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Perspectiva Recursos 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 – Qualificar o quadro de servidores 
Descrição do Objetivo – A busca da qualificação do servidor para o aumento da capacidade técnico-administrativa em um processo de constante melhoria no desempenho das 
atribuições, alcançando cada vez melhores resultados 

 Ações:  
  Escolher e normatizar o sistema de Gestão de Pessoas referência da CMPA  
  Elaborar o Programa de Desenvolvimento dos servidores da Câmara 
  Elaborar o Plano Anual de capacitação dos servidores 2023 
  Elaborar o Plano de Formação de Gestores 
  Elaborar Plano de preparação para a aposentadoria 
   
     

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 – Assegurar recursos para a execução da estratégia 
Descrição do Objetivo – Desenvolver metodologia interativa para elaboração da proposta orçamentária da Câmara e de métodos de controle de despesas 

 Ações:  
  Desenvolver ações de participação das Chefias no planejamento orçamentário  
  Desenvolver e implementar um programa de eficientização das despesas com água, energia, combustíveis, etc.  
  Assegurar recursos para a realização do Plano de Desenvolvimento dos servidores e ações de formação do cidadão 
  Disponibilizar informações gerenciais sobre o uso dos recursos orçamentários para todas as áreas 
    
    

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 – Incentivar a Cultura de Planejamento, Gestão e Inovação 
Descrição do Objetivo – Estabelecer sistemáticas para firmar uma cultura participativa de gestão, planejamento e inovação no ambiente institucional 

 Ações:  
  Desenvolver e normatizar um modelo de gestão do planejamento para a CMPA   

Desenvolver e implementar um Portal de Gestão e os procedimentos para seu gerenciamento na CMPA 
Desenvolver e implementar procedimentos para melhoria da gestão documental 
Promover ações para incentivar a participação dos servidores em eventos que tratem de gestão, planejamento e inovação no serviço público 
Introduzir a Planejamento Anual de Contratações nas rotinas administrativas 
Criar Semana da Inovação 
 
 

 
 



OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 – Readequar o Plano de Carreiras, Cargos e Funções da CMPA 
Descrição do Objetivo – Oferecer melhores oportunidades no desenvolvimento pessoal e nas funções específicas da Câmara, retendo talentos e reorganizando estruturas hierárquicas 
 Ações:  
  Definir critérios e características do novo plano de carreiras, cargos e funções 
  Readequar e revisar as normas internas relativas a pessoal 
  Redimensionar a área de licitações conforme Lei 14.133/2020 
   
   

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 – Qualificar o Uso das Ferramentas de Tecnologia da Informação 
Descrição do Objetivo – Intensificar o uso da tecnologia nos ambientes de trabalho, buscando a sinergia entre as atividades e a automatização dos processos de trabalho 
 Ações:  
  Planejar a TI a longo prazo 
  Implementar novo sistema de RH e folha de pagamento 
  Implementar o Diário Oficial Eletrônico do Legislativo (e-DOL) 
  Integrar o SEI CMPA / SEI PMPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perspectiva Processos Internos 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 – Melhorar a Estrutura organizacional, das Condições de Trabalho e a Segurança  
Descrição do Objetivo – Reorganizar as estruturas organizacionais, na busca  constante da melhoria da segurança institucional, de parâmetros de sustentabilidade no Legislativo e nas 
condições de higiene, saúde e bem estar no trabalho 
 Ações:  
  Iniciar estudos para revisão do organograma, atribuições e competências das Diretorias 
  Atualizar e implementar o PPCI e medidas de acessibilidade 
  Elaborar um Plano de Obras e Reformas da CMPA 
  Reorganizar o Serviço de Segurança e Vigilância 
  Criar um Plano Gestor de Logística Sustentável 
  Aderir à Rede Nacional de Sustentabilidade no Legislativo 
  Promover atualização tecnológica dos equipamentos de áudio e vídeo dos Plenários e salas de reunião 
   
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 – Otimizar os Processos de Trabalho de Maneira Contínua 
Descrição do Objetivo – Reorganizar métodos e fluxogramas dos processos internos de trabalho implementando as mudanças necessárias para sua constante otimização  
 Ações:  
  Mapear e analisar o redesenho dos principais processos organizacionais  
  Otimizar o atendimento dos órgãos de controle 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 – Aprimorar a Comunicação Interna e Externa e o Acesso à Informação 
Descrição do Objetivo – Implantar sistema que aprimore a comunicação interna e externa e promover meios eficientes de acesso à informação na CMPA 
 Ações:  
  Implementar aplicativo de comunicação interna para divulgação de informações institucionais 
  Normatizar, estruturar e implementar a Assessoria de Transparência e Ouvidoria da CMPA 
  Elaborar Plano de gestão de arquivos 

Criar manual de logotipia e identificação visual da CMPA 
Instituir canal permanente de troca de informações com outros legislativos  

 
   

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 – Aprimorar o gerenciamento da informação e o compartilhamento do conhecimento 
Descrição do Objetivo –  Implementar e incentivar a criação de banco de conhecimento e boas práticas, difundindo a sua utilização e alimentação por todos os setores da Câmara 

 Ações:  
  Criar banco de Conhecimento e melhores práticas 
  Difundir práticas sustentáveis, através de campanhas institucionais de preservação do meio ambiente 
  Publicar pareceres referenciais da Procuradoria Geral 
  Aprimorar os Portais Eletrônicos da Câmara 



Perspectiva Sociedade 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10 – Fortalecer a Imagem Institucional 
Descrição do Objetivo – Aperfeiçoar a divulgação dos atos institucionais e dos mandatos parlamentares, participar de eventos relevantes na sociedade  e buscar a interação com 
outras Casas Legislativas 

 Ações:  
  Realizar pesquisa de satisfação externa 
  Promover a imagem institucional internamente 
  Realizar evento institucional para a comemoração dos 250 anos da Câmara 
  Idealizar o I Encontro dos Legislativos do estado para intercâmbio de ideias e conhecimento 
  Desenvolver campanhas e ações educativas junto ao público escolar 
    
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11 – Incentivar a Participação Social e a Formação da Cidadania 
Descrição do Objetivo – Revitalizar programas de formação da cidadania, as ações socioeducativas e culturais, estimulando a participação social nas atividades da Câmara 

Ações:  
  Criar um programa de cursos e eventos para formação da cidadania 
  Incentivar ações e projetos de formação da cidadania e ações sociais entre os servidores 
  Revitalizar os programas de visitação e formação de cidadania existentes   
    
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12 – Prover Atendimento de Qualidade ao Cidadão 
Descrição do Objetivo – Examinar processos de trabalho relacionados ao atendimento do cidadão, efetivando as modificações necessárias para aprimorar a segurança, o acesso à 
informação e as normas de atendimento à população 

Ações:  
  Análise e melhoria dos processos de atendimento ao cidadão 
  Aprimorar o sistema de relacionamento com o cidadão 
  Rever as condições de trabalho e o acesso à informação dos setores que trabalham com atendimento ao cidadão  
  Padronizar e melhorar o atendimento ao fornecedor / licitante 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13 – Aprimorar a Transparência e a Ouvidoria 
Descrição do Objetivo – Rever e reorganizar as atividades de divulgação das atividades do Legislativo, qualificando ações de transparência e ouvidoria da Casa 

Ações:  
  Contratar consultoria para implementar de ações reativas à LGPD 
  Implementar o funcionamento efetivo da Ouvidoria 
  Padronizar as normas de atendimento e divulgar ao público interno de maneira eficiente 
  Aderir à Rede Nacional de Ouvidorias 



 


