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Transformação Institucional 
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Apresentação  
 
O Plano de Gestão Estratégica e Transformação Institucional - PGT é uma 

proposta de transformação institucional da Agência Nacional de Mineração, que engloba 
ações nas áreas de gestão estratégica, processos de trabalho, arranjos institucionais e 
estruturas organizacionais, no âmbito do Programa de Gestão Estratégica e 
Transformação do Estado – TransformaGov.  

A previsão de execução das ações do PGT refere-se aos anos de 2020 e 2021 e o 
monitoramento do cumprimento das ações e prazos propostos é realizado em conjunto 
com a Secretaria Especial de Desburocratização e Gestão e Governo Digital do Ministério 
da Economia - SEDGG/ME e a Secretaria Especial de Modernização do Estado – 
SEME/SG/PR, que oferecerão apoio e orientações técnicas a ANM para a boa execução 
deste Plano. 

A Agência Nacional de Mineração – ANM, aderiu ao Programa TransformaGov 
em outubro de 2020, e sua proposta de transformação institucional no âmbito do 
Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado.  

O TransformaGov, Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, 
tem o objetivo de avaliar e modernizar a gestão estratégica dos órgãos integrantes 
da administração pública federal. O programa reúne um conjunto de soluções de curto 
e médio prazo com o intuito de apoiar os órgãos da administração pública federal no 
desenvolvimento de novas soluções de aprimoramento da gestão.   

O TransformaGov busca a simplificação, a integração e a centralização 
dos processos finalísticos, gerenciais e de suporte dos órgãos da 
administração pública federal. 

Implementação 

O Plano de Gestão Estratégica e Transformação Institucional – PGT contem 
objetivos, produtos e entregas previstas e envolve cinco eixos principais, que são:  

 

 

 

 

 



  

Apresenta-se a seguir as ações e cronograma da implementação do PGT pela 
ANM:  

 

Eixo Ação Situação 

5 Publicar a Política de Gestão de Riscos da ANM Concluído  

5 
Avaliar se as estruturas organizacionais estão alinhadas à 

cadeia de valor integrada Concluído  

5 
Implantar o Comitê Interno de Governança nos termos 

do Decreto nº 9.203/2017 Concluído  

3 
Avaliar interesse do órgão em implantar laboratório de 

inovação/gestão de processo de negócio Concluído  

4 Validar os dados e informações do painel Raio-X Set/21 

1 Disseminar ferramentas da SGP para gestão de pessoas Out/21 

3 Aderir à Rede + Brasil Dez/21 

2 
Realizar mapeamento de transferência executada pela 

ANM 
Dez/21 

3 Internalizar transferência na Plataforma + Brasil Dez/21 

3 

Realizar estudo sobre a possibilidade de transferência de 

competências a outros arranjos/estruturas 

organizacionais/atores 

Dez/21 

2 
Publicar o Código de Classificação e Tabela de 

Temporalidade 
Dez/21 

 


