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1. Apresentação

A Diretoria de Planeja mento e Coordenação ( DP(.') tem, entre suas
atribuições, o desafio de formular e implementar políticas e sistemáticas de
planejamento institucional orientado para resultados, com vistas a racioniliziii
e inaxiinizar os esforços necessários ao alcance dos objetivos da ALMG.

IIIii passo importante nessa direção é o Planejamento Setorial 2011.
uma iinciativa de coordenação das ações de planejamento rotineiro da Casa,
o qual busca: revisar essas práticas à luz do i)irecionamento Estratégico;
proporcionar aos gerentes a oportunidade (te pensar integralmente as
atividades do setor e os recursos necessários às mesmas atividades; promover
a articulação das atividades e demandas de suporte; ampliar o planejamento
de demandas para áreas que não tinham essa prática; e oferecer, tanto aos
próprios setores quanto à Direção da Casa, informações estratégicas Para
tomada de decisões.

O Planejamento Setorial 2011 é uma atividade foi-adi iia
Gerências-Gerais e consiste, iflicialmeFite, no levantaniento de projetos e

ações (programados e propostos) e de demandas diversas dai decorrentes,
como cursos, equipamentos e serviços. As ações e projetos subsidiarão
diretamente o trabalho da l)PC, tanto ciii termos do alinhamento das rotinas
da Casa ao I)irccion.iniento Estratégico quanto da composição de um banco
de projetos, fei'i'aineiita importante paia a construção (Ias próximas carteiras
de projetos. As demais informações coletadas serão encaminhadas aos
setores responsáveis 1 )0 1' cada tipo de demanda para sistematização, analise
e verificação das possibilidades de atendimento, segundo prioridades a serem
definidas pela Dit-eçàoDireção da Casa.

Nessa primeira experiência, também será formada a base para uni
sistema (le planejamento que permita acumula- informações e conheci nientos
sobre as atividades da Assembleia e sobre OS diversos tipos de recursos
mobilizados na sua realização.
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2. Orientações gerais e prazos

Nessa primeira etapa de coordenação do planejamento setorial, a
premissa que deve orientar os trabalhos é que, para o alcance de uma visão
sistêmica e de longo prazo, é preciso primeiro pensar flO papel do setor dentro
da organização, na totalidade das suas atividades e nas articulações entre elas.

Esse quadro preliminar é fundamental para otimizar e dar sentido à avaliação

das necessidades, além de contribuir para a racionalização no uso dos recursos.

Por isso, a ordem de preenchimento dos formulários, tal como foi estruturado
nos arquivos, é imprescindível para a efetividade da ação.

Recomenda-se que, além da orientação geral de cada Diretoria para
suas Gerências-Gerais, sejam ouvidos os respectivos Gerentes Operacionais e,
quando for adequado, também as equipes, visando garantir adesão e novos

olhares sobre oportunidades de ação e demandas de quem vive o dia a dia das
atividades.

É importante enfatizar que se trata de um processo organizado de
identificação de propostas de ação e de demandas relacionadas a diversos
aspectos do trabalho da Casa, com vistas a subsidiar o planejamento e
a tomada de decisões em nível institucional. Não deve haver, portanto,
expectativa prévia quanto às propostas e demandas apresentadas, uma
vez que todas deverão necessariamente passai- por um processo de
sistematização, análise e verificação da possibilidade e/ou prioridade de
atendimento.

Calendário do planejamento setorial 2011

16 de novembro

17 de novembro

26 de floVenll)rO

7 de dezembro

Reunião de apresentação

Distribuição do material de orientação

Envio tios arquivos com formulários

Envio dos arquivos com informações anteriores

Devolução do Bloco 1 à 1) PC

Devolução do Bloco 2 à 1) PC



3. Orientações para o preenchimento dos formulários

a) Gerais

Alguns campos estão presentes em todos (ou quase todos) os formulários,

porque são infortnaç(ieS importantes para a avaliação de prioridades, para o

Planejamento (lii atendimento às demandas e pata a avaliação de investi nientos.

Um campo coniuni a diversos formulários é justificativa. Nesse campo, é

importante ressaltar o valor do estorço para a realização das ações e também

o tipo de valor que ele agrega ao resultado - redução de tempo, melhoria na

qualidade, etc.

Outro desses campos é (lÇ.(I() ou projeto 1eluciou(I(I). Essa iiitortiiIÇã() será

importante na identificação das relações entre as demandas e as atividades

do setor. Ao preencher os formulários, os gerentes deverão ficar atentos à

possibilidade de um mesmo recurso poder ser aproveitado em mais de um

1)iujCtO ou ação, inaxini izando investi nientos.

Ainda OLiti() CililipO comuiii é (lata ou /)erÍ(fl/O (la necessidade, que é

fundamental para que os setorr's icsponsáveis possam organizar Ci'OflOgialiiaS

de atendimento às demandas e articular o aproveitamento de tini niesmo

rccurso em mais de uma ação ou atividade.

O Últinio campo coiiiiiiii é custo estimado. Essa informação é de giande

importância para a avaliação de prioridades e investimentos, e recoriicnda-se

que seja feito uni esforço de levantamento dessas estimativas, salvo no caso de

atividades muito complexas, que inviabilizem a análise nesse momento.

Os setores receberão os formulários divididos em dois arquivos,

observado o seguintente agrupamento:

- Bloco 1. ações e l) l0 i 1' 5 , eventos, lflil)liCaÇõeS, cursos e eventos

externos, aprimoramento profissional, cursos de informática e sistemas

de informática;

- Bloco 2: equipamentos, programas e serviços de intormatica,

material permanente, contratação desei-viços, material de consumo,

infraestrutiira e demandas especiais de transporte.



No arquivo, alguns formulários estão estruturados para o preenchimento
individual de cada demanda. Caso o setor tenha mais de uma demanda, basta
clicar com o botão direito do mouse na 'aba' com o nome do formulário e clicar
em 'mover/copiar planilha'. Importante: curar no iteni 'copiar' tia caixa de
diálogo antes de clicar 'ok'. Lima nova planilha poderá ser preenchida.

Os arquivos com as planilhas preenchidas deverão ser encaminhados
por e-mail, nas datas estabelecidas acima, para o endereço dpcalmg,gov,br.

b) Específicas

AÇÕES E PROJETOS

Como parte da construção cio Direcionamento Estratégico Assembleia
2020, foi realizado pela Macroplan, no início de 2010, um levantamento de
ações e projetos das diversas áreas da Assembleia. Esse inventário subsidiou a
escolha da primeira carteira de projetos estratégicos para o Biênio 2009/2010.

Esse esforço será atualizado agora com dois objetivos:
- avaliação das atividades cia Assembleia segundo o seu alinhamento
ao mapa estratégico (para isso, deverá ser indicado, para cada ação ou
projeto, o objetivo - finalístico ou organizacional - a ele relacionado);
- manutenção de uni banco de projetos para subsidiar a definição da
próxima carteira de projetos estratégicos.
Cada setor receberá o arquivo contendo os projetos e ações que h)ranl

incluídos no inventário anterior.
Na atualização, deverá ser mantida a distinção básica entre ação

(atividade permanente e/ou rotineira do setor) e projeto (mobilização de
esforços com objetivo e prazo definidos).

EVENTOS

Os setores devem indicar demandas de eventos decorrentes das suas
ações e projetos específicos, a serem realizados ao longo de 2011, tais como
reuniões, encontros, comemorações, etc.



PUBLICAÇÕES

Os setores devem identificar possíveis demandas de publicações,

em formato impresso ou eletr(nico, a serem produzidas em 2011, como

decorrência de suas atividades e projetos.

APRIMORAMENTO PROFISSIONAL

As demandas de aprimoramento profissional cstao divididas cm 3 tipos:

cursos e eventos externos, capacitaçIo promovida pela Escola do I,t'islati'o e

cursos de in formi t ira.
No levantamento das demandas de aprimoramento profissional deverão

ser observadas as seguintes orientações:

• analisar e avaliar criticamente as demandas apresentadas para 2010, a

serem enviadas a cada setor por email;

• listar as necessidades remanescentes de formação, treinamento e

atualização em conteúdos e procedimentos;

• identificai as novas demandas advindas de inovações temáticas,

programáticas ou tecnológicas;
• avaliar essas demandas segundo: as diretrizes institucionais, as metas

setoriais, as lacunas e os potenciais individuais de desempenho, as

necessidades motivaciotiais e uomportalfletitilis;

• discutir as demandas com a equipe do setor;

• lembrar que este levantamento se refere is atividades destinadas a

atender os servidores do seu setor.

SISTEMAS I)E INFORMÁTICA

Os setores (levem avaliar necessidade de criação e/ou de m;nuiti'nçn

evolutiva de sistemas pela GSI, levando em conta os benefícios que devem sei'

alcançados com o serviço.



EQUIPAMENTOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Os setores devem levantar demandas de aquisição de equipamentos de

informática e de so/twares comerciais.

MATERIAL PERMANENTE

Preencher de acordo com as orientações presentes no formulário.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Preencher de acordo com as orientações presentes no formulário.

MATERIAL DE CONSUMO

Os setores devem apontar suas demandas de consumo para o próximo

ano em relação a cada item, tendo como parâmetro o relatório dos seus gastos
em 2009 e nos últimos 12 meses (a ser encaminhado por e-mail).

É importante que os setores aproveitem esse momento para identificar

oportunidades e formas de redução ou racionalização dos seus hábitos de

consumo.

INFRAES'IRLJTURA

Deverão si , r levantadas as demandas de obras, reformas e mudanças de

layout para os setores.

DEMANDAS ESPECIAIS DE TRANSPORTE

Deverão ser apontadas as açóes e projetos tios setores que demandem
suporte especial de transporte, por meio da contratação de ônibus e/ou vans,
bem como da mobilização de grande número de veículos.
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