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INICIATIVA 
 
TÍTULO:  Reforma Administrativa para uma Gestão Participativa 
  
OBJETIVO 
 
O objetivo geral da iniciativa é simplificar procedimentos e aprimorar processos administrativos e 
financeiros de modo a melhorar a eficiência da administração pública municipal. 
Em primeira instância, o público-alvo alcançado foi a própria administração municipal. Foram, também, 
especialmente beneficiados os pequenos negócios e as mulheres empreendedoras. 
 
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO  
 
INÍCIO:  01/2013 

CONCLUSÃO: Contínuo 

SITUAÇÃO:  ☐ Fase de planejamento 

 ☒ Em andamento 

 ☐ Finalizado 
 
ATIVIDADES 
 
Simplificação dos processos de licenciamento ambiental beneficiando pequenos negócios; processos 
licitatórios com maior qualidade e melhor monitoramento e controle; redesenho da estrutura 
administrativa; revisão do código tributário municipal; readequação de processos e procedimentos 
internos; e aprimoramento da Gestão Educacional. 
 

RESULTADOS 
 
SITUAÇÃO ANTERIOR 
 
A arrecadação tributária não tinha controle (ex: código de barras); não se cobrava IPTU em 2 dos 4 
bairros (só Centro e Nova Canaã); não havia controle dos processos licitatórios – a minuta do edital e do 
contrato passava pela assessoria jurídica para emissão de um parecer, cumprindo a exigência legal (par 
único do art. 38 da Lei 8.666/1993); existia controle social sobre o uso dos recursos públicos, mas a 



 

sociedade não era adequadamente capacitada para exercê-lo; as empresas tinham que pedir 
licenciamento ambiental na SEMA e a vistoria demorava mais de um ano. Com isso, os empresários 
trabalhavam apenas com o protocolo. 
 
SITUAÇÃO ATUAL  
 
Implantação do código de barras na arrecadação, tornando o controle mais possível; ampliação na 
cobrança do IPTU e atualização monetária do valor dos imóveis – incentivo (desconto) para pagamento 
em dia; introdução de mecanismos de controle interno de licitações em preços e aspectos técnicos do 
projeto a partir da implementação de um sistema novo. A Câmara Municipal também verifica os 
processos, pagamentos e prestações de conta (controle financeiro e orçamentário); foi firmada uma 
parceria entre o TCM e a UFPA para capacitar os servidores e a sociedade civil na gestão de processos 
licitatórios, bem como em planejamento e controle interno e social; foram implementadas iniciativas 
para simplificação dos processos de licenciamento ambiental; criação de grupos de trabalhos 
intersetoriais e iniciativas integradas (ex: criação da feira do produtor, empreendedorismo cultural, 
segurança alimentar). A equipe tem crescido muito nessa discussão conjunta. 
 
POR QUE A INICIATIVA É INOVADORA? 
 
Simplificou procedimentos e aprimorou processos administrativos e financeiros para melhorar a 
eficiência da administração pública municipal 
 
POR QUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA? 
 
A partir de um histórico administraivo conturbado, buscou-se reformular a organização pública do 
Município para um maior controle e coerência no planejamento. 
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