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Mensagem da secretária 

  É com satisfação que apresentamos o Planejamento Estratégico da Secretaria de Estado 

da Administração, para o período de 2021-2023, fruto de um trabalho coletivo, democrático e 

participativo,  envolvendo  todos  os  servidores  da  Secretaria,  que  comprometidos,  se 

disponibilizaram a participar e sonhar com uma nova SEAD.

  A  partir  do  Planejamento  Estratégico  foi  possível  reformular  nossa  missão,  visão  e 

valores, que serão norteadores para alcançarmos nossos objetivos e metas, imprescindíveis 

ao  sucesso da Secretaria.

  Este  planejamento  estratégico  nos  permitirá  apontar  caminhos  mais  claros,  sólidos  e 

precisos  à  boa  governança,  possibilitando  o  engajamento  de  todos os  servidores.  Esperamos 

que  as  diretrizes  traçadas  neste  planejamento  estratégico  venham  consolidar  os  serviços 

públicos prestados ao cidadão amapaense.
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1. APRESENTAÇÃO DA SECRETARIA 

1.1. Identificação 

Fonte: Decretos GEA. 

 

 

Identificação 
Poder: Executivo Data de criação: 1997  
Nome completo: Secretaria de Estado da Administração CNPJ: 11.778.653/0001-12 

 Denominação abreviada: SEAD  Data de criação: 1997 

Código na Loa: 13101 
  Situação Operacional: Em atividade  
Natureza jurídica: Órgão da Administração Pública 

Atividade Principal: Eixo Gestão e Finanças/ Gestão de Pessoas, Patrimônio, Logística e Documental. 
Código do Cnae: 8411- 6/00 
 
Contatos 
Telefones de contato: (96) 3084 – 8000/8002 
Endereço postal: Av. FAB, 87- Centro Administrativo – Macapá-AP- CEP. 68900- 073 
Página na internet: sead.portal.ap.gov.br 
Acesso ao cidadão: https://sead.portal.ap.gov.br/faleconosco   
  Normas de criação: Decreto Estadual Nº 0148 de 23 de janeiro de 1998. 

Normas relacionadas à gestão e estrutura: Decreto Estadual nº 0148, de 23 de janeiro de 1998 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade: Departamento de Imprensa Oficial, site 
da Secretaria. 

Códigos e nome da Unidade Gestora no SIAFE: 
Órgão: Secretaria de Estado da Administração Cód.: 130101 Unidade Gestora Orçamentária             
Cód.: 13101 
 Normas Regulamentares e Regimentais  
Decreto nº 0422 de 09 de abril de 2019 – aprova o regulamento da Secretaria de Estado da 
Administração e dá outra providencias. 
Lei nº 0638 de 14 de dezembro de 2001 - Dispõe sobre a alteração do art. 25, da Lei n. º 0338, de 16 
de abril de 1997 e dá outras providências. 
Lei nº 0338, de 16 de abril de 1997 - Dispõe sobre a Organização do Poder Executivo do Estado do 
Amapá e dá outras providências 
Decreto nº 0148, de 23 de janeiro de 1998 – Dispõe sobre a regulamentação da Secretaria de Estado 
da Administração, revogado a partir de 09 de abril de 2019. 
Decreto nº 1598, de 03 de maio de 2016 – dispõe sobre a Estruturação, a organização e administração 
do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento – SIGRH. 
Decreto nº 0001, de 02 de janeiro de 2017 – prorroga o prazo das gerências e dá outras providências.  
Número de Servidores/Colaboradores 
396 servidores lotados na SEAD e anexos. 

Perfil da secretaria 
Base de atuação: Gestão de pessoas, patrimônio, materiais e serviços do governo do Estado do Amapá 
Principal Traço da Cultura: Inovação 
A cultura da Instituição valoriza: Comprometimento 
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1.2. Apresentação: 

Apresentação dos nomes dos titulares de áreas estratégicas: 

Secretários: 

Suelem Amoras Távora Furtado - Secretária de Estado da Administração 

Regina Maria De Oliveira Duarte - Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas 

José Marlúcio Alcântara De Almeida - Secretário Adjunto de Logística e Patrimônio 

Chefe de gabinete: 

Hannah Pires Cajueiro 

Assessorias:  

Assessoria de Desenvolvimento Institucional - ADINS 

Lucas Brochado Zepf 

Assessoria de Controle Interno - ACI 

José Alberto da Silva Torres Filho    

Coordenadorias: 

Coordenadora Administrativa Financeira - CAF 

Luizienis Amanajás Correia Farias  

Coordenadora de Gestão de Pessoas - CGP 

Astrid Maria Dos Santos Cavalcante 

Coordenador de Gestão Patrimonial e Logística - CGPL 

Jhonatan Costa De Almeida 

Coordenador de Sistemas Corporativos - COSIC 

Diego De Araújo Lima 
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2. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

2.1. Missão 

Formular, implementar, modernizar e gerir a política de Gestão de Pessoas, Patrimônio 

e Serviços corporativos do GEA, em benefício da sociedade. 

 
2.2. Visão 

Ser referência em governança e transformação digital no Brasil até 2030. 

 
2.3. Valores 

 
1 Inovação 

2 Transparência 

3 Gestão de alta performance 

4 Foco nas pessoas  

5 Responsabilidade social e ambiental 

 

2.4. Mapa Estratégico 
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3. ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – ADINS 

3.1. Atribuições da ADINS 

À ADINS compete coordenar e consolidar o planejamento, elaborar a proposta 

orçamentária, o controle orçamentário da Secretaria de Estado da Administração, consolidar o 

Relatório de Gestão Anual, promover o desenvolvimento de competências e habilidades das 

pessoas, a modernização da gestão no âmbito da instituição, desenvolver programas e projetos 

para a implementação de metodologias, técnicas e ferramentas no aperfeiçoamento dos 

processos e disseminar os conceitos de gestão por resultados. 

Além disso, é responsável pela consolidação, acompanhamento e assessoramento dos 

Relatórios Mensais, Fluxogramas e Procedimentos Operacionais Padrões, inserção de dados no 

Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá – SIAFE/AP, 

a exemplo da solicitação de cota orçamentária e suplementação, liberação de orçamento para 

empenho por meio da Nota de Reserva e o remanejamento orçamentário da Secretaria, bem 

como colaboração na elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA e Plano Plurianual - PPA.  

A Assessoria é responsável também pela orientação na formulação do Planejamento 

Estratégico da SEAD e, pensando nisso, a ADINS também está incluída na criação de novas metas 

e objetivos para impulsionar a gestão da Secretaria, visto ser um dos pilares para o seu 

desenvolvimento. Para poder fomentar essa evolução foi realizado o mapeamento da Matriz 

Swot, bem como suas ações estratégicas para alcança-los. 

3.2. Construção do Planejamento Estratégico – Forças, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças. 

Do ponto de vista interno, a ADINS possui como ponto forte uma equipe harmônica, o 

que contribui para a eficácia na comunicação e a eficiência no desempenho nas atividades. 

Outro ponto a ser destacado é a flexibilidade dos horários de trabalho que o setor oferece, 

possibilitando uma escala adaptável e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida do 

servidor. Ademais, tem-se a agilidade na resolução dos processos e documentos via sistema 

corporativo Prodoc, com média aproximada de apenas um dia para conclusão. Dessa forma, a 

assessoria participa ativamente nos diversos setores da SEAD, seja na pontualidade do retorno 

ou em sugestões para resolução de processos. 

Sobre os pontos que precisam de atenção para serem trabalhados, tem-se a dificuldade 

de alguns servidores em utilizar computadores, subutilizando seu desempenho, visto que a 

maior parte das atividades da ADINS é realizada eletronicamente, como tramitações de 

processos no sistema corporativo Prodoc, acompanhamentos e lançamentos no SIAFE/AP, 

webmail corporativo e elaboração de documentos na rede da Secretaria. 
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A deficiência na utilização de computadores e da rede é um ponto a ser trabalhado e 

melhorado, por meio de capacitações. Além disso, esse fator pode impactar na realização das 

tarefas e na proatividade para resolução dos problemas. 

Os membros que foram incorporados recentemente à ADINS ainda estão na fase de 

adaptação, o que pode ocasionar por vezes atrasos nos processos, tendo em vista que, para 

melhor alcance dos objetivos, deve-se ter amplo conhecimento das tarefas e responsabilidades 

do setor. Por outro lado, a chegada de novos servidores poderá alavancar a gestão, com 

sugestões pelas novas experiências profissionais, implementação de novas ferramentas e 

mecanismos para elevar os resultados. Para isso, foi pensado no aproveitamento desses novos 

servidores de carreira em cargos de confiança na ADINS, tendo em vista a memória e 

continuidade dos trabalhos desenvolvidos na SEAD. 

Pensando nisso, a ADINS iniciou a elaboração do Planejamento Estratégico da SEAD para 

os anos de 2021 a 2023, para que fossem renovados as metas e objetivos da Secretaria de Estado 

da Administração, assim como suas estratégias para os próximos anos, além de oportunizar uma 

revisão de sua Missão, Visão e Valores, com foco na gestão de alta performance.  

Nesse sentido, há uma oportunidade para o órgão, uma vez que a alta gestão da SEAD 

está disposta em colaborar no desenvolvimento do setor e consequentemente da secretaria 

como um todo. Outro ponto que pode favorecer o desenvolvimento da ADINS é conceder o 

trabalho em Home Office para alguns servidores, com o objetivo de reduzir custos e melhorar a 

qualidade de vida, tendo em vista que grande parte do trabalho executado pode ser feito 

eletronicamente. 

Por outro lado, destaca-se o problema na rede de internet, que prejudica o trabalho nos 

sistemas e impacta diretamente a ADINS, bem como todos os demais setores da SEAD. 

A Assessoria de Desenvolvimento Institucional mapeou os objetivos que pretende 

atingir até o ano de 2023, dentre eles está a revisão do Planejamento Estratégico 2021-2023 da 

SEAD de forma concomitante ao encerramento dos exercícios, realizando revisões periódicas 

até dez-2021 / Dez-2022 / Dez-2023. 

Desse modo, um dos objetivos da ADINS é promover a capacitação dos membros da 

equipe e da instituição como um todo, para enfrentar uma das fraquezas mencionadas, que é a 

dificuldade dos servidores na utilização de computadores e meios eletrônicos de comunicação. 

Para minimizar esse entrave, está em nosso planejamento a realização de, no mínimo, uma vez 

ao ano, uma capacitação para os membros da equipe. 

Essa assessoria irá realizar o acompanhamento e lançamento dos relatórios mensais de 

cada Coordenadoria por meio do SIAFE. O Lançamento dos dados será efetuado de acordo com 

cronograma estabelecido pela Secretaria de Estado de Planeamento - SEPLAN. Além disso, a 



 

12 
 

ADINS irá conduzir a consolidação do Relatório de Gestão Anual, e sua finalização dependerá 

das informações enviadas pelos setoriais. Dessa forma, o possível atraso dessas respostas é uma 

ameaça aos resultados desta assessoria, uma vez que só podem ser concluídas as produções de 

materiais quando ocorrer o devido repasse de informações. Posteriormente, é feito o envio 

definitivo aos órgãos de controle de acordo com o prazo estipulado pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Amapá -  TCE-AP. 

Outra meta estipulada é a finalização de todos os documentos e processos 

encaminhados para a ADINS via Prodoc, dando retorno aos setores no prazo máximo de 3 dias 

uteis. 

Em paralelo a todas essas ações, estima-se que até dezembro de 2022 seja realizado a 

revisão do Regulamento Interno da SEAD e de seu Organograma, para que sejam mais 

adequados à realidade desta Secretaria, de modo que contribua para o seu efetivo 

funcionamento. 

Vejamos abaixo, de forma compilada, todos os itens acima mencionados. 

 

3.3. Objetivos e metas 

  OBJETIVOS METAS 

01 Revisar o Planejamento Estratégico 2021-
2023 da SEAD Até Dez-2021 / Dez-2022 / Dez-2023 

02 Elaboração e controle do orçamento da 
instituição. 

Acompanhar de forma mensal as 
liberações de cotas orçamentárias e 
pedidos de suplementação. 

03 Promover a capacitação dos membros da 
equipe e da instituição como um todo 

Realizar, no mínimo uma vez ao ano, uma 
capacitação para a equipe. 

04 Acompanhar e lançar os relatórios 
mensais de cada Coordenadoria no SIAFE 

Lançar os dados mensalmente no SIAFE 
de acordo com cronograma estabelecido 
pela SEPLAN. 

05 Acompanhar e consolidar o Relatório de 
Gestão Anual 

Receber no prazo estipulado os relatórios 
que compõe o Relatório de Gestão Anual, 
fazer a consolidação de forma tempestiva 
e posterior envio em data a ser definida 
pelo TCE-AP. 

06 
Finalizar todos os documentos e 
processos encaminhados para a ADINS via 
Prodoc 

Concluir cada documento e processo no 
prazo máximo de 3 dias uteis. 

07 Revisar o Regulamento da SEAD Até Jun/2022 

08 Revisar o Organograma da SEAD Até Dez/2022 
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3.4. Matriz SWOT ADINS 

 

  FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS 
  FORÇAS FRAQUEZAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

01 União da equipe 
Dificuldade de alguns 
servidores em utilizar o 
computador 

Renovação dos servidores por 
meio do concurso realizado 

Escassez de recursos quando 
finalizar a verba do Covid-19 

02 Facilidade de comunicação Equipe antiga 
Inicialização do Planejamento 
Estratégico da SEAD para 2021-
2023 

Não envio das informações 
necessárias pelas 
Coordenadorias de forma 
tempestiva, na construção dos 
Relatórios Mensais, 
Planejamento Estratégico e 
Relatório de Gestão 

03 Flexibilidade 
Membros chave 
integrados 
recentemente à ADINS 

Alta gestão da SEAD disposta 
em colaborar no 
desenvolvimento do setor 

Troca de cargos importantes na 
alta gestão e setores estratégicos  

04 Assessoramento aos diversos 
setores da SEAD   

Home Office para alguns 
servidores, com o objetivo de 
reduzir custos e melhorar a 
qualidade de vida do servidor 

Problemas na rede de internet 
que atrapalham o trabalho nos 
sistemas 

05 
Agilidade na resolução dos 
processos e documentos via 
Prodoc 

      

06 Controle orçamentário da 
SEAD       

07 
Assessoria e Desenvolvimento 
no planejamento estratégico 
da Secretaria 
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3.5. Ações estratégicas ADINS 

 
 Ação Plano de ação Objetivo Início e final do projeto Responsável Como será executado 

01 

Consolidação e 
formatação do 
Relatório de Gestão 
anual 

Solicitar às coordenadorias o 
relatório mensal até o fim de 
cada mês para formatação e 
ajustes necessários. 

Apresentar aos órgãos de 
controle do Estado as metas, 
ações e objetivos alcançados 
pela Secretaria. 

Janeiro de cada exercício 
até data estipulada pelos 
órgãos de controle. 

Equipe ADINS 

 Por meio da 
consolidação do envio 
dos relatórios mensais 
de cada Coordenadoria. 

02 
Revisão do 
regulamento da SEAD 

Analisar em conjunto com 
todos os setores se no atual 
regulamento as atividades e 
atribuições condizem com a 
realidade.  

Avaliar se a atividade 
desempenhada de fato 
condiz com o regimento, e 
fazer a devida adaptação de 
acordo com as mudanças 
ocorridas.  

Março/2021 até 
Dezembro de 2021. 

Assessoria de 
Desenvolvimento e 
assessoria de 
planejamento 

 Reunião com as 
coordenadorias, 
Gabinete e Secretários 
para alinhar as devidas 
mudanças. 

03 
Revisão do 
Organograma da SEAD 

Realizar o levantamento com 
cada uma das coordenadorias 
para identificar a 
funcionalidade de cada setor.  

Readaptar o organograma 
para que possa expressar a 
realidade da secretaria. 

Fevereiro/2022 até 
Dezembro/2022. 

Assessoria de 
Desenvolvimento e 
assessoria de 
planejamento 

Reunião com os setores 
para identificar quais 
setores tem 
funcionalidade.  

04 
Avaliação e Revisão do 
PPA 2020 a 2023 

Identificar melhorias para 
serem definidas no Plano 
Plurianual. 

Revisar metas físicas e 
financeiras dos Programas e 
Ações da Secretaria. 

Janeiro/2021 até 
abril/2021. 

Assessoria de 
Desenvolvimento e 
assessoria de 
Orçamento 

Análise orçamentária 
para modificação das 
ações e programas. 

04 Lançamento dos 
relatórios mensais 

Inserir no SIAFE as 
informações enviadas pelos 
coordenadores, das metas 
físicas e financeiras dos 
programas e ações da SEAD. 

Acompanhar a execução dos 
programas e ações. Verificar 
se é necessário ajustes e 
modificações. 

Dia 30 de cada mês até o 
dia 10 do mês seguinte. 

Equipe ADINS  

Os gerentes de 
programa e ação farão a 
inserção das 
informações enviadas 
pelos coordenadores 
com acompanhamento 
da assessoria de 
planejamento. 
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3.6. Cronograma de execução das ações 

 

   Legenda:   iniciado  andamento   finalizado                 

                                                                            

Ação Duração  

Linha temporal 

2021 2022 2023 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Consolidação 
e formatação 
do Relatório 
de Gestão 
anual 

Anual                                             

Revisão do 
regulamento  

10 
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4. ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO – ACI 

 

A ACI tem suas atribuições dispostas no art. 9º do Decreto 0422 de 2018, que remete à 

Lei nº 2148 de 2017, tendo conceito e atividades descritas no art. 2º:  

“O controle interno do Estado compreende o plano de organização, 
métodos e procedimentos utilizados pela Administração para 
salvaguardar ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o 
cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos, verificar 
a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei, 
visando dar atendimento aos princípios constitucionais da 
administração pública. ” 

 

Para alcançar os objetivos trilhados por essa assessoria, foi estruturada a matriz Swot, 

com o objetivo de reconhecer quais são os aspectos de maior força e de maior fraqueza do setor, 

possibilitando assim o fomento das questões que precisam de atenção para serem trabalhadas 

e consequentemente aprimoradas, além das oportunidades para o crescimento da secretaria e 

mapeamento das ameaças, para que ações possam ser desenvolvidas para reduzir os riscos. 

Diante disto, é feito abaixo o detalhamento dos itens elencados na Matriz Swot. 

 

4.1. Forças. 

Mediante a proposta de trabalho desta assessoria, pode-se encarar como pontos fortes 

do setor, os seguintes: 

 

a) A experiência dos membros com controle interno, em iniciativa privada e pública, o 

que pode contribuir ainda mais para que o trabalho desempenhado por esta assessoria 

seja de fato eficaz, visto que estes servidores possuem know how e podem sugerir novas 

ferramentas de controle aos setores desta secretaria. 

b) O engajamento dos membros da ACI às leis, normas e regulamentos vigentes ao setor 

público, que pode contribuir significativamente no assessoramento às coordenadorias, 

núcleos, gerencias e a alta gestão da SEAD, para que as atividades desempenhadas 

tenham maior segurança normativa. Isso tudo permitirá uma maior aproximação aos 

setores, buscando opinar sobre a regularidade dos processos desenvolvidos, bem como 

atuar de maneira consultiva para sanar dúvidas e dar maior segurança na execução das 

atividades. 

c) Outro ponto a ser destacado é o conhecimento da equipe em metodologias de controle 

e gerenciamento de processos, que podem ser implementados na Secretaria de 
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Administração, ampliando o monitoramento processual da SEAD, com o objetivo de 

auxiliar de forma mais assertiva às decisões a serem tomadas. 

 

4.2. Fraquezas.  

É fato que a incorporação dos novos membros à ACI contribui significativamente para o 

desenvolvimento da secretaria, entretanto, buscando evidenciar, também, as fraquezas 

existentes neste setor, pode-se destacar: 

a) A integração recente à equipe de trabalho da SEAD pode ocasionar um período de 

adaptação mais extenso, impactando diretamente nos resultados. 

b) A falta de transição das atividades da equipe anterior desta ACI aos seus novos 

membros pode gerar um impacto na condução regular dos processos, visto que será 

necessário o mapeamento adequado das atividades anteriormente iniciadas, para que 

estas possam ser corretamente concluídas. 

c) A falta de experiência com a operacionalização dos sistemas utilizados pela secretaria, 

pode prolongar o tempo de adaptação dos novos membros da ACI as rotinas de 

trabalho, o que gera a postergação do prazo de conclusão de algumas metas. 

 

4.3. Oportunidades. 

Com a nova inserção da equipe da ACI, vislumbra-se muitas oportunidades de 

desenvolvimento que o setor pode promover à SEAD. A exemplo disso, podemos citar:  

a) O mapeamento dos principais erros formais e materiais nos contratos corporativos 

para sugerir formas mais adequadas de conduzir a produção desses contratos; 

b) Pode-se fomentar a aderência às leis, normas e regulamentos vigentes ao setor público 

nos demais setores da secretaria; 

c) Assessorar os setores na elaboração do Relatórios de Gestão anualmente, introduzindo 

um olhar mais gerencial para o relatório; 

d) A ACI pretende implantar metodologias de controle nos processos internos para que 

as atividades possam ser mensuradas e assim ter uma maior percepção dos resultados, 

bem como ter maior qualidade no repasse das informações aos gestores e órgãos de 

controle.  

 

4.4. Ameaças. 

O controle interno da SEAD planeja antecipar-se aos problemas que poderão surgir no 

decorrer de suas atividades, por isso, foram mapeadas algumas ameaças que podem impactar 
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nas ações programadas. Mediante isto, pode-se mapear as seguintes ameaças que podem ser 

encontradas:  

a) O não envio da documentação solicitada em sua integralidade ou fora do cronograma 

solicitado, o que pode gerar demora nos processos internos da assessoria e, 

consequentemente, na conclusão da formação de opinião instrutiva ou corretiva para 

um determinado processo; 

b) Devido às constantes alterações das instruções e determinações normativas dos órgãos 

de controle, há a possibilidade de os membros da ACI não estarem atualizados sobre 

leis, normas e regulamentos vigentes e aplicadas ao setor público. Num ambiente de 

controle em que um dos princípios mais observados é o da Legalidade, a forma de 

aplicação, condução e fiscalização do erário e processos em geral é de extrema 

importância para a Administração Pública. Esse controle é realizado com base em Leis, 

Normas e entendimentos jurisprudenciais e doutrinários atinentes à matéria. Por isso, 

diante da complexidade da matéria e multiplicidade de diretrizes que devem ser 

seguidas, aponta-se como ameaça ao setor; 

c) A falta de inclusão do controle interno aos processos internos pode acarretar fragilidade 

na condução dos processos. Diversos projetos e ações são conduzidos na secretaria, por 

isso, acredita-se que com a participação do controle interno desde o planejamento 

dessas ações até o controle posterior torna o processo mais seguro, mitigando erros. 

 

Com base no exposto acima, e com a iniciativa de reformulação da proposta de trabalho 

da Assessoria de Controle Interno, foram elaborados metas e objetivos a serem cumpridos ao 

longo do período proposto por este planejamento estratégico. Por conseguinte, se apresentam 

abaixo as metas e objetivos propostos para esta ACI.  

 

4.5. Objetivos: 

a) Emitir relatórios sobre os contratos corporativos vinculados à SEAD; 

b) Assessorar a alta gestão, coordenadorias e respectivas estruturas da SEAD; 

c) Atuar ativamente junto a todos os setores da SEAD para que os Relatórios de Gestão 

2020 e 2021 estejam em conformidade com o exigido pelo órgão técnico de controle 

externo (TCE/AP); 

d) Estreitar as relações das coordenadorias e suas ramificações a este setor; 

e) Buscar constantemente cursos ofertados pelos Órgãos de Controle. 

 

 



 

19 
 

4.6. Metas: 

a) Emitir relatório referente a todos os contratos corporativos vinculados à SEAD até o fim 

de 2021; 

b) Emitir, constantemente, relatórios embasados com as normas vigentes e emitir aviso 

aos setores pertinentes sobre atualização das melhores práticas de controle interno; 

c) Emitir relatório sobre aderência dos relatórios trimestrais elaborados pelas 

coordenadorias e apontar inconformidades para reposicionamento em até 30 dias após 

seu recebimento; 

d) Otimizar a difusão de informações aos setores da SEAD. 

 

Vejamos todas as ações mencionadas no quadro abaixo: 

 
4.7. Objetivos e metas 

  OBJETIVOS METAS 

01 Emitir relatórios sobre os contratos 
corporativos vinculados à SEAD. 

Emitir relatório referente a todos os 
contratos corporativos vinculados à SEAD 
até o fim de 2021. 

02 Assessorar a alta gestão, coordenadorias 
e respectivas estruturas da SEAD. 

Emitir, constantemente, relatórios 
embasados com as normas vigentes e 
emitir aviso aos setores pertinentes sobre 
atualização das melhores práticas de 
controle interno. 

03 

Atuar ativamente juntos a todos os 
setores da SEAD para que os Relatórios de 
Gestão 2020 e 2021 estejam em 
conformidade com o exigido pelo órgão 
técnico de controle externo (TCE/AP). 

Emitir relatório sobre aderência dos 
relatórios trimestrais elaborados pelas 
coordenadorias e apontar 
inconformidades para reposicionamento 
em até 30 dias após seu recebimento. 

04 Estreitar as relações das coordenadorias e 
suas ramificações a este setor.  

Otimizar a difusão de informações aos 
setores da SEAD. 

05 Buscar constantemente cursos ofertados 
pelos Órgãos de Controle.   
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4.8. Matriz SWOT ACI 

 

  FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS 
  FORÇAS FRAQUEZAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

01 
Experiência dos membros com 
controle interno em iniciativa privada 
e pública. 

Membros desta ACI integrados 
recentemente a equipe de 
trabalho da SEAD. 

Mapeamento dos principais erros 
formais e materiais nos contratos 
corporativos. 

Não envio da documentação 
solicitada em sua integralidade ou 
fora do cronograma solicitado. 

02 
Engajamento da assessoria às leis, 
normas e regulamentos vigentes e 
aplicadas ao setor público. 

ACI não estar atualizada sobre 
leis, normas e regulamentos 
vigentes e aplicadas ao setor 
público. 

Aderência às leis, normas e 
regulamentos vigentes e aplicadas 
ao setor público. 

Necessidade frequente de cursos 
de capacitação e atualização dos 
membros da equipe. 

03 
Conhecimento em metodologias de 
controle e gerenciamento de 
processos. 

Falta de transição de 
informações da equipe anterior 
desta ACI aos seus novos 
membros. 

Assessorar setores da SEAD na 
elaboração de Relatório de Gestão, 
introduzindo um olhar mais 
gerencial para o relatório.  

Falta de inclusão do controle 
interno aos processos internos.  

04   
Falta de experiência com a 
operacionalização dos sistemas 
utilizados pela secretaria.  

Implantar metodologias de 
controle nos processos internos.    
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5. COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA – CAF 

 

5.1. Estruturação da CAF 

A Coordenadoria Administrativa e Financeira - CAF é responsável por programar, 

coordenar, supervisionar, orientar e controlar a execução das atividades setoriais nas áreas de 

pessoal, tecnologia da informação, comunicações administrativas, material, patrimônio, serviços 

gerais, transporte, finanças, contratos e convênios de acordo com as normas estabelecidas pelos 

sistemas organizados, com vinculação de dois núcleos: 

Núcleo de Gestão Administrativa 

Núcleo de Contratos e Compras 

 

5.2. Construção do Planejamento Estratégico – Forças, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças. 

A CAF realizou o levantamento de informações pertinentes ao que se deve transformar 

para alcançar objetivos estabelecidos, metas estipuladas e também as estratégias que forem 

necessárias para o seu cumprimento. Foi desenvolvida a matriz SWOT da CAF, onde são 

apontadas as principais forças do setor, as fraquezas a serem corrigidas, as oportunidades que 

podem ser exploradas e as ameaças que devem ser prevenidas. 

Uma das vantagens desta Coordenadoria, é que seus servidores sempre estão 

disponíveis para atividades diversas, todavia a comunicação entre os colaboradores pode ser 

insuficiente, o que pode ocasionar entraves nas ações. Esse obstáculo pode ser resolvido com a 

implementação de uma ferramenta de organização on-line onde os servidores teriam acesso às 

suas demandas em qualquer lugar e a qualquer tempo. Diante disso, pretende-se que essa 

ferramenta seja implementada no primeiro semestre de 2021.  

Para isso, faz-se necessário treinamento periódico com a equipe, sejam eles presenciais 

ou virtuais. Entretanto, a resistência do público (interno e externo) à tecnologia, pode impactar 

significativamente nos resultados e bom funcionamento. Assim, é importante que seja 

fomentado na equipe a importância de sempre se manterem atualizados e dominarem as 

tecnologias disponíveis no trabalho. 

Nesse sentido, a chegada de novos servidores pode contribuir muito para a CAF, pois 

esta Coordenadoria é uma das responsáveis pelo apropriado funcionamento da Secretaria, 

tendo em vista que compete à CAF a administração dos contratos, da logística interna e 

melhorias na estrutura física da Secretaria.  

Por outro lado, a tarefa de melhorias físicas pode ser considerada uma das fragilidades 

que a coordenadoria encontra, pois a demanda de renovação do espaço físico da SEAD é grande 
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e, apesar dos esforços de trabalho em prol das melhorias, a SEAD não possui autonomia para a 

realização de obras, haja visto que somente pode realizar serviços de reparos e manutenção, 

sendo necessário a intervenção da Secretaria de Infraestrutura – SEINF, a qual compete autorizar 

modificações na estrutura física dos órgãos da Administração pública estadual para o melhor 

funcionamento.  

Nessa esteira, ressalta-se a importância da acessibilidade na SEAD. Pensando nisso, a 

CAF tem como sugestão a melhoraria da acessibilidade do segundo piso, com o objetivo de 

facilitar o acesso das pessoas com dificuldades de locomoção a esse espaço. Assim, a instalação 

de um elevador exclusivo seria de suma importância, em parceria com a Secretaria de 

Infraestrutura-SEINF. Além disso, pretende-se que a parceria e a realização do serviço sejam 

concluídas até o 2º semestre de 2021. 

Outros pontos positivos que podem ser considerados na Coordenadoria são o 

relacionamento interpessoal e a integração que a equipe possui, aliada com o compromisso e a 

vontade de expandir seus conhecimentos e habilidades. 

Em relação aos pontos fracos, tem-se o desconhecimento das atividades da secretaria, 

uma vez que com a chegada de novos servidores é necessário um período até sua ambientação. 

Para isso, a CAF tem como a meta a criação de um material de “boas vindas” aos novos 

colaboradores, com o intuito de apresentar em sua recepção explicações sobre o organograma 

e estrutura organizacional da SEAD. Pretende-se que esse material esteja disponível até fevereiro 

de 2021.  

Outro ponto importante é o dimensionamento da força de trabalho. Atualmente, a CAF 

possui muitos colaboradores lotados em suas unidades, todavia, ainda não foi possível avaliar as 

capacidades técnicas de cada um e promover as alterações de lotação, visando o melhor 

aproveitamento da força de trabalho para alcançar uma maior eficácia e eficiência em seus 

resultados sem sobrecarga de trabalho. Para que essa avaliação seja possível é necessário que 

se faça a atualização da ferramenta Banco de Habilidades e Conhecimentos – BHC, disponível 

para utilização por todos os servidores. Estima-se que esse Banco esteja devidamente atualizado 

até o 2º semestre de 2021. 

Ademais, faz-se necessário que a Secretaria se prepare com relação aos servidores que 

irão se aposentar nesses próximos anos. É necessário que passem por um período de transição 

para que sua aposentadoria não interfira no funcionamento do setor onde desempenham suas 

atividades.  

É imprescindível que o levantamento do dimensionamento da força de trabalho seja 

realizado, possibilitando assim a transição de atividades. Em vista disso, a meta é que esse 

levantamento tenha início em abril de 2021 e perdure até dezembro de 2023. 
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Destaca-se também, como benfeitoria, a criação de uma ouvidoria na SEAD para apurar 

possíveis problemas institucionais internos, com previsão de implantação até fevereiro/2021. 

É necessário ainda um espaço físico adequado para armazenar os materiais de consumo 

e de expediente da Secretaria. Pensando nisso, esta coordenadoria irá viabilizar com os gestores 

da SEAD um depósito até janeiro de 2021.  

Por último, é de suma importância que os gestores e fiscais de contrato tenham 

conhecimento de suas atividades para que possam desempenha-las da melhor maneira possível. 

Para que seja dirimida essa questão é necessário fornecer aos gestores e fiscais treinamentos e 

capacitações no início de uma atividade, construindo Cartilhas e Procedimentos Operacionais 

Padrões para auxilia-los em suas ações. 

Em relação às oportunidades que estão surgindo e nas quais pode-se tirar proveito, cita-

se a informatização dos controles processuais e o advindo da transformação digital que pode 

contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da Coordenadoria e da Secretaria, 

principalmente no período em que estamos inseridos, onde cada vez mais as atividades estão 

sendo desenvolvidas por meios eletrônicos. Além disso, o relacionamento que os gestores e a 

Secretaria como um todo vêm criando com os outros Órgãos da Administração Direta e Indireta, 

possibilita a troca de informações e casos de sucesso que podem servir de exemplo à SEAD. 

De forma mais sintetizada, segue abaixo os objetivos, metas e a matriz SWOT elaborados 

pela CAF: 

5.3. Objetivos e metas: 

 OBJETIVOS METAS 

01 Implantação de ferramentas de 
organização e comunicação on-line. 

Instituir ferramenta de comunicação a partir de 
janeiro de 2021. 

02 Fornecer treinamentos para o 
desenvolvimento da equipe. Periódico de três em três meses ao ano. 

03 Reestruturação física e de 
equipamentos da SEAD 

Melhorar a infraestrutura física, de 
equipamento e materiais da Secretaria, até 
dezembro de 2021. 

04 Integração dos servidores à SEAD 

Montar um material de apresentação da 
estrutura da SEAD para novos colaboradores, 
explicando a estrutura e como funciona o 
organograma da Secretaria até março de 2021. 

05 

Fornecer treinamentos para fiscais e 
gestores de contratos. Elaborar 
materiais de apoio para melhor assisti-
los  

Elaborar cartilhas, modelos e POP's para os 
fiscais e gestores até abril de 2021. 

06 Utilizar a ferramenta Banco de 
Habilidades e Conhecimentos – BHC 

Atualizar dados dos servidores no Banco de 
Habilidades e Conhecimentos – BHC até março 
de 2021. 
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5.4. Matriz SWOT CAF 

  
FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS 

FORÇAS FRAQUEZAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

01 Disponibilidade Comunicação Interna Capacitações presenciais e 
setoriais 

Resistência do público (interno e 
externo) à tecnologia 

02 Servidores recém-
empossados 

Infraestrutura (física, material e 
equipamentos) 

Informatização do controle de 
processos 

Fornecedores que em virtude de 
atraso nos pagamentos suspendem 
os serviços 

03 Relacionamento 
interpessoal 

Desconhecimento das atividades e 
sistemas da secretaria Transformação digital 

Órgãos de controle e 
assessoramento que algumas vezes 
possuem prazos de retornos muito 
extensos e comprometem a 
execução das atividades 

04 Integração da equipe Dimensionamento da força de 
trabalho 

Relacionamento SEAD/Gestão 
com os outros Órgãos da 
Administração Direta e Indireta 

Gestão dos anexos da SEAD que por 
estarem fora da estrutura física da 
SEAD acabam atuando como Órgãos 
independentes 

05 Compromisso Servidores em idade de 
aposentadoria 

Gestão SEAD que atua de forma 
participativa junto aos setores 
permitindo um diálogo 
constante 

  

06 Vontade de aprender e 
melhorar Falta de acessibilidade (2º piso)     

07   Ausência de ouvidoria      

08   
Falta de depósito físico para 
armazenar os materiais de consumo 
e de expediente 

    

09   Falta de transporte     

10   Desconhecimento dos gestores e 
fiscais de contratos de suas funções     
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5.5. Ações estratégicas planejadas para o período: 

PROJETOS/AÇÕES À SEREM 
REALIZADAS NO ÂMBITO DA 

SEAD - CAF 

MÊS/ANO 
2021 2022 2023 

Nº INTERNA JA
N

 

FE
V 

M
AR

 

AB
R 

M
AI

 

JU
N

 

JU
L 

AG
O

 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V 

D
EZ

 

JA
N

 

FE
V 

M
AR

 

AB
R 

M
AI

 

JU
N

 

JU
L 

AG
O

 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V 

D
EZ

 

JA
N

 

FE
V 

M
AR

 

AB
R 

M
AI

 

JU
N

 

JU
L 

AG
O

 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V 

D
EZ

 

1 

Manutenção dos 
contratos 
corporativos e 
administrativos 

                                                                        

2 
Manutenção e 
Reforma Predial                                                                         

3 
Aquisição de 
mobiliários e 
equipamentos                                                                         

4 
Reestruturação 
Rede Lógica e 
Elétrica                                                                         

5 

Qualidade de 
vida/motivação 
dos servidores da 
SEAD                                                                         

6 
Capacitação de 
Servidores                                                                         

7 
Digitalização de 
Processos - 2015 à 
2020                                                                         

8 

Gestão da 
Informação - 
Contratos 
Corporativos e 
Administrativos                                                                         

9 
Atualização Banco 
de Habilidades e 
Conhecimentos                                                                         

10 

Levantamento do 
dimensionamento 
da força de 
trabalho                                                                         
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6. COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – CGP 

6.1. Estruturação da CGP 

A CGP é a Unidade Central do Sistema Estadual de Gestão de Pessoas, responsável por 

formular políticas públicas, definir normas e coordenar as ações de planejamento, 

desenvolvimento, seleção de pessoas, gestão de carreiras e remuneração dos servidores no 

âmbito do Poder Executivo Estadual, em articulação com os órgãos setoriais de recursos 

humanos do Estado. Na sua estrutura organizacional, a coordenadoria é composta por 07 (sete) 

núcleos: NCP, NDP, NFP, NASF, NLP, NCONSIG e NPM. 

A CGP reuniu informações para contribuir com o Planejamento Estratégico – PE dos anos 

de 2021 a 2023. Nessas informações estão as fragilidades, as principais forças, possibilidades de 

crescimento e indícios de dificuldades que possam surgir.  Foram mapeadas as metas, objetivos 

e estratégias, para assim alcançá-los. 

 

6.2. Construção do Planejamento Estratégico – Forças, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças. 

Sobre os pontos fortes da CGP podemos citar o engajamento da equipe para o 

desenvolvimento da atividade. Entretanto, a comunicação entre os núcleos para o cumprimento 

das atividades pode ser um pouco deficitária, o que ocasiona a necessidade de melhorar as 

ferramentas utilizadas para tal comunicação, atreladas às inovações tecnológicas digitais que 

otimizem o tempo das atividades. Para isso, estipula-se que até o 1º semestre de 2021 novos 

mecanismos sejam implantados. 

O cumprimento dos prazos e respostas aos processos administrativos e judiciais são 

tempestivos, mas a instabilidade e lentidão no sistema de Internet e Rede podem impactar no 

resultado do setor. Isso pode ser resolvido com a utilização de processos on–line que otimizem 

as tarefas, solicitando sugestões da Coordenadoria de Sistemas Corporativos e 

acompanhamento das melhorias que podem advir para somar na atuação da CGP. Para isso 

deverá ser buscada a parceria com o PRODAP para que sejam implementadas melhorias na área 

tecnológica, bem como que seja realizada pela CAF a melhoria de nossa estrutura elétrica e de 

rede lógica com o objetivo de possibilitar soluções a curto e médio prazo, como limite até 

dezembro de 2022. 

Há um ambiente de harmonia e cooperação na coordenadoria, o que facilita a replicação 

de conhecimento e experiências, por isso será de suma importância a possibilidade de 

implantação de programa de capacitação de gestores com previsão para início do projeto em 

março de 2021, através de cursos feitos pela EAP e outras Instituições, inclusive on-line.  
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Um problema a ser enfrentado é a insuficiência de equipamento para atender a 

demanda na Gestão, por isso a CGP tem a intenção de solicitar equipamentos mais condizentes 

com a demanda do setor até dezembro de 2020. O entrave seria a falta de orçamento disponível 

para tal pleito, e por esse motivo, vislumbra-se que a atualização ocorra até dezembro de 2023.  

Outros problemas que devem ser resolvidos são os números reduzidos de scanners para 

digitalização que, consequentemente, acarretaria menos processos físicos sendo 

movimentados. Ademais, cita-se a falta de adequação no PRODOC para emissão de relatórios 

que permitam acompanhar o desempenho e a produtividade da equipe, e a melhoria do espaço 

físico que, no momento, está inadequado e será avaliado conjuntamente com os gestores da 

Secretaria, para que o espaço seja ajustado da melhor forma, até o segundo semestre de 2022. 

A CGP possui colaboradores com conhecimento técnico e experiência profissional, além 

de ter fácil acesso aos gestores, os quais possuem disponibilidade para resoluções de diversas 

situações. Dessa forma, tais fatos são considerados uma oportunidade que fortalece o canal de 

relacionamento da CGP com a alta gestão e com os demais poderes e órgãos do Governo do 

Estado do Amapá - GEA. A coordenadoria pretende manter as estratégias e buscar ampliá-las 

durante todo o período do presente planejamento, estabelecendo maior diversidade e formas 

de comunicação entre secretarias e poderes, além dos já implementados.  

Com a capacidade técnica, confiança e o poder de influência dos gestores da SEAD, a 

oportunidade de estabelecer novos convênios favoráveis ao servidor, como o plano de saúde, 

parcerias com faculdades entre outros, pode ser mais assertiva.       

A CGP busca a melhoria contínua no atendimento ao público, promovendo a gestão por 

projeto no desenvolvimento das ações locais, possibilitado a melhora do parque tecnológico e 

mobiliário da secretaria, além da realização de concurso público recente, que proporciona 

alavancar a profissionalização do Estado com novos colaboradores. 

Para que a alavancagem seja concreta, é necessário atuar na correção de tramitações 

de processos que estão sem a devida instrução; providenciar espaço físico apropriado para 

reuniões até o 1º semestre de 2021, considerando a questão sanitária no estado; instituir 

normas e procedimentos até junho de 2022; qualificar servidores para o manuseio das 

ferramentas tecnológicas até junho de 2021; fomentar a proatividade dos servidores; e finalizar 

os projetos iniciados. 

Com o exposto, pretende-se ensejar políticas de governo oportunizando uma 

participação mais efetiva nas tomadas de decisões através de novas ações, com o apoio e 

disposição dos gestores. A seguir, pode-se analisar de forma mais compactada e objetiva as 

pretensões de transformações e melhorias que a CGP vislumbra: 
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6.3. Objetivos e metas 

  OBJETIVOS METAS 

01 Melhorar a comunicação entre os 
Núcleos da CGP 

Implementar ferramentas de 
comunicação até o 1º semestre de 2021 

02 Implementar novas tecnologias nas 
atividades do setor 

Inserção de novas tecnologias na CGP 
com início em 2021 e implementação 
até dezembro de 2023 

03 Solicitar equipamentos mais condizentes 
com a demanda do setor 

Solicitação de renovação de 
equipamentos até 2021 

04 Manter o bom relacionamento com 
outros poderes e órgãos do GEA 

Durante toda a vigência do 
planejamento, viabilizar a melhor 
utilização dos canais de comunicação 
entre secretarias e poderes  

05 
Qualificação de servidores em programas 
e ferramentas tecnológicas, 
conjuntamente com a EAP 

Início em maio/2021 até dezembro de 
2023 

06 Avaliar com a gestão melhorias para o 
espaço de trabalho do setor Até o segundo semestre de 2022. 

07 

Manutenção e revitalização do Projeto 
Qualidade de Vida e o compartilhamento 
da experiência com outros órgãos do GEA 
para incentivar a implantação de projetos 
similares 

 Até dezembro de 2022 

08 

Formalizar convênios favoráveis ao 
servidor Ex: Plano de saúde faculdade. 
Academia, laboratórios, lojas, comércio 
local 

 Até dezembro de 2021 
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6.4. Matriz SWOT CGP 

 

  
FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS 

FORÇAS FRAQUEZAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

01 Engajamento da equipe para o 
desenvolvimento da atividade 

Deficiência na comunicação 
entre núcleos 

Inovações tecnológicas e digitais 
otimizando o tempo e serviço 

Instabilidade e lentidão dos 
sistemas (PRODOC, SIGDOCS, 
SIGRH, etc) 

02 
Cumprimento dos prazos e 
resposta aos processos 
administrativos e judiciais 

Instabilidade e lentidão no 
sistema da internet 

Inovação dos procedimentos on–
line 

Contingenciamento 
orçamentário e financeiro 

03 Ambiente organizado e harmônico 
Insuficiência de equipamento 
para atender a demanda na 
gestão. 

Possibilidade de capacitação 
através de cursos feitos pela EAP 
e outras instituições, inclusive 
on-line 

Falta de continuidade de projeto 
de governo 

04 Colaboradores com conhecimento 
técnico e experiência 

Número reduzido de scanner 
para digitalização 

Excelente relacionamento entre 
poderes e órgão do GEA 

Insatisfação do público em 
alguns atendimentos na SEAD 
(morosidade ou falta de 
resposta) 

05 
Acesso aos gestores com 
disponibilidade para resoluções de 
situações diversas 

Falta de adequação no PRODOC 
para emissão de relatório de 
gestão de documentos que 
permitam acompanhar o 
desempenho e produtividade da 
equipe 

Capacidade técnica, confiança e 
o poder de influência dos 
gestores da SEAD. 

Falta de pagamento dos 
fornecedores 
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06 
Utilização de ferramentas digitais 
para o desenvolvimento das 
atividades 

Espaço físico inadequado 
Formalizar convênios favoráveis 
ao servidor ex: plano de saúde e 
faculdade  

Sistema suscetível a invasão por 
meio da internet  

07 Melhoria contínua no 
atendimento ao público 

Tramitação de processos sem a 
devida instrução 

Política de governo 
oportunizando uma participação 
mais efetiva nas tomadas de 
decisões através de novas ações 

Deficiência de comunicação com 
outros órgãos 

08 Gestão por projeto no 
desenvolvimento ações locais 

Falta de espaço físico para 
reuniões, uma vez que não 
temos auditório e sala de 
reuniões adequadas 

Pré disposição dos gestores em 
efetivar a reforma da SEAD (física 
e tecnológica) 

Servidores suscetíveis de 
contaminação e risco de vida em 
função da pandemia da covid-19 

09 Melhoria do parque tecnológico e 
mobiliário 

Falta de normas e 
procedimentos     

10 Realização de concurso público e 
novas admissões de colaboradores 

Falta de qualificação de alguns 
servidores com o manuseio da 
ferramenta tecnológica  

    

11 Distribuição de tarefas Falta de proatividade de alguns 
servidores     

12 Expectativa de mudanças e 
crescimento motivam a equipe Falta de finalização de projetos     
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6.5. Ações estratégicas da CGP 

6.5.1. Implantação do ponto eletrônico 

Essa ação consiste na realização da coleta biométrica, treinamento, instalação de 

equipamento e início de registros para que ocorra a instalação e operacionalização do registro 

eletrônico de frequência em vários órgãos e entidades do GEA. 

Será realizado pela empresa Capital, juntamente com a Coordenadoria de Sistemas 

Corporativos, Coordenadoria de Gestão de Pessoas e demais Setoriais de Pessoal, com a 

realização da captura de biometria conforme cronograma, validação da coleta, integração dos 

sistemas de ponto eletrônico e SIGRH, instalação do equipamento de registro de frequência, 

customização do sistema, treinamento de chefias imediatas, usuários e setoriais de pessoal para 

operação do sistema, início do registro de frequência eletrônica, monitoramento e avaliação, 

solução de problemas, e por fim Relatório da Ação Realizada. 

6.5.2. Customização e desenvolvimento do sistema integrado de gestão de recursos 

humanos e folha de pagamento – SIGRH 

As ações e seus detalhamentos estão sendo realizadas de forma integrada com a COSIC, 

uma vez que as responsabilidades são compartilhadas. Compete à CGP as atribuições na área de 

negócios e à COSIC, na área de sistemas, pois existe a necessidade de customização e o 

desenvolvimento de diversas funcionalidades do SIGRH para atender a demanda da gestão de 

pessoas. Dentre essas demandas, será integrado: o Ponto Eletrônico com o SIGRH para que seja 

alimentado com informações de frequência do servidor automaticamente; criação de 

funcionalidade para avaliação de desempenho do servidor para fins de homologação de estágio 

probatório e progressão funcional; modernização no visual do portal do servidor para um 

ambiente mais expansivo e uso mobile; criação da funcionalidade de recadastramento de dados 

do servidor para realização de censos anuais; customização do modulo de licença prêmio no 

SIGRH para que possibilite a emissão de portarias de licença prêmio; adição no portal do servidor 

de nova funcionalidade que permitirá a consulta de vários demonstrativos de interesse dos 

servidores, incluindo mecanismo de disponibilização para pasta funcional para armazenamento 

de documentos pessoais e funcionais do servidor; implantação do modulo de Perícia Médica do 

SIGRH para uso do Núcleo de Pericia Medica da SEAD; implantação do modulo de Processo 

Seletivo do SIGRH para operacionalização dos concursos públicos do GEA, entre outras ações de 

importância para a automação da gestão de pessoas via SIGRH até setembro de 2021. 

 

6.5.3. SISOB - convênio próprio  

Possibilitar a assinatura de convênio entre o GEA e SISOB. O SISOB é o sistema 

responsável por recolher informações de óbitos dos cartórios de registro civil de pessoas 
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naturais do Brasil. Na SEAD, os dados do SISOB são utilizados para detectar o falecimento de 

servidores colaborando para uma melhor governança com informações mais ágeis para a 

suspensão de pagamento de remuneração, evitando processamentos indevidos de salários e 

outras verbas. 

6.5.4. Dimensionamento da força de trabalho 

Visa identificar a força de trabalho existente nas Secretarias contempladas para o 

estudo, para a melhoria na distribuição dos profissionais no GEA, conforme as competências e 

necessidades dos serviços demandados.  

O estudo buscará obter as ferramentas necessárias para a realização de tomadas de 

decisão tais como: melhorar a distribuição dos servidores necessários para a otimização do 

funcionamento dos setores, através da identificação dos déficits e excessos de pessoal 

existentes nos serviços oferecidos; identificar setores e serviços passíveis de redução de custo 

operacional e da folha de pagamento de pessoal; criar e padronizar uma base de dados 

consolidados que possa ser continuamente alimentada e otimizada, adaptando-a às novas 

necessidades das secretarias.  

A execução será realizada pelas secretarias de Saúde, Educação e Administração por 

meio de coleta de dados, organização e tratamento de dados e elaboração de painel de dados 

com início em 01/09/2020 e encerramento até 31/12/2022.  

6.5.5. Normas e regulamentações - Gestão de pessoas 

Consiste na realização de análise e emissão de atos regulatórios para normatizar a 

legislação para estabelecer critérios e procedimentos relativos aos direitos e deveres de 

servidores do GEA previsto na Lei 0066/93. Essa ação será toda elaborada pela Coordenadoria 

de Gestão de Pessoas, visando a análise e estudo da legislação, reuniões de alinhamento e 

emissão de minuta do ato, em um processo contínuo de organização da legislação que regem 

os servidores do GEA. 

6.5.6. Abono de permanência. 

Essa atividade será de simulação e implementação de Abono de Permanência com base 

na EC Nº 41/2003 com realização na SEAD, pela CGP. Tem o objetivo de estabelecer termo de 

cooperação para uso do Sistema SISPREV (Sistema de Previdência), para realizar o treinamento 

da equipe no uso do sistema e realização de simulação de Abono Permanência, regulamentar e 

normatizar o serviço, implantar os procedimentos e implantar em folha de pagamento os 

abonos de Permanência, com início em novembro de 2020 e duração contínua. 

 

6.5.7. Capacitação de líderes e Equipe 
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Ter uma equipe capacitada e motivada é fundamental para obter sucesso, pois quando 

o time está trabalhando adequadamente em conjunto, os resultados surgem mais rapidamente, 

além de ter um desempenho muito melhor. Isso significa que a capacitação é indispensável para 

aumentar a produtividade e impulsionar a Coordenadoria a alcançar os objetivos e metas 

planejados. Dentro deste contexto, a realização de capacitação continuada e a formação de 

gestores, são ações capazes de produzir resultados que tragam mudanças e avanços 

imprescindíveis para que a Secretaria alcance a excelência na prestação dos serviços. 

Assim, esta capacitação terá seu foco em quatro áreas específicas para líderes: 

 Comunicação e assertividade; 

 10 dicas de ouro da liderança 

 Feedback e resultados 

 Delegação e acompanhamento de tarefas. 

E três para equipes: 

 Ferramentas e sistemas de informática e tecnologias; 

 Redação oficial  

 Elaboração e gestão de projetos 

Além destas capacitações, a CGP pretende em parceria com a UPES realizar pesquisa de 

Clima e de necessidade de treinamentos para planejamento efetivo das ações até marco de 

2021, realizando capacitação continua até dezembro de 2023. 

6.5.8. Processo de Seleção Cargos Estratégicos de Gestão de Pessoas no GEA 

Essa atividade será de estudos de viabilidade de seleção dos gestores públicos da área 

de gestão de pessoas, demonstrando a importância de se ter na gestão pública um sistema que 

busque nas pessoas a competência não apenas técnico-teórico, mas a capacidade delas gerarem 

resultados dentro dos objetivos organizacionais, bem como trabalhar a gestão por competências 

na busca de resultados efetivos que impactem nos usuários de um modo geral e possibilitem o 

desenvolvimento da gestão de pessoas no GEA, apresentando uma proposta até dezembro de 

2021. 

6.5.9.  Gestão por Resultado 

É a Implantação de ferramenta de gestão dos resultados e criação de estratégia de 

acompanhamento das atividades para que a secretaria possa otimizar o acompanhamento das 

atividades/processos, aferindo a efetividade das ações e a produtividade dos agentes 

envolvidos, tendo início ainda em setembro de 2020 e com acompanhamento continuo das 

coordenadorias da SEAD e do Gabinete até 2023.  
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6.6. Cronograma de execução das ações 

 

AÇÃO 

What Why Where When Who How How much 

o que será feito? por que será feito? onde será feito? quando será feito? por quem será 
feito? 

como será feito? quanto vai custar? 

PLANO DE AÇÃO RESULTADO ESPERADO LOCAL DE 
REALIZAÇÃO 

QUANT. 
SERVIDORES 

Início 
(dd/mm/aaaa) 

RESPONSÁVEL COMO SERÁ FEITO? CUSTOS / VALORES 

IMPLANTAÇÃO DO 
PONTO ELETRÔNICO 

Realização da coleta 
biométrica, treinamento, 
instalação de 
equipamento e início de 
registros 

Para instalação e 
operacionalização do 
registro eletrônico de 
frequência 

DGPC 1.383 10 a 31.08.2020 

Empresa 
Capital/COSIC/CGP

/SETORIAIS DE 
PESSOAL 

Realização da captura de 
biometria conforme 
cronograma 

  
GABI 267 10 a 31.08.2020 
RDM 15 10 a 31.08.2020 

RURAP 327 10 a 31.08.2020 
SDC 98 10 a 31.08.2020 

Monitoramento e avaliação   SDR 304 10 a 31.08.2020 
SEAD 864 10 a 31.08.2020 

SECULT 114 10 a 31.08.2020 
Validação da coleta   SEDEL 59 10 a 31.08.2020 

SEED 14618 10 a 31.08.2020 
SEFAZ 317 10 a 31.08.2020 

Instalação do equipamento 
de registro de frequência 

  

SEINF 436 10 a 31.08.2020 
SEJUSP 356 10 a 31.08.2020 
SEMA 275 10 a 31.08.2020 
SEPIN 6 10 a 31.08.2020 

SEPLAN 181 10 a 31.08.2020 
SEPM 37 10 a 31.08.2020 
SESA 7631 10 a 31.08.2020 
SETE 211 10 a 31.08.2020 

Treinamento de chefias 
imediatas e RH´s para 
operação do sistema 

  

SETEC 39 10 a 31.08.2020 

SETRAP 359 10 a 31.08.2020 

SETUR 39 10 a 31.08.2020 

SIAC 575 10 a 31.08.2020 
SIMS 363 10 a 31.08.2020 

VICEGOV 10 10 a 31.08.2020 
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AGENCIA AMAPA 110 01 a 30.09.2020 
AMAPA TERRAS 57 2 a 30.09.2020 

ARSAP 23 3 a 30.09.2020 
CGE 132 4 a 30.09.2020 

DEFENAP 113 5 a 30.09.2020 
DETRAN 286 6 a 30.09.2020 

Treinamento do Setor de 
Pessoal para 

operacionalização do 
sistema 

  

DIAGRO 134 7 a 30.09.2020 
EAP 34 8 a 30.09.2020 

FAPEAP 11 9 a 30.09.2020 
FCRIA 244 10 a 30.09.2020 

HEMOAP 160 11 a 30.09.2020 
IAPEN 927 12 a 30.09.2020 
IEPA 182 13 a 30.09.2020 

Início do registro de 
frequência eletrônica   

IPEM 42 14 a 30.09.2020 
JUCAP 28 15 a 30.09.2020 

PGE 476 16 a 30.09.2020 
POLITEC 323 17 a 30.09.2020 
PROCON 34 18 a 30.09.2020 
PRODAP 90 19 a 30.09.2020 

Relatório da Ação Realizada   SVS 102 20 a 30.09.2020 
UEAP 329 21 a 30.09.2020 

CUSTOMIZAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 

DO SISTEMA 
INTEGRADO DE 

GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS E FOLHA DE 
PAGAMENTO - SIGRH 

As ações eram realizadas 
de forma integrada com a 
COSIC - tendo o 
detalhamento sido 
realizado em conjunto 

Conforme planejamento integrado com a COSIC 

DIMENSIONAMENTO 
DA FORÇA DE 

TRABALHO 

Melhorar a distribuição 
dos profissionais no GEA Melhor distribuição de 

pessoal e redução do 
custo da folha e 
pagamento 

SEAD, SESA e 
SEED X 

01.09.2020 a 
31.12.2022 

CGP/SEAD, SESA E 
SEED 

Coleta de dados 

x 

Definir o déficit de o 
excesso pessoal 
existentes nos serviços 
oferecidos 

Organização e tratamento 
de dados 

Elaboração de painel de 
dados 

Identificar as novas 
demandas de trabalho das 
secretarias e propor uma 
otimização das atividades 

Favorecer a tomada de 
decisão na gestão de 
pessoas da SEAD, com 
base em dados reais e 
consolidados 
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NORMAS E 
REGULAMENTAÇÕES - 
GESTÃO DE PESSOAS 

Realização de análise e 
emissão de atos 
regulatórios 

Normatizar a legislação 
para estabelecer 
critérios e 
procedimentos 
relativos e direitos e 
deveres de servidores 

CGP 10 30.11.2020 CGP/SEAD E PGE 

Análise e estudo da 
legislação 

x 
reuniões de alinhamento 

emissão de minuta do ato 

 ABONO DE 
PERMANENCIA  

Simulação e 
implementação de Abono 
de Permanência com base 
na EC Nº 41/2003 

Realizar na SEAD os 
procedimentos 
referentes ao Abono de 
Permanência 

CGP X 01 a 30.09.2020 CGP e NCP 

Estabelecer termo de 
cooperação para uso do 

Sistema SISPREV 

x 

realizar o treinamento da 
equipe para uso do sistema 
e realização de simulação 

de Abono Permanecia 
Regulamentar e normatizar 

o serviço 
implantar os procedimentos 

e implantar em folha de 
pagamento os abonos de 

Permanência 

Capacitação de líderes 
e equipe 

Capacitação em gestão e 
liderança, ferramentas 
tecnológicas. 
Comunicação e 
desenvolvimento de 
equipes 

Alcançar excelência na 
gestão e na 
performance da equipe 

EAP e outros 
instituições 
formadoras 

200 início 03/2021 
Coordenadorias e 

Gabinete/sead a ser definido 100.000,00 

Processo de Seletivo 
para Cargos 

Estratégicos - Gestão 
de Pessoas  

Realização de estudos 
para verificar a viabilidade 
de implantação de 
Processo Seletivo para 
Gestores de RH/Pessoal 
do GEA 

Alcançar excelência na 
gestão de pessoas no 
setor público por meio 
de seleção para cargos 
estratégicos na área de 
RH 

SEAD X início 03/2021 
CGP e 

Gabinete/sead 
a ser definido X 

Gestão por Resultado 

Implantação de 
ferramenta de gestão dos 
resultados e criação de 
estratégia de 
acompanhamento das 
atividades 

Otimizar o 
acompanhamento das 
atividades/processos, 
aferindo a efetividade 
das ações e a 
produtividade dos 
agentes envolvidos 

SEAD X início em 09/2020 
Coordenadorias e 

Gabinete/sead a ser definido x 
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7. COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL E LOGÍSTICA – CGPL 

7.1. Sobre a Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Logística – CGPL 

A Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Logística é diretamente subordinada ao 

Secretário Adjunto de Logística/SEAD. Compete a esta coordenadoria propor políticas públicas, 

definir normas, planejar, promover ações de gestão de patrimônio mobiliário, imobiliário, 

almoxarifado, abastecimento, comunicação administrativa e publicação de atos oficiais no 

âmbito do Governo do Estado do Amapá.  

7.2. Estruturação da CGPL 

Composta por 4 (quatro) núcleos. 

a) Núcleo de Administração Patrimonial; 

 Unidade Central de Almoxarifado; 

 Unidade de Bens Móveis; e 

 Unidade de Bens Imóveis. 

b) Núcleo de Gestão Documental; 

 Unidade de Normas e Procedimentos Documentais. 

c) Núcleo de Transportes; 

 Unidade de Controle e Gestão de Combustível 

d) Núcleo de Imprensa. 

 Unidade de Produção, Editoração e Revisão; 

 Unidade de Administração 

Quadro atual de servidores: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIDORES 

CGPL 4 

NGDA 12 

NAP 36 

NAP/UAC 15 

NAP/UABM 11 

NAP/UABI 10 

NTA 9 

NIO 20 

TOTAL 81 

SÍNTESE DE DADOS SERVIDORES 

NORMAL 23 

TELETRABALHO 17 

REVEZAMENTO 12 

APOSENTADORIA 8 

SEM ATIVIDADE 19 

ATESTADO 1 

AFASTADO 1 

TOTAL 81 
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Diante dos dados acima, surgiu-se a necessidade de reformular a estrutura da 

Coordenadoria para adequá-la às demandas, com redução de 33% do quadro para o alcance de 

melhores resultados. Assim, estima-se que essas melhorias sejam implementadas até 2022. 

7.3. Construção do Planejamento Estratégico – Forças, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças. 

Para o aperfeiçoamento das atividades institucionais e a gestão da SEAD, a 

Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Logística aproveitou a elaboração do Planejamento 

Estratégico – PE dos anos de 2021 a 2023 para realizar a listagem de informações sobre os 

entraves que impactam os procedimentos da CGPL, as forças que podem ser fomentadas, bem 

como as oportunidades identificadas, se antecipando às ameaças que surgem durante o 

andamento dos processos. Para tanto, elaborou-se uma matriz SWOT da CGPL, contendo 

também seus objetivos e metas. 

Inicialmente, pode-se citar como a boa qualificação dos profissionais deste setor 

contribuem para que a execução das ações ocorra da melhor maneira possível, contribuindo 

para que o tempo de resposta seja o mais célere possível. No entanto, esse resultado pode ser 

prejudicado diante da desatualização profissional, ocasionando falhas nos processos. A CGPL 

encara este item como um desafio a ser corrigido, oportunizando a criação de treinamentos 

para dar um melhor suporte aos colaboradores e profissionaliza-los, implementando ciclos de 

treinamentos até abril de 2022. 

Uma oportunidade que a CGPL pode tirar proveito é a fácil acessibilidade às assessorias 

da Secretaria, utilizando-se das ferramentas que são sugeridas, além de realizar reuniões 

sempre que necessário para estreitar o relacionamento e interagir de forma participativa sobre 

as demandas da SEAD. 

Outro ponto importante é a informatização dos documentos físicos, o que leva a 

secretaria a se adaptar à nova era digital e, consequentemente, desenvolver-se com a 

digitalização dos processos. Todavia, a falta de dados em tempo hábil para digitalização pode 

ocasionar perda do fluxo e desconhecimento procedimental. Para isso, a CGPL estima que sejam 

digitalizados documentos com mais agilidade e, se possível, transformados em Código QR até 

dezembro de 2021. Ademais, possibilitará uma melhora no tempo de resposta das demandas 

existentes, visto que a facilidade de localização de documentos digitais proporciona mais 

rapidez, desde de que os sistemas que viabilizam essa melhoria sejam eficazes. 

A ausência de fluxos definidos para a padronização das atividades pode ser considerada 

um empecilho para o avanço desta coordenadoria e, por conseguinte, aos serviços prestados 

pela SEAD, o que pode ocasionar vícios de interpretação e originar assunção de 
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responsabilidades que seriam estranhas à CGPL. Para orientar as ações que os servidores 

desempenham nessa coordenadoria, faz-se necessário a institucionalização de Procedimentos 

Operacionais Padrões e Fluxos redesenhados, com o auxílio da Assessoria de Desenvolvimento 

Institucional (ADINS), para contribuir no funcionamento mais eficiente do setor. Estima-se que 

serão inseridos até janeiro de 2021. 

Nessa esteira, esta coordenadoria possui poucos decretos e normas que regulamentam 

suas ações, alguns desatualizados. Logo, estabeleceu-se como ação de melhoria a readequação 

destes decretos e normas ao atual cenário de ações da CGPL, uma vez que a falta de atualização 

acarretará ações não moldadas nos parâmetros legais. O prazo de implementação é até 2021. 

Quanto à estrutura mobiliária, a CGPL dispõe de um excelente espaço, porém, 

subaproveitado, com estrutura mobiliária envelhecida, estrutura lógica mal distribuída e 

espaços mal dimensionados. Com isso, surge a necessidade da CGPL implantar novas tecnologias 

e ferramentas que possam dar auxílio aos servidores desta coordenadoria. Como exemplo cita-

se o drone, aparelhos de GPS, trena laser e unidades computacionais de alta performance. Todas 

essas ações de melhoria estão previstas até o final do ano de 2022. 

 

7.4. Objetivos e metas  

  OBJETIVOS METAS 

01 Criar ciclos de treinamentos Gerar facilitadores e disseminadores até 
04/2022. 

02 Montar mapa de datas de entrega Criar manuais de operações com datas 
para cada fase da demanda até 05/2021. 

03 Montar periodicidade de interação Implementar ciclos de reuniões ao longo 
de 2021 a 2023. 

04 Digitalizar mais em menos tempo Criar sistemas de banco de dados para 
consulta pública até 12/2021. 

05 Sintetizar fluxos e operações 
Montar manual (procedimentos 
operacionais padrões) mais detalhado e 
elaborado até 05/2022. 

06 Atualizar decretos e normas Montar manual de decretos e normas até 
02/2021. 

07 Integração de sistemas Um só sistema para patrimônio e um para 
o diário até 06/2022. 

08 Criar um ambiente confortável Mobília e espaço revitalizado até 05/2022. 
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7.5. Matriz SWOT – CGPL 

 
 

  
FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS 

Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças 

01 Profissionais qualificados Desatualização profissional e 
aversão ao novo 

Implementação de Treinamentos 
para a equipe Entraves nos processos e respostas 

02 Tempo de resposta otimizado Falhas processuais Utilização das assessorias da 
secretaria Prazo de retorno demorado 

03 Equipe participativa 

Conversas 
desnecessárias/discussões 
informais que geram resultados 
negativos 

Reuniões de interação   

04 Servidores novos (novo 
concurso) 

Desconhecimento dos 
procedimentos e sistemas de 
digitalização 

Novos servidores agregando para o 
crescimento do setor  Sistemas informatizados falhos 

05 Manuais operacionais Vícios de interpretação Ampliar o alcance e abrangência 
dos manuais operacionais   

06 Decretos e normas sobre 
patrimônio 

Decretos e normas 
desatualizadas 

Readequar decretos e normas aos 
novos procedimentos 

Atraso nas aprovações destas 
atualizações 

07 Sistemas de informação Os sistemas não possuem 
integração 

Criação de um único sistema de 
gestão 

Tempo para implantação destes 
sistemas pode ser demorado 

08 Boa estrutura Mobiliário envelhecido Reestruturação de pessoal e 
espaço Estrutura lógica 
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7.6. Estabelecimento de Macroestratégias e Macropolíticas 

As Macro estratégias e Macro políticas da CGPL estão alocadas para padronizações e 

otimizações das ações e atividades, a fim de ser uma coordenadoria informatizada e 

instrumentalizada, subsidiando as tomadas de decisões a nível de Secretaria e de Governo do 

Estado. 

7.6.1. Ações estratégicas 

Pontos a serem trabalhados para o desenvolvimento do setor: 

Desconhecimento de ferramentas administrativas, como o SIGA, e do planejamento 

estratégico anterior.  

Falta de habilidade na gestão do tempo, normalmente sobrecarregado por problemas 

que exigem ações imediatas, a CGPL acaba não dedicando tempo ao seu planejamento, o que 

faz com que suas ações sejam voltadas para o curto prazo. 

Estes itens reforçam a ideia de que o processo na CGPL deve ser simplificado. Para isso, 

faz-se necessário ações e atividades que otimizem e padronizem as respostas e resultados, ações 

estas a serem implementadas até 2021, como: 

Extinguir   a morosidade; aproveitar e otimizar o tempo de serviço; evoluir 

paralelamente com os sistemas de gerenciamento; eliminar a concentração e individualismo das 

ações; tornar a CGPL mais participativa; e fazer com que os gerentes de núcleos e chefes de 

unidades produzam um ambiente agregador. 

Hoje, o tamanho da CGPL quanto à estrutura é excelente, porém, subaproveitado, 

como: Falta de recursos e de pessoal qualificado; Inadequação ou não utilização das técnicas 

gerenciais; Estrutura organizacional superdimensionada; Falta de comprometimento de alguns 

funcionários; Falta de planejamento para as atividades. 

Outro ponto importante a ser destacado é a falta de informações internas sobre a CGPL. 

Estas informações poderiam ser levantadas através do balanço ou mesmo pequenas reuniões, 

mas normalmente não são coletadas e armazenadas, prejudicando os processos de 

planejamento e de tomada de decisão. 

Com isso, pretende-se que a política de digitalização do histórico e de documentos seja 

implementada até 2021, para reduzir e/ou eliminar essa escassez de informações e expressão 

de informalidade. 

Outro ponto a ser destacado é a formulação de um sistema de gerenciamento de 

responsabilidades, proposto nas ações estratégicas, onde serão atribuídas responsabilidades a 

cada nível gerencial e à chefia de cada área para o cumprimento das metas e objetivos. A 

previsão para implementação desta ação é até segundo semestre de 2021. 
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7.7. Ações estratégicas 

 
PLANEJAMENTO         Plano   Estimativa   % Completa     Real (além do plano)     % Completa (além do plano)                           

     PERÍODO (MESES) 48 2021 A 2023                                

AÇÃO 
PLANO DE 

INÍCIO 
PLANO DE 
DURAÇÃO LINHA DO TEMPO 

    2020 2021 2022 2023 

      8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

CONTRATOS 
CORPORATIVOS 1 48 

              
                               

SIGA MOB 1 36                                              

SIGA IMOB 1 36                                              

LEILÃO MOB 8 8                                              

LEILÃO IMOB 8 24                                              

CONTRATAÇÃO 
CARTORIOS 

8 6 
              

                               

RESTRUTURAÇÃO NIO 1 14 
              

                               

DIGITALIZAÇÃO DIÁRIOS 1 16 
              

                               

VERSÃO DIOFE 1 24                                              

FLUXOS E POPS 1 16                                              

MANUAL DE REDAÇÕES 1 36 
              

                               

PADRONIZAÇÃO DE 
TERMOS 

8 24 
              

                               

INTEGRAÇÃO SIAFI/SIGA 9 40 
              

                               

CATALOGAÇÃO DE 
IMOVEIS 

1 48 
              

                               

REGULARIZAR IMOVEIS 9 48 
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8. COORDENADORIA DE SISTEMAS CORPORATIVOS – COSIC 

8.1. Estruturação da COSIC 

A Coordenadoria de Sistemas Corporativos, diretamente subordinada ao Secretário 

Adjunto de Gestão de Logística, tem por finalidade atuar no planejamento e na implantação de 

todo e quaisquer projetos de Tecnologia da Informação sob gestão da SEAD que tenham 

abrangência corporativa no âmbito do GEA. É composta por três setores: Núcleo de 

Relacionamento e Gestão de Processos - NRGP, Unidade de Gestão de Processos - UGP e 

Unidade de Atendimento ao Usuário – UATU. 

Atualmente a COSIC é responsável pela gestão técnica de dois sistemas, o Sistema 

Integrado de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento – SIGRH, Sistema Integrado 

de Gestão Administrativa – SIGA, nos módulos de Almoxarifado e Patrimônio e também pelo 

Sistema de Gestão de Documentos - PRODOC. 

8.2. Construção do Planejamento Estratégico – Forças, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças. 

Para um melhor desempenho dessas funções, foi mapeado com a equipe da Cosic as 

Forças, Fraquezas, Oportunidades e ameaças das atividades do setor. Ademais, também foi feito 

um levantamento dos objetivos e metas a serem alcançados. 

Por conta da pandemia do novo Corona vírus, considerada uma ameaça à funcionalidade 

das atividades da Sead, ocorreu a necessidade do uso de ferramentas que oportunizassem o tele 

trabalho, como por exemplo o Trello e VPN (ferramentas que permitem atividades on-line). 

Pode-se considerar que esse fator foi a oportunidade para a implementação de home office na 

secretaria, levando-a a uma realidade mais informatizada. Foi estabelecido como meta, ofertar 

a experiência de uso de ferramentas como o Trello para outras coordenadorias até o final de 

2021, repassando o conhecimento adquirido durante o tempo de uso da ferramenta. 

Com a constante necessidade de informatização, pode-se considerar a estrutura de 

computadores, rede logica e elétrica como defasada, sendo uma ameaça na instabilidade de 

sistemas, links e rede elétrica, muito necessários para o acesso dos servidores de qualquer lugar 

e a qualquer tempo. Por todo o exposto, faz-se necessário a utilização das ferramentas 

mencionadas, bem como solicitar a aquisição de computadores, estruturação da rede logica e 

nobreaks para diminuir a exposição a problemas como falhas de energia e problemas no link de 

acesso aos sistemas. A meta de Renovar a Estrutura de Hardware e Software é até o final de 

2022. 

Outra força dessa coordenadoria é o bom atendimento, boa receptividade do time aos 

clientes e satisfação nos treinamentos, que dá a oportunidade de a gestão dos sistemas ter uma 

grande notoriedade e relevância para COSIC a nível de Estado. A COSIC irá realizar a medição da 
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satisfação dos clientes nos treinamentos e atendimentos para manutenção de sua reputação. 

Podemos acrescentar como meta para este setor, através do fortalecimento do bom 

atendimento e satisfação nos treinamentos aos clientes, tornar a COSIC uma referência a nível 

de estado na gestão de sistemas até 2022. 

Outra característica benéfica da equipe seria a disposição em aprender independente 

da unidade de lotação ou sistema de trabalho, porém falta treinamento da equipe interna para 

melhorar o conhecimento nos sistemas.  A equipe apontou que uma de suas fraquezas é a falta 

de capacitação e uma de suas forças é a disposição a aprender, assim, será elaborado uma 

agenda de treinamentos internos para nivelamento da equipe, com prazo para implementação 

até o 12/2021. Será ofertado pelo menos um treinamento interno por mês. 

Outro item eficaz deste setor é o bom relacionamento e reputação com os RH’s das 

demais secretarias, entretanto, a falta de cooperação e interesse dos setoriais externos para 

aprender sobre os sistemas pode ocasionar entraves no desempenho. Pensando nisso, o uso do 

bom relacionamento e reputação que a Cosic tem com os RH's, será estreitado com os demais 

setores e ofertado dois treinamentos específicos por funcionalidade a cada mês, durante o ano 

de 2021, visando o aprendizado dos setoriais.  

No que diz respeito aos pontos fracos, um deles é a estrutura física, que precisa de 

manutenção e não está adequada para os treinamentos presenciais, podendo-se aproveitar o 

momento para o uso de vídeo conferências, atendimentos e treinamentos. Diante disso, a COSIC 

irá buscar junto a gestão da SEAD melhorias da estrutura física da coordenadoria para 

proporcionar um bom espaço para os treinamentos até o final de 2021. E até que estrutura 

esteja melhor, irá continuar priorizando os treinamentos online. 

Tendo em vista que a coordenadoria identificou como ameaça a rotatividade de pessoal 

nos órgãos e a presença de pessoas desqualificadas à frente das unidades de recursos humanos 

e patrimônio do estado, serão produzidos e publicados manuais e tutoriais para disseminar o 

conhecimento nos setores. Serão produzidos dois manuais de uso do SIGRH até dezembro de 

2020: 

1 - Para gerentes de RH's  

2 - Para chefes de folha de pagamento, com o objetivo de ajudar na qualificação das 

pessoas que estão gerindo setoriais de recursos humanos. 

Outra fragilidade é a falta de um help desk (Sistema para registro de suporte e 

atendimento), que pode ser implementada pelo sistema redmine (ferramenta de help desk 

utilizada pelo prodap). A COSIC verificará junto ao PRODAP a possibilidade de usar o Redmine 

como ferramenta a partir de junho de 2021. 
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Com a força de trabalho reduzida e com um concurso público vigente para aumento da 

força de trabalho, será solicitado junto à gestão da SEAD, 4 novos servidores para a equipe para 

que sejam incluídas até março de 2021. 

Com o advento da transformação digital, devido à pandemia, a COSIC participará 

ativamente do processo de digitalização do estado e poderá sugerir mudanças nas 

customizações dos sistemas para melhorar o trabalho dos setoriais e diminuir os gargalos. Essa 

tendência pode ser utilizada para diversas sugestões e ofertar mais serviços online para nosso 

público alvo. A meta é entregar pelo menos cinco novos serviços no portal do servidor de forma 

digital até o final de 2021 para desafogar o fluxo de atendimento presencial da SEAD. 

A Ausência de definições de papéis entre a COSIC e as áreas de negócios da SEAD 

proporciona demandas urgentes e constantes da SEAD, uma vez que não estão dentro do 

cronograma, e, por consequência, faz com que a coordenadoria acabe atuando em atividades 

que não são de sua competência. Diante disso, será elaborada uma matriz de responsabilidade 

em conjunto com as áreas de Pessoal e Logística até dezembro de 2021. 

Por fim, a COSIC tem um bom ambiente de trabalho, união, engajamento, bom 

relacionamento interpessoal, boa Integração da equipe e comunicação interna eficiente, que 

possibilita o envolvimento em mais de uma área de atuação. Dessa forma, a coordenadoria pode 

possibilitar debates e o envolvimento dos servidores em ações multidisciplinares. A meta é 

promover a partir de 2021 a agenda fixa de reunião toda segunda-feira para alinhamento dos 

objetivos semanais. 

Nas tabelas a seguir, observa-se de forma compilada o mapeamento realizado pela 

COSIC 

8.3. Objetivos e Metas 

 

  OBJETIVOS METAS 

01 

Dada a ameaça de paralização das 
atividades presenciais por conta da 
COVID19. A COSIC pode fazer uso de 
ferramentas como o trello e VPN para 
possibilitar o Home Office. 

Ofertar o uso de ferramentas como o 
trello para outras coordenadorias até 
2022. 

02 

Diante da fraqueza apontada pelo time 
sobre os computadores, rede e elétrico da 
COSIC estarem defasado. Iremos solicitar a 
aquisição de computadores, estruturação 
da rede logica e nobreaks para diminuir a 
exposição a problemas como falhas de 
energia e problemas no link de acesso aos 
sistemas. 

Renovar a Estrutura de Hardware e 
Software até o final de 2022. 
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03 

Dado que o time apontou como força o 
bom atendimento e satisfação dos clientes 
e que a gestão de sistemas a nível de 
estado traz uma grande notoriedade. A 
COSIC irá realizar a medição da satisfação 
dos clientes nos treinamentos e 
atendimentos para manutenção da 
reputação. 

Através do fortalecimento do bom 
atendimento e satisfação nos 
treinamentos aos clientes, tornar a COSIC 
uma referência a nível de estado na 
gestão de sistemas até 2022. 

04 

Dado que o time apontou que uma de suas 
fraquezas é a falta de capacitação e uma de 
suas forças é a disposição a aprender. Será 
elaborado um mapeamento de 
conhecimento com o time para saber quais 
os sistemas, módulos e funcionalidades 
mais requerem treinamento. 

Será ofertado pelo menos 1 treinamento 
interno por mês, até o final de 2021. 

05 

Usando o bom relacionamento e 
reputação que temos com os RH's, iremos 
estreitar os vínculos com os demais 
setores, ofertando treinamentos focados 
em funcionalidades mais solicitadas no 
suporte e também que geram mais erros 
operacionais para gerar interesse no 
aprendizado. 

Serão ofertados 2 treinamentos 
específicos por funcionalidade por mês, 
durante o ano de 2021. 

06 

Diante da estrutura física não adequada 
para os atendimentos presenciais, a COSIC 
irá fortalecer o treinamento por 
videoconferência. 

A COSIC irá buscar junto a gestão da SEAD 
melhorias da estrutura física da 
coordenadoria para proporcionar um 
bom espaço para os treinamentos até o 
final de 2021. E até que estrutura esteja 
melhor, irá priorizar os treinamentos 
online. 

07 

Diante da rotatividade de pessoal nos 
órgãos e a presença de pessoas 
desqualificadas a frente das unidades dos 
órgãos. Serão produzidos manuais e 
tutoriais para disseminar o conhecimento 
nos setores 

Será produzido dois manuais de uso do 
SIGRH: 1 - Para gerentes de RH's 2 - Para 
chefes de folha de pagamento. Para 
ajudar na qualificação das pessoas a 
frente de setoriais de recursos humanos. 
Até o final de 2020. Também serão 
disponibilizados vídeos tutoriais das 
principais funções dos sistemas 
corporativos. 

08 

Diante da falta de um sistema de help desk 
para registro e controle de atendimentos e 
solicitações. Iremos verificar junto ao 
PRODAP a possibilidade de usar o Redmine 
como ferramenta da COSIC. 

Implementar o Redmine até junho de 
2021. 
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09 

Diante da força de trabalho reduzida e com 
o concurso público de gestão vigente. será 
solicitado junto a gestão mais pessoas para 
equipe. 

Inclusão de 4 novos servidores do 
concurso de gestão na equipe até o mês 
03/2021. 

10 

Diante da baixa demanda de atendimentos 
presenciais, iremos usar o tempo para 
dividir as tarefas de forma mais equilibrada 
enquanto não houver atendimentos a 
serem feitos. 

Reorganização da estrutura 
organizacional interna até o mês 03/2021. 

11 

Usar tendência de transformação digital 
aliada a possibilidade de sugerir mudanças 
e customizações de sistemas para ofertar 
mais serviços online para nosso público 
alvo. 

Entregar pelo menos cinco novos serviços 
no portal do servidor de forma digital até 
o final de 2021. 

12 

Diante da ausência de definições de papeis 
entre a COSIC e as áreas de negócios, que 
podem ocasionar demandas urgentes e 
não alinhadas com o planejamento da 
SEAD, será elaborada uma matriz de 
responsabilidade em conjunto com as 
áreas de Pessoas e Logística. 

Realizar um mapeamento de gestão de 
funcionalidades em todos os sistemas até 
dezembro de 2021. 

13 

Usar a boa comunicação interna e 
integração do time para promover debates 
e possibilitar o envolvimento da equipe em 
ações de mais de um sistema. 

Promover a partir de 2021 a agenda fixa 
de reunião toda segunda-feira para 
alinhamento dos objetivos semanais. 
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8.4. Matriz Swot COSIC 

 
 FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS 

  FORÇAS FRAQUEZAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

01 Uso de ferramentas de trabalho 
como Trello, VPN para home office. 

Computadores, rede logica e 
elétrica defasados. 

Trabalho a distância (Home 
office). 

Pandemia de COVID-19 
colocando em risco o time e a 
paralização das atividades 
presenciais. 

02 
Bom atendimento, boa 
receptividade do time aos clientes e 
satisfação nos treinamentos. 

Falta de treinamento do time 
interno para melhorar o 
conhecimento nos sistemas. 

A gestão dos sistemas 
possibilita uma grande 
notoriedade e relevância para 
COSIC a nível de estado. 

Instabilidades de sistemas, links 
e rede elétrica. 

03 
Time disposto a aprender 
independente da unidade de 
lotação ou sistema de trabalho. 

Estrutura física precisa de 
manutenção e não está 
adequada para os treinamentos 
presenciais.  

Uso de videoconferência para 
evitar reuniões presenciais, 
atendimentos e treinamentos. 

Falta de cooperação e interesse 
dos setoriais externos para 
aprender sobre os sistemas. 

04 Bom relacionamento e reputação 
com o RH das demais secretarias. 

Falta de um help desk (Sistema 
para registro de suporte e 
atendimento). 

Produção de manuais e 
tutoriais. 

Rotatividade de pessoal nos 
órgãos, setoriais e facilitadores 
internos. 

05 
Bom ambiente de trabalho, união, 
engajamento, bom relacionamento 
interpessoal no time. 

Força de trabalho reduzida 
Ferramenta de help desk 
utilizada pelo prodap. 
(redmine) 

Pessoas não qualificadas a 
frente das unidades, às quais 
prestamos atendimento. 
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06 Integração do time e boa 
comunicação interna 

Setores com tarefas que não são 
de sua competência e 
distribuição de forma desigual 
entre o time. 

Concurso público vigente para 
aumento da força de trabalho 

Demandas urgentes e 
constantes da SEAD que não 
estão dentro do cronograma da 
COSIC. 

07   
Ausência de definições de papeis 
entre a COSIC e as áreas de 
negócios/SEAD. 

"Baixa demanda" de 
atendimento presencial 
causada pelo covid. 

Atuação em atividades que não 
competem a COSIC. 

08 

    

Tendência de transformação 
digital, devido a pandemia, 
permite a COSIC a participar 
ativamente do processo de 
digitalização do estado.   

09   

  

Possibilidade de sugerir 
mudanças nas customizações 
dos sistemas para melhorar o 
trabalho dos setoriais 
diminuindo os gargalos. 

  

10   

  

Envolvimento em mais de uma 
área de atuação.   



 

50 
 

9. GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

9.1. Sobre o Gabinete 

O Gabinete da Secretaria de Estado da Administração-SEAD possui 26 (vinte e seis) 

servidores lotados no setor e tem por competência o suporte aos Secretários na gestão 

documental e agendas, resguardando o controle, eficiência e sigilo (quando couber) das 

correspondências oficiais da instituição. Ademais, é responsável pelo encaminhamento, 

transmissão de ordens e mensagens emanadas dos secretários, bem como divulgar atos, 

portarias, circulares, ordens de serviço e instruções homologadas e assinadas pelo titular e 

adjuntos do órgão, acompanhar e manter as matérias de interesse da SEAD, divulgadas nos 

meios de comunicação e organizadas em arquivos, desempenhando quaisquer outras tarefas ou 

atribuições, que direta ou indiretamente concorram para a regularidade e eficiência dos serviços 

do Gabinete. 

 

9.2. Construção do Planejamento Estratégico – Forças, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças. 

Em 2015 foi criado o Planejamento Estratégico da SEAD definido para 5 (cinco) anos 

(2015-2020), portanto houve necessidade de revisão das estratégias norteadoras com a 

construção de um novo ciclo, objetivando serviços mais eficientes a serem ofertados pela 

Secretaria.  

Desta forma, com o fito de melhorar os serviços, principalmente os que não tiveram o 

desempenho esperado, foram definidas, por meio da matriz Swot, para os próximos 3 (três) anos 

as ações pautadas em FORÇAS, FRAQUEZAS, AMEAÇAS E OPORTUNIDADES, com foco na 

melhoria da performance para obtenção de resultados positivos do Gabinete. 

 Como definido nas metas do Planejamento Estratégico de 2015 a 2020, a SEAD se 

tornou referência em gestão pública no Estado do Amapá, com a participação em ações de 

outros estados, demonstrando as estratégias executadas para melhorar o controle de dados dos 

servidores públicos, bem como dos serviços corporativos e ações que contribuíram 

significativamente para a boa reputação da secretaria, entretanto, foi identificado que a 

Secretaria efetua outras frentes de trabalho relevantes que não são amplamente divulgadas, o 

que pode reduzir o alcance da informação para todo o público alvo.  

Pensando nisso, a SEAD instituirá um plano de comunicação e marketing para promover, 

em conjunto com a Secretaria de Comunicação do Estado-SECOM, até 31 de julho de 2021, as 

divulgações de todas as ações. 
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Uma estratégia eficaz adotada para o desenvolvimento das ações da Secretaria como 

um todo foi a criação das Secretarias Adjuntas de Pessoas e de Logística, pois oportunizou que 

as decisões da alta gestão fossem mais céleres, participativas e descentralizadas, com maior 

assertividade e confiabilidade, tendo em vista a capacitação técnica dos secretários. Ademais, 

otimizou a relação interpessoal, já que a descentralização das atividades aproxima a gestão das 

coordenadorias e demais setores criando um relacionamento mais estreito e, 

consequentemente, mais positivo nas tomadas de decisão. 

 Um ponto que precisa ser trabalhado no Gabinete é a ausência de indicadores de 

desempenho, pois eles permitem mensurar a eficiência, eficácia das atividades do setor e, ainda, 

o que precisa ser otimizado e mantido como boa referência. A intensão do gabinete da 

secretaria em conjunto com as suas assessorias é formular indicadores com base no PPA até o 

primeiro semestre de 2021. 

Foi identificado como uma fragilidade à comunicação interna partindo do Gabinete que 

os membros da equipe necessitam de ferramentas para facilitar a interação entre eles a fim de 

que os processos e práticas fluam mais brevemente, considerando que é um setor chave para o 

bom funcionamento de toda a secretaria. Para isso, o Gabinete pretende intensificar o uso da 

ferramenta de comunicação e sugerir melhorias ao sistema já existente (SISCOM), no sentido de 

sanar este tópico, até 30 de julho de 2021. 

Um ponto de grande relevância, capitaneado pelo Gabinete, foi a reformulação da 

estrutura organizacional da SEAD, na qual se destacam os cargos em comissão de livre 

nomeação e exoneração pelo Senhor Governador, à exceção dos cargos a nível de 

Coordenadoria, que são ocupados exclusivamente por servidores de carreira do grupo de 

Gestão do GEA ou da União à disposição do estado. Fato este que possibilita a adoção de várias 

estratégias de crescimento profissional e valorização do servidor público efetivo. 

Outra circunstância que propícia o progresso deste setor é a utilização de novas 

tecnologias disponíveis para facilitar a rotina de atividade, como o SIGRH, PRODOC, SIGDOCS E 

SIGA, uma vez que contribui para acelerar as ações, bem como inserir o Gabinete na 

transformação digital, inerente à SEAD como um todo. Os sistemas possibilitam acesso às 

informações a qualquer tempo e de qualquer lugar, propiciando mais autonomia na execução 

do trabalho desenvolvido. 

O processo de desenvolvimento humano é imprescindível, dessa forma faz-se 

necessário que haja um programa de capacitação aos servidores do Gabinete, podendo incluir 

os demais servidores da SEAD, considerando o princípio da economicidade. Destarte, a proposta 

é desenvolver um programa com um plano piloto inicial de formação até dezembro de 2021, 
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abrangendo treinamento dos sistemas já usados pelos servidores do Gabinete, bem como 

cursos técnicos de desenvolvimento gerencial e pessoal.  

Um tópico importante a ser mencionado é o engajamento da equipe em seus papeis, o 

que contribui ainda mais para o produto entregue. Outro ponto é o acesso dessa equipe à alta 

gestão, pois permite que os trabalhos sejam mais céleres e efetivos. 

O planejamento estratégico para os anos de 2021 a 2023 proporcionará mais 

confiabilidade da gestão dos processos, colaborando para ascensão a um nível organizacional 

mais elevado.  

Sobre os pontos fortes do gabinete pode-se mencionar o ingresso de novos servidores 

com qualificações técnicas gerencias, o que fortalece a missão e visão da SEAD, bem como o 

compromisso à continuidade e memória de um trabalho planejado, atuando de forma mais 

profissional nas demandas que já vem sendo desenvolvidas pela Secretaria. 

Dentre os pontos de atenção apontados no Gabinete exemplifica-se a falta de gestão do 

tempo para resolução dos processos. Esse item pode ser transformado em uma oportunidade, 

com a otimização do tempo e capacitação para ganho de produtividade, por meio de um sistema 

de controle e gestão dos processos que atenda às necessidades do gabinete. O objetivo é que 

esse controle possa ser implementado até 31 de dezembro de 2020, sendo acompanhado e 

melhorado até dezembro de 2023. 

Para auxiliar em uma maior efetividade no controle e produtividade dos processos, a 

ausência de Procedimentos Operacionais Padrões e Fluxos deve ser dirimida, para que atrelado 

à reestruturação organizacional da SEAD, de forma contínua, obtenha-se maior segurança na 

resolução dos problemas que podem advir. Com o possível aumento no volume de processos 

(judiciais/administrativos), estima-se que a finalização dos Procedimentos Operacionais Padrão- 

POP e Fluxos seja até 31 de dezembro de 2020, com revisões periódicas até 2023 para adaptar-

se às mudanças que ocorrerem.  

No tema sobre tecnologia, faz-se necessário incluir funções e melhorar as já existentes 

no Sistema de Gestão Documental PRODOC, levando em consideração que ele não contempla 

todas as necessidades para a gestão documental, sendo de fundamental importância as 

implementações de melhorias até o primeiro semestre de 2021. Além disso, a instabilidade da 

internet prejudica a execução das atividades do Gabinete, impactando no tempo de resposta às 

solicitações dos órgãos, bem como retarda as atividades administrativas que necessitam dessa 

tecnologia.  

Vale ressaltar que o Gabinete da SEAD, no que tange às oportunidades, vislumbra a 

participação ativa nos projetos de âmbito nacional, principalmente por meio dos grupos de 

trabalho (GTS) do Conselho Nacional de Administração-CONSAD, do qual já faz parte. Muitos 
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processos de reforma da gestão administrativa e desenvolvimento da gestão pública já estão 

em andamento, no entanto, é necessário intensificar a multiplicação do conhecimento dentro 

da SEAD como um todo. 

Vale lembrar que apesar do cenário mundial difícil, por conta da pandemia do COVID 19, 

a SEAD delineou novas estratégia para desempenhar suas tarefas, como a oportunidade de que 

seus servidores atuem em tele trabalho, algo que pode ser avaliado e expandido, de acordo com 

a identificação de competências e habilidades da força de trabalho de colaboradores que podem 

desempenhar suas atividades em Home Office, gerando economicidade à administração 

pública, seja no espaço físico ou nos insumos empregados para fornecer um local adequado a 

todos os servidores. 

Destaca-se ainda a relação de proximidade com a administração direta e indireta, que 

facilita o desenvolvimento da gestão oportunizando celeridade às ações transversais do GEA que 

perpassam pelo Gabinete SEAD. Para otimizarmos a identificação das informações prestadas 

acima, segue abaixo a correspondente tabela: 

 

9.3. Objetivos e metas 

  OBJETIVOS METAS 

01 Instituir um plano de comunicação e 
marketing  Até 31 de julho 2021 

02 Formular indicadores com base no PPA Implementação de indicadores até 1º 
semestre de 2021 

03 Instituir um plano de formação 
continuada  

Instituir plano de formação continuada 
até dezembro de 2021 

04 Concluir os POP’S, fluxos e indicadores Conclusão dos pops até 30 dezembro 
2020 e revisões até 2023 

05 
Formatar um sistema de controle e gestão 
dos processos que atenda às 
necessidades do gabinete 

Implementação controle processual até 
31 de dezembro 2020. 

06 
Encaminhar as sugestões de melhoria do 
sistema de gestão administrativa ao 
PRODAP 

Sugestões ao PRODAP até 1º semestre de 
2021 

07 Implementar ferramentas para melhorar 
a comunicação interna 

Ferramenta de comunicação até março 
de 2021 
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9.4. Matriz SWOT Gabinete 

 

  
FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS 

FORÇAS FRAQUEZAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

01 Referência em gestão pública Baixa publicidade das ações da 
secretaria  

Participação de projetos no cenário 
nacional 

Limitações orçamentária e financeira 
indicar como isso irá impactar 

02 Criação das secretarias adjuntas  Ausência de indicadores Servidores atuando em tele trabalho   

03 Relação interpessoal Ineficiência na comunicação 
interna 

Identificação de competências e 
habilidades da força de trabalho 

Falta de adesão de colaboradores às 
estratégias da SEAD 

05 
Cargos em comissão a nível de 
coordenadoria, são ocupados 
exclusivamente por Falta de um programa de 

capacitação continuada 
Relação de proximidade com a 
administração direta e indireta   

06 
Servidores de carreira do grupo gestão 
do GEA ou da união à disposição do 
GEA. 

07 Uso das novas tecnologias Falta de treinamento dos sistemas 
corporativos. 

Compartilhamento do 
conhecimento adquirido   

09  Equipe engajada Ausência de proatividade Desenvolvimento de liderança 
Falta de capacitação ofertada e 
interesse do servidor em novas 
alternativas de qualificação 

10 Acesso à alta gestão Falta de gestão do tempo Otimização do tempo para ganho de 
produtividade   
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11  Planejamento Estratégico Ausência pop e fluxos Reestruturação organizacional da 
SEAD de forma contínua 

Aumento do volume de processos 
(judiciais/administrativos) 

13 Ingresso de novos servidores 
qualificados       

14   
Ineficiência do controle e 
acompanhamento de processos 
judiciais e administrativo 

Implantar redundância de link de 
internet Instabilidade da internet 

16   
O PRODOC não contempla todas as 
necessidades para a gestão 
documental 

Melhoria do PRODOC 
Indisponibilidade do sistema para 
gestão eletrônica de documentos via 
PRODOC 

17     Transformação digital Desmotivação do servidor, falta de 
padronização das atividades. 

18     

Uso do sistema eletrônico para a 
gestão de documentos e processos 
permanece em oportunidade de 
fato 
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10. Considerações Finais 

Este Planejamento Estratégico foi conduzido pela Assessoria de Desenvolvimento 

Institucional – ADINS e elaborado com a participação de todos os setores da SEAD, visando a 

inclusão de todos os colaboradores para que as diretrizes estabelecidas sejam condizentes com 

a realidade. 

O sucesso do planejamento e o acompanhamento de sua execução dependerá da 

capacidade de se pôr em prática todas as recomendações aqui apresentadas. Será realizado o 

monitoramento das ações e metas aqui descritas, de acordo com o cronograma estabelecido, 

com o objetivo de se adequar e se atualizar às mudanças que podem surgir. 

 Portanto, faz-se necessário que os líderes realizem a condução desse processo, com a 

comunicação das estratégias aos envolvidos e o direcionamento da visão para onde a Secretaria 

almeja chegar, a fim de mobilizarem todos os servidores em torno de objetivos comuns. 
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