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Visão de Futuro 2020	 1 Missão

Ser reconhecida como o poder do cidadão na construção de uma	Exercer a representação e promover a participação da sociedade na

sociedade melhor	
elaboração das leis estaduais e na avaliação de políticas públicas
para o desenvolvimento sustentável do Estado de Minas Gerais

Compromissos	 -	 -

Exercer a	Produzir legislação de	Formular políticas públicas	 Avaliar e fiscalizar	Atuar de forma ética e
representação política	qualidade, em sintonia	eficazes e promover	políticas públicas	transparente e
com participação da	com os interesses da	estratégias de	com foco em	garantir uma gestão

sociedade	 sociedade	desenvolvimento sustentável	resultados	eficiente e austera

Objetivos
FINALrsTlcos

Ampliar e aprimorar a	Garantir a	
Fiscalizar os órgãos e entidades da 1 Consolidar-se como ponto de convergência

	

administração pública e avaliar as	do poder público e da sociedade na
participação da sociedade nas	qualidade da
atividades do Poder Legislativo	legislação	

políticas públicas, com foco em	discussão das estratégias e políticas
resultados	 públicas para o desenvolvimento do Estado

• ORGANIZACIONAIS

Disponibilizar suporte Assegurar alto
de conhecimento e	nível de
informa 	o	capacitação e
desempenho das desempenho do

atividades do Poder corpo gerencial
Legislativo	e técnico

	

Direcionar a	Inovar mediante a

	

comunicação para	incorporação de

	

a compreensão	melhores práticas e

	

e a valorização	novas tecnologias de

	

das atividades do	informação e

	

Poder Legislativo	comunicação

Melhorar a

Promovera	qualidade do

educação	gasto e
1para	aumentaraa

cidadania	eficiência do
Poder Legislativo

Intensificar a
articulação com

as Casas
Legislativas para o
fortalecimento do
Poder Legislativo



a

o
a

Htfr—̂at-ffiICOsJféi c
LFlnaIlstIcoS ITf:p

IR	hZP

o
LI

U
L3

LIS 7
Macroplan
	 '	1

O ftt do Ciio

'
Objetivos

FiNAlísticos

Ampliar e aprimorara	(,arant,r a	
Lar os orgáos entdodes (ia	t o ris ciida:s p como pomo de canv(-rgéru a

participação da sociedade nas	qu lioaue da	
3d fli IIIStI3'1 O tJ )it3 O 3V3 1 :r s	dc poder púb' i cc da sori'ricdr cc

atividades do Poder Legislativo	i:gis.,io	
polticas 000licas, coro oco cm	dccusçk dasesirazgas E oolíicaç

rosu Ita dos	 pó hi iço r n ra o deseovnlvim pp rei do i todn

A participação popular nas atividades do Legislativo permite que demandas sociais sejam
agregadas e construídas coletivamente. Ao lado da representação política, que constitui um dos
pilares da democracia contemporânea, a participação da sociedade na agenda política é hoje
reconhecida como indispensável à qualificação das proposições, do debate e das deliberações
públicas.

Partindo da premissa de que eleições periódicas são condição necessária, mas não suficiente,
para o exercício da cidadania, a Assembleia pôs em prática, desde o início da década de 1990, um
conjunto de procedimentos que estimulam a participação dos cidadãos no processo e na
produção legislativa, tais como os Debates Públicos, Audiências Públicas, Ciclos de Debates,
Fóruns Técnicos, Seminários Legislativos.

Esses procedimentos de participação popular na agenda política visam fortalecer a democracia
num processo decisório em múltiplas arenas, notadamente no campo legislativo-parlamentar.
Para que a Assembleia continue avançando em sua missão institucional, é preciso ampliar e
aprimorar as práticas de interlocução com a sociedade, tornando o processo legislativo mais
democrático e legitimo.
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ci
Objetivos

Ampliar e aprimorara -	Garantir a	
Fiscalizar os orgos e artidudoz do	Cuno!icJnr-so norritr ponto da cr.rnvrkrgência

participação da sociedade nas	qual;dade 12	
adininistraçaçi publica e ovabar as	- do poder público e da sociedade na

atividades do Poder Legislativo	regrslaçao	
públinas, com fcrc em	dizcrziesOo da e slra ! ú&as e

resrjftados	 p rbuica.s para o d'sinvr.ilvi na rito dc, ,siado

-

1. Assegurar que o processo de interlocução com a sociedade contribua para a formulação das
estratégias de desenvolvimento do Estado, para a qualidade das leis e para o aprimoramento
da gestão pública

2. Institucionalizar procedimentos e ferramentas que favoreçam a interação da Assembleia com
os cidadãos e os grupos organizados da sociedade, utilizando novas tecnologias de informação
e comunicação

3. Garantir meios e oportunidades de capacitação para qualificar a participação da sociedade
organizada e não organizada nas atividades da Assembleia

4. Instituir mecanismos de monitoramento e avaliação das atividades institucionais em que haja
interlocução com a sociedade, visando garantir respostas em tempo hábil aos participantes e
conferir maior credibilidade às ações da AssembleiaI S. Aprimorar a capacidade de resposta às demandas da sociedade, mediante melhor
conhecimento dessas demandas e maior integração entre as áreas administrativas e destas
com a área parlamentar

Objetivos
FiNAlisTicos

Fiscalizar os órflos e entdades da	Ccn:o!idar se como ponto de convrrgãn1a
Ampliar e aprinnor a	Garantir a	

adnlinhstiaçio pública e avaliar as	do poder publico e co cociodade na
parzicJp,iço do eocinda'le nas	qualidade da	

poilticas pdbucas, com foco em	disciJssc das ertratàgias e politicos
ativiledasdo Poderlec i slativo	legislação	

eulladas	 puclicas para odesenoivimentodo Estado

A busca de uma produção legislativa sintonizada com as necessidades dos cidadãos e mais efetiva do
ponto de vista de seus resultados ocupa um papel central na agenda da Assembleia. Nessa linha,
prioriza-se uma visão do processo legislativo como etapa do ciclo de políticas públicas, que
compreende formação de agenda, formulação, acompanhamento e avaliação dessas políticas.

I A Assembleia vem ocupando posição de vanguarda ao tratar do processo de produção legislativa não
r	 somente no aspecto formal, mas voltando-se também para o conteúdo da norma, buscando vencer os

entraves ao desenvolvimento econômico e social causados por problemas de proliferação e
inadequação legislativa, desproporcional idade entre custos e benefícios gerados pela norma,

ri	 dificuldade de interpretação do texto legal e incerteza jurídica, entre outros.

1* A Casa pretende dar mais consistência ao seu esforço para aprimorar a qualidade da legislação
estadual. Uma das principais medidas a serem adotadas constitui na avaliação de impacto das leis
produzidas, permitindo uma antecipação dos efeitos econômicos, sociais, ambientais e jurídicos da
nova norma e indicando as alterações necessárias no conjunto de normas que será afetado, além de

r

	buscar a sistematização do arcabouço legal já constituído.	
6
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Objetivos
FINALÍSTICOS

isralr,a E !J5 Õrg os a e otida d as da	Consolidar-se como ponto de conveqC rola
Ampl ia, o aprimorar a	Garantir a	

d 11çt- açe p{jhlico e ev.liir as	do onder p úblico e da sociedade na

	

parsic1paç5o da sociedade os	qualidade da	
púbics,corn toco em	discus.ão nas estratÉgias r- onktics

	

- at vpdacJs co Pod . . lagislul o	legislação	
reaultoclos	 púb!icn	oro o dosa nvolvimcntc do Estado

-

1. Instruir o debate no processo legislativo com informações relativas aos impactos econômicos,
sociais e ambientais da nova legislação

2. Implantar mecanismos de monitoramento e avaliação de impacto das leis estaduais

3. Aperfeiçoar os mecanismos de sistematização e consolidação da legislação mineira

4. Aprimorar mecanismos de controle das proposições, visando à sua adequação ao ordenamento
jurídico

S. Aprimorar a qualidade da legislação por meio da participação da sociedade no processo de
elaboração das leis

6. Fortalecer o papel das comissões, dotando-as dos recursos informacionais e materiais necessários
ao aprimoramento da produção legislativa, e promover a articulação e coordenação do trabalho
entre elas

7. Promover o estudo, a pesquisa e o debate sobre temas relacionados com a produção legislativa	r1

Objetivos
FiNAisTicos

Ampliar e aprimorë a	Garantira	
Fiscalizar os órgãos e entidades da	Consol'&r çe orno porto dc cun-eg-'c-a

	

icipaçúo da Sei leilarja nas	quaiidad
administração publica e avaliar as	do poder público e di sociedade na

	

azividades do Podei- 1 gislatIao	lefiislaçtsc,	
politicas públicas, com foco em	disruçso das estratégias e politicas

resultados	 pub..cus para o dESinçovir1nto 00 [stade

Nas últimas décadas, o Executivo expandiu e diversificou suas áreas de atuação, adquirindo
vantagens estratégicas na definição da agenda governamental e das condições de sua
implementação, dotando-se de amplos poderes. Diante desse fortalecimento do Executivo, a
fiscalização e o controle - funções próprias da ação parlamentar - têm assumido crescente
relevância.

A Assembleia precisa aprimorar sua ação fiscalizadora, atuando na perspectiva dos interesses da
sociedade, da melhor alocação de recursos públicos e da obtenção de melhores resultados da
atuação governamental. Adicionalmente, a ação de fiscalização e controle deve pautar-se pela
responsabilização focada em resultados, com o objetivo de induzir à melhoria da gestão pública.
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Objetivos

FiriAiísTlcos

riArnpria e aprimorare	Ge'antir a	Fiscalizar os órgãos e entidades da	ConsoIidarsc meio ponto de converg&nci
partk1pçkda sociedede nos	qualidade da	

administração publica e avaliaras	ao pc rp:blico e da ociedalo na
atividsduseo >od,'r LepisLjii'o	leisIoção	 políticas publicas, com foco em	discussào das estmaffgias 2 politicas

resultados	 públicas para o desc.nvolvimnento do Estado

1. Fortalecer as capacidades institucionais do Legislativo relativamente ao monitoramento e avaliação de políticas
públicas, incluindo considerações sobre a eficiência e os benefícios das ações governamentais para a sociedade

2. Implantar modelo de monitoramento e avaliação das políticas públicas, com foco no acompanhamento e análise
crítica da execução do PMDI, PPAG, LDO e LOA

3. Incrementar a participação das comissões permanentes no processo de fiscalização, monitoramento e avaliação
de políticas públicas

4. Adotar instrumentos de participação da sociedade nos processos de monitorarnento e avaliação de políticas
públicas

S. Garantir o acesso da sociedade aos dados da execução do planejamento e do orçamento do Estado e facilitar
sua compreensão

6, Aprimorar o processo de acompanhamento e de análise de pedidos de informação ou de providências
encaminhados a autoridades estaduais pelas comissões, no exercício da atividade de fiscalização, adotando as
providências cabíveis, previstas na legislação, e assegurando ao solicitante o conhecimento do seu resultado

7. Acionar o Tribunal de Contas como órgão auxiliar no apoio à fiscalização, fundamentada em princípios da gestão
pública orientada pará resultados

8. Promover parcerias visando à transferência de dados, metodologias e técnicas para monitoramento e avaliação
de políticas públicas	 9

Objetivos '.
FINALisricos

os &lf'o:; entnLfadc, da	Consolidar-se como ponto de convergênciaAmplo e apr 'n'cmr a	Garei',tira	administraço p úbhra aval iar a	do poder público e da sociedade napartc'paçed' sociedadn na,	noaIidarle da	poiíticds publica, mcii; faLo em	discussão das estratégias e políticasaI;v;cad pe do Poder ,egisialivu	Iogiclaçic	-	td	públicas para o desenvolvimento do Estado

ri
r	Na última década, a Assembleia promoveu o processo de construção coletiva de políticas-	 públicas de forma compartilhada por parlamentares, governo e sociedade. Contribuiu, assim,
r	 para a formação de arranjos amplos e democráticos, envolvendo os diversos segmentos do

r

	

	
poder público e da sociedade na formulação e análise das estratégias de desenvolvimento do
Estado.

r
Para que a Assembleia se consolide como ponto de convergência dessas discussões, deve

ri	ampliar e aprimorar as parcerias estabelecidas, de modo a incorporar melhor as demandas,

r	interesses e aspirações da sociedade. Precisa, também, orientar o processo de monitoramento
e avaliação de estratégias de desenvolvimento e políticas públicas, além de trazer para o debate

ri	experiências bem-sucedidas, no Brasil e no mundo, na área da gestão pública.

ri
ri-

ri
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ri

ri
ri
ri

ri
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Objetivos
k FINALISTICOS

Fscatitai os c'go e crtida,dcs 0,1	Consolidar-se como ponto de convergência
Amp!ia( e a4)(irnLfr a	Garardira	adiy11riiçtraç6e púhlka atI ia, s	do poder público e da sociedade na

participaço da saciedade nas	cirtairdade da	polfticas pdLrcas. com foco cri	discussão das estratégias e políticas
auvidades o Poder Legislativo	lepisLyo	

resultados	 públicas para o desenvolvimento do Estado

1. Garantir a participação dos diversos segmentos da sociedade no debate sobre temas de
interesse setorial e regional

2. Ampliar a interiorização do debate sobre estratégias e políticas públicas, visando incorporar
a diversidade e as peculiaridades das demandas regionais

3. Orientar o processo de monitoramento e avaliação de estratégias de desenvolvimento e
políticas públicas para a geração de conhecimentos destinados a aumentar a eficácia da
ação do Estado

4. Trazer para o debate experiências bem-sucedidas em estratégias de desenvolvimento e
políticas públicas no Brasil e em outros países

S. Incorporar no debate a inserção de Minas Gerais no processo de desenvolvimento brasileiro
e no contexto internacional

6. Promover e apoiar estudos e pesquisas para a geração de conhecimentos que aumentem a
capacidade de formular e analisar estratégias de desenvolvimento e políticas públicas
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Objetivos
0RGANIzAcIoNis

	

Disponibilizar suporte Assegurar ito	Direcionar a	nova nedantr d	 Melhorar a	nterlsiftctlr a

	

de conhecimento e	nivol de	comunicação paca	Incorpoi aç de	Pomoaer à	qnaltdadp dci	articuracão com

	

informação para o	capac;tação e	a compreensão	melhores prãtices e	educaco	gasto e	as Caras

	

desempenho das	desempenho do	e i valorização	novaa tecnoogias cio	paras	aumentara	Legisiattas para o

	

atividades do Poder corpo perençiel	das atividades do	informação r	cidadania	eH-itiria cio	íortttiecin*nto do
Legislativo	e técnico	Poder Legislativo	comunicação	 poder Legislatvo Poder Lecislativo

• Alguns dos principais desafios enfrentados pelo Parlamento são o volume, a variedade e a

: complexidade de temas que compõem sua agenda. Para o bom desempenho de suas funções,
tanto na produção legislativa quanto no exercício da representação e da fiscalização, o
deputado deve contar com suporte especializado e atualizada.

Para fazer face aos desafios que a dinâmica social lhe impõe; a Assembleia deve produzir,
sistematizar e disponibilizar informações e conhecimentos voltados para a função político-

-parlamentar e estruturar suas áreas de suporte com foco em suas atividades-fim.

ri
ri

E

Objetivos	 .	..	 ...	.
ORGrnizAcIoNArs	 - -

	

riDisponibilizarsuporte Assegurai alto	Drecionar. a	Inovar  inediante a	 Melhomar a	Intensificar a

de conhecimento e	r.ivei de	comuniceão para	incorporaço de	Promover a	qualidade do	articulaçào com

ri informação para o	capacitação e	a COrnprcOrm5O	melhores praticas	educação	gasto e	 ES Casas

desempenho das	dosemm,emho lo	e a valort7aç0	novaçtecnolopmas de	 aumentar a	Lersislativer oara opsra 
atividades do Poder corpo gerencial	dos ot,vmcartm es do	informação e	odadania	eficiência do	fortalecimento do

Legislativo	e técnico	Podar Logmaletivo	comunmcaçao	 Poder Legislativo	Poder Leg:;iatmvo

n_ ----	 ----.

E
	1. Aprimorat o processo de produção e fornecimento de informações necessárias à análise de

temas relacionados com a atividade parlamentar e à tomada de decisão
r

2. Ampliar o acesso a bancos de dados, informações e conhecimento especializado, visando
E.	reduzira assimetria informacional entre os Poderes

ri.	3. Criar condições para disponibilização de informações sobre a execução física e financeira do

ri	orçamento estadual

E
	4. Oferecer aos parlamentares e servidores oportunidades de reflexão sobre o papel e os

ri
	desafios do Poder Legislativo no mundo contemporâneo

S. Construir um repertório de estudos temáticos e de análises técnicas e conjunturais sobre
E	conteúdos pertinentes ao Parlamento

E	6. Aprimorar as ações de recepção dos parlamentares no início do mandato, fornecendo-lhes

ri
	informações sobre a estrutura organizacional da Assembleia e os instrumentos de suporte à

atuação legislativa
ri
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Objetivos
P ORGANIZACIONAIS

Diporbil:zr sopa te Assegurar alto	PiNclonar a	nova medantt: a	 Melhorar	lntensitc2,r a

de co' Ihec[meno, e	nível de	como nicaçào para	nco,poraçào de	crnnJ r	ilicladp do	articularão com
informaco para o	capacitação e k a compreensão	melhores prdticas P	educaco	gosto e	 as Casas
dernpenlo cas	desempenhado	eavalurirtac	novas iecno,dzièic de	para	aumentar a	LepIdativas para O

atividode.s do Podar corpo gerencial	das atividades do	nformaçíin e	cidadania	CI icrnda dc	Fortalecimento lo
Lagislarivu	e técnico	Pode' Lr gislotivo	comunicação	 poder ftgislativo Poder egislativo

A Assembleia possui um quadro de servidores altamente qualificado. No entanto, para que os

objetivos estabelecidos no Direcionamento Estratégico sejam alcançados, a Assembleia precisa

investir na modernização de seu sistema de gestão de pessoal e na qualificação gerencial e

técnica de seus servidores.

Assim, deve aprimorar os processos de seleção, de desenvolvimento e de motivação do corpo
funcional, além de assegurar a recomposição e promover a integração de seus servidores,

visando valorizar e aprimorar o desempenho profissional de seus quadros.

Objetivos	 -
P ORGANIZACIONAIS

Disponibilizar suporte Assegurar alto	°reci000,	Inovar niedior,teii	 Melhorar	lnrcnçifiçflr a
Ge cuohec,ry enso e	nível de	tonunitçãO pura	,r.corØuracãu U.	 rt,:r,oven a	qcaiidade do	5itPLOidÇdO (LM

inFormação para o	capacitação e	a Ccrnp,Pençào	melhores práticos e	ad., utjo	gosto e	 as Cira':

	

desempenho das desempenho do	'c,kjri,acão	novas teçno!ogias de piirci d	 aumentar a	up8islat,v: paro o
at,v,oades do Pooer corpo gerencial	das at,v,dede do	nlorrnaçáo C	 n,ddar:ia	ef,ciêr,nia cio	fortalecineniodo

Fac si-ativo	e técnica	Poder iagrsi a Fico	1. n'nu, 1 1 0 CIO	 Podt r tcJslat;vo	PntJ"r 1 ndsl ii i 'o

fl 1. Implantar uma política de recursos humanos alinhada com os objetivos estratégicos da Casa

2. Aprimorar o sistema de avaliação de desempenho, com foco no cumprimento de metas de
desempenho setoriais e individuais preestabelecidas, alinhadas aos objetivos estabelecidos
no Direcionamento Estratégico

3. Implantar um programa de gestão de competências para gerentes e servidores

4. Monitorar a evolução do quadro de pessoal para assegurar a permanente recomposição do
corpo técnico e gerencial

S. Promover a integração dos servidores da Casa

6. Aprimorar o processo de comunicação interna, principalmente no que se refere ao fluxo de
informações
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Objetivos
k ORGANIZACIONAIS

Disponibilftarruporte Asseiwrar alto
de conhedrnerte e	ni'e I de

-

	

	 rrríormaçao para o	a pac:itnç;i O

ridesempenho das dFs.-rt'penhn 1,
atividades do Podar roprv o,prencud

fl-	legislativo	e técnico

Direcionar a	1,1000: mediante a
comunicação para	ii1corporaç0 de
• a compreensão	!nelh1ores praticas e
- e a valorização	hiuvas teCP0J0i3S de
das atividades do	tntorrnaço e
• Poder Legislativo	trotou rIit:aço

Melhorarr a hitensificar a
quaiidade vo	iirtit.rilaç5o com

gasto e	 as Casar
auinena'- a	1 eg.slal Rins pain o

ehcicocic, rio	fort;ilerrmpnin do
Poder Legislativo	Poder Pojklativn

ri
ri.
E
ri
ri
ri

A Comunicação, em uma casa legislativa participativa e aberta à interlocução com a sociedade,

constitui parte fundamental da ação político-institucional. Sendo, assim, é essencial que o seu

trabalho esteja alinhado com a visão de futuro e a missão do Legislativo.

O trabalho parlamentar e a divulgação didática das leis e seus impactos na vida dos cidadãos

devem nortear a comunicação, possibilitando uma compreensão mais ampla do papel do Poder

Legislativo. Além disso, a comunicação deve ampliar a transparência das ações e do
desempenho do Parlamento.

O cidadão deve reconhecer a Assembleia como sua aliada e como foro legítimo de suari	expressão, confiando na instituição como protagonista e como espaço democrático de

ri.	 participação nas decisões mais importantes para a sociedade.

ri
ri

Objetivos
ORGANIZACIONAIS

Disponbiiizar soporte Asegrirar alio	Direcionara	Inova- mediante a	 Melhorar a	t.'lpnsificar a
de co-lliec1niefltoe	livel de	comunicação para	inc1rporaç0 rJ0	Promovera	qualidade co	articislaço corri
,nForrnaço para o	 a compreensão	melhores priitiras e	rdut	 certo e	 0 ( lsas
desempenho da:	desempenho do	e a valorização J. novas tecnologias de	para a	aumentar o	Legtslvitiaas cara o

etividades do Puder cor po gerencal	das atividades do	'mforinaço e	cidadania	etictênc,e do	fortalecimento do
Le g islotivo	 Ir.eico	Poder Legislativo	comursirco	 Poder Legulctivo	Pode, agistarivo

1. Comunicar, de forma acessível, contribuindo para o acompanhamento e a valorização da

atuação parlamentar

2. Levar a lei e seus impactos ao conhecimento do cidadão, por meio de ações de informação,

comunicação e educação

3. Aprimorar e ampliar o uso de canais diretos de comunicação, como a internet, a televisão, o
rádio, as campanhas publicitárias, entre outros, visando levar informação a toda a sociedade

4. Criar canais interativos que permitam a participação da sociedade no processo legislativo e
nos eventos promovidos pela Assembleia

S. Contribuir para a formação de bancos de conhecimento que permitam sistematizar
informações qualificadas para subsidiar o trabalho das áreas parlamentar e administrativa

ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri.
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ri
ri
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ri
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As novas tecnologias de informação e comunicação devem ser utilizadas para subsidiar direta e

indiretamente o trabalho do parlamentar. Elas podem contribuir para o aperfeiçoamento dos

trabalhos legislativos, sobretudo no que concerne à eficiência, à transparência e ao

fortalecimento de vínculos com os diversos públicos da instituição. Constituem recursos
estratégicos para reduzir a assimetria informacional entre os atores políticos, facilitando a

transmissão de informações sobre os trabalhos legislativos e ampliando a participação da

sociedade.

Cabe à Assembleia explorar o potencial dessas novas tecnologias e investir na construção de
ferramentas e procedimentos que ampliem e aprimorem as práticas de interlocução com a

sociedade, enfatizando novos modelos de diálogo com o cidadão, a fim de estimular sua
participação no debate político.

Objetivos
ORGANIZACIONAIS
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riesemopenlo Irus	deçe rripenho do	O O valoriraco	novas tecnologias de	pala	n,,nrirmar a	lc-gislxtivas para o
atmjd-,dus

	

de i'crlcr roro acren.cal	les CtmVdd45 do	informação e	c,dudaoma	 do	turtaiPCiIrn ira do
legr,latvo	e ter, Eco	Pode egmsIet,vo	comunicação	 udp, Legmslrutivo	Poder Legslatmvo

- 1. Prover o parlamentar de recursos tecnológicos e informacionais como suporte ao exercício
de seu mandato

2. Aderir ao princípio de dados abertos e estimular o desenvolvimento, por atores externos,
de aplicativos que sejam de interesse da Assembleia e dos cidadãos

3. Promover a disseminação de boas práticas na área de democracia eletrônica

4. Desenvolver e difundir tecnologias que permitam o relacionamento em ambientes virtuais
e redes sociais, visando estabelecer novas formas de relacionamento com a sociedade

S. Empregar a tecnologia da informação e comunicação, visando aumentar a eficiência dos
processos e rotinas administrativos
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Objetivos
ORGANIZACIONAIS
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eiividodss do Poder ronco gerenciei	das ativ,dades do	informação	-	cidadania	efkidnciq rio	fortalecimento do
Legialus;vo	e tocoico	Poch r .egeltiio	Onic oração	 'cade, ien NI ivo Poder Legc-Fatio

- Cabe à Assembleia, como instituição- preocupada com o seu posicionamehto perante a
: sociedade, assumir, de forma consistente, a missão da educação para a cidadania. Para tanto,

deve se posicionar e se fortalecer como centro de excelência na reflexão, produção e
disseminação de conhecimentos sobre temas fundamentais para a democracia.

Deve resultar disso um esforço de capacitação direcionado ao corpo de servidores da Caia, bem
como a busca de instrumentos e parterias para estender essa ação às demais casas legislativas,
a outros órgãos públicos e à sociedade.
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r	
• 1. Intensificar e ampliar a capacitação dos servidores da Assembleia, bem como estabelecer

parcerias com outras casas legislativas e outros órgãos públicos, em sintonia com as
r	 temáticas e objetivos institucionais estratégicos

2. Promover, mediante parceria com escolas de ensino médio e superior, ações de educação
r
	

para a cidadania

r
3. Investir na educação a distância para capacitação de agentes públicos e sociais

r

ri
	 4. Realizar, em parceria com instituições acadêmicas, pesquisas e estudos relacionados com os

objetivos finalísticos da Assembleia
ti

r.
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O controle e a qualidade do gasto no setor público têm sido preocupação crescente por parte

da sociedade e da mídia. Existe, nos dias de hoje, uma forte cobrança para o aprimoramento do

dispêndio público, notadamente quanto à qualidade, à prioridade e à legalidade.

A Assembleia precisa adotar medidas para melhorar a qualidade do gasto, incorporando

elementos como o planejamento administrativo e a aplicação de critérios de austeridade na
aprovação e redução de gastos referenciados em metas anuais. Caberá à Assembleia implantar
uma gestão de custos dirigida aos principais componentes da despesa, com estabelecimento de

metas e monitoramento sistemático das medidas corretivas, além de adotar práticas inovadoras
de gestão visando ampliar a eficiência.
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t ORGANIZACIONAIS
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1. Dar transparência e publicidade aos resultados da execução física e financeira do
orçamento da Assembleia, de maneira acessível e compreensível ao público em geral

2. Implantara gestão de custos dirigida aos principais componentes da despesa, com
estabelecimento de metas e monitoramento sistemático das medidas corretivas

3. Intensificar a aplicação de critérios de austeridade na aprovação e redução de gastos
referenciados em metas anuais

4. Otimizar os recursos humanos e de infraestrutura de acordo com as necessidades da
Assembleia

S. Implantar a gestão estratégica orientada para resultados, visando ampliar a efetividade da
ação da Assembleia e aprimorar a qualidade do gasto

6. Adotar práticas inovadoras de gestão e aumentar o grau de automação de rotinas
administrativas, visando ampliar a eficiência
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Legrsatr'o	p 1r.nictn	Poder Legrslatsvo	comnicaçdo	 Poder Logkiat?vo	Poder Legislativo

A cooperação e troca de experiências entre parlamentos nos âmbitos municipal, estadual,
: nacional e internacional tem contribuído para a inserção de novos temas na agenda e para a

difusão de procedimentos e ferramentas pertinentes à atividade legislativa.

Nesse contexto, a Assembleia deve ampliar a articulação com as demais casas legislativas,
inclusive em âmbito internacional, visando ao compartilhamento de melhores práticas e •o
fortalecimento do Poder Legislativo estadual.r.
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Objetivos -.	 -
* ORGANrZAcI0NAIS
Disorribiliza suporte Asçegu o ai tc	Dir'cions r e	honor mcdante	 Moina: ar a	 Intensificara
do coninecimerrte e	nrvel de	- ccmurwcaÇo dr	incorporação de	Promover a	eual:dadc do	articulação com
inlcnrnaç& para o	capicilação e	(otflptflS4r1	tolheres prãtrco O	c-dunção	gaste e	 as Casas
d cse:nponi o das	de serripanho do	ri VaiO ri; ação	novas tconu kgs lo	 aurnertar e	Legislativas para o

at i vidades ou Poder corpo gerencai	(ias alividades di>	informação e	:icracrnia	ntici&ncia lo	fortalecimento do
Lcgslativo	e Lérnrco	Poder Legislativo	cemurriceçãoPoder LegisItrvo	Poder Legislativo

1; Incentivar e apoiar a ação conjunta entre as Assembleias Legislativas, visando ampliar as
prerrogativas e capacidade legislativa dos Estados

r
• 2. Reforçar as redes de interações entre os parlamentos, nos níveis municipal, estadual,

E	 nacional e internacional, e incrementar o diálogo e a cooperação com organismos

E

	

	 multilaterais, visando à troca de experiências e conhecimento, assim como à disseminação
de boas práticas

ri
3. Participar ativamente junto ao Congresso Nacional da discussão de temas de interesse do

Estado de Minas Gerais

4. Incentivar a formalização e o fortalecimento de ações parlamentares interinstitucionais, a
exemplo das Comissões Interinstitucionais Parlamentares de Estudos (CIPE), e aprimorar a
efetividade de seus resultados

S. Intensificar o relacionamento comas câmaras municipais mineiras, conferindo-lhes a
condição de parceiras preferenciais no processo de interiorização das ações da Assembleia

ri

ri
ri
E
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• PRINCIPAL
OBJETIVO

ESPECIFICAÇÃO
(ESCOPO)

PRI NCI PAIS
RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO

Reforçar o papel da Assembleia como espaço de excelência para o debate e a promoção do
desenvolvimento econômico e social do Estado, com a participação da sociedade e de
representantes dos setores público e privado.

Criar canais interativos com todos os setores da sociedade e estimular o debate sobre temas de
interesse setorial e regional; trazer, para o debate experiências bem-sucedidas em estratégias de
desenvolvimento e políticas públicas no Brasil e no mundo; estimular a produção de estudos,.
relatórios e pesquisas: para a geração e apropriação de conhecimentos que aumentem a
capacidade de formular e analisar estratégias de desenvolvimento e políticas públicas. -

Viabilização de novos arranjos institucionais para a formulação coletivá . de estratégias e políticas
públicas para o desenvolvimento do Estado, visando a uma maior inserção de Minas Gerais no
processo de desenvolvimento brasileiro e mundial.	.

PONTO DE CONVERGÊNCIA

Integrar o gabinete parlamentarás atividades institucionais de interlocução com a sociedade.

Realizar diagnóstico das atividádS desenvolvidas nósgàbinetes; levantar o perfil da atuação
parlamentar; apontar ações de melhoria das condições de exercício da atividade parlamentar;
negociar o compartilhamento de dados com os deputados; definir, padrões para análise dos
dados; desenvolver ferramentas para coleta, processamento e apresentação dos dados.

Compartilhamento de informações sobre a realidade do Estado a partir da coleta r padronização é
síntese de dados provenientes da interação dos gabihetes parlamentares com suas bases
eleitorais e sobre a atividade parlamentar; melhoria das condições de exercício da atividade
parlamentar.

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE..

PRINCIPAL
OBJETIVO

ESPECIFICAÇÃO
- (ESCOPO)

• PRINCIPAIS
RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO



PRINCIPAL
OBJETIVO

ESPECIFICAÇÃO
(ESCOPO)

PRINCIPAIS
RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO

Promover um ambiente regulatório sintonizado com as necessidades dos cidadãos e mais efetivo
do ponto de vista de seus resultados; levar o Conteúdo das leis relevantes ao cidadão de forma
didática e atrativa.

Identificar demandas da sociedade em relação à legislação mineira e promover sua participação no
processo de elaboração das leis; promover a organização temática da legislação estadual;
sistematizar e consolidar a legislação mineira; criar mecanismos informatizados que facilitem o
acesso do cidadão à legislação relevante; produzir informões adequadas à divulgação do
conteúdo das leis relevantes.

Legislação sintonizada com as necessidades dos cidadãos; simplificação do marco legal; clareza das
leis para consulta do cidadão; cidadão bem informado e maior exercício da cidadania.

QUALIDADE DA LEGISLAÇÃO
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PRINCIPAL
OBJETIVO

ESPECIFICAÇÃO
(ESCOPO)

PRINCIPAIS
RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO

Fornecer aos parlamentares e à sociedade mineira informações relevantes, sintéticas e
atualizadas sobre a eficiência e os benefícios das ações governamentais para a sociedade.

Implantar portal de monitoramento e avaliação de políticas públicas na internet; definir as
informações e os indicadores a serem monitorados no acompanhamento e análise critica da
execução do PMDI, PPAG, LDO e LOA; promover o acesso aos dados da execução do
planejamento e do orçamento do Estado, com divulgação das emendas parlamentares;
disponibilizar informações regionalizadas e por Município; aderir ao princípio de dados abertos;
promover parcerias com instituições públicas e privadas visando ao acesso a informações e
análises concernentes às políticas públicas; identificar entraves à execução das políticas públicas;
adotar instrumentos de participação da sociedade nos processos de monitoramento e avaliação
de políticas públicas.

Políticas públicas monitoradas e disponibilização dos resultados do governo para a população;
possibilidade de intervenção, em tempo real, na execução de políticas públicas; maior
transparência das ações e resultados do governo; reconhecimento da ação fiscalizadora da
Assembleia.

FISCALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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PRINCIPAL
OBJETIVO

ESPECIFICAÇÃO
(ESCOPO)

PRINCIPAIS
RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO

PRINCIPAL
OBJETIVO

ESPECIFICAÇÃO
(ESCOPO)

PRINCIPAIS
RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO

Ampliar e aprimorar as práticas interativas de interlocução com a sociedade; utilizando os
recursos da tecnologia da informação e comunicação, visando à ampliação da transparência das
atividades do Poder Legislativo e ao fortalecimento desua relação com os diversos públicos.

Promovera disseminação de boas práticas na área da democracia eletrônica; aderir ao princípio
Je dados abertos e estimular o desenvolvimento de aplicativos por atores externos; difundir
tecnologias que permitam o relacionamento em ambientes virtuais e redes sociais, visando
estabelecer novas formas de interação com a sociedade.

mpliação da participação da sociedade, organizada e não organizada; aprimoramento do
rocesso de formação de opinião; maior transparência das ações da Assembleia.

'ARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

1	/ -t

Aprimorar os eventos promovidos pela Assembleia (audiências públicas, debates públicos, Iciclos
de debates, fóruns técnicos, seminários legislativos, conferências estaduais).

Aperfeiçoar os procedimentos relativos à organização, execução e avaliação dos eventos; definir
agenda orientada para o desenvolvimento do Estado e a formulação de políticas públicas;
melhorar as condições de realização dos eventos na Assembleia eno interior do Estado;
aprimorar e compartilhar entre os setores envolvidos da Casa os bancos de dados utilizados nos
eventos; avaliar sistematicamente os eventos para corrigir os problemas detectados; aprimorar as
ações de desdobramento; melhorar a divulgação dos resultados.	 -

Definição mais adequada dos eventos, dentro da agenda institucional; maior sintonia de trabalho
entre os setoresenvolvidos; melhor aproveitamento do conteúdo dos eventos e otimização de
seus desdobramentos no âmbito do Legislativo, de outros órgãos públicos e da sociedade;
fortalecimento da parceria com instituições públicas e com a sociedade civil; fortalecimento da
participação do cidadão.

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE
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PRINCIPAL
OBJETIVO

ESPECIFICAÇÃO
(ESCOPO)

L

PRINCIPAIS
RESULTADOS

f

Dar suporte conceitual aos deputados, visando aprimorar a produção legislativa e o exercício da
representação e da fiscalização.

Estimular a reflexão dos deputados e servidores sobre o papel e desafios do Poder Legislativo no
mundo contemporâneo; contextualizar o deputado sobre os temas tratados nas audiências
públicas e visitas de comissões, incluindo informáções sobre o perfil dos convidados; ampliar o
acesso a banco de dados, informações e conhecimentos voltados para a atividade político-
-parlamentar.

Melhor desempenho da atividade parlamentar; aumento da. capacidade de analisar estratégias de
desenvolvimento e de formular e fiscalizar políticas públicas.

SUPORTE DE>OtÇIECIMENTO E INFOMAÇÃO
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PRINCIPAL
OBJETIVO

ESPECIFICAÇÃO
(ESCOPO)

PRINCIPAIS
RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO

Reestruturar o portal da Assembleia, aprimôrarido sua usabilidade, acéssibilidade e interatividade,
possibilitando maior transparência e melhor acompanhamento do trabalho da Casa.

Definir a governança e a estrutura necessária ao funcionamento do portal, para sua atualização -e
interatividade com os usuários; identificar boas práticas -e analisar a possibilidade de sua adaptação
ao portal; levantar público-alvo e serviços de interesse;levantaros dados a serem disponibilizadoi
e respectivos formatos; adotar as ferramentas necessárias à melhoria da divulgação e: participação.

Melhor relacionamento da Assembleia com -a sociedade; tom alto nível de informação,
transparência e interatividade; maior participação -da sociedade na proposição, monitoramento e
avaliação de políticas públicas e no acompanhamento das atividades parlamentares. --	-	-

COMUNICAÇÃO

[E flãflia

PRINCIPAL
OBJETIVO

ESPECIFICAÇÃO
(ESCOPO)

PRINCIPAIS
RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO

	r&..' 	J/JJ

Ampliar o alcance das ações de capacitàção internas e externas por meio da Educação a Distância.

Organizar e -oferecer cursos a distância para servidores, agentes municipais e outros segmentos
interessados; criar e manter / otsite de educação para a cidadania, oferecendo um ambiente virtual
para simulação do funcionamento da Assembleia; sistematizar o registro e a disponibilização das
ações de capacitação e eventos da Escola do Legislativo em meio eletrônico; promover o uso
integrado das redes sociais. - -	 -	 - -	--	-

Disseminação de temas estratégicos para o Legislativo; ampliação das ações de educação para a
cidadania; sociedade mais próxima do Legislativo.	----

RECURSOS HUMANOS
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PRINCIPAL
OBiETIVO

ESPECIFICAÇÃO
(ESCOPO)

PRINCIPAIS
RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO

Promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento profissional dos servidores, o aprimoramento
do corpo gerencial e a integração dos quadros funcionais da Casa.

Analisar o perfil dos atuais ocupantes de cargos e funções; mapear competências críticas e
necessidades de treinamento; defibir procedimentos de capacitação gerencial ë técnica,
identificando temáticas estratégicas e conjunturais de interesse da Assembleia; organizar e
oferecér programas internos e externos e estabelecer parcerias interinstitucionais adequadas às
necessidades da Casa; avaliar experiências bem-sucedidas na área de certificaçãb de
competências.

Corpo gerencial e servidores capacitados para o exercício competente de suas funções; melhor
aproveitamento do potencial dos servidores; maior integração entre servidores efetivos e de
recrutamento amplo; melhoria da gestão da Assembleia, do clima interno e da produtividade.

RECURSOS HUMANOS
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PRINCIPAL
OBJETIVO

ESPECIFICAÇÃO
(ESCOPO)

PRINCIPAIS
RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO

Racionalizar e melhorar a qualidade do gasto da Assembleia.

Implantar a gestão de custos setoriais; intensificar a aplicação de critérios de austeridade na
aprovação e redução de gastos referenciados em metas anuais; implantar gestão de custos
setoriais, com foco na melhoria da qualidade do gasto; estabelecer indicadores que permitam a
comparação com as demais casas legislativas estaduais; instituirórgão de controle interno, nos
termos das especificações do Tribunal de Contas do Estado; realizar inspeções periódicas; elaborar
relatórios de auditoria; divulgar resultados da execução tígica e financeira do orçamento da
Assembleia, de forma acessível e compreensível à sociedade.

Mapeamento de custos setoriais; análise de custos e benefícios; adoção de medidas corretivas;
cumprimento da exigência constitucional de controle interno; divulgação do orçamento da
Assembleia.

EFICIÊNCIA DA ALMG



PRINCIPAL
OBJETIVO

ESPECIFICAÇÃO
(ESCOPO)

[PRINCIPAIS
RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO

Implantar programa de sustenta bilidade ambiental na Assembleia..:

Realizar um diagnóstico global do impacto das atividades da Assembleia no meio: ambiente;
analisar alternativas para reduzir esse impacto em cada setor ou atividade da Casa Implantar
programas de conscientização e mudança de rotinas, com vistas à incorporação de práticas
sustentáveis; identificar ações de divulgação dessas práticas junto a outros órgãos públicos e à
sociedade.	.

Criação de um ambiente interno cooperativo é favorável às práticas sustentáveis; inserção da.
Assembleia entre as instituições de vanguarda no tratamento das questões ambientais; e obtenção
de efeito multiplicador junto a outros órgãos públicos e à sociedade.

EFICIÊNCIA DA ALMG
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PRINCIPAL
OBJETIVO

á-

ESPECIFICAÇÃO
(ESCOPO)

PRINCIPAIS
RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO

Aprimorar o sistemade avaliação, visando garantir o cumprimento de metas individuais e
setoriais, alinhadas com o Direcionamento Estratégico.

Criar, acompanhar e avaliar metas individuais e setoriais de desempenho; vincular recompensas
a resultados.	.

Cumprimento de metas :individuais e setoriais acordadas; melhoria da produtividade; aumento
dos níveis de desempenho dos servidores e da articulação entre os setores.

RECURSOS HUMANOS


