
SECRETARIA   DE   GOVERNANÇA   
  
  

Ilmo   Senhor   Secretário   

Ref:   Transição   Municipal   

  

Nos  termos  da  PORTARIA  Nº  08/GP-DFAT/2020,  vimos  solicitar  informações,           
acerca  da   Secretaria  de  Governança ,  de  forma  a  complementar  os  estudos  da              
Comissão   de   Transição,   quais   sejam:   

1) Esta  Secretaria  possui  algum  contrato  ou  convênio  com  prazo  a  ser             
encerrado?   Qual   objeto?   Valor?   Prazo?   

2) Cópia  do  Organograma,  informações  sobre  a  infraestrutura  e  quadro  de            
pessoal   (nomes,   cargos);   

3) Relação  de  todos  os  convênios  e  contratos  da  Secretaria,  discriminando  seus             
respectivos   objetos,   valores,   partes   e   prazos;   

4) Com  relação  aos  Contratos  de  Gestão  desta  Secretaria  com  o  IPPLAN  e              
AFAC  apresentar  dados  mais  específicos  solicitados  nos  questionários  anexo           
I   e   anexo   II   respectivamente;   

5) Relacionar  os  apontamentos  do  Tribunal  de  Contas  ou  outro  órgão  que             
precisam   de   providências   contendo   seus   respectivos   prazos;   

6) Relacionar  os  assuntos  que  requeiram  a  adoção  de  providências,  ação  ou             
decisão   da   administração   nos   primeiros   dias   do   novo   governo;   

7) Informar  se  possui  algum  Projeto  de  Lei,  Decreto,  Portaria  e  etc,  em              
discussão   que   necessite   de   providências   por   esta   Secretaria;   

8) Existe  algum  projeto  ou  estudo  de  implantação  de  novos  meios  de             
Comunicação  e  Informação  Institucional,  por  parte  do  DEPARTAMENTO  DE           
COMUNICAÇÃO?   

9) Apresentar  em  números  a  quantidade  de  acesso  ao  site  da  Prefeitura,             
interação   em   Redes   Sociais   e   pautas   nas   mídias   externas;   

10)Relacionar  todos  os  CONSELHOS  MUNICIPAIS,  com  respectivos  membros          
informando   a   qual   Secretaria   está   subordinado;   

11)  RELAÇÕES  COMUNITÁRIAS:  a)  relacionar  todas  as  Sociedades  de  Amigos            
de  Bairro  (SABs)  da  Cidade,  com  os  nomes  de  seus  respectivos  Presidentes,              
informando  ainda  região/bairro  de  cada  uma  delas;  b)  informar  o  número             
reuniões   (olho   no   olho)   realizadas   de   2017   a   2020   nos   bairros?   

  



12)  EVENTOS:  a)  informar  se  possui  alguma  solicitação  em  andamento  via             
processo  que  necessite  de  providências  por  parte  da  Administração,           
informando  prazo;  b)  informar  quantos  eventos  realizados  pela  Prefeitura  e            
com   apoio   dela   de   2017   a   2020?   

13)  Informar  se  existe  algum  projeto  ou  estudo  em  andamento  pelo             
DEPARTAMENTO   DE   GESTÃO   ESTRATÉGICA   junto   às   demais   Secretarias;   

14)  INDICADORES:  relacionar  a  quantidade  de  indicadores  disponíveis  por           
Secretaria,   destacando   os   05   mais   importantes;   

15)  Apresentar  em  números  as  demandas  ATENDIDAS  e  PENDENTES           
solicitadas  via  156  de  toda  Prefeitura,  distribuídos  pelas  Secretarias?           
Apresentar   ainda   o   índice   de   Avaliação   Geral   do   sistema   156?   

  
Atenciosamente,   
  
  
  

Anderson   Farias   Ferreira   
Coordenador   da   Equipe   de   Transição   de   Governo   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


