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Evento no Teatro Municipal premia as 
melhores práticas de gestão pública
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Texto: Bárbara Lopes
barbaralopes@prefeitura.sp.gov.br

Mais de mil servidores lotaram 
a platéia do Teatro Municipal 
na quinta-feira, dia 27, para 

assistir à entrega do Prêmio São Paulo 
Cidade 2008. O prêmio é uma iniciativa 
da Secretaria Municipal de Gestão, por 

meio da Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas e da Escola de Formação do Ser-
vidor Público Municipal “Álvaro Liberato 
Alonso Guerra”. 

O concurso foi criado em 2007, com 
o objetivo de reconhecer e premiar as 
melhores práticas de gestão pública 
no âmbito municipal, que resultam em 
melhor serviço ao cidadão.

Este ano, a Prefeitura recebeu 73 ins-

crições para o prêmio. Foram escolhidos 
16 finalistas, dos quais oito foram premia-
dos. A comissão organizadora não fixou 
um número de prêmios por categoria. As 
equipes receberão como prêmio um no-
tebook, que será entregue nas próximas 
semanas. Todas as iniciativas receberam 
certificados de participação.

A premiação se divide em quatro cate-
gorias: Social, que inclui educação, cultura, 

esportes, assistência social, saúde, habita-
ção, etc.; Urbana e Ambiental, voltada para 
ações de planejamento e desenvolvimento 
urbano; Econômica, abrangendo iniciativas 
de fomento econômico e geração de em-
prego; e Administrativa e Financeira, que 
reúne as áreas de gestões orçamentárias, 
controle e equilíbrio das contas públicas, 
gestão de pessoas e relacionamento com 
o cidadão e a sociedade.  

CONHEÇA OS VENCEDORES

Acolhimento e adaptação: um novo 
olhar sobre a gestão na Educação 
Infantil 
CEI Missionária Dorothy Stang/Secreta-
ria Municipal de Educação
CATEGORIA: Social
Para facilitar a adaptação das crianças, 
o Centro de Educação Infantil passou 
a permitir a presença dos pais por um 
período. Com isso, a família participa 
da rotina escolar e professores conhe-
cem melhor as crianças e costumes 
familiares. 

Câmara de Animação Econômica
Subprefeitura Itaim Paulista/Secretaria 
Municipal de Coordenação das Sub-
prefeituras
CATEGORIA: Econômica
É um projeto de geração de trabalho e 
renda, que oferece capacitação, acesso 
a crédito, com a participação de agentes 
governamentais e não-governamentais. 
Foram criadas cinco câmaras temáticas: 
moda, reciclagem, alimentação, cultura 
e microempreendimentos.

Gestão pela qualidade no Hospital do 
Servidor Público Municipal
Hospital do Servidor Público Municipal/
Secretaria Municipal de Saúde
CATEGORIA: Administrativo e Financeiro
A partir da meta de obtenção do selo 
de qualidade CQH, foram desenvolvidas 
iniciativas de planejamento estratégi-
co, reorganização do organograma, 
informatização e revisão de editais de 
licitação e do processo de compra, que 
resultaram em economia e benefício 
para os pacientes.

Poda de Precisão em Árvores Urbanas
Unidade de Áreas Verdes/Subprefeitura 
São Mateus/Secretaria Municipal de Co-
ordenação das Subprefeituras
CATEGORIA: Urbana e Ambiental
Consiste na aplicação de poda de acordo 
com as técnicas de botânica. Isso au-
menta o intervalo entre podas, melhora 
a iluminação noturna e não mutila as 
árvores. 

Pontos de Leitura
Coordenadoria do sistema Municipal 
de Bibliotecas/Secretaria Municipal da 
Cultura
CATEGORIA: Social
O projeto foi criado para suprir as 
necessidades de regiões distantes de 
bibliotecas. Em parceria com as subpre-
feituras, os pontos garantem acesso a 
livros, jornais e revistas, além de serem 
espaços de socialização. Já são seis Pon-
tos de Leitura.

Programa de Urbanização de Favelas da 
Cidade de São Paulo
Superintendência de Habitação Popular/
Secretaria Municipal de Habitação
CATEGORIA: Urbana e Ambiental
O programa transforma áreas precárias 
em novos bairros integrados à cidade le-
gal, com acesso à infra-estrutura básica, 
serviços públicos, um endereço oficial e 
garantia de posse do seu imóvel. Atual-
mente a secretaria atua em 32 favelas, 
onde vivem cerca de 80 mil famílias. 

Universidade Livre do Meio Ambiente 
e da Cultura de Paz
CEA-Umapaz/Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente
CATEGORIA: Urbana e Ambiental
Criada em 2005 e localizada no Parque 
Ibirapuera, a Umapaz realiza cursos, pa-
lestras, exposições e outras atividades, 
voltadas para educação ambiental e 
para convivência. 

Uso da Cor na Urbanização das Favelas
Habi Sul/Secretaria Municipal da Habitação
CATEGORIA: Urbana e Ambiental
O Programa de Urbanização de Favelas 
usou materiais ecológicos e de baixo 
custo para colorir as unidades habita-
cionais. No Jardim Olinda, a população 
pôde escolher entre 40 cores. A me-
lhoria estética refletiu-se no zelo dos 
moradores pela obra.

Dos 73 inscritos saíram 16 finalistas, dos quais 8  foram premiados
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Força-tarefa 
na Vila Mariana

Em operações na última sema-
na, a Subprefeitura Vila Mariana 
fechou e multou 13 estabeleci-
mentos que não possuíam licença 
de funcionamento nos distritos 
Saúde, Vila Mariana e Moema.
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Solidariedade a
Santa Catarina

Na sexta-feira, começaram 
a partir os primeiros caminhões 
com doações recebidas pela De-
fesa Civil e Cruz Vermelha de São 
Paulo para as vítimas das fortes 
chuvas em Santa Catarina.
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Debate com Raí
na Victor Civita

Na próxima segunda-feira, 
1o de dezembro, o jogador Raí 
participa de bate-papo sobre tra-
balho adolescente na Praça Victor 
Civita. O encontro será realizado 
das 12h às 13h30.
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