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PERSPECTIVA
ÁREA-FIM

Ser reconhecida como órgão de 
excelência e referência na elaboração 
de atos administrativos e normativos, 
de amplo e irrestrito acesso à legislação, 
mediante a efetiva participação 
social e popular.

VISÃOMISSÃO
Ser presente no assessoramento técnico-institucional
ao Chefe do Executivo tanto na produção de atos
administrativos e normativos quanto no monitoramento
dos impactos por eles produzidos, durante a sua
elaboração e a sua vigência, servindo-se de facilitador
na efetiva participação social e na formulação
e na implementação de políticas públicas.

VALORES
Ética

Transparência

Impessoalidade

Respeito às Pessoas

Eficiência

Excelência Técnica

Credibilidade

Inovação e Interação

GERIR ATOS ADMINISTRATIVOS E 
NORMATIVOS COM EXCELÊNCIA

FOMENTAR A 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL

VALORIZAR
AS PESSOAS

BUSCAR EXCELÊNCIA 
NA GESTÃO

Aperfeiçoar o processo de formulação dos atos 
administrativos e normativos

Adotar mecanismos de revisão, simplificação e 
racionalização do arcabouço normativo

Fomentar o processo de avaliação de impacto 
normativo – AIN no âmbito da administração 
direta e indireta

Promover e estimular a capacitação em 
legística e a avaliação de políticas públicas, em 
especial, na análise ex-ante, identificando 
potenciais aliados estratégicos

Implementar um portal de consulta 
e fomentar a participação social na 
elaboração e gestão normativa

Facilitar o acesso à legislação

Fomentar processos de 
comunicação que tornem as leis e o 
processo legislativo mais 
compreensíveis ao cidadão comum

Ampliar e aperfeiçoar mecanismos 
de integração com a sociedade civil

Promover e estimular a 
capacitação continuada dos 
servidores

Melhorar o clima organizacional 
da Secretaria 

Coordenar ações de integração 
dos servidores

Incentivar o engajamento e a 
motivação dos servidores

Implementar uma cultura de 
gestão estratégica

Implementar projetos e ações de 
inovação apoiados na tecnologia 
da informação em comunicação

Apoiar ações de governança e 
conformidade dos atos de gestão

Aumentar a eficiência
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