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MINISTÉRIO DO TURISMO ADERE AO GESPÚBLICA

Para orientar a adoção de práticas de excelência e atingir
padrões elevados de desempenho e qualidade em gestão,
o Ministério do Turismo aderiu, no dia 28 de julho, ao
Programa
Nacional
de
Gestão
Pública
e
Desburocratização (GESPÚBLICA).
A assinatura de adesão ocorreu durante o evento de
lançamento do Programa de Fortalecimento da Gestão
Pública do Turismo, que promoverá ações no campo da
governança pública, da gestão de riscos e da
desburocratização.
“Temos duas dimensões que representam uma grande
cobrança da sociedade hoje, que é a melhoria da
Foto: Gleice Mere/Ministério do Planejamento
qualidade de gestão e a transparência. O objetivo do
GESPÚBLICA é vincular o poder público no
comprometimento com o serviço público que preze pela eficiência e pela qualidade. Esses são direitos de todos os
cidadãos”, afirma o

secretário de Gestão do MP, Gleisson Rubin.

AUTOAVALIAÇÃO ONLINE
Além da adesão ao GESPÚBLICA, o Ministério do
Planejamento, em parceria com o Ministério do Turismo,
lançou o Sistema Online de Autoavaliação da Gestão. “A
nossa responsabilidade será a de implantar o sistema no MP
e disseminá-lo para que todos os órgãos da Esplanada o
utilizem”, destacou Gleisson Rubin.
A ferramenta foi desenvolvida por servidores do Ministério
do

Turismo, com

o

apoio

técnico

da

equipe

do

GESPÚBLICA, e busca facilitar o acesso das organizações
públicas ao IAGP. As organizações poderão realizar o
registro e o monitoramento em tempo real das informações
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inseridas no sistema, inclusive em dispositivos móveis, além
de gerar automaticamente o Relatório de Gestão.
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NOTÍCIAS DOS NÚCLEOS

O Núcleo Estadual Pernambuco realizou, no dia 03 de
agosto, oficina de atualização no novo instrumento de
Avaliação da Gestão Pública IAGP - 250, no auditório da
Gerencia de FGTS Recife da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
com a participação de funcionários da CAIXA, SUDENE e
várias Secretarias do Governo do Estado Pernambuco.
Na abertura, os presentes foram saudados pelo Gerente da
CAIXA Sr. Francisco Ayrton de Vasconcelos Junior que
enalteceu o trabalho dos voluntários e destacou a importância
do programa para o desenvolvimento do Brasil.
A oficina contou com a presença dos membros do núcleo Ari
Lucena, Carmem Fonseca e o Coordenador Executivo Sr.
Paulo Galdino

O Núcleo estadual do Mato Grosso, ligado à Secretaria
de Estado de Planejamento (Seplan), inicia a formação
de consultores que irão atuar como voluntários do
programa na mobilização das organizações para a
melhoria da capacidade de gestão. O treinamento é
aberto e voltado para servidores dos três poderes e
esferas da federação. Leia Mais

Mirian Miranda Cohen, da FIOCRUZ e Eurico Marchon, do PQR / GesPública visitaram o CETEM, órgão vinculado ao
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para fazerem uma explanação sobre a avaliação dessa organização, à luz
do Instrumento de Autoavaliação de 500 pontos do Modelo de Excelência da Gestão Pública – MEGP. Leia Mais
O GESPÚBLICA RJ e o PQR foram convidados para participar do encerramento do curso de gestão ministrado por essa
instância estadual de controle que tem por objetivo fiscalizar as contas de 91 municípios, já que o Rio de Janeiro possui
tribunal municipal próprio para as suas. Leia Mais

Fale Conosco:

Participe dos debates no grupo do GESPÚBLICA no
LinkedIn:
www.linkedin.com/groups/8462090
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