
MISSÃO Representar e aproximar o Governo do Distrito Federal à população de São Sebastião e coordenar os serviços em harmonia 
com o interesso público local.

VISÃO Até 2030, tornar São Sebastião uma cidade mais desenvolvida e cidadã. Até 2040, tornar São Sebastião a melhor 
cidade para se viver no Distrito Federal. 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
ADMINISTRAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO

Batalha 1
Aperfeiçoar os processos de trabalho
Resultados-Chave: Iniciativas:

Mapear 02 processos estratégicos das setoriais da RA por ano • Promoção da melhoria dos processo

Implantar 100% dos programas de Gestão de Riscos e Integridade • Promoção  da implantação dos programas de Gestão de Riscos e Integridade

Ajustar 100% do quadro de servidores aos processos de trabalho • Equilíbrio entre o quantitativo de servidores (efetivos e comissionados) da RA 
XIV e suas necessidades

Responder 90% do plano de ação anual de ouvidoria • Aperfeiçoamento dos índices de resolutividade das demandas de ouvidoria de 
acordo com as metas do Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias - SIGO

Batalha 2
Cumprir políticas públicas setoriais de forma sustentável, eficaz, transparente e participativa
Resultados-Chave: Iniciativas:
Promover 02 reuniões dos colegiados legalmente instituídos 
por ano • Integração das ações de planejamento dos colegiados às da RA

Desenvolvimento Territorial

Batalha 3
Promover a manutenção e implantação de infraestrutura básica e qualificação de espaços públicos 
regionais
Resultados-Chave: Iniciativas:
Qualificar 90% espaços públicos urbano e rurais • Manutenção de espaços públicos

Desenvolvimento Social

Batalha 4
Melhorar a condição de vida social e econômica da população de São Sebastião
Resultados-Chave: Iniciativas:
Aumentar de 06 para 12 o número de cursos gratuitos de capacitação 
profissional por ano • Gestão dos cursos oferecidos à comunidade

Realizar 05 projetos voltados ao incentivo a eventos culturais e 
esportivo por ano • Incentivo a cultura e o esporte

Viabilizar em 100% a assistência da população em situação de 
vulnerabilidade • Atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade

Obter 100% de arrecadação das ocupações dos espaços públicos por ano • Gestão efetiva da arrecadação

Qualificar 100% dos empreendedores da região • Incentivo de praticas empreendedoras

GESTÃO ESTRATÉGICA

RESULTADOS-CHAVE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DF RESULTADOS-CHAVE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

APOIO: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - SEEC                                                        METODOLOGIA: MWB e OKR


