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Reforma Administrativa 

 
Reforma Administrativa vai além de simples medidas de extinção, fusão ou criação de órgãos 
e cargos. Implica em um conjunto de medidas destinadas a uma reorientação dos valores, 
missão e objetivos da máquina pública, criando um novo modelo organizacional voltando para 
a eficiência e que gere bens e serviços mais satisfatórios para o cidadão. Significa criar uma 
máquina pública que produza mais e melhor gastando menos. 
Tem como base garantir ao cidadão o acesso a políticas públicas capazes de tornar acessível 
à comunidade determinados bens e serviços que lhe são assegurados como direitos sociais. 
Portanto, a eficiente formulação e implantação das políticas públicas poderá prover a 
coletividade dos bens e serviços necessários a uma boa qualidade de vida. 
Sob este enfoque, a Reforma Administrativa objetiva dotar a Administração Pública de melhor 
capacidade de prover os cidadãos de melhores serviços e bens. A Reforma Administrativa 
consiste na organização racional do aparelho do Estado, a fim de garantir a satisfação dos 
cidadãos em coletividade. 
Para a execução deste trabalho, propõem-se um sistema gerencial constituído das Secretarias 
de Governo, dos Conselhos Municipais e das Fundações como partes integradas, que orientam 
a adoção de práticas de excelência em gestão com a finalidade de levar a prefeitura a padrões 
elevados de desempenho e de excelência em gestão. 

 
Principais ações propostas: 

 
- Construção e Implantação do Centro Administrativo da Prefeitura viabilizando o trabalho e a 
interação das diversas Secretarias de forma eficiente, assim como facilitar o acesso da 
população que necessita de serviços da administração Publica; 

 
- Programar auditorias em todas as Secretarias para garantir a transparência, eficiência, 
eficácia e o uso correto e justo dos bens e verbas da prefeitura; 

 
- Informatizar todos os órgãos da Prefeitura, possibilitando as consultas e acompanhamento 
das atividades e das solicitações em tempo real. Assim como ter acesso as agendas de 
atendimento na Saúde, Educação, Serviço Social, Fazenda e Administração; 

 
- Criar o Cartão cidadão Prado com todas as informações necessárias para atendimento nos 
diversos setores da administração pública; 

 
- Implantar novo organograma, diminuindo as Secretarias de Governo existente, sem prejuízo 
na qualidade e prestação de serviço ofertado para população da cidade; 

 
- Criar e Gerenciar Escritório de Projetos com participação das Secretarias de Governo com 
objetivo viabilizar a captação de recursos Estaduais e Federais; 

 
- Adequação do quantitativo de servidores de carreira e sua correta lotação, evitando desvio de 
função e desmotivação dos referidos servidores; 

 
- Valorização do Servidor Público, com oferta de treinamentos, atualizações continuada, 
capacitações e cursos para melhor atender a nossa população; 



- Atualizar e modernizar o Plano de Cargos e Salários existentes, buscando a motivação, 
incentivando e valorizando o desempenho profissional; 

 
Segurança Pública 

 
Compartilhar a responsabilidade na medida dos limites de atuação, embora a segurança pública 
seja exercida pelas Polícias Federais e Estaduais, conforme estabelece a Constituição Federal 
em seu artigo 144, a Prefeitura pode e deve contribuir dentro de seus limites legais de atuação. 
Vamos reforçar a estrutura da Guarda Municipal, visando garantir o adequado cumprimento de 
seu dever constitucional, que é proteger os bens, serviços e instalações pertencentes ao 
Município. 
Por meio da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Transporte, continuaremos apoiando as 
forças de segurança que atuam na cidade, buscando ampliar o efetivo de policiais e viaturas e 
compartilhando a Central de Videomonitoramento, que será instalada na sede da Guarda 
Municipal. 

 
 
Principais ações propostas: 

 
 Implantar o sistema de videomonitoramento (câmeras) em toda cidade; 
 Resgatar o Conselho Comunitário de Segurança – CMSPP 
 Reestruturação da Guarda Municipal conforme necessidade apurada nas Audiências 

Públicas com a sociedade; 
 Realizar Audiências Públicas e amplo debate com a sociedade para avaliar e deliberar 

a respeito do armamento da Guarda Municipal; 
 Realizar operações em parceria com os demais órgãos de segurança; 
 Garantir a instalação e permanência de Unidades de Segurança Comunitária - USC; 

 
Mobilidade urbana 

 
Buscar junto as cooperativas uma melhora para o transporte municipal; 

 
� Executar o plano de mobilidade urbana; 
� Implementar soluções diversas de engenharia de tráfego e operação do trânsito, a fim 

de promover prioritariamente a segurança e a fluidez; 
� Construir o novo Terminal de Passageiros; 

 
Saúde Pública 

 
Saúde acolhedora, inclusiva e para todos. 

 
A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente pela humanização do 
atendimento. Desde a recepção nas unidades básicas de saúde até o atendimento médico, o 
serviço continuará sendo aperfeiçoado e realizado com zelo e respeito ao cidadão de Prado. 
Continuaremos focando a qualificação e melhora dos modelos de atenção à saúde básica, com 
atividades na promoção, prevenção e recuperação em saúde, realizando programas especiais 
para a criança, a mulher, o homem e a melhor idade, com atendimento acolhedor e integral do 
cidadão, observando os objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU. 
Dessa forma, o grande objetivo é estabelecer a continuidade e sustentabilidade de ações 
eficientes e efetivas, focando a gestão de qualidade que garanta uma Saúde Pública que atenda 
às necessidades da população. 

 
Principais ações propostas: 

 
� Ampliar a atuação do Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e democratizando o 

controle social nos territórios de saúde do Município; 



� Implantar, quando necessário, e Ampliar Redes de Assistência à Saúde (saúde mental, 
psicossocial, do idoso, urgência/emergência e pacientes portadores de necessidades 
especiais) com adoção de linhas de cuidado e protocolos de atendimento; 

� Atualizar e reformular a central de Regulção; 
� Implantar sistema de remuneração salarial dos servidores da saúde baseado na 

Gestão por Resultados por meio de indicadores em Saúde; 
� Implantar o Núcleo de Formação em Serviços de Saúde para servidores da Secretaria 

de Saúde, por meio da Escola de Gestão Pública; 
� Criar a Saúde na área rural do Município; 
� Renovar a frota de ambulâncias da Central de Transportes Eletivos; 
� Implantar os mutirões para procedimentos cirúrgicos eletivos e ambulatoriais; 
� Integrar todos os sistemas informatizados nas unidades, serviços e setores; 
� Implantar a coleta de dados informatizada dos Agentes Comunitários de Saúde e 

Agentes de Endemias, por meio de computadores portáteis (Tablet); 
� Implantar sistema de comunicação via SMS e Whatsapp (mensagem de celular) com 

pacientes (agendamento de consultas, resultados de exames e outros serviços); 
� Construir Centro de Atendimento para Animais de Pequeno e Médio Porte; 
� Construir a Central de Abastecimento Farmacêutico e de Insumos; 
� Estruturar o setor de Engenharia Clínica com sistema informatizado, compreendendo o 

gerenciamento do acervo patrimonial com planejamento da manutenção preventiva e 
corretiva de todos os equipamentos; 

� Elaborar projeto e destinar área para ampliação e modernização do Hospital Municipal, 
em conjunto com Estado e União; 

� Ampliar equipes de atendimento do PSF (Programa de Saúde da Família); 
� Revitalizar as 12 UBSs (Unidades Básicas de Saúde); 
� Criar o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas; 
� Criar o Centro de Tratamento de Dependentes de Álcool e Drogas- CETRAD, para 

atendimento a dependentes químicos; 
 
 
Assistência Social 

� Principais ações propostas: 
� *Garantir elaboração de projetos sociais em parceria com o governo Estado e Federal. 
� *Implantar e fomentar as políticas públicas para o bem-estar do ser humano. 
� *Desenvolver Políticas Públicas para garantir atendimento e concessão de benefícios 

comprovadamente necessários; 
� *Colocar em pratica a coordenadoria para mulheres. 
� *Criar o Programa Família Acolhedora para atendimento a crianças de acordo com a 

demanda e necessidade; 
� *Ampliar as metas de atendimento voltado para Juventude; 
� *Viabilizar local para construção do Condomínio da Terceira Idade; 
� *Garantir e ampliar o programa de formação continuada para profissionais da rede 

socioassistencial do Município (governamental e não-governamental); 
� *Criação e/ou fortalecimento das redes locais associadas, por meio da participação 

social, possibilitando a articulação e a integração dos serviços que visam a atenção às 
crianças, adolescentes e famílias envolvidas em situação de violência sexual. 



Agricultura 
 

� Viabilizar mecanismos para o desenvolvimento sustentável do espaço rural com foco 
no agronegócio, e no turismo rural. 

� Promover prioritariamente a geração de emprego e renda na produção familiar e na do 
pequeno produtor; 

 
Comércio e Serviços 

 Propiciar infraestrutura adequada para a instalação de novos empreendimentos; 
 Valorizar o micro, pequeno e médio empreendedor local através de ações especiais 

de fomento e ampla cooperação com as entidades que se dedicam ao 
desenvolvimento do setor. 

 Propor ações que promovam a modernização e contribuam para a superação de 
entraves das atividades econômicas, de comércio e serviços no Município; 

 
 
Pesca 

� Apoiar e implantar infraestrutura pesqueira, fortalecer e consolidar a cadeia produtiva da 
pesca; 

� Apoiar e implementar junto aos pescadores políticas públicas para recuperar 
ambientalmente o Prado, buscando o aumento do estoque de peixe e da diversidade 
de espécies; 

� Incentivar e apoiar pesquisas científicas com vistas a gerar informações que subsidiem 
decisões de manejo da atividade pesqueira; 

 


