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Objetivos da reunião:
- Apresentação do Movimento CEO's Legacy
- Apresentação e discussão do projeto para Holambra – Melhoria da Vida Humana
- Engajamento dos empresários e lideranças locais com o projeto
- Apoio e Patrocínio
- Apresentação dos CEO's responsáveis por essa iniciativa

Desafios:
- Como dar continuidade aos bons indicadores e as boas ações de governo?
- Como melhorar serviços e fortalecer setores que demandam atenção?
- Como assegurar mais participação social na governança municipal?

Ações projetadas:
- Desenvolvimento e implementação de modelo de Governança com Participação Social
1) Mobilização
2) Capacitação da sociedade
3) Estabelecimento de Plano de Desenvolvimento Integrado e de modelo participativo de Governança
4) Ampla divulgação de dados e indicadores de governo para acompanhamento

-Título de Estância
Turística
- Alto Índice de
Desenvolvimento Humano
(0,793)
- Alto Índice de
Alfabetização na Idade
Certa (91,86%)

- Alto Índice de Qualidade
de Vida (16ª melhor cidade
do país e 1ª no ranking da
RMC segundo o IPEA)
- Selo Município VerdeAzul
- Alto Índice de
Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) –
Metas de 2021 já
alcançadas

- Índice de Efetividade e
Muita Efetividade nas áreas
de Saúde, Educação, Meio
Ambiente e Gestão Fiscal
(IEGM, do Tribunal de
Contas)
- Uma das 120 cidades
mais seguras do país
segundo o Mapa da
Violência

Resultados projetados:
Como e por que mantê-los?
A manutenção e melhoria de bons indicadores têm reflexo direto na qualidade de vida
dos moradores e asseguram condições diferenciadas de gestão à administração
pública. O engajamento e a participação social são essenciais para que políticas
públicas de resultado recebam dos gestores municipais, atuais e futuros, a atenção
necessária para sua permanente preservação.

- Desenvolvimento econômico sustentável
- Mais inclusão com redução da desigualdade
- Geração de emprego e aumento da mão de obra local
- Profissionalização da mão de obra local
- Permanência dos jovens no município
- Elevação do patamar de serviços públicos de saúde
- Sustentabilidade das Políticas Públicas
- Ampliação da atividade turística

Plataforma
Técnológica

Plano de
Mobilização da
Sociedade

Plano de
Desenvolvimento
Integrado

Modelo de
Governança
Municipal

Plano de
Conscientização
da Sociedade

1.

Realizar um diagnóstico e mapeamento dos formatos
organizacionais existentes (Organizações Sociais, Lideranças
Comunitárias, Coletivos Urbanos ou Rurais, Cooperativas,
Organizações Empresariais e demais grupos que possam
atuar no território) no município de Holambra
Produto: Diagnóstico elaborado considerando o mapeamento
e georreferenciamento das Organizações

2. Elaborar estratégia de mobilização pelos CEO’s dos atores e
grupos mapeados a partir de ferramentas existentes
(Conselhos Municipais, Associações e possíveis novos
formatos) e de novas ferramentas (plataforma web, sites
interativos, mobilização nas escolas e possíveis novos
formatos)
Produto: Estratégia de sensibilização

1. Realizar um diagnóstico e mapeamento dos formatos
organizacionais existentes (Organizações Sociais, Lideranças
Comunitárias, Coletivos Elaboração de capacitação e
Programa de Tutoria (pelos CEO’s) para as Organizações e
coletivos mapeadas sobre
temas como planejamento
estratégico, priorização de ações, orçamento e finanças
públicas, compras, convênios e demais temas que acharem
relevante, aproximando-as da realidade municipal
Produto: Capacitação realizada (ressalta-se que pode ser mais
de uma)

Plano de
Conscientização
da Sociedade

2. Elaboração de metodologia conjunta para mapeamento e
criação de Comitês de monitoramento e acompanhamento
das ações a serem realizadas pela Prefeitura
Produto: Comitês instaurados no município com cronograma
de reuniões e responsabilidades entre setor público e
sociedade definidos

1.

Elaborar estudos sobre os cenários externos
e internos e implementar ferramentas de
gestão factíveis com a realidade local.

5.

Produto: Ferramentas (Matriz SWOT, Missão,
Visão e Valores) elaborado e disponibilizado
para a Prefeitura

2.

Diagnosticar as políticas públicas mais
vulneráveis no município.

Produto: Mapa Estratégico considerando
objetivos, indicadores, carteira de projetos e
indicadores de projeto

6.

Produto: Diagnóstico sobre as políticas públicas
de Holambra e estratégias de melhoria

3.

7.

Estabelecer indicadores e projeções de
metas para a carteira de políticas públicas
prioritárias
Produto: Caderno de Indicadores consolidando o
cenário atual e metas de performance para cada
política pública prioritária entregue para o
Prefeito e para organizações da sociedade civil
em formato online

Desenhar as políticas públicas prioritárias
em formato de projeto com escopo, tempo
e custo definidos
Produto: Carteira de projetos prioritários
construída e pronta para inicio de execução e
monitoramento

Priorizar as políticas identificadas como
estratégicas para o desenvolvimento do
município de Holambra.
Produto: Carteira de políticas públicas que
receberão metodologia própria de
monitoramento intensivo definida e
disponibilizada para consulta

4.

Elaborar Mapa Estratégico considerando os
objetivos das políticas públicas prioritárias,
os projetos prioritários bem como os
indicadores selecionados

E xe c u t a r o d e s m e m b ra m e n t o d e s t e
planejamento por Secretaria Municipal
Produto: Proposta de planejamento estratégico
por Secretaria Municipal entregue aos
respectivos dirigentes da pasta

8.

Elaborar contratualização de resultados
Produto: Contrato de Gestão desenhado para a
assinatura do Prefeito e seu Secretariado
especificando metas de acordo com as
prioridades selecionadas.

1.

Definição de modelo de monitoramento com foco no tempo de execução proposto,
incluindo definição de quantitativo de servidores, capacitação e padronização do
monitoramento
Produto: Escritório de monitoramento dos projetos prioritários implementado

2.

Definição de modelo de acompanhamento pelo Prefeito.
Produto: Metodologia de reuniões, temporalidade, fluxo de informações e
atualização para o Prefeito definido e aplicado

3.

Definição das instâncias de tomada de decisão no Modelo de Governança (inclui-se
Câmara de Coordenação Geral; Junta Orçamentária e Financeira)
Produto: Desenho e procedimentos de atuação do Centro de Governo definidos

4.

Elaboração de instrumento legal que apresente a construção do Modelo de
Governança
Produto: Instrumento legal publicado (caso opte-se por Lei é necessário passar pela
Câmara de Vereadores)

5.

Instrumentalização do Modelo de Governança
Produto: Metodologia de reuniões, temporalidade, fluxo de informações definido e
aplicado

6.

Definição de modelo de Tutoria para desenvolvimento de lideranças internas
Produto: Programa de Tutoria implementado

1.

Revisar todo o Portal da Transparência do município
com foco na transparência passiva
Produto: Portal da Transparência revisado e atualizado
para consulta em tempo real

2. Elaborar diagnóstico das informações relevantes e de
interesse da população
Produto: Diagnóstico de demanda de informações que
baseie a elaboração de documento editalício para
contratação de empresa especializada em
programação ou que baseie a área responsável para
elaboração de plataforma com interface com o
cidadão
3. Construir interna ou com auxílio externo Plataforma
interativa de proximidade do cidadão junto à
Prefeitura
Produto: Plataforma implementada
e com testes realizados

O ACOMPANHAMENTO
Comitê de Prestação de Contas:
Estamos Melhorando a Vida Humana?
Como Estamos Melhorando?
O Ciclo de Prestação de Contas:

MELHORIA DA
VIDA HUMANA

Plano de Mobilização
da Sociedade

Plano de Capacitação
da Sociedade

Plano de
Desenvolvimento
Integrado

Modelo de
Governança
Municipal

Plataforma
Tecnológica

1. Benefícios da Institucionalização do Comitê de Prestação de Contas:
1. Ter clareza daquilo que está sendo feito pelas partes envolvidas e
2. Otimizar a tomada de decisão para o próximo ciclo de Prestação de Contas
2. A cada Trimestre ou quadrimestre o ciclo se fecha com uma apresentação das etapas principais para a sociedade civil

O ACOMPANHAMENTO
Comitê de Prestação de Contas:
Estamos Melhorando a Vida Humana?
Como Estamos Melhorando?
O Ciclo de Prestação de Contas:

MELHORIA DA
VIDA HUMANA

Plano de Mobilização
da Sociedade

Apresentação das
etapas;
CEO selecionado
apresenta uma fala –
instrução ou palestra
sobre a pauta.

Plano de Capacitação da
Sociedade

Apresentação das
etapas avançadas;
CEO selecionado
apresenta uma fala –
instrução ou palestra
sobre a pauta.

Plano de
Desenvolvimento
Integrado e Modelo de
Governança

Apresentação das
etapas avançadas;
CEO selecionado
apresenta uma fala –
instrução ou palestra
sobre a pauta.

Plataforma
Tecnológica

Apresentação das
etapas avançadas;
CEO selecionado
apresenta uma fala –
instrução ou palestra
sobre a pauta.

O ACOMPANHAMENTO
Comitê de Prestação de Contas:
Estamos Melhorando a Vida Humana?
Como Estamos Melhorando?
O Ciclo de Prestação de Contas:

MELHORIA DA
VIDA HUMANA

Plano de Mobilização
da Sociedade

Plano de Capacitação
da Sociedade

Plano de
Desenvolvimento
Integrado

Modelo de
Governança
Municipal

Trimestralmente/quadrimestralmente: Etapa com Foco na Agenda Positiva
junto a Sociedade Civil com a apresentação realizada pelo Prefeito e CEO’s
Absorção das colocações feitas
pela Sociedade Civil

Plataforma
Tecnológica

