
Plano de Governo Francisco/Neguinho 

Conselheiro 2020 

“Agora é a vez do povo, aconselho o novo” 

 
Estabelecemos quatro pilares como proposta de governo para nossa querida cidade de Embu- 

Guaçu, visando o crescimento e desenvolvimento sustentável 

QUALIDADE DE VIDA – Concretizar projetos que valorizem a qualidade de vida das pessoas em 

conexão com a cidade, de forma que os cidadãos tenham acesso as garantias fundamentais. 

SUSTENTABILIDADE – Ir além da preservação de nossa natureza, também criar alternativas para 

o crescimento econômico da cidade, agregando receitas com nossos mananciais. 

DESENVOLVIMENTO – Planejar a cidade para melhor convivência entre as pessoas, e gerar 

oportunidades para distribuição de trabalho e renda. 

GOVERNANÇA PARTICIPATIVA – Maior transparência na gestão pública, e participação da 

sociedade civil nas decisões de políticas públicas. 

EDUCAÇÃO 

• Reformar e fazer manutenção preventiva das creches e escolas, melhorando o ambiente 

para estudos de nossos jovens e crianças; 

• Melhorar a merenda escolar com o “Programa Mais Merenda”, reforçando o cardápio 

com alimentos dos agricultores da cidade; 

• Diminuir a fila de espera nas creches, firmando convênios com organizações sociais para 

abertura de mais vagas; 

• Manter o transporte universitário gratuito e buscar parcerias com as universidades para 

celebrar convênios e bolsas de estudos; 

• Garantir a entrega dos uniformes escolares; 

• Implantar o “Polo e-Digital” no centro cultural da cidade e do Cipó, facilitando o acesso 

aos estudos EAD (Ensino a Distância) para cursos profissionalizantes e de nível superior; 

• Reformar a biblioteca central e equipar com computadores, disponibilizando internet 

gratuita; 

• Implantar acessibilidade nas unidades escolares, melhorando a mobilidade para pais, 

alunos e professores; 



• Implantar o “Programa Lazer para Jovens” através das Secretarias de Cultura e Esporte 

(festival musical, campeonatos interescolares e atividades culturais); 

• Implantar o “Programa Férias Diversão” utilizando o CSU para atividades recreativas, 

inclusive aos finais de semana; 

• Revisar o Plano de Carreira da Educação, valorizando os professores e investindo em 

capacitação; 

• Implantar a horta nas escolas em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e 

Agricultura, fomentando a agricultura familiar. 

SAÚDE 
 

• Garantir condições de pronto atendimento e diagnóstico com base em exames de 

urgência, com o mínimo e necessário para melhorar o atendimento da saúde pública. 

Para tanto, se faz necessário investimento em equipamentos e infraestrutura, buscando 

sempre atender de forma eficiente e digna a população; 

• Investir na modernização da UMS-Pronto Socorro, com equipamentos de UTI, setor de 

traumas (fraturas) e um centro de diagnóstico, que ofereça os serviços essenciais como: 

radiografia (raio X), mamografia, tomografia, ultrassonografia, eletrocardiograma e 

laboratório de análises clinicas; 

• Implantar o Centro de Referência da Mulher - atendimentos especializados para pessoas 

vítimas de violência doméstica e saúde da mulher; 

• Ampliar o atendimento dos postos de saúde Paulo Maneta ( Cipó) e UBS II até as 20h00 

e assim diminuir a fila de espera; 

• Garantir a entrega de exames de sorologia em até 10 dias, buscando parcerias. 
 

• Aumentar o atendimento do Programa Melhor em Casa, implantando mais dias para 

visita aos pacientes; 

• Implantar um sistema de entrega domiciliar e via internet dos resultados dos exames 

laboratoriais, com prazos estabelecidos de 48 horas para os casos crônicas, agudos 05 

dias e urgência/emergência em 02 horas; 

• Promover a humanização do atendimento ao público no serviço de saúde municipal; 
 

• Promover o atendimento domiciliar para idosos e pessoas com dificuldade de 

locomoção; 

• Implantar/modernizar Centro de Fisioterapia e Reabilitação; 



• Implantar um programa de saúde e prevenção ocular (oftalmologia), com 

fonoaudiólogos e audiometria; 

• Realizar convênios com clínicas especializadas em recuperação de dependentes 

químicos; 

• Informatizar a entrada e saída de medicamentos e equipamentos utilizados na saúde 

municipal; 

• Informatizar a recepção e todo o procedimento de atendimento de saúde 

(agendamento de consultas por aplicativo, site ou central telefônica); 

• Criar uma sede da farmácia municipal no distrito do Cipó. 
 

• Criar o sistema de entrega domiciliar dos medicamentos de uso contínuo por pacientes 

crônicos; 

• Construir um Centro de Controle de Zoonoses, com Casa de Transição para o 

acolhimento e doação de animais; 

• Ampliar o programa de saúde na escola P.S.E 

 
ESPORTE E LAZER 

• Implantar o “Programa Rua de Lazer” nos bairros aos finais de semana; 

• Criar um programa de formação de atletas no CSU, com escolinhas para esportes 

coletivos como: basquete, futebol, handebol, voleibol e atletismo; 

• Implantar a escolinha de canoagem as margens do Rio Embu-Guaçu; 

• Revitalizar a área de lazer do Jd. São Paulo com implantação de atividades mensalmente; 

• Investir na entrega de academias ao ar livre nas praças; 

• Buscar recursos para aquecimento e cobertura da piscina do CSU; 

• Revitalizar os campos de futebol nos bairros: Boa Vista, Jardim Emília e Campo do 

Flórida 

• Criar parceiras com organizações sociais para modalidades judô, karatê, capoeira, ballet 

e natação, junto com a gestão de equipamentos públicos; 

• Promover parcerias de eventos esportivos bem como, campeonatos de mountain bike, 

crossfit, corrida de rua, motocross; 

• Implantar o programa de escolinhas de futebol nos bairros: Boa Vista, Jardim Emília, 

Flórida, Campo do Canarinho, Vila Dirce e Campo do Japonês; 

• Revitalizar pista de caminhada e ciclovia sentido Fazenda da Ilha; 



• Construir pista de caminhada no Cipó via Granjinha; 

• Voltar a inscrever os atletas da cidade nos jogos regionais, nas principais competições 

do estado de São Paulo; 

• Investir no passeio ciclístico da primavera; 

• Implantar o calendário esportivo na cidade; 

• Criar o ranking municipal com reconhecimento e premiação nas diversas modalidades 

esportivas; 

• Criar o Bolsa Atleta; 

• Captar recursos e patrocínio com a iniciativa privada, através da regulamentação da Lei 

do Fundo Municipal do Esporte; 

• Fortalecer o Conselho Municipal dos Esportes - Lei Municipal n. 2.837/15; 

• Implantar as Competições Municipais e Jogos Escolares; 

 
INFRAESTRUTURA SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E PLANEJAMENTOS 

• Garantir a manutenção das escolas, hospitais e postos de saúde; 

• Implantar um Programa de Zeladoria dos espaços públicos, com objetivo de revitalizar, 

garantir a manutenção e a preservação das praças, através de iniciativa público privada 

(arborização, bancos, parklets e acesso à internet gratuita) 

• Melhorar a gestão dos cemitérios públicos, através da concessão de serviços com 

empresas do setor; 

• Renovar a frota de veículos da infraestrutura, dando condições de trabalho para 

manutenção da cidade; 

• Garantir investimentos para regularização fundiária, buscando a entrega das escrituras 

públicas para os imóveis em situação irregular; 

• Otimizar os serviços de manutenção preventiva da frota de veículos, com investimento 

na compra de ferramentas e capacitação em cursos; 

• Ampliar a coleta seletiva com fomento de cooperativas e associações de bairro; 

• Criar o Conselho da Habitação para participação nos projetos de regularização fundiária 

• Implantar um Programa de Revitalização das calçadas e construção de calçadões, 

melhorando a acessibilidade para as pessoas com deficiência; 

• Criar a central de atendimento da zeladoria de ruas e bairros, para receber pedidos de 

tapa buraco, limpeza de calçadas, retirada de entulhos, asfaltar e cascalhar 

ruas/estradas; 

• Garantir a manutenção permanente das estradas vicinais; 



MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

• Implantar os Programas do Meio Ambiente, de acordo com o Plano Diretor garantindo 

a preservação da mata atlântica, rios e nascentes; 

• Estimular a criação de RPPN´s – Reservas Particulares de Patrimônio Natural, buscando 

o desenvolvimento econômico-social através do ecoturismo; 

• Fomentar os projetos de agricultura familiar, com a doação de mudas e capacitação em 

cursos para os inscritos no Programa Bolsa Família; 

• Estimular o comércio da produção agrícola local através do cooperativismo; 

• Firmar parcerias para estimular a pesquisa e estudo em agronomia, dando suporte para 

os agricultores; 

• Criar o Fundo Municipal de Saneamento Básico com a outorga das águas do Rio Embu- 

Guaçu; 

• Construir “Ecopontos” nos bairros: Congonhal, Vale das Fontes, Filipinho e Cipó; 

• Fortalecer o Sistema de Gestão Ambiental (SGA); 

• Fomentar o FUMDEMA – Fundo do Meio Ambiente com programas de recuperação de 

áreas degradadas; 

• Promover a elaboração dos Planos Diretores Regionais, visando o crescimento 

sustentável e revitalização dos bairros; 

• Garantir a limpeza dos córregos e nascentes, eliminando os pontos de descarte de 

esgoto irregular em parceria com a Sabesp; 

CULTURA 

• Investir na criação de um coral e orquestra municipal; 

• Revitalizar o centro cultural com implantação da Escola Municipal de Artes 

• Ampliar o museu municipal com a concessão de serviços de restaurante, 

estacionamento e espaço de eventos; 

• Possibilitar a participação em projetos culturais, através de convênios estaduais e 

federais de incentivo à cultura e no fundo nacional de cultura; 

• Estimular, promover e apoiar espetáculos com prioridade para os artistas da cidade; 

• Estabelecer o calendário permanente no município, como forma de promover a cultura 

para todos; assim voltando as festas tradicionais da cidade como, Festa junina , feira 

da comunidade, festa de São Cristovão , Casamento caipira entre outros. 

• Criar a casa dos artistas um espaço com salas para teatro, música, dança e atelier; 

• Implantar dois polos culturais nos bairros: Flórida e Filipinho; 

• Ampliar os projetos na Casa de Cultura do Cipó; 



• Promover feiras culturais com apresentações de artistas de vários segmentos: músicos, 

corais, teatros, cantores, artistas plásticos; 

• Incentivar e implantar uma feira de artesanato no Cipó e na Pça. Ivan Braga de Oliveira; 

• Promover a 1° Amostra Cultural dos bairros municipais; 

• Reunir os artistas da cidade para o 1° Sarau Municipal; 
 

• Incentivo aos artistas do município; 

• Promover parcerias com empresas e pessoas físicas, para aporte de recursos no Fundo 

Municipal da Cultura. 

TURISMO 

• Municipalizar o Parque da Várzea Embu-Guaçu com a concessão de atividades de: 

ecoturismo, aviário, observatório de aves e aluguel de bicicletas; 

• Investir na infraestrutura (banheiros, estacionamento e sinalização) das Trilhas dos 

Manacás, Trilha do Tombo, Cachoeira do Funil e das Trilha das Antas; 

• Construir um parque linear às margens do Rio Embu-Guaçu, com píer para prática de 

esportes náuticos e passeios turísticos; 

• Criar o “Circuito de Cicloturismo” com mapeamento de percurso, construção de 

bicicletários, sinalização e segurança; 

• Implantar o calendário turístico com divulgação dos eventos como: feiras 

gastronômicas, sarais, aniversário da cidade e festivais; 

• Criar a linha “Circular de Turismo” aos finais de semana, com roteiros rurais, religioso e 

de ecoturismo; 

• Implantar o serviço de receptivo turístico na cidade, através de 2 (dois) postos de 

informações turísticas: Itararé e Cipó; 

• Elaborar, realizar e executar projetos de captação de recursos com o setor privado, 

fortalecendo o FUMTUR – Fundo Municipal de Turismo; 

• Fortalecer o COMTUR Conselho Municipal de Turismo e buscar o selo MIT – Município 

de Interesse Turístico para a cidade; 

• Revisar o Plano Diretor de Turismo Lei Municipal n. 2.874/17 e firmar parcerias público 

privadas para os investimentos; 

• Apoiar o associativismo na capacitação de jovens e comércio, de forma a gerar trabalho 

e renda com turismo; 



TRANSPORTE E MOBILIDADE 

• Reformar e padronizar os abrigos nas paradas de ônibus; 

• Construir dois minis terminais de ônibus nas diretrizes do Cipó e Flórida, com 

bicicletários e concessão de serviços públicos; 

• Reformar o terminal de Embu-Guaçu através de parceria público privada; 

• Investir na implantação de ciclofaixas e construção de bicicletários nas praças; 

• Revitalizar a sinalização de ruas e estradas de acesso à cidade; 

• Revisar o trajeto das linhas de ônibus de forma atender com mais conforto a população; 

• Realizar estudos para um anel viário entre o Cipó e Embu-Guaçu; 

• Organizar o departamento de trânsito de forma a melhorar a estrutura de fiscalização 

do transporte coletivo; 

• Criar “Operação Escola” auxiliando os motoristas e transporte escolar nos horários de 

pico de trânsito; 

• Investir em tecnologia, compra de smartphones e software, para aumentar a facilidade 

da integração com o sistema; 

• Monitorar o “Tapa Buraco” nas ruas com alertas via canal de atendimento em parceria 

com a secretaria de obras; 

• Rever o contrato do sistema zona azul; 

• Criar o cadastro CONDUAPP para motoristas, moto taxistas e moto fretes de aplicativos 

(i-Food, Uber, 99 Taxi, entre outras) 

• Otimizar a estrutura operacional nos departamentos e sistemas de banco de dados com 

a digitalização dos processos em nuvem adquirindo novos computadores e servidores; 

SEGURANÇA 

• Reformar as bases de segurança nas entradas e saídas do município, como apoio ao 

policiamento ostensivo da guarda municipal; 

• Criar a base da GCM itinerante, com infraestrutura móvel em trailers para os finais de 

semana e realização de eventos; 

• Investir na instalação de duas bases próprias da GCM em prédios públicos: Cipó e Embu- 

Guaçu; 

• Ampliar a parceria com o governo do Estado, através do 25º batalhão da Polícia Militar 

– aumentando as vagas na operação DEGEN e Delegada investindo em mais segurança 

para a cidade; 

• Implantar o “Programa Vizinhança Solidária” da polícia militar (grupos WhatsApp e 

compartilhamento de câmeras de monitoramento); 



• Firmar o compromisso de nomear um Secretário de Segurança com experiência na área 

de segurança; 

• Recuperar a central de monitoramento por câmeras de vigilância nas regiões centrais e 

bairros; 

 • Investir em tecnologia com a compra de drones e capacitação da guarda ambiental para 

uso no monitoramento e fiscalização; 

• Aumentar a segurança nas áreas rurais através do patrulhamento monitorado e 

atendimento aos moradores; 

• Fomentar as ações do CONSEG; 

• Ampliar o programa contra as drogas – PROERD nas escolas; 

• Fortalecer a Escola de Bombeiros e Guarda Mirim para adolescentes a partir dos 14 anos 

de idade; 

AÇÃO SOCIAL E REFERENCIA DO TRABALHO 
 

Pretendemos garantir a universalidade dos direitos a assistência social com equidade e justiça 

social, pensando sempre na redução das desigualdades sociais, dando ênfase ao direito a 

diversidade, tratando todos os cidadãos com plena igualdade. Garantindo que todas as pessoas 

pratiquem o exercício da cidadania e tenha melhora na qualidade de vida. 

 
INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 

• Desenvolver programas objetivando a recolocação de trabalhadores ao mercado de 

trabalho; 

• Promover em conjunto com a Secretaria de Educação, o programa de inclusão digital 

através de cursos de informática básica; 

• Construir um albergue regionalizado para atendimento das pessoas em condições de 

moradia de rua; 

• Estruturar uma Central de Doações, para recebimento de equipamentos/utensílios e 

mantimentos para pessoas acamadas; 

• Fortalecer ações voltadas ao Programa ACESSO AO TRABALHO, promovendo a 

integração na política de assistência social com o mercado de trabalho, estimulando a 

economia solidária; 

• Implantar cursos no período noturno no CCP para que possa atender os trabalhadores 

e trabalhadoras; 

• Estimular ações em parceria com o SENAC para capacitação de jovens no 1º emprego e 

dos trabalhadores; 



• Firmar parcerias com as empresas para recondução ao mercado de pessoas 

desempregadas em situação de alta vulnerabilidade; 

• Implantar o “Restaurante Popular” para os mais carentes; 

• Aumentar o investimento no Conselho Tutelar através de capacitação continuada e 

estrutura adequada para desenvolvimento de suas funções; 

• Criar o Conselho Tutelar no Cipó. 

• Fomentar o programa de políticas de segurança alimentar e nutricional, potencializando 

ações relacionadas ao conselho de segurança alimentar; 

• Ampliar e reestruturar a rede de Centros de Referência em Assistência Social (CRAS); 

• Fortalecer o CREAS com ampliação e adequação da equipe; 

• Valorizar o trabalho produzido e desenvolvido pelas entidades sociais; 

• Melhorar a capacitação continuada de servidores e do terceiro setor; 

• Apoiar e dar subsídios aos conselhos municipais da pessoa idosa, da pessoa com 

deficiência, da criança e do adolescente e o conselho de assistência social; 

• Desenvolver políticas para negros, juventude, LGBTQI+ e população diversa, 

respeitando a liberdade e a diversidade em todos os níveis; 

• Implantar o serviço de acompanhamento e orientação psicossocial a pessoas egressas 

do sistema penitenciário; 

• Trabalhar em parceria com o Governo Federal e Estadual, de forma a garantir a 

integração dos programas de transferência de renda, de modo que seja possível ampliar 

o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade; 

 

CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE 

• Implementar em parceria com o Judiciário e o Ministério Público, campanhas de 

conscientização a adoção legal e apadrinhamento afetivo de crianças e adolescentes 

institucionalizadas; 

• Efetivar o Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária; 

• Garantir o Direito da Criança e do Adolescente e o cumprimento do ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) com ações educativas, assistenciais e culturais nas 

comunidades do município; 

• Desenvolver e priorizar ações de prevenção às drogas e atenção a família com promoção 

integrada nas áreas de assistência social, cultural, educação, esporte, lazer e saúde; 

• Garantir o atendimento integral humanizado e de qualidade para as famílias em situação 

de violência; 



• Fomentar e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra todas as formas 

de violência, decorrentes de negligência, abuso, maus tratos, exploração sexual e 

crueldade em relação à criança e ao adolescente; 

• Desenvolver projetos socioeducativos para crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade, com intuito de diminuir o nível de evasão escolar; 

• Desenvolver um projeto em parceria com o terceiro setor para propagar ações juvenis 

nos diversos bairros, espaços e públicos; 

• Desenvolver estudos e ações para reestruturar o atendimento aos adolescentes em 

cumprimento de medidas sócio educativas; 

• Criar e fomentar a capacitação através de cursos profissionalizantes que atendam as 

reais necessidades dos jovens da cidade; 

• Implementar, em parceria com o setor privado, o projeto “Primeiro Emprego 

Municipal”, com o objetivo de oferecer qualificação sócio profissional e oportunidade 

de emprego aos jovens de 16 a 24 anos; 

• Estabelecer campanhas educativas e informativas sobre sexualidade, uso abusivo de 

drogas, exploração sexual e exploração do trabalho infantil, nos diversos bairros do 

município; 

 

MULHERES 

• Garantir o atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres, bem como 

desenvolver programas e projetos que contribuam para a equidade de gênero em todos 

espaços institucionais; 

• Desenvolver projeto para criação de Casa de Acolhimento Regionalizado, para mulheres 

vítimas de violência doméstica; 

• Ampliar, consolidar e qualificar os serviços de atendimento às mulheres vítimas de 

violência com espaços e equipe interdisciplinar adequadas e capacitadas; 

• Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher em todos os espaços 

institucionais; 

• Potencializar programas em parceria com todas as secretarias de atividades destinadas 

às mulheres nos equipamentos públicos municipais; 

• Potencializar a formação permanente dos servidores nas questões relacionadas ao 

direito, a diversidade de gênero e etnia, visando eliminar qualquer tipo de discriminação 

nos serviços ao cidadão. 



• Incentivar, apoiar e oportunizar a participação das mulheres nos espaços de decisão da 

administração; 

 

TERCEIRA IDADE 

• Potencializar políticas voltadas para o idoso, por meio de multiplicação de grupos de 

convivência e ações de inclusão e participação do idoso na sociedade e em suas 

atividades; 

• Melhorar as condições de acessibilidade dos espaços públicos, visando a inclusão dos 

idosos nas atividades socioeducativas, culturais e esportivas; 

• Incentivar e promover programas de atividades de lazer e turismo para a população 

idosa; 

• Desenvolver através de projetos específicos em parceria com o Terceiro Setor, iniciativa 

privada e sociedade civil, ações que garantam alternativas de moradia para pessoas 

idosas sem proteção familiar; 

• Estimular a produção cultural, artesanal e de lazer para as pessoas idosas; 

• Desenvolver projetos para ação e capacitação voluntária de cuidadores de pessoas 

idosas; 

• 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

• Buscar implementar o Programa de Reabilitação e Convivência para a Pessoa com 

Deficiência; 

• Implantar políticas e programas de forma integrada às políticas e programas locais e 

regionais e estaduais para pessoas com deficiência; 

• Desenvolver parcerias e convênios com o poder público, entidades privadas e com o 

terceiro setor, para potencializar emprego e renda as pessoas com deficiência; 

• Desenvolver programa de estímulo ao trabalho voluntário de assistência às pessoas com 

deficiência; 

• Garantir a prática esportiva para pessoas com deficiência nas diversas modalidades, 

como basquete, futebol e atletismo, em programa de inclusão nas escolas municipais; 

• Potencializar ações e campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com 

deficiência; 

• Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência, promovendo a adaptação 

gradativa de calçadas e acessos a prédios públicos, o transporte especial e promover a 

capacitação de familiares para a reabilitação das pessoas com deficiência; 



• Desenvolver projeto para construção de um Centro de Tratamento, Recuperação e 

Reabilitação para deficientes auditivos, visuais, físicos, entre outros, em âmbito 

regional; 

• Assegurar o uso de transporte municipal com qualidade e segurança, para as pessoas 

portadoras de deficiências; 

 

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RÇAMENTO. 

• Implantar o portal do cidadão por meio do site e um aplicativo, para facilitar o 

atendimento aos contribuintes para pedidos de parcelamento de tributos e taxas, 

solicitações de transferência e emissão de guias de ITBI; 

• Investir na compra de servidores e troca de computadores, visando digitalizar todos os 

processos dos departamentos de cadastro, licitação, compras e fiscalização; 

• Atualizar o cadastro de contribuintes de IPTU e ISS, para melhor eficiência da gestão 

administrativa; 

• Mapear juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente os imóveis e terras rurais 

inscritos no INCRA, que constam dentro do plano diretor em área urbana para cadastro 

de IPTU; 

• Realizar em parceria com o Poder Legislativo um programa de regularização de ruas e 

estradas, levando saneamento básico e serviços de energia elétrica, telefone, correios, 

transporte escolar e coleta de lixo; 

• Estimular e facilitar o investimento nos setores de habitação energia limpa e crédito de 

carbono, colaborando com desenvolvimento econômico social; 

• Padronizar as respostas dos processos de solicitações administrativas para no máximo 

30 (trinta) dia de todas as secretarias; 

• Reduzir os desperdícios nos processos de compras e na gestão dos equipamentos 

públicos, dando preferência para uso de bens públicos ao invés de despesas com 

aluguéis; 

• Rever o organograma da estrutura administrativa, investindo em capacitação dos 

servidores e reengenharia; 

• Garantir condições de trabalho e um ambiente de apoio colaborativo entre os setores e 

servidores; 

• Implantar um SAM – Serviço de Atendimento ao Munícipe no Cipó facilitando a vida dos 

contribuintes em suas solicitações; 

NEGÓCIOS JURIDICOS 



• Organizar o departamento de controle interno, padronizando auditorias e 

assessoramento a administração; 

• Revisar juntamente com o departamento de recursos humanos as rotinas trabalhistas, 

de maneira a eliminar o pagamento de indenizações trabalhistas na justiça do trabalho; 

• Investir na capacitação dos funcionários, visando seu aperfeiçoamento e atualização as 

novas legislações trabalhistas, meio ambiente e atos administrativos; 

• Investir em tecnologia para digitalizar todos os processos do departamento, otimizando 

os prazos e reduzindo custos com arquivo; 

• Revisar todos os contratos perante os fornecedores e renegociar buscando a redução 

de despesas e garantir entrega de resultados; 

• Implantar o processo digital com acesso via internet, facilitando a vida dos contribuintes 

para acompanhamento e abertura de processos (transferência de impostos, entrega de 

documentos e solicitações administrativas); 
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