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Câmara de Guarapari apresenta

Gestão, Transparência e Modernidade



Neste documento se apresenta o Plano de Trabalho para os primeiros 
100 dias de Gestão da Presidência da Câmara Municipal de Guarapari 
para o Biênio 2019/2020, onde serão elencadas as 10 (dez) primeiras 
medidas administrativas a serem implantadas no período visando o 
aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e Legislativa, sendo partes 
integrantes deste plano todos os servidores mediante suas atribuições 
e funções, efetivos e/ou comissionados.

Apresentação



Todo ente, quer seja público ou privado, necessariamente passa por 
momentos de aperfeiçoamento e modernização, seja quanto aos 
aspectos materiais, humanos ou estruturais, visando sempre a melhoria 
dos serviços prestados ou dos produtos entregues o que demanda 
planejamento e estratégia para �ns de delimitação das ações e dos 
métodos a serem implantados.

Quando se trata de ente público, essas modi�cações tardam em serem 
aplicadas, ora pelo demanda do tempo necessário em contraponto ao 
lapso de tempo de mandato ora por desleixo com a coisa pública, o que 
gera custos desnecessários para o ente federativo impactado, fazendo 
com que, quando da aplicação das alterações que se fazem mister o 
choque tende a ser maior.

Nunca é demais lembrar que grandes ocupações trazem grandes 
responsabilidades, o que faz do gestor um agente obrigado a praticar 
determinados atos e a lhe facultar outros, no entanto, seja num ou 
noutro prisma, que sejam atos voltados a retornar à população os 
resultados que ela anseia e espera de seus mandatários.

Além desta justi�cativa geral, as medidas a serem adotadas terão suas 
justi�cativas em apartada síntese apresentadas no próprio contexto da 
explanação das medidas.

Justificativa
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As medidas serão iniciadas sob a responsabilidade do Diretor Geral da 
Câmara com subordinação ao Presidente da Mesa Diretora, aplicando-se a 
responsabilidade aos servidores previamente designados conforme 
quadro a seguir, preenchido no contexto dos Planos de Ação: 

Introdução

PLANO 100 DIAS

Instituição: Câmara Municipal de Guarapari Data de início: 21/01/2019

Responsáveis pelas Medidas

Agente Cargo/Função Medida
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O objetivo geral se �rma em cinco (05) pilares conceituais: i) popularizar; ii) 
aperfeiçoar; iii) sistematizar; iv) inovar e v) desa�ar.

Popularizar - Segundo a Nossa Carta Constitucional, “Todo o poder 
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição.”, portanto, não há de 

sequer pensar em exercer os cargos longe daqueles que são legítimos para 
conhecer de todas as ações que originam do mandato concedido, 
devendo, ao senso do dizer da Constituição, especialmente esta Casa de 
Leis, abrir as portas e janelas para que a população participe e conheça 
cada ato dos Edis desta municipalidade. 

Aperfeiçoar – Nem todos os serviços existentes são carentes e 
necessitados de revigoramento geral, existem aqueles que 
precisarão apenas ser aperfeiçoados para que possam dar 

resultados ainda melhores, se adequando tanto à legislação quanto aos 
métodos modernos e tecnológicos.

Sistematizar – A sistematização das funções e atos administrativos 
é caminho sem retorno, pois a tecnologia da informação nos 
proporciona comodidade e serviços que levam o ente público a 

prestar serviços mais céleres, modernos e e�cientes  atendendo a grande 
demanda da sociedade quanto aos serviços que recebem em 
contrapartida aos tributos que recolhem ao erário. É mais do que natural 
disponibilizar à população as tecnologias modernas para seu próprio bem 
estar em relação aos órgãos públicos prestadores de serviços.

Objetivo Geral
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   Inovar – Pode ser considerada uma marca de gestão, bem 
como, parte dos requisitos constantes da gestão, já que inovar 
signi�ca trazer algo que ainda não é de conhecimento prático 

do ente, ou mesmo, a adoção de medida signi�cativa a ponto de mudar 
e vencer paradigmas.

 Desafiar – Este pilar é subjetivo no aspecto de sua natureza, 
porém, bem se sabe que cada alteração no rumo das atividades de 
um ente, enormes barreiras e diversos paradigmas serão 

apresentadas no intuito de testar se realmente o gestor está disposto a 
aplicar o seu plano de gestão com determinação, pois, ao recuar diante da 
adversidade o plano estará fadado ao fracasso, no entanto, vencer tais 
obstáculos é o desa�o.



As medidas anunciadas 
foram extraídas dos 
documentos e 
informações coletados 
durante o período de 
transição, o que concede 
�rmeza aos 
apontamentos e 
justi�cativas para �ns de 
validade dos atos 
administrativos que 
serão praticados em 
torno do cumprimento 
das metas que ora se 
estabelecem:

Avaliar e propor alterações 
sobre as locações de imóveis;

Avaliar e propor alterações na 
Estrutura Administrativa;

Modernização da Transparência 
e Participação Popular;

Promover as alterações de 
Processo Físico para Processo 
Eletrônico (virtualização);

Aperfeiçoamento do 
atendimento à imprensa;

Implantar as INs da 
Controladoria;

Modernização da arquitetura 
do plenário;

Reformulação do Programa               
de Estágio;

Regulamentação do Programa 
Câmara Itinerante;

Avaliar e promover as 
alterações das comissões 
administrativas.

Dez medidas 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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1 Avaliar e propor alterações sobre 
as locações de imóveis

Fato
Locação de dois imóveis, o primeiro para sediar os gabinetes dos 
vereadores e o segundo para guardar os documentos da câmara.

Meta
Apontar e aplicar solução para diminuição dos valore com locação de 
imóveis.

Justificativa
A Câmara dispende com locação de imóveis o valor mensal de quase R$ 
20.000,00, totalizando anualmente o valor aproximado de R$ 240.000,00, 
que corresponde a 2,00% do Orçamento Anual da Câmara, mesmo tendo 
um prédio com terreno que está na posse da prefeitura em Regime de 
Comodato, sendo assim, a avaliação se faz mister para �ns de veri�cação 
da possibilidade de redução dos valores das locações.



2 Avaliar e promover alterações na 
Estrutura Administrativa 

Fato
A lei atual que trata da Estrutura Administrativa possui 13 (treze) anos e já 
foi emendada 15 (quinze) vezes tornando-se numa colcha de retalhos.

Meta
Apresentar, aprovar e colocar em plena vigência a correspondente lei.

Justificativa
A Lei da Estrutura Administrativa precisa se modernizar para �ns de 
atendimento aos basilares do direito administrativo e princípios 
constitucionais, bem como, às novas exigências postas pelos Órgãos de 
Fiscalização. Atualmente os valores dos salários dos cargos estão 
desproporcionais à responsabilidade mediante as atribuições o que gera 
inconformismo e desinteresse aos pro�ssionais que estão lotados no 
órgão ou que pretendem assumi-los. A inexistência de cargos como o de 
tesoureiro, de pregoeiro e de che�a da comunicação, por ex. obrigam a 
gestão a adotar o desvio de função ou despesa maior para exercício de 
determinadas funções, o que não se recomenda.

10
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3 Modernização da Transparência e 
Participação Popular 

Fato
Apesar do Portal da Transparência atender as exigências quanto à 
transparência Pública a tecnologia utilizada não permite tornar os acessos 
mais céleres e com e�ciência trazer as informações, especialmente quanto 
a ampliação da participação popular.

Meta
Promover as mudanças necessárias para modernização do Portal da 
Transparência.

Justificativa
A busca incessante que trilha em direção à utilização das metodologias 
tecnológicas que tornam mais céleres e acessíveis as informações, 
especialmente quanto à transparência ativa e passiva deve ser o objetivo 
de todo gestor, pois assim, estará atendendo não só a obrigação contida 
na norma, mas também, estará atendendo ao anseio da sociedade.  As 
tecnologias ofertadas para o desenvolvimento de ferramentas que 
promovam a transparência de dados públicos devem ser modernas e 
céleres o su�ciente para permitir que as informações sejam 
disponibilizadas em tempo real ou no máximo em três clicks (meta da 
CMG). Destaca-se por importante, que a participação popular deve ser 
incentivada, e para tanto, mister a utilização de ferramentas web capazes 
de promover a maior interação entre as redes móbiles e os sistemas da 
informação da Câmara, fazendo nascer o projeto Câmara na Palma da Mão.



4 Promover a mudança de Processo Físico 
para Processo Eletrônico (Virtualização)

Fato
A ausência de transparência dos Processos Físicos traz inúmeros 
problemas, desde o extravio de processo a enormes lapsos temporais 
dispendidos para sua a tramitação, além da dependência de horários e de 
pessoal. Por �m, a atual forma descumpre o art. 103 do RI.

Meta
Promover a virtualização dos Processos Físicos e a automatização dos 
pagamentos das despesas da câmara.

Justificativa
A virtualização permitirá a consulta de todo e qualquer processo a 
qualquer hora do dia ou da noite, possibilitando conhecer todo o 
conteúdo e sua tramitação. Deixará de existir o “�lho feio”, ou seja, o 
responsável pelo atraso na tramitação será conhecido de todos, já que 
toda informação estará disponível ”nas nuvens”. Todos esses 
apontamentos se alinham ao principal resultado dessa medida que é a 
economia processual e de papel, além da ausência do custo real da 
tramitação de um processo físico e por �m, dá cumprimento ao art. 103, do 
RI. Noutro centro, temos a necessária automatização do pagamento das 
despesas que nessa época contemporânea ainda é feita em forma de 
cheque, quando muitos entes já dotam o sistema de pagamento por meio 
eletrônico.
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5 Aperfeiçoamento do atendimento
à imprensa 

Fato
O local disponível para a imprensa, no plenário da Casa de Leis, não é 
utilizado especi�camente pela imprensa que acompanha as sessões 
legislativas, nem tão pouco, são atendidos com dignidade os pro�ssionais 
da imprensa. 

Meta
Promover mudanças necessárias para aprimoramento do atendimento da 
imprensa.

Justificativa
A imprensa local entre outras, necessita de atendimento adequado não só 
quanto a estrutura de trabalho, mas também em relação ao local 
previamente reservado, além do mister cadastramento para �ns de 
identi�cação e melhor relacionamento institucional.



6 Implantar as Instruções Normativas 
da Controladoria 

Fato
Desde a Resolução 127/2011 expedida pelo TCE-ES, os órgãos públicos 
passaram a ter a obrigação de implantar suas INs sob a batuta da 
Controladoria, Órgão de Controle Interno, contudo alguns desses Órgãos 
não o �zeram, seja de forma ampla ou parcial.

Meta
Iniciar a implantação das INs da Controladoria.

Justificativa
Corroborado pelo principio da legalidade, a Câmara Municipal iniciou a 
implantação das INs por parte da Controladoria, contudo, faz-se mister o 
complemento dessa implantação, não só para a atender a Norma do TCE, 
mas também para otimizar as atividades processuais visando padronizar a 
prática dos atos administrativos.
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7 Modernização da arquitetura 
do plenário

Fato
O plenário atualmente apresenta vários equipamentos com de�ciência em 
seu funcionamento, além da própria estrutura física que deixa a desejar, 
apresentando ar condicionado com resultado ine�ciente, equipamentos 
sonoros antigos e apresentando defeitos, além do próprio lay-out de 
disponibilidade das cadeiras dos edis, que desagrada a todos pela razão de 
estar de costa para aqueles que assistem às sessões.

Justificativa
O Plenário é o local onde os vereadores exercem verdadeiramente 
suas prerrogativas e o local onde a população assiste às sessões, 
desta feita, o local precisa de condições mínimas para receber tanto 
os edis quanto a população de forma agradável e respeitosa. Vale 
ressaltar ainda que os vereadores durante as sessões �cam de costas 
para os ouvintes o que precisa ser alterado, mesmo porque, a 
posição atual oferece risco ao vereador que alí está para exercer seu 
mandato. Não fossem essas as razões, ressalta-se que as alterações 
proposta para a Câmara englobam a virtualização dos processos 
quando então os vereadores utilizarão equipamentos de informativa 
para acesso, durante as sessões, dos Sistemas da Informação, 
fazendo-se necessário a instalação de rede física de dados e energia 
para que tal ação se concretize. Neste sentido ainda, sendo possível 
e viável economicamente, instalar o painel eletrônico. Por �m, em 
respeito a inclusão das pessoas com de�ciências, faz-se necessário 
tornar o plenário acessível a essas pessoas, dentro do ângulo 
principal que é a Câmara Inclusiva. 

Meta
Elaborar e executar projeto arquitetônico de nova con�guração do 
plenário.
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8 Reformulação do Programa
de Estágio

Fato
O programa de estágio contempla vagas para vinte estagiários de ensino 
superior com o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) correspondentes à 
bolsa de estudo, no entanto, não há reserva para de�cientes (o que 
representa ausência de inserção social) e não foram contemplados os 
estudantes de ensino médio e técnico.

Meta
Reformular o programa de estagiários.

Justificativa
A reformulação objetiva dividir as vagas existentes, contemplando vagas 
para o ensino médio, com o correspondente valor da bolsa a ser de�nido 
devendo ser reservadas vagas para de�cientes, desta feita, atende-se o 
principio da oportunidade para todos. Doutro lado, abrindo-se a 
oportunidade para jovens do ensino médio, haverá um novo horizonte de 
perspectivas e relacionamentos que se �rmarão para a conquista de um 
lugar no mercado de trabalho o que, sem tal oportunidade, torna-se 
di�cultosa a abertura de novas portas e os deixa desestimulados. Portanto, 
a divisão das vagas é o cumprimento de que as ações que tornam a Câmara 
Municipal mais do que uma Casa de Leis, ela passa a ser uma Câmara 
Cidadã, uma Câmara Inclusiva.
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9 Regulamentação do Programa 
Câmara Itinerante (Câmara nos Bairros)

Fato
Está previsto no parágrafo único do art. 73 do RI que a Câmara poderá 
realizar Sessões Itinerantes para ouvir a população, contudo essa ação 
ainda não foi posta em prática.

Meta
Regulamentar o par.único do art.73, do R, criando o projeto Câmara nos 
Bairros.

Justificativa
Segundo nossa Carta Magna o poder emana do povo, portanto, sendo o 
vereador um representante legítimo do povo dessa cidade, este deve ouvir 
a população para que defenda os interesses do povo mediante 
conhecimento através de assembleias populares ou do evento Câmara 
Itinerante que visa ouvir a população e seus reclames. Não só para a 
e�ciência da prestação do serviço público como também para difundir as 
proposições em tramitação na Câmara, podendo, desta forma, o vereador 
formar sua convicção a respeito de determinados temas dispostos nas 
proposições enviadas à Câmara. Além disto, o cidadão precisa conhecer e 
se aproximar das atividades do legislativo, e com isto haver despertamento 
para a consciência cidadã que será desenvolvida com o chamamento de 
jovens da comunidade para participarem da Câmara Jovem, instrumento 
de formação da consciência cidadã através da participação do processo 
democrático de escolha de seus representantes. 
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10 Avaliar e promover as alterações 
das comissões administrativas

Fato
As comissões administrativas existentes se formaram mediante certas 
necessidades e alguns de seus componentes não fazem mais parte do 
quadro de servidores da Câmara.

Meta
Avaliar e promover as alterações das comissões administrativas.

Justificativa
Todas as comissões devem ser formadas em caráter provisório ou 
permanente, dependendo das atividades que serão realizadas, devendo 
algumas delas atender as exigências legais para sua composição. Não só 
isto, deve se atentar para a designação de servidores com competência 
técnica a depender do objeto da Comissão. A inobservância desses 
requisitos inviabiliza o funcionamento da comissão, bem como, impede o 
alcance do objetivo e cumprimento dos prazos das atividades ou da 
própria comissão.



19

Ações Indiretas do Paradigma são aquelas relacionadas à necessária 
convicção dos agentes afetados diretamente pelo Plano, bem como, a 
mister divulgação e publicidade de forma ampla, tanto ao público interno 
quanto ao externo e especialmente à imprensa. 

Ações Indiretas do Paradigma

Para alavancar o Plano inicialmente, far-se-ão reuniões de convicção e 
posteriormente reuniões técnicas de trabalho na forma do quadro a seguir:

08/01 – 9h ....................................................................
08/01 – 16h .............................................................
09/01 – 15h ..............................................................
09/01 – 16h ......................................................................
10/01 – 14h .............................................

Apresentação ao Presidente
Apresentação à Mesa Diretora
Apresentação aos Vereadores

Apresentação à Imprensa
Apresentação aos Técnicos da Câmara 

com 1ª Reunião de Trabalho

Ações para alavancar o Plano 100

Reunião de Convicção e de Trabalho
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Aqui se apresenta o Plano Geral de Metas e Ações com enfoque nos prazos 
estabelecidos a serem cumpridos rigorosamente pelas equipes de 
execução sob a supervisão do Diretor Geral com as designações dos 
responsáveis.

Plano Geral de Metas e Ações

Plano Geral de Metas e Ações
Início da
Execução

21/01/2019

Fim da
Execução

01/05/2019

jan/19MedidasNº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10dd 20dd 30dd 40dd 50dd 60dd 70dd 80dd 90dd 100dd

31 10 20 2 12 22 2 12 22 1

fev/19 mar/19 abr/19 mai/19

Percentual de Cumprimento
do Plano 10% 20% 40% 50% 60% 70% 100%
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Os planos de ação serão apresentados como anexo do Presente Plano de 
Trabalho (Plano 100) depois da 1ª Reunião de Trabalho com os responsáveis 
por cada medida, determinando as ações, os responsáveis, o supervisor 
geral, os prazos e o objetivo por ação e da medida. Segue modelo.

Ver. Enis Soares de Carvalho
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari

Ações Indiretas do Paradigma
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AÇÃO Avaliar e propor alterações sobre as locações de imóveis

Visão: Uma Câmara de Todos
Faltam/Dias:

Supervisor:

60

Presidente:

Responsável
Geral da Ação:

Ver. Enis Soares
de Carvalho Retorna

Ricardo Rios do
Sacramento

15/01/1910/01/19xxxx

xxxx

xxxx

25/01/1910/01/19

02/02/19

abc 8

18

26

def

fgt15/01/19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Aprimorar os Serviços Legislativos com enfoque
na celeridade e e�ciência, com os projetos Câmara
Cidadã, Câmara Inclusiva e Câmara na Palma da Mão.

Objetivo Geral:

Atividades Início Fim Situação Responsável

Resultado

43.472 Vencido

No prazo

No prazo

No prazo

43.472 Vencido

43.472 Vencido

43.472 Vencido

43.472 Vencido

43.472 Vencido

43.472 Vencido

43.472 Vencido

43.472 Vencido

43.472 Vencido

43.472 Vencido

43.472 Vencido

Medição dos
Prazos

Ações Auxiliares/Complementares

Plano de Ação 
Plano 100
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