Quem faz parte:
Instituto Votorantim

Programa de Apoio
à Gestão Pública

Atua no direcionamento estratégico do programa
e acompanha os resultados. Coordena o
relacionamento com os governos local, estadual e
federal, além de gerenciar as consultorias e
apoiar as Empresas do Grupo Votorantim na
realização do programa.

Recomenda e valida as diretrizes estratégicas para o
programa, acompanha a execução das atividades e os
principais resultados. O BNDES possui membros nos
comitês e conselhos estratégicos que orientam a
execução do Programa.

BNDES

Realização

Empresas do Grupo Votorantim

Sugerem os municípios de acordo com o
planejamento estratégico, acompanham as
atividades e a gestão do programa nos
municípios de sua atuação junto às
consultorias técnicas, promovem o diálogo
com as prefeituras e monitoram os
resultados das localidades onde estão
presentes.

Envolve-se diretamente na definição das ações prioritárias para a
cidade. Durante a execução do programa, seus servidores são
engajados na realização das atividades e fornecimento das
informações necessárias. É a prefeitura quem atua diretamente com as
consultorias, recebendo aporte técnico especializado sobre as ações
prioritárias e implementando as ações.

Consultorias

ESCOLA

ESCOLA

ESCOLA

Prefeitura

Realizam o trabalho técnico especializado, envolvem as
prefeituras e seus servidores nas atividades do programa, efetuam
o diagnóstico, planejamento de ações e elaboração dos planos e
projetos específicos de cada localidade e reportam os resultados.
Mais informações:

www.institutovotorantim.org.br

PREFEITURA
PREFEITURA

P

ENTENDA O PROGRAMA
DE APOIO À GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO

Acreditamos que o principal agente de
desenvolvimento local é o governo e que o setor
privado pode auxiliá-lo a ampliar sua capacidade de
gestão e atração de investimentos, impactando na
qualidade dos seus serviços públicos para a população.

Contribuir para a oferta de serviços públicos municipais de
qualidade para a população, oferecendo apoio técnico
especializado e capacitação aos gestores e servidores municipais.

COMO FUNCIONA?

02 - DESENVOLVIMENTO DE PLANOS E PROJETOS

O Programa apoia os municípios a desenvolverem projetos e planos para
modernização da gestão e ordenamento territorial. O trabalho começa
com uma análise de indicadores socioeconômicos para definição da frente
de atuação e conta com o apoio de consultorias técnicas especializadas.

Após o diagnóstico são desenvolvidos planos e projetos
dentro das oportunidades identificadas na primeira etapa.
O programa atua em duas frentes:

01 - DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO

03 - PÓS-CAPTAÇÃO

ORDENAMENTO TERRITORIAL
Criação de Planos e projetos nas áreas de Saneamento, Mobilidade, Habitação e Plano Diretor.
Visa, também, captar recursos para investimentos.

DIAGNÓSTICO

PÓS-CAPTAÇÃO

Análise da situação da cidade na frente de
atuação priorizada (Modernização da Gestão
ou Ordenamento Territorial), com foco em
oportunidades e melhorias no tema.

PLANO DE
SANEAMENTO

PLANEJAMENTO

PLANO DE
MOBILIDADE

RECEITAS

O planejamento irá definir
as ações prioritárias a
serem realizadas.

PLANO DE
HABITAÇÃO

DESPESAS

Apoio nos processos de
formalização, contratação,
liberação de recursos e licitação.

PLANO
DIRETOR

INVESTIMENTOS

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
Criação de projetos para: equilíbrio de contas, captação de recursos,
atração de investimentos, entre outros.

PREFEITURA
ESCOLA

O que a cidade tem a ganhar?
› Processos e ferramentas de gestão

PREFEITURA
ESCOLA

modernizados
› Avanço nas leis municipais
› Maior potencial para captação de
recursos
› Melhoria da relação receita/despesa

› Mais capacidade para investimento
› Alinhamento às políticas públicas
nacionais
› Melhor oferta de serviços à população

