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Gespública – aspectos básicos 

 

O que é 

O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (Gespública) é coordenado pelo 
Ministério do Planejamento e Orçamento, voltado para orientar os órgãos públicos, e se baseia na 
premissa de que a administração pública deve produzir resultados à sociedade, focando-se na 
excelência de gestão e nos princípios norteadores do artigo 37 da Constituição: pensamento 
sistêmico, aprendizado organizacional, cultura da inovação, liderança e constância de propósitos, 
orientação por processos, visão de futuro, geração de valor, comprometimento com as pessoas, 
foco no cidadão e na sociedade, desenvolvimento de parcerias, responsabilidade social, controle 
social e gestão participativa.  

  

O que oferece  

O Gespública oferece apoio técnico, sem ônus para as instituições, mediante oficinas de trabalho. 
Tem como missão promover a gestão pública de excelência, visando contribuir para a qualidade 
dos serviços públicos prestados ao cidadão e para o aumento da competitividade do País. 

Conforme o termo de compromisso, O GESPÚBLICA, por intermédio do Núcleo Estadual 
mobilizará, orientará, capacitará e monitorará as ações promovidas na organização participante 
visando: 

1. a implantação de ciclos contínuos de avaliação e de melhoria da gestão. 
2. a melhoria da gestão e a desburocratização e 
3. a melhoria do atendimento ao cidadão e a simplificação de procedimentos e normas. 

 

Compromissos das entidades aderentes 

A entidade participante tem 11 (onze) compromissos: 

1. Orientar a Prática Gerencial pelos Princípios de Excelência em Gestão Pública. 
2. Constituir Comitê Interno do GESPÚBLICA para liderar as ações de melhoria da gestão a 

serem implementadas na organização. 
3. Implantar ao menos um dos instrumentos do GesPública, como a Carta de Serviços, o 

Instrumento Padrão de Pesquisa e Satisfação, o Guia de Simplificação de Processos e a 
Auto-Avaliação da Gestão. 



 
 
 

4. Disponibilizar, no mínimo, 2 (dois) dos seus servidores para integrarem como voluntários a 
Rede Nacional de Voluntários do  GESPÚBLICA. 

5. Adotar a prática de colaboração institucional trocando experiências com outras 
organizações no campo da gestão pública. 

6. Dar ampla divulgação à participação da organização no programa GESPÚBLICA. 
7. A organização solicitante disponibilizará o pagamento de passagens e diárias para os 

deslocamentos da equipe do Núcleo Estadual quando ocorrer à necessidade de atuação pelo 
programa em localidade diversa daquela de lotação dos servidores. 

8. Disponibilizar o pagamento de diárias e passagens para os deslocamentos dos seus 
colaboradores, quando ocorrer à necessidade de atuação pelo programa em localidade 
diversa daquela de lotação dos servidores.  

9. Considerar a participação dos seus profissionais voluntários do programa, em horário de 
expediente, como efetivo exercício profissional, computando como horas trabalhadas. 

10. Colaborar com o Ministério do Planejamento e com o Núcleo Estadual do GESPÚBLICA no 
monitoramento das ações do programa, através do envio semestral de informações sobre as 
ações implementadas na organização. 

11. Autorizar a divulgação das experiências e das práticas de gestão exitosas da organização. 

 

Aderentes em Santa Catarina 

1. Ministério Público de Santa Catarina 
(MPSC) 

2. Escola Agrotécnica Federal de Sombrio/ SC  
3. SERPRO - Escritório de Florianópolis/SC    
4. Departamento de Polícia Federal - 

Superintendência Regional de SC    
5. Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento - CASAN/SC    
6. Delegacia Federal de Controle - 

Representação em Santa Catarina    
7. LACEN/ SC - Laboratório Central de Saúde 

Pública   
8. Poder Judiciário do Estado de SC   
9. ECT - Diretoria Regional de SC    
10. HEMOSC - Centro de Hematologia e 

Hemoterapia de Santa Catarina    
11. ELETROSUL - Empresa Transmissora de 

Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A   
12. DRT/SC - Delegacia Regional do Trabalho e 

Emprego de Santa Catarina   
13. Comarca de Santa Cecília    
14. Justiça Federal de Primeiro Grau em Santa 

Catarina   
15. FUNASA - Coordenação Regional de SC 
16. CELESC - Centrais Elétricas de Santa 

Catarina S/A      
 

17. Capitania dos Portos de Santa Catarina  
18. Secretaria Municipal da Administração de 

Florianópolis/ SC    
19. Procuradoria da República no Estado de 

Santa Catarina   
20. Embrapa / Centro Nacional de Pesquisa de 

Suínos e Aves   
21. 5º Batalhão de Engenharia de Combate  16ª 

Circunscrição de Serviço Militar    
22. 23º BATALHÃO DE INFANTARIA  
23. 10º Batalhão de Engenharia de Construção   
24. 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado    
25. Diretoria do Posto de Assistência Médica    
26. PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BOMBINHAS    
27. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª 

Região   
28. 28º Grupo de Artilharia de Campanha    
29. Secretaria de Estado do Planejamento (SC)    
30. Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de 

Joaçaba, Herval D'Oeste e Luzerna - SC    
31. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 

BELO    
32. Secretaria de Estado da Fazenda   

 

 

  
   


