
 

OS SEIS EIXOS DE ATUAÇÃO DA SGGE 

1º Eixo O primeiro deles se refere ao conceito de Governo Digital, o Governo na palma da mão dos 

gaúchos. A Procergs, que agora será uma vinculada da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica 

(SGEE), terá papel fundamental nesse eixo. A companhia fará uma revisão ampla dos seus objetivos, 

buscando as melhores práticas internacionais para alcançar um governo 100% digital. 

2º Eixo O segundo, complementar ao primeiro, é um programa de simplificação do Estado, ou de 

desburocratização, focando no conjunto: empresas, cidadão e meios. O enfoque será aperfeiçoar o 

ambiente de fazer negócios, o acesso ágil aos serviços para o cidadão e a integração das várias 

instâncias de governo, tornando os serviços mais simples, fáceis e ágeis. 

3º Eixo Um governo de parcerias para investimentos. Esse é terceiro eixo. Onde a intenção é 

fortalecer a capacidade de entrega da Unidade de Concessões e PPPs (unidade vinculada a SGGE) para 

ter claro o que disponibilizar para o setor privado. É necessário que a estratégia seja algo de longo 

prazo. Para isso, será mapeado e analisado o conjunto de ativos e serviços que podem ser de interesse 

do setor privado e do interesse do Estado em disponibilizar para parcerias. 

4º Eixo O quarto é o planejamento de longo prazo. O governo como um agente indutor e facilitador 

na busca de um consenso de fôlego para os gaúchos. Esse processo deve ser apropriado pela sociedade 

gaúcha. Para tanto, parcerias com entidades empresariais e da sociedade civil serão fundamentais. 

5º Eixo O Planejamento Regional é o quinto eixo de atuação da SGGE, focando suas atividades na 

descentralização do governo e de seu planejamento. A intenção é ser um complemento ao item 

anterior, a visão de longo prazo, já que o estado tem suas diversidades e desigualdades regionais. O 

processo de desenvolvimento não pode ser restrito a visão orçamentária e na espera do investimento 

público. É necessário que as regiões do estado desenvolvam suas visões de longo prazo, intensificando 

as parcerias público privadas e o diálogo entre todos os atores. O Estado tem responsabilidade em 

ajudar os municípios e agrupamentos de municípios a desenvolverem projetos, parcerias e buscar 

formas de alcançar melhores resultados nas suas gestões para melhorar os investimentos. Os Coredes e 

Comudes e as estruturas descentralizadas serão fundamentais nesse processo. 

6º Eixo O último eixo, é a forma e sistemática de garantir os resultados em todo o governo. Todas 

secretarias terão essa definição e caberá a SGGE auxiliar no alcance dos seus objetivos, através do 

Escritório de Desenvolvimento de Projetos e do Departamento de Monitoramento para Resultados. A 

intensificação, aprimoramento e aprofundamento do modelo de acordo de resultados, seu 

monitoramento e avaliação é a base para que o governo esteja alinhado com aquilo que foram o projeto 

aprovado pela população. 

Responsabilidade Fiscal Todos eixos levam em conta a busca do equilíbrio das finanças do 

estado. Gastar mais do que é arrecadado é um modelo insustentável. Todas as ações da SGGE terão a 

responsabilidade fiscal como premissa fundamental.  

 


