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estados e municípios: 

“conhecedores dos problemas de cada região”

Governo Federal: 

Indutor da melhoria do Pacto Federativo e do aumento da 
eficiência dos governos subnacionais

Mais Brasil, Menos Brasília...
Eficiência

Tweets Presidente Mensagem Presidencial 
2019, p.10

G20/OCDE Principles
of Governance

Nosso propósito



Padronização

Otimização

Mudança de 
cultura

Compliance

Autonomia

Economia
Promover a melhoria do

Pacto Federativo e 
aumento da Eficiência 

dos governos 
subnacionais

Tomada de Decisão

Governança e 
responsabilidade

Nossos Valores



Pacto +Brasil: estratégia de atuação
Desenvolvimento

PILARES ESTRUTURANTES

Aprimoramento do 
Pacto Federativo

Fortalecimento da 
governança e da 
gestão pública

Desenvolvimento de 
estados e municípios

Fonte: COLLINS, D.J.; RUKSTAD M.G., “Você sabe dizer qual é a sua estratégia?” Harvard Business Review, Ago. 2008Legenda: * Preliminar



Pacto +Brasil: estratégia de atuação
Desenvolvimento

Fonte: COLLINS, D.J.; RUKSTAD M.G., “Você sabe dizer qual é a sua estratégia?” Harvard Business Review, Ago. 2008

PILARES ESTRUTURANTES

Aprimoramento 
do Pacto 

Federativo

Fortalecimento da 
governança e da 
gestão pública

Desenvolvimento de 
estados e municípios

Legenda: * Preliminar

01. Melhorar a articulação da agenda do pacto federativo 
com entes subnacionais;

02. Acompanhar os desdobramentos de incrementos reais 
para melhoria da gestão pública;

03. Acompanhar a desburocratização no âmbito 
subnacional;

04. Melhorar o monitoramento das políticas fiscais e 
financeiras dos entes subnacionais;

05. Aumentar a eficiência dos processos internos da SEAF

06. Fortalecer a entrega de resultados aos governos 
subnacionais;

Pilares Estratégicos Objetivos 



Pacto +Brasil: o que iremos fazer?

CICLO VIRTUOSO DE ENTREGAS

Oferta de capacitações

Proposta de revisão 
de arcabolso
normativo

Construção de 
agendas comuns de 

políticas públicas

Melhoria das 
informações para 
o apoio à tomada 

de decisão

Geração e 
disseminação de 

conhecimento

Oferta de ferramentas 
tecnológicas para 
melhoria da gestão 
pública

Resultados

DESENVOLVIMENTO 
LOCAL



Pacto +Brasil: nossos parceiros

Educação

Governo

Controle

Sociedade civil 
organizada

Organismos 
Internacionais

ENAP
Instituto Serzedelo Corrêa
Universidade CEF
Universidade BB
Outros

Casa Civil
Secretaria de Governo
Secretaria Geral
Ministérios
SERPRO
DATAPREV
Parlamento
IPEA
IBGE

Sistema S
Outros

CGU
TCU /TCE /TCM
MPU 
PGR
AGU

OCDE
ONU
BM
BID
FOF (FORUM OF FEDERATIONS)
BRICS (NDB)
Outros

Setores 
Produtivos

OSs
OSCIPs
CNM
FNP
CONSEPLAN
CONSAD
CONFAZ
Outros

ESTADO MUNICÍPIO

Gestão em rede



Pacto +Brasil: parceiros necessários à SEAF

SUPAR – Acompanhamento das pautas e alterações normativas junto ao 
Congresso Nacional, bem como das demandas parlamentares

SEAS – Desdobramentos relativos a agendas internacionais e da sociedade 
civil vis a vis  as agendas de estados e municípios

SECOM – Apoio à comunicação e divulgação dos produtos e ações da SEAF

SRI – Acompanhamento da execução das emendas impositivas com 
interface nas demandas federativas

Gestão em rede

PARA QUE ACONTEÇA O CICLO VIRTUOSO DE ENTREGAS

SEGOV

SAG – Articulação com os Ministérios e vinculadas 

SAM – Monitoramento das políticas públicas

SAJ – Juricidade dos dos atos normativos

CASA 
CIVIL



Entregas

Pacto +Brasil: como faremos?

APRIMORAMENTO DO PACTO FEDERATIVO

Governo 
Federal

Estados Municípios

o Construção de uma agenda de políticas públicas para os 
municípios (Marcha dos Prefeitos)

o Proposição de medidas de aprimoramento do pacto 
federativo, a partir da realização de debates técnicos 
com estados e municípios (GT do pacto federativo)

o Acompanhamento junto a estados e municípios:
o da pauta econômica (nova previdência, PEC do 

pacto federativo, programa de promoção de 
equilíbrio fiscal, etc)

o da pauta de políticas intergovernamentais 
(FUNDEB, ações de desenvolvimento regional, 
etc)

o da pauta internacional (Intercâmbio de 
informações técnicas para desenvolvimento dos 
entes subnacionais dos países do MERCOSUL  -
Forum Consultivo Municípios, de Estados 
Federados Províncias e Departamentos do 
MERCOSUL)

PILARES ESTRUTURANTES

Aprimoramento do 
Pacto Federativo

Fortalecimento da 
governança e da 
gestão pública

Desenvolvimento de 
estados e municípios



SOCIEDADE

GOVERNO PARCEIROS 
ESTRATÉGICOS

Pacto +Brasil: como faremos?

FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO PÚBLICA

PILARES ESTRUTURANTES

Aprimoramento do 
Pacto Federativo

Fortalecimento da 
governança e da 
gestão pública

Desenvolvimento de 
estados e municípios

o Disponibilização de aplicativos no âmbito municipal para 
fim e início de mandato de governos (Transição 
municipal)

o Disponibilização de informações acerca de créditos e 
dívidas previdenciárias (Comitê de revisão da dívida 
previdenciária municipal)

o Oferta de eventos de capacitação para estados e 
municípios em temas diversos (Capacitação)

o Disponibilização de conteúdo sobre captação de 
recursos federais, alterações normativas, processos e 
metodologias de trabalho, capacitações, ferramentas 
tecnológicas, dentre outros (Portal Federativo)

Processos Internos

Orçamento

Aprendizado & Crescimento

Entregas



Governo 
Federal

Estados Municípios

Monitoramento de indicadores

Assessoramento Técnico

DESENVOLVIMENTO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS

Pacto +Brasil: como faremos?
PILARES ESTRUTURANTES

Aprimoramento do 
Pacto Federativo

Fortalecimento da 
governança e da 
gestão pública

Desenvolvimento de 
estados e municípios

o Disponibilização de painel com indicadores de 
monitoramento estratégico de estados e municípios 
(Painel de Ressonância Federativa)

o Proposta de regramento para existência sustentável dos 
municípios (Viabilidade municipal)

o Realização de acordo de cooperação técnica com estados e 
municípios para revitalização da bacia hidrográfica do rio 
Araguaia (Juntos pelo Araguaia)

o Construção de uma agenda de políticas públicas para 
redução da desigualdade socioeconômica da região 
nordeste (Agenda Nordeste)

o Fomento ao desenvolvimento do empreendedorismo nos 
Entes subnacionais (SEBRAE)

Entregas



Emendas Impositivas na SEGOV

coordenação política e relacionamento com o Congresso Nacional e com os partidos 

políticos, no que diz respeito às emendas parlamentares impositivas;

interlocução dos autores de emendas impositivas constantes da LOA com órgãos executores do 

Governo federal;

propor normas relativas à regulação dos prazos e dos procedimentos relativos à execução das 

emendas de execução obrigatória em contribuição aos demais órgãos responsáveis

A Secretaria Especial de Relações Institucionais (SERI/SEGOV) é responsável por realizar: 



• Auxiliar no processo de alocação de recursos para 
emendas impositivas 

• Aproximar as demandas da população/ dos   
parlamentares com a oferta de projetos já estruturados;

• Encontrar “patrocinadores” para os projetos 
considerados estratégicos;

• Dar racionalidade e transparência no processo de 
alocação dos recursos públicos

• Estabelecer prioridades para execução de projetos

Banco de Projetos: A Visão da SEGOV
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