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PPllaannoo  PPlluurriiaannuuaall  22..000022  ––  22..000055    

MMooddeerrnniizzaaççããoo  ddaa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  
 

 

Objetivo Geral     

Principais secretarias envolvidas: SF, SMA, SMCIS, SJ, SMS e GP 

 

Criar um sistema de gestão eficaz que ofereça satisfatoriamente informações e dados tanto para subsidiar as 
decisões dos dirigentes municipais, como para consulta dos munícipes. Tal objetivo pressupõe a informatização dos 
sistemas hoje existentes, com a conseqüente economia de recursos, seja pela simplificação dos processos de 
trabalho, seja pela otimização de tempo de trabalho. 

Além disso, faz-se necessária a modernização dos diversos sistemas de informações e a otimização de processos, 
visando ao aumento da arrecadação de tributos municipais, com ênfase no combate à sonegação e à evasão fiscal. 

Por fim, mister a inclusão da população na sociedade da informação e do conhecimento, ampliando o acesso dos 
cidadãos de baixa renda aos serviços “on line” da prefeitura. 

Com base nestes eixos foram elaborados os programas para a modernização da Administração para os anos de 
2002 a 2005, a saber: 

 

 

 

PROGRAMA 1: Governo Eletrônico 
Objetivo: oferecer e promover acesso a serviços informatizados para a população, modernizando os canais de 
comunicação entre o governo e os cidadãos. 

 

Valores Propostos para o Programa no Período 2002 a 2005 
 2.002 2.003 2.004 2.005 Total 
Recursos 9,0 11,5 13,0 20,0 53,5

 

AÇÃO 1:  Implantar telecentros 

META : Implementar 1000 unidades até 2004   
INDICADOR: unidades implementadas 

 
AÇÃO 2 : Aprimorar portal da prefeitura na Internet  

META :  Migrar todas as páginas das Secretarias e demais unidades da Administração para o portal da prefeitura, oferecendo melhores serviços 
INDICADOR: projeto finalizado 

 
AÇÃO 3:  Implantar Central Eletrônica de Atendimento à População 

META :  Inclusão digital e democratização do acesso aos serviços informatizados 
INDICADOR: projeto finalizado 

 
AÇÃO 4:  Reativação da gráfica municipal 

META :  Modernizar projeto e agilizar serviços 
INDICADOR: projeto finalizado 
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PROGRAMA 2: Modernização da Administração Gerencial, tributária e financeira e das Gestões dos 
Setores Sociais  
Objetivo: Modernizar os diversos sistemas de informações e otimizar processos, visando à melhoria no controle das 
informações, ao aumento da transparência da administração, à maior agilidade no atendimento ao cidadão, à 
racionalização e redução de gastos, ao aumento da arrecadação de tributos municipais com ênfase no combate à 
sonegação e à evasão fiscal. 
Pretende-se, também, descentralizar as ações  da saúde, permitindo a implantação de sistemas que impliquem a 
melhoria do atendimento ao cidadão, como o cartão SUS, o agendamento eletrônico de consultas, a gestão dos 
fluxos de medicamentos, acompanhamento “on line” dos resultados de exames laboratoriais. 

 

Valores Propostos para o Programa no Período 2002 a 2005 
 2.002 2.003 2.004 2.005 Total 
Recursos 42,5 86,5 12,5 7,5 149,0

 

AÇÃO 1: Desenvolvimento de sistema informatizado para acompanhamento das ações de governo 

META :  Democratização do acesso à informação 
INDICADOR: projeto finalizado 

 

AÇÃO 2: Modernização dos sistemas de administração e dos sistemas contábil e orçamentário  

META 1: Aumento da Receita própria  

META 2: Modernização do sistema de informações e otimização de processos 

META 3: Redução de gastos com licitação, compras e administração de contratos 

META 4: Redução de gastos com administração de RH e folha de pagamento 

META 5: Gerenciamento de gastos com energia elétrica 

INDICADOR:  reais/ano 

 

AÇÃO 3: Implantar rede informatizada na área da Saúde,  até o nível dos Distritos de Saúde  

META : Conectar o Gabinete aos 10 postos avançados e aos 41 distritos de saúde 

INDICADOR: rede informatizada 
 
 

AÇÃO 4: Prosseguimento do Orçamento Participativo 

META : Estruturar as atividades do Orçamento Participativo 

INDICADOR: atividade implementada 

 

 

 

 

 

 

 


