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A segurança pública que almejamos 
para o futuro do Estado de Goiás é fruto da 
convergência de esforços multifacetados, que 
impõe necessariamente um planejamento ro-
busto e estruturado, com foco ininterrupto 
na eficiência administrativa, na qualidade da 
prestação do serviço público e no alcance de 
resultados efetivos para o cidadão.

Nesse sentido, é com muito orgulho 
que entregamos à sociedade goiana o Plano 
Estratégico da Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública de Goiás 2022-2031. Trata-se de 
um planejamento relevante, bem elaborado e 
feito a várias mãos, contando com o apoio de 
servidores abnegados do órgão. Nessa pers-
pectiva, representaram de forma exemplar as 
suas instituições e colaboraram de forma efe-
tiva para que o projeto fosse concluído com 
êxito e total aderência à realidade atual, espe-
cialmente com observância das diretrizes do 
Plano Nacional de Segurança Pública.

Um dos principais objetivos com o pla-
no é aprimorar a atividade-meio da Secretaria 
de Segurança Pública, de maneira que essa 
entrega seja uma imprescindível plataforma de 
trabalho para dar suporte aos órgãos respon-
sáveis pela atividade finalística. O conteúdo do 
presente plano contém iniciativas indispensá-
veis, que nortearão o rumo da Secretaria de 
Segurança Pública para os próximos 10 anos 
e que, à medida em que forem sendo imple-
mentadas, indubitavelmente contribuirão para 
o fortalecimento da segurança pública do Es-
tado de Goiás.

Entregas como essa fazem a diferença 
no curto, médio e principalmente a longo pra-

zo. Pois é a partir desse tipo de iniciativa que 
saímos do amadorismo e saltamos para um 
patamar profissional e de resultado significati-
vo. Dessa forma, não há que se falar que pla-
nejamento é coisa do passado, pois pelo con-
trário é notório que planejar é fundamental 
seja ele em qualquer nível, mas especialmente 
em nível estratégico. Assim, é imprescindível 
que todos os profissionais da Segurança Públi-
ca de Goiás, sem exceção, compreendam que 
não há desenvolvimento sem planejamento e 
que a execução depende de todos nós. Sob 
essa ótica, o plano estratégico da instituição 
revela-se como uma importante ferramenta 
que tem um grande potencial de impulsionar 
de forma significativa os resultados, especial-
mente do ponto vista qualitativo, por apre-
sentar vantagens competitivas que podem ser 
exploradas.

 Dada a relevância do tema para a 
nossa instituição, a partir de agora iniciamos 
o 2º ciclo de planejamento estratégico da Se-
cretaria de Segurança Pública de Goiás. Des-
sa forma, inegavelmente é hora de aprimorar 
os processos de gestão estratégica do órgão. 
Consequentemente, será necessário valorizar 
e fortalecer cada vez mais a área de planeja-
mento estratégico e investir em recursos hu-
manos e tecnologia para avaliarmos com mais 
precisão se a execução do plano estratégico 
alcançará os resultados esperados.

Outro papel fundamental será o mo-
nitoramento e controle efetivo de cada proje-
to ou programa implementado. Tal ação pre-
cisa ser desenvolvida quase em tempo real, de 
maneira que seja possível realizar as correções 
de curso necessárias no momento adequado, 
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para que assim não se desperdicem recursos 
e principalmente para que o escopo de cada 
projeto seja atingido.

É imprescindível registrar e avaliar pe-
riodicamente os resultados obtidos a partir da 
execução do plano estratégico. Dessa forma, 
saberemos quais ações devem ser mantidas 
e melhoradas, bem como as que devem ser 
interrompidas por não terem entregado valor 
e transformado positivamente a vida do cida-
dão. Essa avaliação contínua é essencial para 
demonstrar se o que foi planejado está coe-
rente e se estamos no caminho correto, mes-
mo diante das adversidades.

Tendo em vista os grandes desafios 
da área de segurança pública, no que tange 
as perspectivas do planejamento estratégico, 
daremos atenção especial à perspectiva de 
Aprendizado, Crescimento e Inovação. Vis-
lumbramos que o desenvolvimento desses 
três eixos tem grande potencial para encontrar 
soluções que atendam o contínuo aumento 
da demanda por segurança pública. A partir 
dessa compreensão e ação, acreditamos que 
será possível continuar crescendo de forma 
planejada, estruturada, sustentável e perene. 

Assim sendo, investiremos de forma 
inteligente em nosso aprendizado, ou seja, na-
quilo que de fato necessitamos. Aliado a essa 
ação também é imprescindível olhar para o 
mundo e fazer benchmarking constantemen-
te, pois só assim encontraremos boas práticas 
para replicá-las ou implementá-las de forma 
customizada a nossa realidade. Com essa ini-
ciativa não temos dúvidas que iremos impul-

sionar o desenvolvimento de soluções inova-
doras.

Com o presente plano esperamos 
proporcionar benefícios relevantes para os 
servidores da área finalística da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de Goiás, e es-
pecialmente para a sociedade. Nesse sentido, 
pretendemos ampliar o alcance dos serviços 
ofertados à população, de maneira que eles 
sejam efetivos e de alta qualidade.

Além disso, almejamos também avaliar 
se as políticas públicas em relação à segurança 
pública estão sendo efetivas, pois de fato essa 
é nossa maior obrigação, é nosso dever para 
com a sociedade. É necessário entregar uma 
segurança pública que funcione, que atenda 
aos anseios do cidadão e que alcance a todos 
sem distinção, pois sem segurança pública não 
há desenvolvimento social.

Por fim, registramos os nossos sin-
ceros agradecimentos aos servidores da áre-
a-meio da Secretaria de Segurança Pública, 
que juntamente com o apoio da Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros Militar, Delegacia-Geral 
da Polícia Civil, Diretoria-Geral de Administra-
ção Penitenciária, Superintendência de Polícia 
Técnico-Científica e Superintendência de Pro-
teção aos Direitos do Consumidor, consegui-
ram concluir de forma ímpar e com êxito o 
presente plano.

Rodney Rocha Miranda
Secretário de Segurança Pública

PLANO ESTRATÉGICO DA SSP GOIÁS 2022-2031
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1. APRESENTAÇÃO
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No ano em que a Secretaria de Es-
tado da Segurança Pública de Goiás (SSP) 
completa 61 anos de sua criação, prospectar 
o futuro e planejar sua atuação torna-se um 
exercício apropriado e necessário, com vistas 
à promoção efetiva da segurança pública e de-
fesa social no território goiano. É com a cons-
ciência dessa missão, associado ao sentimento 
do dever público, que se deriva o esforço para 
a consolidação do plano estratégico da Secre-
taria.

O fato da SSP ter tido a oportunidade 
de desenvolver seu primeiro ciclo estratégico, 
a partir do ano de 2012, revela traço histórico 
de sua preocupação para que suas atividades 
estivessem melhor sistematizadas e racionali-
zadas. Essa condição também expõe melho-
res possibilidades para estruturação do pla-

nejamento institucional, essencialmente pela 
obtenção de experiência, capaz de direcionar 
para ações mais precisas. 

Sob essa concepção, o novo plano es-
tratégico, com referência ao período de 2022 
a 2031, apresenta-se como um importante 
instrumento técnico-profissional para orientar 
a rotina organizacional, em especial, nortear 
o esforço administrativo da área meio para o 
atendimento pleno e harmônico da atividade 
finalística da SSP. 

Compreendendo a dimensão do tra-
balho de elaboração do planejamento ins-
titucional e as peculiaridades da Secretaria, 
foi promovida a junção de esforços multis-
setoriais, com amplo alcance das áreas meio 
e finalísticas do órgão, de modo a permitir a 
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obtenção de melhores resultados, extraindo a 
percepção tanto interna quanto externa, em 
relação ao exercício de suas atividades.

Com o emprego de metodologia 
apropriada à realidade pública e institucional, a 
elaboração do Plano Estratégico da SSP seguiu 
norteada por evidências, desde o diagnóstico 
inicial da Secretaria, onde foram obtidos os 
dados e panorama do órgão no cumprimento 
de sua competência legal, até o mapeamento 
sistêmico do que se projeta para a Secretaria 
para os próximos 10 anos.

O Plano foi concebido sob o direcio-
namento governamental em nível estadual, 
mas também com orientação das referências 
em âmbito federal, pela inteligência da Polí-
tica Nacional de Segurança Pública e Defesa 

Social (PNSPDS), do Sistema Único de Segu-
rança Pública (SUSP) e do Plano Nacional de 
Segurança Pública (PNSP).

Em linhas gerais, o Plano Estratégico 
visa orientar a estrutura administrativa da Se-
cretaria de Estado da Segurança Pública de 
Goiás, num determinado espaço de tempo, 
para a obtenção dos resultados almejados. De 
maneira simples e clara, o plano decenal da 
SSP sintetiza as ações e caminhos que devem 
ser percorridos ao longo do ciclo estratégico 
para o êxito institucional. Dessa forma, o pla-
no representa a materialização do processo 
de planejamento do que se prospecta para a 
Segurança Pública goiana no período de refe-
rência. 

PLANO ESTRATÉGICO DA SSP GOIÁS 2022-2031
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2. METODOLOGIA DE 
PLANEJAMENTO
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O desenvolvimento de todo projeto 
deve ser precedido por um bom planejamen-
to. Aliado a isso, com o uso de metodologias 
apropriadas, boas referências, pessoas quali-
ficadas e experientes, emprego de recursos 
tecnológicos, patrocínio com a definição de 
objetivos claros a serem alcançados, prazos a 
serem cumpridos, e principalmente gerencia-
mento, é possível obter resultados satisfató-
rios.

Nesse contexto, para o início dos tra-
balhos utilizou-se como referência uma meto-
dologia de gerenciamento de projetos adap-
tada a realidade das condições dispostas para 
que as medidas iniciais fossem adotadas em 
tempo hábil. Sob essa ótica, na etapa de ini-
ciação foi elaborado o termo de abertura do 
projeto em questão, momento em que foram 
definidos o gerente do projeto, escopo e não 
escopo, prazos, recursos, objetivos, benefí-
cios, premissas, restrições, principais entregas, 
partes interessadas e identificação dos princi-
pais riscos.

Para a etapa de planejamento foram 
definidos os responsáveis pelo desenvolvi-
mento das diversas atividades e conclusão 
das respectivas entregas parcial e global. A 
partir dessa concepção foram devidamente 
instituídas três estruturas bases, que ficaram 

incumbidas de realizar ações imprescindíveis 
para o projeto. Para homologação das en-
tregas foi instituído um Comitê de Validação,  
composto pelo Secretário da SSP, Subsecretá-
rio e dirigentes das áreas finalísticas. Já para a 
conclusão das entregas essenciais para o Pla-
no Estratégico foi instituída uma Comissão de 
Elaboração, composta por diversos servido-
res da área meio e membros das forças que 
atuam na área finalística. Já no que tange às 
ações relacionadas à gestão administrativa e 
processual, foi instituída a Secretaria-Executi-
va, a qual também participou no processo de 
planejamento estratégico.

No que se refere ao suporte técnico-
-científico para o planejamento estratégico, as 
estruturas supracitadas contaram com o apoio 
de uma Assessoria Técnica, que em linhas ge-
rais, realizou o papel de inteligência e gestão 
estratégica, produzindo conhecimento que foi 
transformado em resultado.

Quanto à metodologia de planeja-
mento estratégico adotou-se o Balanced Sco-
recard (BSC) por entender que se trata de 
uma metodologia eficiente de medição e ges-
tão de desempenho institucional. 

Essa metodologia possibilita o direcio-
namento da instituição para o futuro e para 
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a estratégia organizacional em um sistema 
de contínuo monitoramento, possibilitando a 
criação de um mapa estratégico estruturado 
com perspectivas e objetivos bem definidos. 

De forma objetiva, o BSC baseia-se 
no equilíbrio institucional nas seguintes pers-
pectivas: recursos, aprendizado, processos 
internos e clientes. A metodologia possibilita 
a criação de indicadores para mensurar re-
sultados, definir metas e estabelecer as ações 
(projetos). Obviamente, tendo em vista a par-
ticularidade da estrutura da SSP, determinadas 
nomenclaturas foram sendo adaptadas à rea-
lidade do órgão.

Para obtenção de informações rele-
vantes quanto ao status da SSP e a percepção 
dos interessados quanto ao futuro da institui-
ção, foram elaborados questionários especí-
ficos para o público interno e externo. Sob 
esse prisma, considerou-se como público 
interno os colaboradores que atuam na área 
meio da Secretaria e como público externo os 
servidores que atuam nas Forças de Seguran-
ça Pública que são geridas pela SSP. 

Os questionários focaram principal-
mente nas pessoas com relação direta e in-
direta com a governança e gestão de áreas 
estratégicas de suas instituições. O principal 

objetivo da aplicação dos questionários foi 
justamente analisar os resultados obtidos a 
partir do diagnóstico ambiental para construir 
iniciativas mais realistas e precisas visando o 
fortalecimento da segurança pública. 

Ainda nesse contexto, foi realizada a 
análise da matriz SWOT para verificar o es-
tágio atual da SSP e qual postura deveria ser 
adotada pelo órgão. A partir do cruzamento 
de suas forças, fraquezas, com as oportuni-
dades e ameaças foi possível constatar suas 
vantagens competitivas, bem como será pos-
sível incorporar mecanismos de defesa para 
os cenários menos favoráveis. O resultado da 
referida matriz também contribuiu para a ge-
ração de fatores críticos de sucesso que até 
então não haviam sido identificados.

Face às atividades desenvolvidas e 
entregas realizadas, foi elaborada e validada 
a atual identidade estratégica da SSP (missão, 
visão, valores, fatores críticos de sucesso e 
políticas institucionais). Como ponto central 
do Plano Estratégico, foi possível estruturar os 
objetivos, iniciativas e mapa estratégico. Dessa 
forma, a presente plataforma de trabalho nor-
teará as ações institucionais para o próximo 
decênio.

PLANO ESTRATÉGICO DA SSP GOIÁS 2022-2031
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3. IDENTIDADE 
ESTRATÉGICA
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3.1. MISSÃO:
Promover a gestão da segurança pública e 
defesa social, de forma planejada, integrada 
e inteligente, para contribuir com a paz so-
cial e o bem-estar da população no Estado de 
Goiás.

3.2. VISÃO:
Ser referência nacional na gestão integrada, 
sistêmica e efetiva da segurança pública e na 
manutenção da ordem social, com ênfase na 
redução da criminalidade, visando alcançar o 
menor índice do Brasil. 

3.3. VALORES:
3.3.1.  Profissionalismo: excelência na execu-
ção das atividades;

3.3.2. Legalidade: atenção e cumprimento 
dos preceitos legais;  

3.3.3. Respeito à vida: ação voltada para a 
preservação da vida;

3.3.4.  Transparência: contínua e adequada 
prestação de informações de interesse públi-
co;

3.3.5. Ética: regras e preceitos de ordem va-
lorativa e moral do servidor, sem vício, vol-
tada para o interesse público, e destinada a 
atender aos anseios da população;

3.3.6.  Responsabilidade Social: gestão par-
ticipativa, na constante busca de processos 
educativos, tornando a instituição parceira 
da sociedade organizada.

IDENTIDADE ESTRATÉGICA
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3.4. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO:
3.4.1. Capacitação de Pessoal: capacitação contínua, padroni-
zada, efetiva e adequada para os servidores de acordo com 
suas respectivas atribuições;

3.4.2. Recurso Humano: assegurar pessoal necessário e capa-
citado para atender as demandas de forma perene e planeja-
da;

3.4.3.  Patrocínio Institucional: engajamento da alta adminis-
tração voltado para a fidelidade da execução do Plano Estra-
tégico;

3.4.4. Gestão Estratégica: monitoramento e controle da exe-
cução do Plano Estratégico, visando a melhoria da governan-
ça institucional;

3.4.5.  Sistemas Integrados: integração e cooperação de da-
dos e sistemas dos órgãos da segurança pública, no âmbito 
municipal, estadual e federal;

3.4.6.  Recursos Orçamentário e Financeiro: gestão eficiente 
sobre processos para obtenção e canalização de recursos;

3.4.7.  Inovação e Tecnologia: gestão tecnológica continuada 
para suportar os processos existentes, bem como para mate-
rializar a inovação.

3.5. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS
3.5.1. Promover a participação social; 

3.5.2. Dar suporte para melhoria dos serviços nas áreas fina-
lísticas; 

3.5.3. Valorizar os profissionais da segurança pública;

3.5.4. Realizar o aperfeiçoamento dos processos;

3.5.5. Fortalecer e ampliar as parcerias com outras institui-
ções, no âmbito federal, estadual e municipal.

PLANO ESTRATÉGICO DA SSP GOIÁS 2022-2031
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4. MAPA
 ESTRATÉGICO

23



Ser referência nacional na gestão 
integrada, sistêmica e efetiva da 
segurança pública e na manuten-
ção da ordem social, com ênfa-
se na redução da criminalidade, 
visando alcançar o menor índice 
do Brasil.

1.1 Garantir a preservação da or-
dem pública e da incolumidade das 
pessoas, do patrimônio e meio 
ambiente, por meio de atuação 
conjunta, coordenada, sistêmica 
e integrada nas áreas meio e fina-
lística de todos os órgãos compo-
nentes da Secretaria de Segurança 
Pública de Goiás, em articulação 
com a sociedade e cooperação 
com os demais órgãos e entidades 
públicas e privadas.

Promover a gestão da segurança 
pública e defesa social, de forma 
planejada, integrada e inteligente, 
para contribuir com a paz social 
e o bem-estar da população no 
Estado de Goiás.

VISÃO

1. SOCIEDADE

MISSÃO

MAPA ESTRATÉGICO
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2.1 Adequar-se à Política Nacional de Segu-
rança Pública. 
2.2 Ampliar a proteção, valorização, reco-
nhecimento e estímulo dos profissionais de 
segurança pública.
2.3 Aperfeiçoar a gestão e estrutura organi-
zacional.
2.4 Fortalecer o sistema de governança ins-
titucional.
2.5 Otimizar os resultados nas ações e ope-
rações por meio da inteligência integrada.

4.1 Assegurar a dispo-
nibilidade e otimizar a 
aplicação dos recursos 
compatíveis à demanda 
institucional.
4.2 Incrementar a políti-
ca de gastos eficientes.

3.1 Aprimorar a segurança pú-
blica por meio do conhecimento 
técnico-científico.
3.2 Elevar o nível de qualificação 
profissional da segurança pública.

2. PROCESSOS 
INTERNOS

4. RECURSOS

3. APRENDIZADO, 
CRESCIMENTO
E INOVAÇÃO
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5. OBJETIVOS, 
ESTRATÉGIAS E 

INICIATIVAS
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Os objetivos, estratégias e iniciativas são pilares para estrutura 
do Plano Estratégico. Os objetivos traduzem os resultados específicos a 
serem alcançados durante a execução do plano, os quais são desenvol-
vidos a partir do diagnóstico. As estratégias estabelecem mecanismos 
que direcionam as realizações para os objetivos apresentados. Já as ini-
ciativas são materializadas pela execução de projetos e programas, os 
quais de fato contribuem para que as ações sejam concretizadas.

Ao longo da execução do Plano Estratégico, as iniciativas pode-
rão sofrer alterações, serem suprimidas ou até mesmo surgirem novas 
que tenham vinculação com alguns dos objetivos apresentados no pre-
sente plano. Tal fato decorre da necessidade de revisões periódicas e 
constante avaliação dos resultados obtidos.

1. PERSPECTIVA DE SOCIEDADE

OBJETIVO DE RESULTADO:

1.1 Garantir a preservação da ordem pública e da incolumida-
de das pessoas, do patrimônio e meio ambiente, por meio de atuação 
conjunta, coordenada, sistêmica e integrada nas áreas meio e finalística 
de todos os órgãos componentes da Secretaria de Segurança Pública de 
Goiás, em articulação com a sociedade e cooperação com os demais 
órgãos e entidades públicas e privadas.

OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS E INICIATIVAS
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2. PERSPECTIVA DE 
PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

2.1 ADEQUAR-SE À POLÍTICA NACIONAL DE SEGU-
RANÇA PÚBLICA.

ESTRATÉGIA:

2.1.1 Aderir ao Plano Nacional de Segurança Pública.

INICIATIVAS:

2.1.1.1 Criar e implementar o Plano Estadual de Segurança Pública.

2.1.1.2 Difundir por meio de seminários as metas do Plano de Segurança 
Pública para as forças de segurança pública.

2.1.1.3 Adotar a padronização de cada força de segurança pública estadu-
al em relação à orientação da Política Nacional de Segurança Pública.

2.1.1.4 Fomentar e monitorar o cumprimento das metas do Plano Nacio-
nal de Segurança Pública.

2.1.1.5 Coordenar e monitorar, em âmbito estadual, os repasses de re-
cursos estaduais via convênio aos municípios em relação as ações de segurança 
pública.

OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS E INICIATIVAS
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:

2.2 AMPLIAR A PROTEÇÃO, 
VALORIZAÇÃO, RECONHECI-
MENTO E ESTÍMULO DOS PRO-
FISSIONAIS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA.

ESTRATÉGIA:

2.2.1 Aperfeiçoar e implementar dispo-
sitivos que favoreçam a valorização dos profis-
sionais.

INICIATIVAS:

2.2.1.1 Aprimorar a política de atenção à 
saúde mental e física dos servidores da SSP. 

2.2.1.2 Fortalecer os mecanismos de 
proteção dos servidores, como medida de en-
frentamento ao crime.

2.2.1.3 Desenvolver o comprometimen-
to público e as competências dos servidores.

2.2.1.4 Desenvolver ações que favore-
çam a melhoria do clima organizacional. 

2.2.1.5 Desenvolver critérios técnicos de 
meritocracia e seleção de servidores para lota-
ção na área meio.

2.2.1.6 Intensificar a divulgação de mídias 
positivas das forças de segurança e área meio 
com o objetivo de valorizar os profissionais da 
segurança pública.

PLANO ESTRATÉGICO DA SSP GOIÁS 2022-2031
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:

2.3 APERFEIÇOAR A GESTÃO E ESTRUTURA ORGANIZACIO-
NAL.

ESTRATÉGIA:

2.3.1 Implementar medidas de preservação da integridade institucional quanto as infor-
mações e instalações.

INICIATIVAS:

2.3.1.1 Ampliar os mecanismos de proteção e segurança de dados.

2.3.1.2 Instituir ações eficientes para manutenção da segurança orgânica da SSP. 

OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS E INICIATIVAS
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ESTRATÉGIA:

2.3.2 Aprimorar o processo de modernização e funcionamento institucional.

INICIATIVAS:

2.3.2.1 Instituir comissões para realizar estudo e propostas para a contínua moderni-
zação institucional e tecnológica, visando o desempenho adequado e seguro das áreas meio e 
finalística.

2.3.2.2 Implementar padronização para atendimento das demandas da SSP.

2.3.2.3 Promover a interoperabilidade dos sistemas de interesse da segurança pública 
com vistas à integração, à gestão, à análise e ao compartilhamento de dados e informações.

2.3.2.4 Promover estudo colegiado para subsidiar a adoção de boas práticas do regime 
de trabalho com o objetivo de aumentar a produtividade dos servidores.

PLANO ESTRATÉGICO DA SSP GOIÁS 2022-2031
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2.3.2.5 Promover estudo colegiado para subsidiar o incremento de pessoal para área 
meio da SSP.

2.3.2.6 Definir critérios de aferição da produtividade e desempenho profissional.

ESTRATÉGIA:

2.3.3 Assegurar a realização de mapeamento e implementação da melhoria de proces-
sos.

INICIATIVAS:

2.3.3.1 Promover melhorias da tramitação e análise processual, especialmente quanto 
ao controle e cumprimento de prazos. 

2.3.3.2 Realizar estudo visando propor adequação da estrutura organizacional da SSP 
e de suas forças.

2.3.3.3 Aumentar a eficiência das ouvidorias e corregedorias para o combate à corrup-
ção. 

2.3.3.4 Aperfeiçoar os processos de aquisição, controle e desfazimento de produtos e 
materiais de segurança pública.

2.3.3.5 Identificar, mapear e aprimorar os processos que fazem interface entre a ativi-
dade meio da SSP e os demais setores da área finalística.

2.3.3.6 Aperfeiçoar as ações de apoio e coordenação estratégica para as operações 
integradas, preventivas e repressivas.

OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS E INICIATIVAS
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:

2.4 FORTALECER O SISTEMA DE GOVERNANÇA INSTITUCIO-
NAL.

ESTRATÉGIA:

2.4.1 Aprimorar a gestão estratégica.

INICIATIVAS:

2.4.1.1 Ampliar a participação dos gestores nos alinhamentos estratégicos da SSP.

2.4.1.2 Assegurar o cumprimento do planejamento institucional em todas suas frentes 
de atuação, por meio da implementação de Plano de Gestão Anual, visando a execução sistê-
mica e continuada do Plano Estratégico.

2.4.1.3 Definir e desenvolver ações institucionais convergentes para garantir a efetivida-
de de integração da SSP com toda sua estrutura responsável pela área finalística.

2.4.1.4 Aprimorar a comunicação interna por meio da integração de sistemas digitais.

2.4.1.5 Desenvolver painéis de Business Intelligence para monitorar os projetos estra-
tégicos, apoiar a tomada de decisão e subsidiar a responsabilização pelo não cumprimento das 
metas.

2.4.1.6 Implementar processo para divulgação dos resultados do Plano Estratégico para 
os servidores da área meio e finalística.

2.4.1.7 Promover a revisão periódica do Plano Estratégico a cada 2 (dois) anos.

PLANO ESTRATÉGICO DA SSP GOIÁS 2022-2031

35



36

2.4.1.8 Realizar a avaliação dos resultados obtidos anualmente, logo após a execução de 
cada Plano de Gestão.

2.4.1.9 Consolidar a política de gestão de riscos no âmbito da Secretaria de Segurança 
Pública.

2.4.1.10 Fortalecer o programa de integridade da Secretaria de Segurança Pública (Com-
pliance).

ESTRATÉGIA:

2.4.2 Ampliar a participação social, a transparência e a difusão da boa imagem institu-
cional.

INICIATIVAS:

2.4.2.1 Viabilizar a participação efetiva da sociedade nos Conselhos de Segurança Pú-
blica.

2.4.2.2 Maximizar a divulgação dos projetos e entregas institucionais implementados 
pela Secretaria. 

OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS E INICIATIVAS
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2.4.2.3 Elaborar, divulgar e incentivar a veiculação de mídias positivas em relação às 
ações desenvolvidas e cumprimento da missão institucional.

2.4.2.4 Viabilizar a participação dos Conselhos de Segurança Pública na elaboração da 
política estadual de segurança pública.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

2.5 OTIMIZAR OS RESULTADOS NAS AÇÕES E OPERAÇÕES 
POR MEIO DA INTELIGÊNCIA INTEGRADA.

ESTRATÉGIA:

2.5.1 Consolidar o sistema estadual de inteligência integrado com todas as áreas fina-
lísticas e outros setores.

INICIATIVAS:

2.5.1.1 Assegurar a padronização e integração do serviço de inteligência para áreas 
finalísticas.

2.5.1.2 Estimular a articulação e a cooperação entre o sistema de inteligência de segu-
rança pública com setores de inteligência da iniciativa privada, em conformidade com a legisla-
ção aplicável à proteção de dados.
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3. PERSPECTIVA 
DE APRENDIZADO, 
CRESCIMENTO E INOVAÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

3.1 APRIMORAR A SEGURANÇA PÚBLI-
CA POR MEIO DO CONHECIMENTO TÉC-
NICO-CIENTÍFICO.

ESTRATÉGIA:

3.1.1 Ampliar a geração de conhecimentos e pesquisas.

INICIATIVAS:

3.1.1.1 Estimular a participação dos servidores da SSP 
na produção científica voltada ao aprimoramento das áreas 
meio e finalística.

3.1.1.2 Estruturar parcerias com instituições públicas e 
privadas para incentivo a pesquisas, melhoria do ensino e pro-
dução de conhecimento para apoio da atividade finalística.

3.1.1.3 Fomentar a cooperação acadêmico-científica 
entre Instituições de Ensino Superior e a Secretaria para o de-
senvolvimento de projetos e inovação tecnológica para segu-
rança pública.

3.1.1.4 Padronizar, integrar, coletar e consolidar dados 
e informações de interesse da segurança pública, para trata-
mento, análise e divulgação estatística para produção de co-
nhecimento.

3.1.1.5 Fomentar pesquisas e ampliar o conhecimento 
para coibir infrações cibernéticas.

OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS E INICIATIVAS
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:

3.2 ELEVAR O NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
DA SEGURANÇA PÚBLICA.

ESTRATÉGIA:

3.2.1 Garantir estrutura e mecanismos para coordenar produção de conheci-
mento e contínua capacitação de pessoal.

INICIATIVAS:

3.2.1.1 Realizar estudo para propor a criação de uma unidade organizacional 
compatível para coordenar os estudos e o ensino institucional no âmbito da SSP.

3.2.1.2 Disponibilizar cursos para capacitação e atualização dos servidores da 
SSP nas áreas de gestão.

3.2.1.3 Promover ações de capacitação padronizada, continuada e aperfeiço-
ada para as áreas meio e finalística, em consonância com a matriz curricular nacional.

3.2.1.4 Desenvolver plataforma de ensino a distância para atender demandas 
específicas da área meio da SSP.

PLANO ESTRATÉGICO DA SSP GOIÁS 2022-2031
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4. PERSPECTIVA DE RECURSOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

4.1 ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE E OTIMIZAR A 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS COMPATÍVEIS À DEMAN-
DA INSTITUCIONAL.

ESTRATÉGIA:

4.1.1 Garantir a eficiência na obtenção de recursos orçamentários e finan-
ceiros.

INICIATIVAS:

4.1.1.1 Implementar ações para captação eficiente e progressiva de recursos 
para a Segurança Pública.

4.1.1.2 Incrementar a receita orçamentária da SSP.

4.1.1.3 Garantir a manutenção dos Fundos Estaduais da Segurança Pública 
de Goiás e seus recursos.

ESTRATÉGIA:

4.1.2 Aperfeiçoar o emprego dos recursos.

INICIATIVAS:

4.1.2.1 Monitorar e racionalizar a aplicação dos recursos captados por meio 
da adoção de critérios técnicos. 

4.1.2.2 Priorizar o investimento de recursos da administração estadual à SSP 
para o desenvolvimento das atividades finalísticas.

OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS E INICIATIVAS
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4.1.2.3 Canalizar investimentos qualifica-
dos para constante modernização da infraestrutura 
física, administrativa e tecnológica.

4.1.2.4 Estabelecer o plano anual de com-
pras.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

4.2 INCREMENTAR A POLÍTICA 
DE GASTOS EFICIENTES.

ESTRATÉGIA:

4.2.1 Viabilizar soluções inteligentes para 
reduzir o gasto com a gestão administrativa.

INICIATIVAS:

4.2.1.1 Mapear e implementar ações que 
reduzam despesas com o funcionamento institu-
cional.

4.2.1.2 Instituir programa de conscientiza-
ção voltado para a cultura de gastos eficientes na 
gestão administrativa.

PLANO ESTRATÉGICO DA SSP GOIÁS 2022-2031
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6. INDICADORES 
INSTITUCIONAIS
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A SSP implantou o Manual de Meto-
dologia para aferição de indicadores criminais 
e operacionais de segurança pública, confor-
me preconizado na Portaria n.º 229 de 10 de 
dezembro de 2018 do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. O referido manual padro-
niza os indicadores e estabelece uma meto-
dologia para contabilização das estatísticas cri-
minais e operacionais das forças de segurança. 
Atualmente são monitorados 12 indicadores 
de redução de criminalidade e 8 indicadores 
de aumento de proatividade policial. 

Além desses indicadores, o plano 
possibilita o desenvolvimento de outros que 
possam avaliar a efetividade da segurança pú-
blica, especialmente quando associados aos 
objetivos estratégicos, permitindo mensurar 
a performance da organização, verificar o al-
cance dos resultados e subsidiar a tomada de 
decisões.

Para a consolidação dos indicadores 
é imprescindível observar a fonte dos dados, 
a periodicidade de medição, a viabilidade de 
obtenção, os responsáveis pela coleta, pelo 
monitoramento, pelas análises e pela inter-
pretação dos dados. 

Os indicadores descritos a seguir te-
rão seus requisitos (fórmulas, metodologias, 
setores responsáveis, periodicidade de ava-
liação, entre outros) elaborados pelo setor 
competente e poderão ser revisados ao longo 
do processo de execução do presente Plano 
Estratégico:

INDICADORES INSTITUCIONAIS

44



PERSPECTIVA DE SOCIEDADE

INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO

SENSAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

PERCEPÇÃO DA SOCIEDADE 
EM SENTIR-SE SEGURA

AVALIAR O PERCENTUAL DE 
PESSOAS PESQUISADAS QUE 
SE SENTEM SEGURAS NO ES-

TADO DE GOIÁS

SATISFAÇÃO QUALIDADE DO 
ATENDIMENTO

AVALIAR O NÍVEL DE SATISFA-
ÇÃO DO CIDADÃO ATENDIDO

CREDIBILIDADE CONFIANÇA DA POPULAÇÃO 
NOS SERVIÇOS PRESTADOS

AVALIAR O NÍVEL DE CREDIBI-
LIDADE DA INSTITUIÇÃO

TRANSPARÊNCIA QUALIDADE DAS INFORMA-
ÇÕES DISPONIBILIZADAS

AFERIR A CAPACIDADE 
ADMINISTRATIVA DE PRESTAR 
INFORMAÇÕES DE QUALIDADE 

AO CIDADÃO

APURAÇÃO DE 
DENÚNCIAS

DENÚNCIAS CONTRA IRRE-
GULARIDADES ADMINISTRA-

TIVAS

AVALIAR O PERCENTUAL DE 
RESPOSTAS CONCLUSIVAS EM 
RELAÇÃO A QUANTIDADE DE 

DENÚNCIAS RECEBIDAS

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
NOS CONSEGS

ENVOLVIMENTO DA POPULA-
ÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLI-

CAS DE SEGURANÇA

MENSURAR A EFETIVIDADE 
DAS REUNIÕES, AVALIANDO 
A QUANTIDADE REALIZADA 
VERSUS A QUANTIDADE DE 

DEMANDAS ASSISTIDAS

PLANO ESTRATÉGICO DA SSP GOIÁS 2022-2031
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MELHORIA DE 
PROCESSOS

PROCESSOS MAPEADOS, 
APRIMORADOS E IMPLEMEN-

TADOS

AVALIAR A QUANTIDADE DE 
PROCESSOS EXISTENTES VER-
SUS A QUANTIDADE APRIMO-

RADA E IMPLEMENTADA

MÍDIA POSITIVA
IMAGEM SATISFATÓRIA DI-
FUNDIDA PELOS VEÍCULOS 

DE COMUNICAÇÃO

MENSURAR A
QUANTIDADE E PERIODICI-
DADE DE MÍDIAS POSITIVAS 
EM RELAÇÃO AO TOTAL DE 

MÍDIAS VEICULADAS

EXECUÇÃO DE
RECURSOS EXTRA-
ORÇAMENTÁRIOS 

QUALIDADE NA EXECUÇÃO FÍSI-
CA E FINANCEIRA DOS CONVÊ-

NIOS E DEMAIS AJUSTES

AFERIR O NÚMERO DE AJUS-
TES EXECUTADOS EM RELA-

ÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS 
APROVADAS

GOVERNANÇA EXECUÇÃO DO PLANO ES-
TRATÉGICO

AVALIAR O DESEMPENHO INS-
TITUCIONAL EM RELAÇÃO AO 
NÚMERO DE INICIATIVAS IM-

PLEMENTADAS, VERIFICANDO 
O ALCANCE DOS OBJETIVOS 

ESTABELECIDOS

PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS

INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO

INDICADORES INSTITUCIONAIS
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PERSPECTIVA DE RECURSOS

INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO

INVESTIMENTOS AUMENTO DOS RECUR-
SOS DESTINADOS À SSP 

AFERIR PERIODICAMENTE A 
PROGRESSIVIDADE DOS IN-

VESTIMENTOS INSTITUCIONAIS 

ECONOMICIDADE
REDUÇÃO DA DESPESA PÚBLI-
CA SEM PREJUÍZO DA QUALI-

DADE DO SERVIÇO PRESTADO

AVALIAR A ECONOMIA GERA-
DA EM FUNÇÃO DA EFICIÊNCIA 

DOS GASTOS PÚBLICOS

RECURSOS 
CAPTADOS

CAPACIDADE DA INSTITUIÇÃO 
DE OBTER RECURSOS EXTRA-

ORÇAMENTÁRIOS

MENSURAR O AUMENTO DE 
RECURSOS EXTRAORÇAMEN-

TÁRIOS DESTINADOS À SSP

PERSPECTIVA DE APRENDIZADO, 
CRESCIMENTO E INOVAÇÃO

INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO

SATISFAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

INTERNA

PERCEPÇÃO DO CLIMA 
ORGANIZACIONAL

AVALIAR O NÍVEL DE SATISFA-
ÇÃO DOS SERVIDORES

PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO 

ELABORAÇÃO DE CONTEÚDO 
TÉCNICO-CIENTÍFICO

MENSURAR O QUANTITATIVO 
DE MATERIAL CIENTÍFICO PRO-

DUZIDO E ADOTADO

CAPACITAÇÃO 
DE PESSOAL

QUANTIDADE 
DE SERVIDORES 
CAPACITADOS

VERIFICAR O NÚMERO DE CA-
PACITAÇÕES OFERTADAS PELA 

SSP VERSUS A DEMANDA 
INSTITUCIONAL, BEM COMO A 

EFETIVIDADE

COMPROMETIMENTO 
ORGANIZACIONAL

DESEMPENHO PROFISSIONAL 
E PRODUTIVIDADE

AVALIAR A EFICIÊNCIA E EFI-
CÁCIA DO TRABALHO DOS 

SERVIDORES

PLANO ESTRATÉGICO DA SSP GOIÁS 2022-2031
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7. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
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A materialização do Plano Estratégico da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública 2022-2031 representa um grande marco institucional, 
a partir do ingresso em um novo ciclo estratégico do órgão. A projeção 
decenal da SSP permite a construção de um caminho coordenado e 
orientado por evidências, de modo a favorecer a gestão administrativa, 
com inegável fortalecimento à atividade finalística da Secretaria.

Com o planejamento alicerçado em objetivos bem definidos 
resta evidente a sábia preocupação em dotar a Secretaria com condi-
ções de prosperar no cumprimento de sua missão. Vale destacar que o 
efetivo monitoramento das ações projetadas, assim como a constante 
avaliação dos resultados obtidos, constituem elementos essenciais para 
a gestão estratégica, com vistas ao cumprimento das prioridades con-
sagradas neste Plano. Este é um instrumento que poderá permitir a 
aplicação eficiente de recursos, além de auxiliar a tomada de decisões 
para o adequado direcionamento institucional.

O trabalho da SSP não se esgota no Plano Estratégico, uma vez 
que as ações e entregas da Pasta estarão ramificadas por projetos e 
programas dentro do ciclo estratégico dos 10 anos subsequentes. Os 
órgãos autônomos, responsáveis diretos pela consecução da atividade 
finalística da Secretaria, apresentam-se igualmente norteados por pla-
nos estratégicos próprios, consolidados sob orientação da peculiaridade 
de cada força de segurança do Estado. 

Essa condição possibilita à SSP canalizar esforços da atividade 
administrativa de sua estrutura para uma adequada plataforma de su-
porte à atividade-fim da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombei-
ros Militar, Polícia Penal, Polícia Científica e PROCON. 

Dessa maneira, ao final do ciclo estratégico 2022-2031, o que se 
espera é o alcance dos objetivos estratégicos, com o êxito do plano ora 
vigente, com prevalência da eficiência e eficácia da gestão administrativa 
da Secretaria. Assim sendo, o reflexo será direcionado à sociedade, que 
irá obter a prestação do serviço estatal de maneira organizada e equa-
lizada às suas demandas.
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