 p

ro
du

tiv
id

ad
e 

e 
a 

qu
al

ifi
ca

çã
o 

da
 fo

rç
a 

de
 tr

ab
al

ho

2ª
  B

at
al

h
a

Descrição

Iniciativa

Área Responsável Prazo

Para a idealização de iniciativas de promoção da saúde e segurança 
no trabalho, será realizada pesquisa em entidades selecionadas do 
GDF quanto às causas do bem e mau estar no trabalho.

Diagnóstico de causas de bem estar e mal estar 

• SUGEP 2023

Resultado-chave: 
Promover a implementação de políticas e programas de qualidade de vida 
no trabalho em 15 órgãos do GDF nos termos do Decreto nº 39.587/2018
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Descrição

Iniciativa

Área Responsável Prazo

Para atingir o resultado de melhorar a produtividade da força 
de trabalho do GDF, é fundamental que exista uma gestão do 
desempenho eficaz, englobando a reformulação da avaliação 
de desempenho e  implementação de ações de reforço do bom 
desempenho dos servidores.

Aprovação de norma instituindo Programa de Gestão de 
Desempenho no âmbito do DF

• SUGEP 2023

Resultado-chave: 
Implementar iniciativas de gestão estratégica de pessoas pela SUGEP em 
todas as Secretarias de Estado do DF
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Descrição

Iniciativa

Área Responsável Prazo

Para garantir que as ações de gestão estratégica de pessoas 
sejam  implementadas corretamente, é fundamental que exista 
engajamento das lideranças do GDF, para esse fim, serão realizadas 
ações de capacitação de lideranças selecionada em temas 
relevantes de gestão estratégica de pessoas.

Implementação de programa de capacitação estratégica 
das lideranças

• SUGEP 

• EGOV

2023

Resultado-chave: 
Implementar iniciativas de gestão estratégica de pessoas pela SUGEP em 
todas as Secretarias de Estado do DF

Descrição

Iniciativa

Área Responsável Prazo

Será publicado novo decreto instituindo mudanças na política 
de gestão de pessoas do DF, especialmente no que tange ao 
posicionamento da SUGEP enquanto órgão fomentador da gestão 
estratégica de pessoas.

Aprovação do novo decreto tratando da política de gestão de 
pessoas do GDF

• SUGEP 2023

Descrição

Iniciativa

Área Responsável Prazo

De forma a aumentar a eficiência das unidades setoriais de 
gestão de pessoas dos órgãos do GDF, será aprovado o modelo 
de compromisso de resultados, que será posteriormente acordado 
com as unidades.

Aprovação do modelo de compromisso de resultados a ser 
firmado com as unidades setoriais de Gestão de Pessoas dos 
órgãos do GDF

• SUGEP 2022

Descrição

Iniciativa

Área Responsável Prazo

O Sigepe-DF centralizará os principais processos de gestão de 
pessoas no âmbito do GDF, trazendo diversos benefícios para 
a gestão de pessoas do GDF e contribuindo para a SUGEP a 
se posicionar efetivamente como o órgão central de gestão de 
pessoas.

Implementação do Sistema Integrado de gestão de pessoas/
Sigepe-DF

• SUGEP 2023
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Descrição

Iniciativa

Área Responsável Prazo

Assegurar a cobertura da rede GDFNET às cerca de 1200 localidades 
que operam serviços governamentais no DF. Para isso, deverão 
ser planejadas as contratações, convênios e compartilhamentos 
necessários ao atingimento da cobertura.

Ampliação da rede GDFNET

• SUTIC 2023

Resultado-chave: 
Ampliar de 34% para 100% o percentual de unidades cobertas pela rede 
GDFNET
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Descrição

Descrição

Descrição

Descrição

Iniciativa

Iniciativa

Iniciativa

Iniciativa

Área Responsável

Área Responsável

Área Responsável

Área Responsável

Prazo

Prazo

Prazo

Prazo

O e-GDF é uma plataforma centralizadora dos serviços 
governamentais digitais oferecidos pelo GDF ao cidadão. A 
migração dos serviços que atualmente encontram-se no aplicativo 
SEFAZ-DF é parte do plano de consolidação dessa estratégia de 
centralização de serviços no e-GDF.

O e-GDF é uma plataforma centralizadora dos serviços 
governamentais digitais oferecidos pelo GDF ao cidadão. A 
migração dos serviços que atualmente encontram-se no aplicativo 
da SE DF é parte do plano de consolidação dessa estratégia de 
centralização de serviços no e-GDF.

O e-GDF é uma plataforma centralizadora dos serviços 
governamentais digitais oferecidos pelo GDF ao cidadão. A 
migração dos serviços que atualmente encontram-se no aplicativo 
da CAESB é parte do plano de consolidação dessa estratégia de 
centralização de serviços no e-GDF.

O e-GDF é uma plataforma centralizadora dos serviços 
governamentais digitais oferecidos pelo GDF ao cidadão. Para 
assegurar seu posicionamento como referência, deverão, ao todo 
(incluídos os aplicativos SEFAZ-DF, CAESB, SEED), ser identificados 
e disponibilizados na plataforma no mínimo 30 serviços, que 
atualmente não se encontram digitalizados ou estão dispersos 
nos portais de serviços e aplicativos dos órgãos de governo.

Disponibilização dos serviços do aplicativo SEFAZ-DF na 
plataforma unificada

Disponibilização dos serviços da SE DF na plataforma unificada

Disponibilização dos serviços do aplicativo CAESB na plataforma 
unificada

Identificação de outros serviços de interesse do cidadão a serem 
incluídos no e-GD

• SUTIC 

• SUTIC

• SUTIC

• SUTIC

2023

2023

2023

2023

Resultado-chave: 
Promover a plataforma governamental de serviços digitais ao cidadão, 
totalizando 30 serviços disponíveis



64 65

Descrição Descrição

Descrição

Iniciativa Iniciativa

Iniciativa

Área Responsável Área Responsável

Área Responsável

Prazo Prazo

Prazo

Para que os serviços prioritários utilizados internamente pelo 
governo e aqueles utilizados pelos cidadãos estejam disponíveis na 
quase totalidade do tempo, serão implementadas funcionalidades 
de replicação ativo-ativo. Com isso, estes sistemas terão instâncias 
de funcionamento paralelas continuamente em operação, de modo 
que não haja interrupção do serviço caso um dos centros de dados 
e seus recursos de subsistemas e de TIC estejam fora do ar.

Para que os serviços prioritários utilizados internamente pelo 
governo e aqueles utilizados pelos cidadãos estejam seguros, 
íntegros e disponíveis na quase totalidade do tempo, serão 
realizadas melhorias e investimentos na estrutura de datacenters 
do GDF.

Para que os serviços prioritários utilizados internamente 
pelo governo e aqueles utilizados pelos cidadãos sejam 
operacionalizados e geridos de forma orquestrada pelas equipes 
técnica de TIC que compõem o complexo administrativo do GDF, 
implementar serviços de computação em nuvem no âmbito do 
GDF, visando a eficiência dos serviços de TIC.

Implantação de serviços ativo-ativo Expansão e Modernização do CeTIC

Implantação da nuvem privada

• SUTIC • SUTIC

• SUTIC

2023 2023

2023

Resultado-chave: 
Garantir serviços internos e ao cidadão, assegurando disponibilidade de 
99,97% da infraestrutura de datacenter
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Descrição Descrição

Iniciativa Iniciativa

Área Responsável Área ResponsávelPrazo Prazo

Atualmente a Central 156 recebe ligação somente se for realizada 
por telefone fixo, essa iniciativa estende esse serviço para ligações 
feitas por meio de telefones celulares.

Na situação atual, a Central 156 apresenta dificuldades de 
recepcionar todas as ligações da população. Esta iniciativa visa 
resolver esse problema por meio da ampliação da capacidade de 
atendimento da Central.

Ampliação dos serviços de recebimento de chamadas pela central 
de atendimento de telefones fixos para telefones celulares

Ampliação da capacidade de atendimento em 30%, bem como 
contratação de serviços SMS

• SUCORP • SUCORP2023 2023

Resultado-chave: 
Remodelar a Central de Atendimento ao cidadão do Distrito Federal - Central 156
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Descrição Descrição

Descrição

Iniciativa Iniciativa

Iniciativa

Área Responsável Área Responsável

Área Responsável

Prazo Prazo

Prazo

Levar a Ouvidoria às Unidades de Atendimento ao Contribuinte, 
visando a interiorização e a disseminação deste meio de 
comunicação entre a sociedade e a SEEC, bem como os benefícios 
decorrentes desta comunicação.

Fixar pontos de autoatendimento para sistemas de Ouvidoria e 
Atendimento Virtual ao Contribuinte, visando a interiorização e a 
disseminação deste meio de comunicação entre a sociedade e a 
SEEC, bem como os benefícios decorrentes desta comunicação.

Viabilizar canal de atendimento institucional entre Ouvidorias e 
Autoridades, visando a celeridade de demandas que tramitam 
entre os órgãos do Governo do Distrito Federal.

Projeto Ouvidoria Itinerante Projeto Ouvidoria Presente

Projeto Ouvidoria Institucional

• Ouvidoria • Ouvidoria

• Ouvidoria

2019 2020

2021

Resultado-chave: 
Aumentar de 33% para 50% a efetiva melhora na prestação dos serviços 
públicos demandados por meio da ouvidoria da SEEC com base na 
resolutividade das solicitações e reclamações avaliadas pelos cidadãos

Ser referência no com
bate à corrupção e na 

prom
oção da integridade pública

4
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a

Descrição

Iniciativa

Área Responsável Prazo

Realização de verificações pela Unidade de Controle Interno em 
setores específicos da SEEC, conforme Plano Anual das Atividades 
de Controle Interno da Unidade de Controle Interno (PAACI), de 
forma a analisar a eficiência/eficácia dos recursos geridos pela 
SEEC.

Realização das ações de verificação da Unidade de Controle 
Interno de forma sistemática em todas as subsecretarias da SEEC

• UCI 2023

Resultado-chave: 
Implantar a estrutura correcional da SEEC
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Descrição Descrição

Descrição

Iniciativa Iniciativa

Iniciativa

Área Responsável Área Responsável

Área Responsável

Prazo Prazo

Prazo

Fornecer dados atualizados e organizados de maneira a facilitar o 
acompanhamento da atuação das Empresas Estatais.

Unificação das informações recebidas das Estatais de maneira 
visual e atualizada de modo a melhorar o processo decisório do 
Governo e de transparência das informações para a Sociedade.

Acompanhar o funcionamento dos órgãos colegiados estratégicos 
de maneira mais próxima e participativa, propondo instrumentos 
de melhoria do seu funcionamento e do posicionamento do Estado 
dentro dos órgãos.

Projeto de acesso à informação das Estatais Criação do Painel Interativo que reúne informações oficiais 
prestadas pelas Empresas Estatais 

Implementação do gerenciamento contínuo dos órgãos colegiados 

• SEST • SEST

• SEST

2023 2023

2023

Resultado-chave: 
Aumentar a transparência das Estatais do DF

Fortalecer a coordenação  de ações de governo de  
form

a eficaz, responsável,  transparente e inclusiva
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Descrição Descrição

Descrição Descrição

Iniciativa Iniciativa

Iniciativa Iniciativa

Área Responsável Área Responsável

Área Responsável Área Responsável

Prazo Prazo

Prazo Prazo

Para que a SUTIC/SEEC possa se fortalecer em sua atuação como 
unidade central de serviços de TIC no âmbito do DF e esteja em 
conformidade com o disposto no Decreto nº 40.015/2019, serão 
reativados os Comitês Gestores de TI, de modo a assegurar fóruns 
para que sejam pautadas as principais demandas evolutivas no 
tema.

Para que a SUTIC/SEEC possa se fortalecer em sua atuação como 
unidade central de serviços de TIC no âmbito do DF e esteja em 
conformidade com o disposto no Decreto nº 40.015/2019, serão 
definidos os aspectos gerais para governança de TIC no âmbito do 
GDF, a considerar papéis e responsabilidades de órgãos e unidades 
relatas ao tema.

Para que a SUTIC/SEEC possa se fortalecer em sua atuação como 
unidade central de serviços de TIC no âmbito do DF e esteja em 
conformidade com o disposto no Decreto nº 40.015/2019, serão 
revistos e propostos normativos necessários à boa gestão de 
TIC no GDF.

Para que a SUTIC/SEEC possa se fortalecer em sua atuação como 
unidade central de serviços de TIC no âmbito do DF e esteja em 
conformidade com o disposto no Decreto nº 40.015/2019, será 
criado um portal de serviços de TIC direcionado aos clientes 
desses serviços dentro do próprio governo.

Reativação dos Comitês Gestores de TI, tanto no âmbito da SEEC 
quando no âmbito do GDF

Estruturação da Governança de TIC

Instrução de normativos de gestão de TIC Implantação do site institucional de Serviços de TIC

• SUTIC • SUTIC

• SUTIC • SUTIC

2023 2023

2023 2023

Resultado-chave: 
Fortalecer a SUTIC/SEEC para atuar como unidade central de TIC do DF
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Descrição Descrição

Descrição Descrição

Iniciativa Iniciativa

Iniciativa Iniciativa

Área Responsável Área Responsável

Área Responsável Área Responsável

Prazo Prazo

Prazo Prazo

A SUPPE atuará no monitoramento do progresso dos projetos 
pactuados no âmbito do Plano Estratégico do Distrito Federal, 
intervindo quando necessário ao cumprimentos dos objetivos.

A equipe responsável irá atuar juntamente às Secretarias de 
Estado do DF, apoiando metodologicamente e elaborando os 
Planos Estratégicos Institucionais como desdobramentos do Plano 
Estratégico do DF. 

Esta iniciativa consiste na publicação do Decreto que institui a 
Comissão para os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 
e nomeação dos membros constituintes da comissão. 

Esta iniciativa objetiva aprimorar o acompanhamento da execução 
do Plano Plurianual (PPA) por meio da aplicação de tecnologias.

Implementação do Plano Estratégico do Distrito Federal Implementação de nova metodologia para a construção dos 
Planos Estratégicos Institucionais dos órgãos governamentais 
do GDF

Implementação da Comissão Distrital para os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentáve

Revisão do monitoramento da execução física e financeira dos 
projetos nos órgãos do GDF

• SUPPE • SPLAN

• SPLAN • SUPLAN

2023 2021

2020 2023

Resultado-chave: 
Implementar modelo de gestão estratégica em todos os órgãos e entidades 
do GDF
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Descrição

Iniciativa

Área Responsável Prazo

Para otimizar a construção e revisão do PPA, serão implantadas 
tecnologias que facilitam a condução desses processos que 
envolvem diversas áreas. 

Implementação de novo modelo de formulação e avaliação de 
Objetivos do PPA

• SUPLAN 2023

Resultado-chave: 
Implementar modelo de gestão estratégica em todos os órgãos e entidades 
do GDF
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Descrição Descrição

Descrição

Iniciativa Iniciativa

Iniciativa

Área Responsável Área Responsável

Área Responsável

Prazo Prazo

Prazo

Em conformidade com a legislação, será implantado monitoramento 
em relação às organizações da sociedade civil no âmbito do GDF de 
forma ampliar a gestão da informação, transparência e publicidade. 
Oportunizando a efetivação do Controle Social.

Esta iniciativa objetiva a revisão dos critérios para qualificação das 
organizações da sociedade civil para atuação no GDF, dispostos em 
lei. Por consequência dessa revisão, se pretende o aumento das 
organizações da sociedade civil qualificadas para atuação no GDF.

Serão realizadas ações de orientação no âmbito do GDF quanto 
às vantagens de se utilizar as organizações da sociedade civil na 
administração pública e os ganhos provenientes dessa parceria.

Implantação de monitoramento em todas as Unidades/Secretarias 
que contratam organizações da sociedade civil no âmbito do GDF

Alteração dos critérios de qualificação das organizações da 
sociedade civil para atuação no GDF

Implementação de programa de fomento a utilização de entidades 
de terceiro setor no âmbito do GDF

• URTS • URTS

• URTS

2020 2020

2022

Resultado-chave: 
Fomentar e acompanhar a ação do   terceiro setor no âmbito do GDF,   
alcançando, no mínimo, 2   entidades atuando na   administração pública

Fortalecer a coordenação  de ações de governo de  
form

a eficaz, responsável,  transparente e inclusiva
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Descrição Descrição

Iniciativa Iniciativa

Área Responsável Área ResponsávelPrazo Prazo

Criar uma cultura de gestão de projetos e estabelecer protocolos 
padronizados para a sua condução no âmbito da SEEC, de modo 
a obter maior eficiência e desenvolvimento organizacional.

Desenvolver metodologia de acompanhamento e monitoramento 
de Programas de Gestão Fiscal, em atendimento às diretrizes 
das organizações financiadores, incrementando a capacidade de 
governança da SEEC.

Institucionalização de procedimentos padrão para gerenciamento 
de projetos

Implantação de modelo de execução de Programas de Gestão 
Fiscal

• AGEP • AGEP2023 2023

Resultado-chave: 
Implementar o modelo de gerenciamento de projetos em 100% das 
unidades da SEEC
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