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BATALHAS RESULTADOS-CHAVE INICIATIVAS

Coordenar as 
ações de 

governo de 
forma eficaz

Implementar o Plano Estratégico Institucional em todas os 
órgãos e Entidades de Estado

• (CASA CIVIL | CGE) Formalização do Pacto de Resultados baseado nos resultados chave do Plano Estratégico de Estado
• (CASA CIVIL) Consolidação do ciclo de implementação, monitoramento e avaliação do modelo de governança do Plano Estratégico com o desenvolvimento de Painel 

de Prioridades do Estado
• (SEGPOG) Utilização do Observatório do Estado para a tomada de decisão e integração com o Painel de Prioridades do Estado
• (CASA CIVIL) Implementação de planos estratégicos institucionais nos órgãos e entidades do Estado
• (SEPOG) Uso de Plataforma EAD para capacitação e extensão educacional dos servidores nas áreas de planejamento e afins

Implantar 3 projetos pilotos para avaliação de impacto de
políticas públicas

• (CASA CIVIL) Definição de metodologia e aplicação de avaliação continuada das políticas públicas previstas nos projetos prioritários do Plano Estratégico

Ser 
referência 
nacional no 

enfrentamen
to a 

corrupção

Implementar Plano de Integridade em todos os 
órgãos/secretarias do Estado

• (CGE) Implantação do Programa de Integridade da Administração Pública Estadual Direta e Indireta – PROIN

Ser referência em transparência a nível nacional
• (CGE) Ampliação da participação do cidadão por meio de canais de comunicação
• (CGE) Remodelagem do Portal da Transparência a fim de torná-lo mais atrativo e didático ao cidadão
• (CGE) Criação do Comitê de Transparência do Estado de Rondônia

Executar 100% das medidas previstas no pacote de medidas 
anticorrupção de RO

• (CGE) Criação do Fundo Estadual de Combate a Corrupção
• (CGE) Formalização e Implementação de Acordo de cooperação entre a CGU e Ouvidoria Geral do Estado para criação do Sistema E-OUV (unificação das ouvidorias 

estaduais)
• (CGE) Implementação de lei que disciplina e monitoramento das relações de conflitos de interesses no Estado de RO

Aumenta
r a 

eficiência 
e a 

qualidade 
da 

prestação 
do serviço 

público 
com o uso 

de 
tecnologia

Reestruturar as principais carreiras e cargos do serviço
público com base em tecnologia e meritocracia

• (SEGEP) Criação de Banco de competências
• (SEGEP | CGE) Proposição de melhorias nos mecanismos de avaliação de desempenho do Estado
• (SEGEP) Elaboração e implementação de norma para dimensionamento de força de trabalho
• (SEGEP) Definição e regulamentação de novas carreiras para atuarem em regime de home office
• (SEGEP | CGE) Realização de avaliação continuada para ingresso e permanência de colaboradores em cargos de direção, chefia e assessoramento
• (CGE) Definição de critérios para ingresso em cargos comissionados estratégicos do Estado

Integrar todos os serviços públicos acessados de forma
remota pelo cidadão

• (EPR) Implantação do portal de serviços do Estado para o cidadão (Plataforma de Governo Digital) 
• (EPR) Implementação de melhorias tecnológicas para serviços ao cidadão
• (EPR) Implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

Aumentar o alcance da INFOVIA
• (EPR) Expansão da Infovia para a fase 2
• (EPR) Expansão via redundância do Data Center

Garantir o 
equilíbrio 

das contas 
públicas

Aumentar o investimento próprio de 7.8% para 10%

• (SEFIN) Integração dos sistemas financeiro e orçamentário – novo SIAFI
• (SUGESP) Automação de processos corporativos com Enterprise Resource Planning (ERP) 
• (SUGESP) Utilização do Observatório de Despesas Públicas como unidade ativa de monitoramento dos gastos públicos do Estado – “economia inteligente”
• (EPR/SEPOG) Implantação de soluções em tecnologia para a otimização dos recursos do Estado
• (SEPOG) Aprimoramento de metodologia de Planejamento e Execução Orçamentária do Estado com avaliação e monitoramento 
• (SEPOG/SUPEL) Implementação de novo modelo de gestão de compras e contratos
• (SEFIN) Automatização dos processos da dívida pública 

Implantar e estruturar a central de captação de recursos do 
Estado

Aumentar a autonomia fiscal de 55% para 60%

• (CASA CIVIL | SEDI | SEPOG) Implantação de núcleo central de captação de recursos com formação de equipe com expertise para essa finalidade e disponibilização de 
servidores por órgãos interessados

• (SEFIN) Implementação do Programa de Estímulo à Conformidade Fiscal do Contribuinte - FISCONFORME
• (SEFIN) Atualização e integração do Sistema de Tributação, Arrecadação e Fiscalização
• (SEFIN) Implantação de novo modelo de fiscalização com uso de solução de pesagem dinâmica de cargas
• (SEFIN) Retomada e remodelagem do Nota Legal Rondoniense
• (SEFIN) Integração dos Postos Fiscais do Estado com o Brasil ID
• (SEFIN) Revisão de gastos tributários (benefícios fiscais)
• (SEFIN) Modernização da cobrança do Estado (administrativa e judicial)

Aumentar a utilização de cada fundo

• (CASA CIVIL | SEPOG) Realização de diagnóstico de legislação, sobreposições e utilização de todos os fundos do Estado
• (SEPOG) Estruturação de Central de Projetos com formação de equipe com expertise para essa finalidade e implementação e monitoramento de banco de projetos
• (SEPOG) Estruturação de núcleos de projetos regionais
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