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I RECONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS NA 

GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE FLORIANÓPOLIS 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Buscando valorizar iniciativas desenvolvidas no âmbito da administração pública municipal, 

o Observatório Social de Florianópolis promove o I RECONHECIMENTO DE BOAS 

PRÁTICAS NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL. Este reconhecimento tem por intuito 

incentivar ações que possibilitem a participação e aproximação do cidadão e do Servidor 

Público Municipal de Florianópolis com a gestão do município, assim como a conscientização 

no âmbito do controle social. 

O reconhecimento conta com o apoio de vários parceiros, agregando esforços para contribuir 

na construção de uma sociedade melhor por meio do poder transformador do conhecimento 

e da prática. 

 

2. OBJETIVO 

 

Nosso objetivo é valorizar e reconhecer as ações e resultados de práticas de gestão 

realizadas na Prefeitura Municipal de Florianópolis e na Câmara de Vereadores de 

Florianópolis. 

 

3. PÚBLICO-ALVO  

 

Poderão participar os servidores efetivos e comissionados da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis, Secretarias e Unidades de atendimento, Autarquias e Fundações Municipais e 

da Câmara de Vereadores de Florianópolis que realizaram práticas diferenciadas que 

apresentam resultados para o município e seus cidadãos, conforme os critérios de avaliação 

aqui apresentados. 

 

4. CATEGORIAS DE PARTICIPAÇÃO:  

 

Serão reconhecidas práticas inscritas nas seguintes categorias: 

A. Atendimento ao Cidadão: práticas que facilitam a vida do cidadão. Exemplo: 

informações no site, redução de filas de atendimento, novas atividades escolares, etc. 

B. Economia de recursos públicos: práticas que trouxeram como principal resultado a 

redução, cortes ou ajustes nos gastos públicos. Exemplo: confirmação de consultas 

médicas para evitar absenteísmo, eliminação de impressões com digitalização de 

documentos, centralização de compras, etc. 

C. Transparência: práticas que tem como finalidade aumentar o acesso à informação 

para o cidadão. Exemplo: disponibilização de informações no portal, mural de 

informações e resultados, reuniões com representantes da comunidade, etc. 

D. Simplificação de processos: práticas que contribuíram para maior agilidade e 

simplicidade na rotina do setor. Exemplo: revisão e eliminação de etapas em uma 

rotina, criação de checklists para garantir a execução e padrão da prática, etc. 

E. Inovação tecnológica: incorporação de tecnologias para melhoria do trabalho. 

Exemplo: uso de aplicativos para controle de processos, implantação de softwares, 

etc. 

F. Estímulo à participação cidadã: ações para aumentar o engajamento do cidadão 

nas práticas e definições da esfera pública. Exemplo: participação de pais em 
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planejamento escolar, ações de educação junto à comunidade para tratamento de 

resíduos, etc. 

 

IMPORTANTE: A prática poderá ser inscrita em apenas uma categoria, apontada pelo 

participante no formulário de inscrição. 

 

5. PROCESSO E ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 

 

As inscrições devem ser realizadas perante o preenchimento do formulário disponível no 

Anexo I e no link (http://bit.ly/Osfloripa), conforme detalhamento seguindo os itens abaixo 

apresentados. 

 

Nome da Prática: defina um título para a Boa Prática 

Local de atuação: em qual setor/secretaria/gabinete/autarquia/fundação está sendo aplicada 

Categoria de participação: escolha as categorias que considera que esta prática pode 

concorrer: Atendimento ao Cidadão, Economia de recursos públicos, Transparência, 

Simplificação de processos, Inovação tecnológica ou Estímulo à participação cidadã. 

Responsável pela execução (nome e cargo): quem responde pela prática, seu criador ou 

incentivador principal 

Principal e-mail e telefone de contato: endereço de e-mail do responsável pela prática 

 

Após a confirmação da inscrição, o responsável receberá o formulário completo para 

preencher os demais dados, abaixo apresentados. 

 

Período de realização: data de início da prática e informação se está ativa ou encerrada. 

Periodicidade: de quanto em quanto tempo se repete (diária, semanal, mensal, anual, etc.) 

Equipe envolvida (nome e cargo): demais pessoas que estão envolvidas na execução da 

prática 

Situação anterior: qual era a situação do setor, principais dificuldades, motivos que levaram 

a equipe a desenvolver a prática 

Objetivo da prática: qual a finalidade da prática 

Público-alvo: a quem se destina a prática, exemplo: cidadão, servidor. 

Breve descrição da prática: explicar como funciona a prática, suas características e 

principais rotinas. É possível adicionar fotos e evidências como anexos. 

Resultados alcançados: expressar em números os resultados da prática, como: economia 

gerada para o município (em R$), aumento da quantidade de pessoas atendidas, redução do 

tempo de atendimento/operação, entre outros indicadores. 

Autoavaliação da prática: preencher o quadro dos critérios de avaliação (contido no ANEXO 

II), apontando as evidências para cada marcação. 
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6. PROCESSO DE AVALIAÇÃO:  

 

O processo de avaliação consiste em algumas etapas, abaixo apresentadas: 

 
A inscrição das práticas será de iniciativa e responsabilidade dos participantes, 

preenchendo o formulário disponível no Anexo I e no link (http://bit.ly/Osfloripa). 

Ao receber a inscrição, a coordenação do Reconhecimento enviará a confirmação da 

inscrição para o e-mail cadastrado no formulário. 

A formação dos avaliadores será realizada pela coordenação, orientando sobre os critérios 

de avaliação e a postura adequada em sua atuação. Podem ser avaliadores pessoas 

voluntárias sem filiação partidária, com conhecimento em gestão e que participe da formação 

oferecida, conforme calendário aqui apresentado. 

A avaliação das práticas será realizada de forma virtual, atribuindo os níveis de maturidade 

conforme descrito no Anexo I, sendo ao menos três avaliadores para cada prática. Após o 

período de avaliação virtual, as pontuações serão tabuladas e as três práticas com maiores 

pontuações serão consideradas finalistas e terão seus nomes divulgados. Todos os 

participantes receberão retorno com comentários após a avaliação. 

As visitas aos locais onde ocorrem as práticas serão realizadas por dois avaliadores em data 

e local agendado com os responsáveis. Ao término da visita, a pontuação será atualizada 

conforme as evidências encontradas no local e uma comissão julgadora deliberará sobre os 

vencedores em cada categoria.  

A comissão julgadora será composta por sete membros fixos, sendo um representante da 

diretoria do Observatório Social de Florianópolis, um representante do Movimento 

Catarinense pela Excelência, um representante da Universidade do Estado de Santa 

Catarina, um representante do Observatório Social do Estado de Santa Catarina, um 

representante do Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae-SC, 

um representante da Câmara de Gestão Pública do Conselho Regional de Administração – 

CRA-SC e um representante da ANEPCP Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do 

Campo de Públicas. 

A revelação das práticas vencedoras em cada categoria será realizada na Cerimônia de 

Reconhecimento, conforme o calendário aqui apresentado. 
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7. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

 

A divulgação dos finalistas será realizada por meio do site do Observatório Social de 

Florianópolis (http://www.osfloripa.org.br) e por e-mail para todos os participantes. 

 

8. RECONHECIMENTO 

 

Receberá com placa de reconhecimento a melhor prática de cada categoria, de acordo com 

a deliberação da comissão julgadora. Para as três melhores colocadas no ranking geral serão 

entregues troféus Bronze, Prata e Ouro, de acordo com sua pontuação. 

 

9. CALENDÁRIO DO RECONHECIMENTO 

 

ETAPA PERÍODO 

Divulgação e Inscrições Setembro a Dezembro/2019 

Formação de Avaliadores Outubro a Dezembro/2019 

Avaliação das Práticas Janeiro/2020 

Divulgação das Finalistas Janeiro/2020 

Visitas às Finalistas Fevereiro/2020 

Deliberação das Reconhecidas Março/2020 

Evento de Reconhecimento Março/2020 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Cabe à coordenação do Reconhecimento deliberar sobre casos omissos deste regulamento 

e eventuais dúvidas dos participantes, por meio do e-mail reconhecimento@osfloripa.org.br. 
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ANEXO I – INSCRIÇÃO NO I RECONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL 

 

 

Nome da Prática:  

 
Local de atuação: 

 

 
Categoria de Participação: 

 
(   ) Atendimento ao Cidadão 
(   ) Economia de recursos públicos 
(   ) Transparência 
(   ) Simplificação de processos 
(   ) Inovação tecnológica  
(   ) Estímulo à participação cidadã 

 
Responsável pela execução (nome e cargo): 

 

 
Principal e-mail de contato: 

 

 
Telefone para contato: 
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ANEXO II - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Critério/Nível Inicial – bom só ali Intermediário – está 

durando 

Avançado – está 

documentado e 

institucionalizado 

Potencial de 

replicação 

A execução da Boa 

Prática envolve custos 

ou condições que 

dificultam ou impedem 

sua replicação 

A execução da Boa 

Prática envolve 

custos ou condições 

que possibilitam sua 

replicação 

A aplicação da Boa 

Prática está 

documentada e 

acessível para 

replicação 

Envolvimento da 

equipe 

A Boa Prática é 

executada por apenas 

um servidor 

 ( comissionado ou 

efetivo) 

A Boa Prática é 

executada por um 

grupo de servidores 

(envolvendo 

comissionados e 

efetivos) 

A Boa Prática é 

executada por um 

grupo de servidores 

(envolvendo 

comissionados e 

efetivos) 

E está documentada 

Parceria A Boa Prática é 

executada em apenas 

um setor (departamento 

ou secretaria) 

A Boa Prática é 

executada em mais 

de um setor 

(departamento ou 

secretaria) 

A Boa Prática é 

executada em muitos 

setores 

(departamentos ou 

secretarias), inclusive 

com participação de 

outras partes 

interessadas 

Intra e inter 

governamental 

Resultados O resultado da Boa 

Prática é percebido 

apenas pelo Servidor 

OU cidadão OU 

município 

O resultado da Boa 

Prática é percebido 

pelo Servidor E pelo 

cidadão OU 

município 

O resultado da Boa 

Prática é percebido 

pelo Servidor E pelo 

cidadão E pelo 

município 

Transparência A Boa Prática é 

executada de forma 

que seu processo e as 

informações são de 

acesso restrito 

A Boa Prática é 

executada de forma 

que seu processo e 

as informações são 

de acesso 

informativo 

A Boa Prática é 

executada de forma 

que seu processo e 

as informações geram 

ações educativas e de 

fomento à 

participação 

Inovação A execução da Boa 

Prática demonstra 

inovação de forma 

pontual 

A execução da Boa 

Prática demonstra 

inovação gerada por 

A execução da Boa 

Prática demonstra 

inovação gerada por 

melhorias dos 
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melhorias dos 

processos 

processos e é 

documentada para 

reter o conhecimento 
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