
GESTÃO PARTICIPATIVA: DIRETRIZES



RIBEIRÃO PRETO, CIDADE VOLTADA PARA O CIDADÃO E FEITA PELO CIDADÃO, COM GESTÃO 
INOVADORA E PARTICIPATIVA

Temos o compromisso de aproximar a administração pública de cidadãs e cidadãos, fazendo com que as 
políticas públicas cheguem aonde elas nunca chegaram.

Nosso prefeito adotará uma gestão inovadora, com um centro de acompanhamento das obras prioritárias, 
uma mesa permanente de negociações com sindicatos e entidades representativas e um projeto para digita-
lizar 100% dos processos do município no prazo de quatro anos. Além de inovadora, a gestão será participa-
tiva, incorporando os valores democráticos em todas as ações de governo e na própria forma de organização 
do exercício de governo, em seus diferentes setores e áreas, com atenção às Tecnologias de Comunicação e 
Informação, à gestão de pessoas, à valorização dos agentes públicos, ao planejamento e à interlocução do 
governo estadual com os municípios e regiões de nosso estado. Vamos fortalecer os processos de articulação 
Interconselhos e conferências. É fundamental atentar para a integração das nossas universidades, institutos 
tecnológicos e o mundo do trabalho, para garantir inovações constantes, modelos de gestão eficientes e efica-
zes, com objetivo de facilitar o acesso à informação e aos serviços públicos.

A pluralidade de opiniões se traduz no respeito à diversidade de meios, veículos e de regiões, valorizando as 
liberdades constitucionais, a informação original e a produção local. O prefeito será um defensor intransi-
gente da liberdade de imprensa e de opinião, valorizará a produção e comunicação regional e as iniciativas de 
produção jornalística das novas mídias.

GESTÃO, PARTICIPAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Descentralização e Valorização das Administrações Regionais:

Descentralização do orçamento municipal e de sua execução;
Valorização dos administradores regionais e da estrutura local, dotando-os de capacidade de decisão para 
enfrentar os desafios e reduzir as desigualdades regionais;
Gestão descentralizada dos recursos humanos, para melhor contratar, capacitar, valorizar e dirigir o atendi-
mento à população;
Eliminar/reduzir áreas concorrentes entre secretarias;
Fortalecer o papel normativo, diretivo e gerencial das secretarias e de suas interfaces com as administrações 
regionais, conferindo unidade à política de gestão e contribuindo para o cumprimento de metas;
Implementar um processo de descentralização das áreas sociais (saúde, educação, assistência social, cultura e 
esportes), buscando um equilíbrio maior entre os bairros e as regiões;
Articular relações com sistemas e serviços nacionais e estaduais, conferindo mais eficiência ao uso de fundos 
de financiamento para o município;

TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO 

Será criada a Controladoria Geral do Município de Ribeirão Preto (CGM), que concentrará os demais instru-
mentos de controle como a Corregedoria Geral do Município, a auditoria Geral (AUDIG) e a ouvidoria. A 
CGM terá status de Secretaria e será ligada diretamente ao Prefeito; terá autonomia para adotar providências 
relacionadas à prevenção e ao combate à corrupção, à auditoria pública, à correição, às atividades de ouvi-
doria e ao incremento da transparência da gestão; contará com o Conselho de transparência Pública e Com-
bate à Corrupção, órgão colegiado e consultivo. Identificará as áreas de vulnerabilidade da gestão municipal, 
recomendando aperfeiçoamentos institucionais;



No campo da transparência, a administração Pública se pautará pelas seguintes ações:
Divulgação clara e compreensível das contas públicas e disponibilização dos editais, convênios e contratos em 
plataforma que permita a visualização da cadeia completa de ações e processos;
Estabelecimento de metas públicas de desempenho dos serviços públicos municipais;
Implantação integral dos dispositivos da Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011) na Prefei-
tura, inclusive tornando disponíveis dados governamentais referentes à gestão municipal;
Criação de um sistema eficaz de avaliação das políticas públicas por parte dos cidadãos. 

INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA E NA CIDADE

Atualização da infraestrutura de tecnologia da informação da prefeitura; com disponibilização de rede in-
terna de alta capacidade e adoção de novas tecnologias aplicadas à gestão e à produção de informações para 
apoio às decisões;
Adoção de abordagens inovadoras no uso da tecnologia, com aplicações baseadas na internet, em telefones 
celulares e tabletes, criando novos padrões para processos críticos da gestão municipal;
Uso intensivo da tecnologia da informação para integração de serviços (inclusive com outros entes federati-
vos), reorganização dos serviços virtuais, inclusão digital e estabelecimento de nova forma de interação entre 
o poder público e os cidadãos com personalização de ambientes de navegação e uso de diferentes plataformas 
(celulares e tabletes, por exemplo);
Ampliação e centralização dos serviços telefônicos disponíveis no Serviço 156, visando a interação com os 
cidadãos;  
Aplicação da tecnologia para integração com os parceiros e fornecedores da Prefeitura, com o objetivo de 
melhorar a transparência, rapidez e qualidade no fornecimento de produtos e serviços;
Ampliação da acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, por meio de plataformas 
apropriadas;
Estímulos e investimentos à Companhia de Desenvolvimento Econômico do Município (Coderp), para que a 
empresa possa se desenvolver e oferecer tecnologia a serviço da educação e da cidadania;
Criação do Centro de informações estratégicas e dos escritórios de informações Gerenciais;
Implantação do sistema de prontuário eletrônico no gerenciamento dos atendimentos da rede municipal de 
saúde.
Criação de Centrais de atendimento aos Cidadãos nas administrações regionais, reunindo em um mesmo 
local a prestação de diversos serviços, com rapidez, eficiência e qualidade, integrando vários órgãos prestado-
res de serviços públicos. Serão instaladas em espaços de infraestrutura adequada, com terminais de computa-
dores para uso dos munícipes;
Prefeitura integrará os cadastros pessoais dos serviços públicos e dos programas sociais dos diversos órgãos 
e buscará estabelecer parcerias com o governo do estado e com o governo federal para que os serviços aos 
cidadãos sejam prestados num Balcão Único, de forma integrada;
Serão estabelecidos critérios públicos para o investimento em publicidade oficial, canais que permitam reunir 
notícias de todas as áreas de governo, com distribuição pública de informações, além de medidas para o 
fortalecimento da comunicação plural: rádios comunitárias legalizadas no município, Plano Diretor de Ra-
diodifusão Comunitária, práticas de educação não-formal em comunicação, com a realização de oficinas de 
Educomunicação para jovens. Propõe-se a realização da Conferência Municipal de Comunicação e a consti-
tuição de um Conselho Municipal de Comunicação.
Democratizar as relações de trabalho por meio de instituição de mesas de negociação permanente e outros 
canais de diálogo entre a prefeitura e o funcionalismo;
Estabelecer política de revisão dos planos de cargos, carreiras e salários visando aprimorá-las;
Atualizar e unificar a legislação referente ao funcionalismo, sobretudo o estatuto do Servidor Público Munic-
ipal (1976);



Criar política integrada de saúde do servidor público municipal e requalificar o Sassom (Serviço de Assistên-
cia à Saúde dos Municipiários);
Instituir Política Municipal de Gestão de Pessoas, contendo os seguintes elementos: definição de padrões de 
seleção, alocação e aproveitamento de servidores, gerenciamento de competências e habilidades dos servi-
dores ativos (aproveitamento de pessoal interno), estudos e projeções do perfil da força de trabalho;
Criar a escola de formação do Servidor Público Municipal, articulando-a com centros de excelência e dotan-
do-a de estrutura adequada para a capacitação dos servidores.
 
ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Criação de Centrais de atendimento aos Cidadãos nas administrações regionais, reunindo em um mesmo 
local a prestação de diversos serviços, com rapidez, eficiência e qualidade, integrando vários órgãos prestado-
res de serviços públicos. Serão instaladas em espaços de infraestrutura adequada, com terminais de computa-
dores para uso dos munícipes;
Prefeitura integrará os cadastros pessoais dos serviços públicos e dos programas sociais dos diversos órgãos 
e buscará estabelecer parcerias com o governo do estado e com o governo federal para que os serviços aos 
cidadãos sejam prestados num Balcão Único, de forma integrada;
 
COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE

Serão estabelecidos critérios públicos para o investimento em publicidade oficial, canais que permitam reunir 
notícias de todas as áreas de governo, com distribuição pública de informações, além de medidas para o 
fortalecimento da comunicação plural: rádios comunitárias legalizadas no município, Plano Diretor de Ra-
diodifusão Comunitária, práticas de educação não-formal em comunicação, com a realização de oficinas de 
Educomunicação para jovens. Propõe-se a realização da Conferência Municipal de Comunicação e a consti-
tuição de um Conselho Municipal de Comunicação.
 
VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Democratizar as relações de trabalho por meio de instituição de mesas de negociação permanente e outros 
canais de diálogo entre a prefeitura e o funcionalismo;
Estabelecer política de revisão dos planos de cargos, carreiras e salários visando aprimorá-las;
Atualizar e unificar a legislação referente ao funcionalismo, sobretudo o estatuto do Servidor Público Munic-
ipal (1976);
Criar política integrada de saúde do servidor público municipal e requalificar o Sassom (Serviço de Assistên-
cia à Saúde dos Municipiários);
Instituir Política Municipal de Gestão de Pessoas, contendo os seguintes elementos: definição de padrões de 
seleção, alocação e aproveitamento de servidores, gerenciamento de competências e habilidades dos servi-
dores ativos (aproveitamento de pessoal interno), estudos e projeções do perfil da força de trabalho;
Criar a escola de formação do Servidor Público Municipal, articulando-a com centros de excelência e dotan-
do-a de estrutura adequada para a capacitação dos servidores. 
 
SISTEMA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ

Em várias partes do mundo, percebe-se renovado interesse e avanços na democracia participativa direta. As 
sociedades complexas do nosso tempo já demonstram os limites claros do sistema político representativo. 
A combinação dos dois sistemas – representativo e direto – vem se mostrando um caminho profícuo, tanto 
para garantir o direito republicano de participação cidadã, quanto para encontrar soluções inovadoras para 



os problemas econômicos sociais e ambientais. Nosso governo propõe implantar um Sistema Municipal de 
Participação Popular e Cidadã, permitindo integração entre o poder público e a sociedade no governo do 
Município. O sistema terá a seguinte constituição:

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Município de Ribeirão Preto, conforme definido pelo 
Grupo Temático Desenvolvimento Urbano, Rural e Habitação;
Conselhos Municipais de Desenvolvimento local, ligados às administrações regionais e integrados ao Consel-
ho de Desenvolvimento Econômico e Social;
Conferências Municipais como instâncias de participação social e popular para o planejamento, gestão e con-
trole de políticas públicas em áreas específicas;
Conselhos Municipais, como instrumentos do fortalecimento da participação democrática da população e 
como espaços públicos de composição plural e paritária entre estado e sociedade civil, com a função de for-
mular e controlar a execução das políticas públicas setoriais;
Conselhos ou formas colegiadas semelhantes de participação, fiscalização e acompanhamento em órgãos, 
programas e ações da Prefeitura de Ribeirão Preto;
Conselho de representantes da Sociedade Civil nas administrações regionais, como forma de fortalecimento 
da participação popular e do poder local;
Gabinete digital, como canal direto da relação da população com o Prefeito. O Gabinete digital terá quatro 
ferramentas:
Agenda Colaborativa, através da qual a população sugere agendas para o Prefeito;
Prefeito Pergunta, através da qual a sociedade responde a questões e temas lançados pelo Prefeito;
Prefeito Responde, através da qual o prefeito responde a perguntas feitas pela sociedade e selecionadas pelo 
Gabinete Digital;
Prefeito Escuta, através da qual serão feitas audiências públicas via Internet com bate-papo nas redes sociais;
 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Orçamento Participativo (OP), para permitir que as comunidades atuem e influenciem nas decisões sobre o 
orçamento público municipal;
Portal da Participação, um espaço digital através do qual será criado um sistema de votação de prioridades 
pelos eleitores nas definições orçamentárias;
Instituir processos participativos para todo o ciclo orçamentário, com destaque para o Plano Plurianual 
Participativo (PPA) e lei de diretrizes orçamentárias (LDO). Serão implantadas ações para fortalecimento 
dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas e todas as outras formas de participação previstas no Sistema 
Municipal de Participação Popular e Cidadã.




