GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

ÁREA: PRODUÇÃO
OBJETIVOS SETORIAIS
•

Incrementar os investimentos, a geração de emprego e a internalização de
renda na economia paraense;

•

Diversificar e aumentar a escala da produção paraense em padrões
tecnologicamente competitivos e sob condições sanitárias e ambientais
sustentáveis;

•

Diversificar e aumentar o nível de agregação do valor dos produtos locais.

DIRETRIZES SETORIAIS
•

Atuar, de forma descentralizada, articulada e compartilhada com agentes
públicos e privados locais, na formulação e operacionalização das ações de
desenvolvimento;

•

Operacionalizar todas as ações de fomento e incremento governamental,
levando em conta as especificidades dos arranjos locais selecionados e o
enfrentamento, nas esferas nacional e internacional, das diferentes
exigências de competitividade, tanto na produção como na comercialização
da cadeia de negócios;

•

Valorizar a operacionalização de câmaras setoriais, envolvendo agentes
públicos e privados nas discussões, definições e implementações de ações
de apoio, fomento e dinamização de cadeias de produção e negócios;

•

Implementar medidas regulatórias de gestão e exploração sustentável de
recursos naturais, especialmente pesqueiros, florestais e hídricos;

•

Articular e integrar as ações de fomento e incentivo aos programas de
educação continuada, de pesquisa, de difusão tecnológica e de capacitação
empreendedora, desenvolvidos pelos diversos organismos governamentais
e não governamentais.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

ÁREA: GESTÃO
OBJETIVOS SETORIAIS
•

Coordenar o processo de elaboração das políticas públicas estaduais,
objetivando atender, com resolutividade, as demandas da população;

•

Aumentar a eficiência e a eficácia dos mecanismos de gestão de governo
para promoção da excelência na prestação dos serviços públicos;

•

Fortalecer a capacidade de articulação institucional nos diferentes níveis de
governo tendo em vista a racionalização dos recursos públicos.
DIRETRIZES SETORIAIS

•

Atuar, de forma integrada com os órgãos estaduais, na construção dos
processos de elaboração, execução, acompanhamento e avaliação dos
instrumentos de planejamento, tendo em vista a eficiência, eficácia e
efetividade na utilização dos recursos públicos;

•

Fortalecer a administração estadual, com base em programas de
modernização e excelência na prestação dos serviços públicos;

•

Garantir os recursos necessários para prover o Estado das condições de
crescimento e inclusão social da população;

•

Estabelecer padrões e parâmetros para a formulação da política estadual
de tecnologia da informação para o aprimoramento na prestação dos
serviços públicos;

•

Valorizar o desenvolvimento integral dos servidores, buscando otimizar a
prestação de serviços à sociedade;

•

Acompanhar e avaliar o uso adequado dos recursos da administração
pública, tendo em vista a otimização na prestação dos serviços públicos.

•

Elaborar sistemas de informação e indicadores estratégicos, como
instrumentos de acompanhamento e avaliação governamental.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

ÁREA: GOVERNO

OBJETIVOS SETORIAIS
•

Consolidar parcerias e fortalecer as relações entre Estado, União,
Municípios, Iniciativa Privada e Sociedade;

•

Garantir a Interlocução entre as esferas de Governo (Executivo, Legislativo,
Judiciário e Ministério Público) para promover a governabilidade;

•

Manter a sociedade paraense informada para que participe e monitore as
políticas públicas.

DIRETRIZES SETORIAIS
•

Empreender, na ação política, novas formas de integração que
potencializem a atuação do poder público, maximizando esforços na
melhoria de vida da população;

•

Criar fóruns de discussão envolvendo Governos Federal, Estaduais e
Municipais, empreendedores locais, cooperativas, associações e a
sociedade organizada, para o estabelecimento de prioridades e
responsabilidades;

•

Defender, judicial e extrajudicialmente, os interesses do Estado;

•

Implantar e gerenciar a política de comunicação social do governo e
divulgar as ações desenvolvidas pelos órgãos da administração pública;

•

Promover a articulação da rede paraense do terceiro setor, fortalecendo as
relações de parcerias entre Estado, rede privada e organizações da
sociedade civil, na construção de novas alternativas para o combate à
pobreza e às desigualdades sociais.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

ÁREA: DEFESA SOCIAL

OBJETIVO SETORIAL
•

Promover, garantir e defender a democracia e a constitucionalidade; a
dignidade humana; a cidadania; a justiça; a legalidade; a vida em todas
suas formas de manifestação e o respeito à coisa pública;

DIRETRIZES SETORIAIS
•

Construir uma duradoura paz social;

•

Promover a distribuição da Justiça;

•

Promover a participação da sociedade;

•

Promover a modernização gerencial e tecnológica;

•

Valorizar o profissional de segurança do cidadão.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

ÁREA: PROTEÇÃO SOCIAL

OBJETIVOS SETORIAIS
•

Propiciar o aumento da capacidade da Gestão Municipal;

•

Estimular o estabelecimento de parcerias entre o Governo e a Sociedade;

•

Expandir as oportunidades de trabalho e geração de renda ao público alvo
da proteção social;

•

Aumentar a eficiência da rede de Proteção Social.

DIRETRIZES SETORIAIS
•

Contribuir para o aumento da inclusão social, melhorando o acesso e a
qualidade dos serviços de Proteção Social, prestados à população em
situação de vulnerabilidade e risco;

•

Reconhecer e valorizar as realidades locais, na formulação dos programas
de enfrentamento à pobreza;

•

Direcionar ações para a produção de resultados;

•

Fortalecer a participação efetiva da sociedade na gestão e controle das
políticas de Proteção Social

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

ÁREA: INTEGRAÇÃO REGIONAL

OBJETIVOS SETORIAIS
•

Incrementar e aperfeiçoar os níveis de integração física e políticoinstitucional das diversas regiões do Estado;

•

Melhorar a qualidade de vida da população quanto às necessidades de
saneamento, habitação, acessibilidade e energia;

•

Apoiar o desenvolvimento urbano e metropolitano;

•

Incrementar os níveis de qualidade e produtividade em obras públicas;

•

Promover um melhor escoamento da produção e o incremento de
condições efetivas para suporte às atividades produtivas.

DIRETRIZES SETORIAIS
•

Planejar, coordenar, viabilizar e implementar a política de infra-estrutura de
transporte, saneamento, energia e habitação;

•

Promover ações de planejamento e apoio ao fortalecimento municipal;

•

Promover ações de aperfeiçoamento da interação entre Governo Federal,
Governo do Estado, Governos Municipais e Sociedade;

•

Promover ações para aprimorar o planejamento e execução, com
qualidade, das obras públicas.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

ÁREA: PROMOÇÃO SOCIAL

OBJETIVOS SETORIAIS
•

Universalizar o acesso à educação, à cultura e ao esporte;

•

Revitalizar e valorizar a cultura paraense;

•

Melhorar, qualitativamente, a comunicação integrada entre governo e
sociedade.

DIRETRIZES SETORIAIS
•

Promover a produção e a difusão de bens e serviços educacionais, culturais
e desportivos;

•

Ampliar o acesso da população à educação de qualidade;

•

Valorizar as múltiplas expressões da diversidade e da preservação do
patrimônio educacional, cultural e desportivo;

•

Utilizar os sistemas formais de educação como instrumentos de valorização
da cultura e do esporte.

•

Expandir a prática desportiva à sociedade e apoiar o desenvolvimento das
vocações para o esporte de competição;

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

ÁREA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

OBJETIVOS SETORIAIS
•

Contribuir para otimizar os recursos públicos que financiarão as ações
concretas de alcance às finalidades do Estado: instituição, arrecadação e
aplicação;

•

Contribuir para otimizar a regularidade dos atos, ações e procedimentos da
gestão pública estadual;

•

Contribuir para otimizar a efetivação das ações que concretizam a
implementação das políticas públicas;

•

Promover a excelência na qualidade ao atendimento dos cidadãos em geral
e, dos jurisdicionados, em particular, que são os públicos-alvo do TCE.

DIRETRIZES SETORIAIS
•

Controlar para Desenvolver. “Planejar e implementar ações para que os
recursos públicos que financiam o atendimento às demandas dos cidadãos,
às soluções aos problemas da sociedade e às oportunidades de
investimento do Estado sejam geridos com excelência: instituídos,
arrecadados e aplicados nos diversos fins do Estado, com o maior grau de
otimização”.

•

Desenvolver o Estado com Controle. “Contribuir, através do controle
externo da Administração Pública, para o desenvolvimento do Estado,
garantindo os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade e
probidade na gestão pública”,

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

ÁREA: MINISTÉRIO PÚBLICO

OBJETIVOS SETORIAIS

•

Contribuir para consolidação do Estado Democrático de Direito pela
garantia da presença do Ministério Público na defesa da sociedade em todo
o território do Estado, avançando na construção da paz e da justiça social,
com enfoque na municipalização do desenvolvimento sustentável.

DIRETRIZES SETORIAIS
•

Acompanhamento da implementação das políticas públicas;

•

Ampliação das parcerias;

•

Gestão participativa.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

ÁREA: PODER JUDICIÁRIO

OBJETIVOS SETORIAIS
•

Garantir o acesso da população aos serviços jurisdicionais, assegurandolhe uma distribuição qualitativa e quantitativa da justiça;

•

Fortalecer os valores éticos do Poder Judiciário e de suas instituições
agregadas;

•

Formar parcerias de interação que fortaleçam os mecanismos das
instituições judiciárias.

DIRETRIZES SETORIAIS
•

Expandir a abrangência jurisdicional do Poder Judiciário;

•

Promover maior controle e eficiência na tramitação processual;

•

Modernização de mecanismos que dificultam a produtividade forense;

•

Criação de Varas Especiais que expandam as oportunidades judiciárias;

•

Promover o compartilhamento das responsabilidades e a regularização dos
conflitos de interesse da sociedade.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

ÁREA: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

OBJETIVOS SETORIAIS
•

Maximizar as ações de fiscalização do uso dos recursos públicos
municipais, de forma a garantir a legalidade, legitimidade e economicidade
de sua aplicação pelos gestores municipais;

•

Estabelecer estreita cooperação com o poder público municipal e com os
demais segmentos da sociedade, tendo em vista o controle social.

DIRETRIZES SETORIAIS
•

Orientação e assessoramento aos gestores municipais para garantir a
correta aplicação dos recursos públicos municipais e cumprimento das leis
que regem as contas públicas;

•

Exercer a fiscalização das contas públicas municipais, através de análises,
inspeções e tomada de contas;

•

Estabelecer canais de interlocução com a sociedade, no sentido de
promover legitimidade no controle e apreciação dos recursos públicos.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

ÁREA: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO

OBJETIVOS SETORIAIS
•

Promover o processamento legislativo de nosso Estado;

•

Contribuir na qualidade de vida da população propiciando educação, saúde,
cidadania e atendimento às comunidades carentes, por meio de convênios
e outros instrumentos afins para repasse de recursos.

DIRETRIZES SETORIAIS
•

Desenvolvimento de nosso Estado;

•

Aprimoramento das leis e proposições apreciadas, contribuindo com
elaboração de leis e aprovação de proposições apresentadas por
parlamentares eleitos pelo povo, criando melhores condições de vida para a
sociedade em geral;

•

Contribuição para educação, saúde e cidadania;

•

Fiscalização de todos os atos emanados dos poderes constituídos e seus
atos legais;

•

Divulgação dos trabalhos legislativos.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

ÁREA: MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO

OBJETIVOS SETORIAIS
•

Fiscalizar o cumprimento e guarda da Constituição e das Leis, no que
concerne à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Poder Público, contribuindo, dessa maneira, para o efetivo
respeito aos Princípios Constitucionais da Legalidade, Impessoalidade,
Moralidade, Eficiência, Publicidade e Participação Popular;

•

Contribuir para o combate aos desvios de recursos públicos afetos ao
Estado do Pará.

DIRETRIZES SETORIAIS
•

Planejar e implementar ações que viabilizem a efetiva fiscalização do
cumprimento e guarda da Constituição e das Leis no que concerne à
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
Poder Público, atendendo às demandas dos cidadãos e da sociedade em
geral, resguardando os interesses do Estado do Pará, combatendo o desvio
de recursos públicos, através de sua presença legitimadora, nas decisões
emanadas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado e de ações conjuntas
com órgãos estaduais afetos a sua missão institucional, visando a
probidade e a excelência na gestão dos recursos públicos;

•

Planejar e implementar ações educativas no sentido de esclarecer a
sociedade acerca da missão institucional deste Ministério Público de
Contas, promovendo ações efetivas junto aos jurisdicionados quanto à boa
aplicação dos recursos do Tesouro de maneira a otimizar a excelência da
gestão, contribuindo, assim, para o efetivo fortalecimento do controle social
sobre a aplicação dos recursos públicos.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

ÁREA: MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO

OBJETIVOS SETORIAIS
•

Fiscalizar o cumprimento e guarda da Constituição e das Leis, no que
concerne à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Poder Público, contribuindo, dessa maneira, para o efetivo
respeito aos Princípios Constitucionais da Legalidade, Impessoalidade,
Moralidade, Eficiência, Publicidade e Participação Popular;

•

Contribuir para o combate aos desvios de recursos públicos afetos aos
Municípios do Estado do Pará.

DIRETRIZES SETORIAIS
•

Planejar e implementar ações que viabilizem a efetiva fiscalização do
cumprimento e guarda da Constituição e das Leis no que concerne à
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
Poder Público, atendendo às demandas dos cidadãos e da sociedade em
geral, resguardando os interesses dos Municípios do Estado do Pará,
combatendo o desvio de recursos públicos.

