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AIN – Avaliação de Impacto Normativo
AIL – Avaliação de Impacto Legislativo
Alego – Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
BSC – Balanced Scorecard
CGE – Controladoria-Geral do Estado
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
CPE – Comissão de Planejamento Estratégico
CTPE – Comissão Técnica de Planejamento Estratégico
DOE – Diário Oficial [do] Estado
FCPE – Funções Comissionadas do Poder Executivo 
GECAT – Gerência de Controle de Atos
GAAL – Gerência de Apoio Administrativo e Logístico
GCL – Gerência de Consolidação da Legislação
GERAT – Gerência de Redação e Revisão de Atos
GGDP – Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
GPDOA – Gerência de Protocolo, Documentação e Arquivo
GPF – Gerência de Planejamento e Finanças
GTIL – Gerência de Tecnologia da Informação em Legislação
IMB – Instituto Mauro Borges
MAP – Mapeamento de Perfil por Competências
PPA – Plano Plurianual
SEAD – Secretaria de Estado da Administração 
SECC – Secretaria de Estado da Casa Civil
SEDS – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
SEGOV – Secretaria de Estado do Governo
SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
SGI – Superintendência de Gestão Integrada
SIC – Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
SLAT – Superintendência de Legislação, Atos Oficiais e Assuntos Técnicos
SWOT – Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).
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PRIMEIRAS
PALAVRAS
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Historicamente, desde a sua criação, a Secretaria de Estado da Casa Civil 
– SECC teve e tem por vocação legal a elaboração, a gestão e a guarda de 

à sua vocação primária, o que tem levado à dispersão e, consequentemente, ao 

1 impondo, 

pessoal e de outras despesas correntes

apresentados no Plano de Governo, especialmente com relação a participação 

1 Decreto nº 9.392, de 21 de janeiro de 2019, prorrogado pelo Decreto nº 9.481, de 22 de julho de 2019.
2 Decreto nº 9.376, de 2 de janeiro de 2019.



3

O momento de discussão do presente documento se mostrou oportuno e 

, do Painel de Modelo de 

da SECC

6

Paralelamente, o Programa Compliance Público

3 Portaria nº 1.106, de 20 de setembro de 2019.Revogou a Portaria nº 609, de 9 de abril de 2019, prejudicada em razão da publicação da Lei nº 20.491/2019, que alterou de 

4 Processo SEI nº 201900005011583.
5 Processo SEI nº 201900005018482.

organização (ENAP, 2019).
7  Processo SEI nº 201911867001806.
8  Sistema que será responsável pela gestão dos cadastros de leis e infralegais.
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Provocou-se, internamente, um movimento de engajamento mediante o 

10, que se encarregou do mapeamento dos 

11

que permite a manutenção de constante diálogo nas diversas áreas de atuação 
estatal e, agora, com canais abertos e colaborativos aos diversos estratos sociais, 

10 Portaria nº 1.198, de 7 de outubro de 2019.
11
12  Processo SEI nº 201900013001596.



APRESENTAÇÃO



dinâmica política e social, a Secretaria de Estado da Casa Civil tem o dever de 

posicionando-se ativamente na construção de diálogos com as demais pastas 



16

termos de conectividade, celeridade, comunicação entre as diversas pastas 

aos envolvidos, para que Goiás seja inclusive um estado atrativo e seguro para a 



Somos todos apenas parte de um todo, de um projeto maior e integralmente 



METODOLOGIA



entre as suas diversas unidades, o estabelecimento claro das margens de contribuição 
de cada uma das unidades e seus colaboradores, a avaliação dos controles internos, o 

13 à Comissão 

, teve como público a 

15  Realizada entre os dias 03/06 e 14/06/2019.
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Para gerar o engajamento e a participação de todos os servidores na construção do Plano 

Fonte 1





ANÁLISE DE 
AMBIENTE



QUESTIONÁRIO
INTRANET 

CAIXA DE 
IDEIAS

QUESTIONÁRIO 
INTERNET 

160 servidores

63 respostas

160 servidores

usuário



MATRIZ 
SWOT

AMBIENTE 
INTERNO

Compromisso dos servidores 
com o aprimoramento dos 
processos 
 
Preocupação com o 
esmero técnico dos atos e 
observância do princípio da 
legalidade 
 
Compromisso com a 
preservação da memória e da 
história legislativa do Estado 
de Goiás 

Preocupação com a 
conservação dos documentos 
e dos atos oficiais 
 
Repositório digital de dados 
legislativos preservados

Fragilidade na conservação e no compartilhamento dos dados

Deficiência dos sistemas de gestão do acervo legislativo

Reduzida acessibilidade aos portadores de necessidades 
especiais

Ausência de um quadro próprio de revisores e reduzido 
quadro de especialistas em legística

Ausência de avaliação de desempenho dos servidores

Ausência de gestão por competências

Pouca integração entre as unidades administrativas e entre os 
servidores

Inadequação entre os sistemas utilizados e a rotina 
estabelecida no órgão, o que dificulta o gerenciamento dos 
andamentos de procedimentos, dos servidores envolvidos, do 
tempo despendido, entre outros

Ineficiência da comunicação entre as áreas

Conservação e limpeza deficitárias

Alta rotatividade de pessoal



MATRIZ 
SWOT

AMBIENTE 
EXTERNO

Anseio de mudança por 
parte da sociedade para uma 
condução ética e responsável 
da gestão político-
administrativa

Novo cenário político regional 
e nacional

Respaldo governamental 
para uma gestão técnica 
preocupada na conformidade 
dos atos

Maior necessidade de 
assertividade e eficiência 
na formulação das políticas 
públicas

Capacitação pela Escola de 
Governo

Pouco conhecimento da atuação da Casa Civil  
por parte da sociedade

Ausência de interlocução entre os órgãos da 
administração direta e indireta na proposição de atos e 
iniciativas legislativas

Reflexos econômicos e estruturais causados pela 
pandemia de Covid-19

Crise fiscal

Inexistência, no âmbito da Escola de Governo, de 
programas de formação específicos às necessidades 
da atividade finalística da Casa Civil

Maior interação entre a gestão política e a técnica na 
condução das prioridades legislativas do governo

Pressão política e instabilidade  
da base de apoio legislativo



N

S

W E

REFERENCIAL ESTRATÉGICO
BÚSSOLA DO GESTOR 

URGENTE

IMPORTANTE

NÃO URGENTE

legislativo

consulta pública

uma rede de observação do impacto 
legislativo

Criar a unidade de apoio à análise 

populares

objetivas para a solução de problemas

Estado, mecanismos  
de avaliação do impacto normativo

que permitam maior compreensão da legislação

Promover cursos de capacitação em legística e 
seminários sobre avaliação de impacto normativo 

 1

Fonte 2



URGENTE NÃO URGENTE

NÃO IMPORTANTE

a produtividade

Criar mecanismos de integração 
dos servidores e proporcionar o 

Eliminar ou restringir  

Fonte 2





MISSÃO VISÃO VALORES
Conceitualmente, para 

como o educador e 

papel dentro da sociedade em 

Nessa esteira, a 
Secretaria de Estado da 
Casa Civil, ao apresentar 
sua missão, proclama seu 
compromisso de ser presente 

produção e na revisão de atos 

esses atos, quanto à sua 

social, para contribuir sempre 

implementação das políticas 

modo como a Secretaria 
de Estado da Casa Civil 
busca se ver e ser vista no 

Muito interessa à Casa 

na produção e na gestão 
de atos administrativos e 

seu interesse em promover 
o amplo e irrestrito acesso 
à legislação e, assim, 

popular na concepção 

essencialmente todas 

da Secretaria de Estado 
da Casa Civil, indicam 

impessoalidade, respeito 

credibilidade, inovação e 

São esses itens de 

da Casa Civil, como 

nos parâmetros que os 



30

QUESTÕES 
ESTRATÉGICAS
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e avaliação de políticas públicas?

propostas normativas?

SECC?

Como a SECC pode contribuir para o monitoramento e a avaliação das atividades de 

22  Proposta constante de alteração da estrutura administrativa. Processo SEI nº 202000013000763.



? 

da intersetorialidade das políticas públicas, da adequação ao Plano de Governo e ao 

Casa Civil?

O ato normativo
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públicas, economistas, cientistas políticos e sociais?

públicas?

manual de procedimentos?

cumprimento dessa determinação constitucional?



sentido?

25 Proposta constante de alteração da estrutura administrativa. Processo SEI nº 202000013000763.



de políticas públicas, economistas, cientistas sociais, políticos?

estadual, a avaliação de impacto normativo?

intersetorialidade das políticas públicas, da adequação ao Plano de Governo e ao Plano 

revisão, consolidação ou revogação?

da análise de impacto normativo?

de banco de dados para a análise estatística, qualitativa e quantitativa das propostas 
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PERSPECTIVAS, 
DIRETRIZES 
E OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS



ÁREA-FIM

normativo

administração direta e indireta



internos, o estabelecimento de rotinas, a adequação e o aprimoramento de leis vigentes que tratem da 

das atividades, possibilitando o gerenciamento do andamento dos processos, os servidores envolvidos, 

28 Processo SEI nº 201900013002704.



direta e indireta

diretamente relacionado ao devido procedimento de elaboração das normas, observados os conteúdos 



ser suplantados com a adoção de cursos regulares em legística30

públicas31

SOCIEDADE

gestão normativa

compreensíveis ao cidadão comum

gestão normativa



regulamentação do Participa + Goiás



compreensíveis ao cidadão 

atuação moderadora em relação à sociedade, ao Estado e ao mercado, para a recepção dinâmica de 
demandas desses segmentos quanto e o consequente estabelecimento de oportunas políticas públicas 



33

PESSOAS

servidores, entre os 163 então lotados na Casa Civil, que procuraram algum tipo de capacitação, o que 

consultivos e deliberativos existentes.



, apesar da pouca quantidade de cursos voltados à 

36

36 Processo SEI nº 202000013000120.
37 Portaria nº 1.231, de 14 de outubro de 2019.



GESTÃO

comunicação

e considerar a maior participação dos servidores envolvidos e impactados diretamente nos processos 



comunicação

com 

Estado – CGE

38 Decreto nº 9.660, de 6 de maio de 2020.





INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS



Planejamento e Finanças, nos termos 



Programa Revisa Goiás

Elaboração do Manual de 
Procedimentos da Gerência 
de Redação, Atos Oficiais 
e Assuntos Técnicos

Confecção do novo Manual 
de Redação do Governo do 
Estado de Goiás

Regulamentação da Lei 
 

Otimização e 
aperfeiçoamento dos 
processos finalísticos

Criação do Fórum 
Estadual de Implantação 
de Avaliação do Impacto 
Legislativo

Criação de unidade de 
Monitoramento e Avaliação 
de Atos Normativos

Realização de parceria com 
o Poder Legislativo/Escola 
do Legislativo e a SEAD/
Escola de Governo para a 
implementação de cursos 
de Avaliação de Impacto 
Legislativo

Programa Legisla Goiás

Programa Participa + Goiás

Projeto Aplicativo  
Tá na Lei

Instrumentalização do  
acesso à legislação 
histórica

Promoção de campanhas 
de incentivo à saúde com 
o SESMT

Efetivar as ações do 
Programa MOVE Goiás/
SEAD

Implantação da gestão por 
competências

Melhoria do ambiente de 
trabalho

Promoção da capacitação 
com foco em legística e 
na avaliação de impacto 
legislativo

Incentivo ao engajamento 
e motivação dos 
servidores

Estímulo, no âmbito da 
estrutura complementar, 
ao sentimento de 
corresponsabilidade na 
permanente avaliação dos 
servidores com FCPE 
atribuídas, utilizando a 
metodologia MAP/SEAD

Aprimoramento da 
comunicação interna

Estimular uma relação 
dialógica e participativa 
entre os servidores

Criação de unidade 
de implementação da 
gestão estratégica e 
acompanhamento do PPA 
no âmbito da GPF

Execução da Política da 
Gestão de Riscos por 
meio do Comitê Setorial 
de Compliance Público da 
SECC

Instituição do Plano Anual 
de Aquisições com a 
participação de todos os 
servidores

Digitalização dos Diários 
Oficiais do Estado 

ÁREA-FIM SOCIEDADE

PERSPECTIVAS
PESSOAS GESTÃO





MAPA ESTRATÉGICO 
SECC 2019-2022
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Ser presente no assessoramento 

atos administrativos e normativos 
quanto no monitoramento dos 

durante a sua elaboração e a sua 

MISSÃO



de atos administrativos 
e normativos, de amplo 
e irrestrito acesso à 
legislação, mediante a 

VISÃO



• Ética

• 

• 

• 

• 

• 

• Credibilidade

• 

VALORES



PERSPECTIVA  
ÁREA-FIM

DE1. Gerir atos administrativos e normativos com excelência

normativos

arcabouço normativo

no âmbito da administração direta e indireta



PERSPECTIVA 
SOCIEDADE

DE2.  Fomentar a participação social

social na elaboração e gestão normativa

processo legislativo mais compreensíveis ao cidadão comum

sociedade civil



PERSPECTIVA PESSOAS

PERSPECTIVA GESTÃO

DE3.  Valorizar as pessoas

DE4.  Buscar excelência na gestão
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Portaria nº____, de___de___________2020

O SUPERINTENDENTE DE LEGISLAÇÃO, ATOS OFICIAIS E ASSUNTOS TÉCNICOS, da 

RESOLVE:



61

na produção de atos administrativos e normativos quanto no monitoramento dos impactos por eles 
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ANEXO I
TRILHA DO PLANEJAMENTO EM IMAGENS

1

Fonte 3



 

Fonte 4



Fonte 5 Fonte 6
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Fonte 7





























ANEXO II
QUESTIONÁRIOS
1 - Questionário Interno – SGI/Comunicação

2 - Questionário Externo – SGI/Comunicação

da Casa Civil?



3 - Questionário Comissão Técnica de Planejamento Estratégico

VAMOS CONSTRUIR UMA NOVA CASA CIVIL JUNTOS?



ANEXO III
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA  
DOS QUESTIONÁRIOS
Figura  - Nuvem de palavras com os maiores problemas na visão dos servidores

Fonte 21



 

Fonte 22
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Fonte 23



58%

55%

24%

10%

11%

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA QUESTIONÁRIO 
EXTERNO – SGI/COMUNICAÇÃO

 1

8%

34%

Pergunta 1. Você conhece as atividades 
da Secretaria de Estado da Casa Civil?

Pergunta 2. Qual informação você já 
buscou na secretaria ou no site? 

pensão ou assunto diversos

Busquei por outros motivos

Fonte 24

 

Fonte 25



Pergunta 3. De 1 a 5, qual a nota você atribui ao 
atendimento e ao site da Casa Civil? 

 3 - Nota atribuída ao atendimento

Fonte 26
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Gerente da Secretaria-Geral 

 

 

 
 

 

 

Gerente de Planejamento e Finanças 

 

Gerente de Compras Governamentais 

 

 

 

 

 

 





G O V E R N O  D O  E S TA D O

Somos todos

GOIAS


