GESTÃO
RESPONSÁVEL
E TRANSPARENTE

GESTÃO PÚBLICA
VELHOS PROBLEMAS NOVAS SOLUÇÕES
A estrutura Pública Brasileira, União, Estados e a maioria dos Grandes e Médios Municípios tem por hábito
cultural administrar a partir das despesas, não considerando a elaboração e execução orçamentária a partir das
receitas reais.
(vide o permanente endividamento do Setor Público).
Proposta de governo não pode ser um plano de boas intenções, tem que ser um plano de ações e metas a serem
cumpridas pela gestão.

EXPRERIÊNCIAS DE GRAVATAÍ – RS
Ações e Metas
Plano de Governo – Diagnóstico baseado na situação financeira, fiscal e administrativa que se encontrava
no município (originou o PPA 2014/2017-2018/2022)
Orçamento realista
Profissionalização da gestão
Ferramentas modernas de gestão
Equipe qualificada
Combate ao endividamento (sem cortes na área social)
Recuperação da capacidade de investimento
Governabilidade / Base Parlamentar

ALGUNS RESULTADOS ATÉ 2018
Prefeitura devolvida ao controle dos cidadãos
Sistema integrado de gestão fiscal, financeira e administrativa (em nuvem)
Modernização da gestão: mais de 300 serviços on-line, como emissão de guias de IPTU, guias
ISS/Alvará, certidão de negativa de débito entre outros serviços Aumento da receita própria de R$
57,6 milhões (2012) para R$ 162,4 milhões (2018)
Redução do impacto da folha sobre a Receita Corrente Líquida de 52% para 42%
Salários rigorosamente em dia, pagos no máximo até o quinto dia útil
Desde 2014 pagamento antecipado do 13º
Em saúde, Investimento de 23% da Receita Corrente Líquida, mais do que a Lei exige (15%)
Educação prioridade absoluta (dobramos o número de vagas em creches, uniforme e material escolar,
novo modelo pedagógico, patrulha escolar, gradil nas escolas, câmeras de vídeo monitoramento,
educar web, vigias em todas as escolas e maior IDEB da história do município (5,4)
Assuntos de segurança também obtiveram aumento significativo de investimentos, orçamento
triplicado em relação a 2013
Retomada da capacidade de financiamento
Investimento em obras estruturais de 12 % em 2018, como a duplicação das pontes do Parque dos
Anjos, uma obra esperada há 40 anos

Menor endividamento
da história do Município:
Dez/2012 - 56%
Dez/2018 - 13,85%

