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GESTÃO MODERNA, DESCENTRALIZADA E TRANSPARENTE 
Qnt(s). AÇÃO 

PROGRAMADA 

META 

2006 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
1.  

 

Programa de Gestão de Pessoal Qualificar,investir, valorizar os funcionários por meio de Capacitação, 

melhoria da remuneração,  implantação de novo Plano de cargos e salários, 

informatização da folha de pagamento 

Funcionário 

qualificado 

 

2.  • Programa Gestão de processos Melhorar a gestão dos administrativos visando a melhoria da qualidade  dos 
serviços de informação prestada com  gestão informatizada 

Melhoria na 
gestão de 
processos 

3.  • Programa  de Humanização do atendimento 

ao munícipe 

 Melhorar o atendimento ao munícipe através da descentralização dos 

processos, informatização dos procedimentos, criação de manuais das 

secretarias 

Manuais 

criados e 

melhoria no 

atendimento 

4.  • Programa de Excelência Financeira  Melhorar a Arrecadação , racionalizar gastos e buscar eficiência  nos processos 
para investimentos e compras, melhorar o atendimento ao IPTU, diminuir o 
estoque da dívida ativa. 

Programas 
Implantados 

5.  • Programa de Escola de Governo - Implantar a Escola de Governo Programa 

Implantado 

6.  • Programa “ Ouvidoria do Servidor”   Implantar a Ouvidoria do Servidor de maneira pró ativa Ouvidoria 

funcionando 

7.  • Programa de captação de recursos  Captação de recursos. Recursos 

financeiros 

captados 
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8.  • Projetos de auditoria financeira, contábil, 

fiscal e patrimonial 

 Implantar os programas de auditoria financeira, contábil, fiscal e 

patrimonial 

Programas 

implementa

dos 

9.  • Governo Eletrônico Site da Prefeitura disponibilizando serviços e informações (links e conteúdo próprio) 

Legislação on line. 
Projetos 

implantados  

10.  • Comunicação com os Servidores • Elaboração, impressão e distribuição de um boletim interno dos 

servidores. 

 

 

11.  • Serviço de Gráfica • Central de serviços de reprografia, encadernação e  gráfica 

 

 

12.  • Gestão de Patrimônio  Gestão integrada e legalizada do Patrimônio da Prefeitura  

13.  • Atendimento ao Munícipe  Implantação de praças de atendimento aos cidadãos- CAC’s-

descentralizados. 
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