CONSELHO MUNICIPAL DE
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DE LONDRINA
PLANO DE AÇÃO
EIXO 1 - Instrumentos de Transparência e Eficiência da Gestão Pública e
Indicadores de Metas e Desempenho
PLANO DE AÇÃO
PROPOSTA

APROVADO 02/09/2019 -71ª Reunião
1.Cobrar e acompanhar, quadrimestralmente, a implantação do sistema SEI Solicitar informações a SMGP – Secretaria Municipal
(Sistema Eletrônico de Informação) em todos os órgãos da Administração direta e de Gestão Pública, do cronograma de implantação do
indireta da Prefeitura e Câmara Municipal com metas e cronogramas estabelecidos, sistema SEI na administração direta e indireta do
em um prazo de 2 anos.
município de Londrina.
2.Implantar a Câmara Recursal prevista na LAI 12.527/2011, com participação de Pesquisa prévia pela coordenadora do Eixo 1, sobre
representantes da sociedade civil.
Câmaras Recursais já existentes.
3.Solicitar audiências públicas regionais quadrimestrais para apresentar situação da Solicitar a SMPOT - Secretaria Municipal de
execução orçamentária municipal (PPA, LDO e LOA).
Planejamento, Orçamento e Tecnologia, informações
de ações sobre o orçamento participativo, desde a
elaboração, execução e prestação de contas a
sociedade.
4.Implantar o Plano Municipal de Eficiência na Gestão, com indicadores Oficializar CGM – Controladoria Geral do Município,
qualitativos e quantitativos das políticas públicas de Londrina e órgãos da SMGP – Secretaria Municipal de Gestão Pública e
administração direta e indireta.
Câmara de Vereadores
a respeito de ações
cronograma de implantação e execução.
5.Cobrar e publicizar o desenvolvimento da transparência ativa, através de página
de resumo, no portal da prefeitura, que contenha informações básicas de serviços
prestados e de obras em andamento (diretamente e terceirizados - com data, hora,
local de execução, equipe envolvida, características e valores), com antecedência
mínima de 24 horas.

Solicitar ao Comitê Gestor de Transparência, a SMOP
– Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação e
SMGP – Secretaria Municipal de Gestão Pública as
ações e cronograma de execução.

