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Prfufo TOD 8 em Elcelan de Gmrernanca Mmlchial.

Requeiro a Mesa, in forma  regimental com a  aprovacao
do Plenfrio, para que seja consignado mos anais desta Casa Legislativa
urn Vote de Aplausos ao Prefeito Andr6 Luiz Gomes de Aratijo pelo
recebimento   do   Premio   Top   8   em   Excelencia   de   Govermnca
Municipal,  durante  o  IV  F6rum  Paraibano  de  Gescao  Pril}Iica.  0
premio  mensura  o  compromisso  da  gestao  municipal  na  ai]ljca€ao  e
efetividade  de  rect]rsos  na  area  de  f]nancas,  gestao  e  desempenho,
resultando  no  indice  CFA  de  Governanca  Municipal  aGM-CFA)
lan¢ado pelo Conselho Federal de Administrafao. 0 indice considera
a Teas   como  educacao,  gestao  fiscal   habita€ao,   recursos  humanos,
transparencia,  violencia  dentre  outras,  demonstrando  que  metas  e
princfpios   estao   sendo   cumpridos   pop   Dossa   gestao.   Apems   ojto
municfpios paraibanos, dentre os 223, foram certificados neste ado, e If
estava novamente Boa Vista.

Sa]a das Sess6es da Camera Munieipa] de Boa vista,
Casa "Dr. Ant6nio Pereira de ALmeida",

em 30 de noveml)ro de 2019.
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premiade

andre games <andregomespb@hotmail.com>
sab, 3OAiAIi9 0851

Para:  Camarabv@outlook.com  <Camarabv@outlook.com>

Recebi ne tarde desta sexta-feira (29) o Prchio Top 8 em Excel6ncia de Governance MuniaipaL
durante o IV F6rum Paraibaro de Gestao Pdblica. 0 premio mensura o compromisso da gestao
municipal ne aplica¢ao e efetividade de recursos rna area de finencas, gest5o e deseinpenho,
resultando no indice CFA de Governanca Municipal aGM{FA) lancado pete Conselho Federal de
Administracao. 0 indice considera areas como educacao, gestao fiscal, habita¢ao, recursos
humanos, transpar6ncia, violencia dentre outras, demonstrando que metas e principios estao
sendo cumpridos por nossa gestao. Apenas oito municipios paraibanos, dentre os 223, foram
certificados neste ano, e La estava novamente Boa Vista. Essa premiacao destaca o trabalho
responsavel, a uniao de esforcos, a empenho de nossos auxiliares e a compromisso de nossos
ideals no desenvoivimento de nosso municipto. E o trabalho honesto no caminho certo,
transformando Boa vista e proporcionando mais qualidade de vida ao nosso povo.

#Premiac5o #Top8 #Goveman€aMunicipal #GM #ConselhoFederal #ConselhoRegional
#Administra€ao #Gest5opdblica #PrefeituradeBoavista aprefeitoAndr6Gomes RTrabalhoHonesto
#|Vocaminhocerto

hEpsi4tebemdestaQue.com.br/cra-p±pemiara-gestores-munici!2ajs±!]ngovemanca-pde!ig£

Enviado do meu iphone
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CRA-PB premiara gestores municipais em
Govemanga Ptiblica
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0 Conselho Regional de Administracao da Paraiba (CRA-PB) fafa, dentro do IV F6rum
Paraibano de Gestao Pdblica (FOGESP), que realizafa na pr6xima sexta-feira (29), no audit6rio
do TOE-PB, em Joao Pessoa/PB, a ja tradieional premiagao meritocfatica TOP 08. 0 evento
tefa inicio as 8h, com o credenciamento.
"A materializa9ao do reconhecimento 6 baseada em lndice criado e monitorado polo CFA,

alimentado por dados oficiais, que faz cientificamente analise comparativa de desempenho na
aplicaeao e efetividade de reoursos na area de Finangas, Gestao e Desempenho, sendo
estratificado em categorias por indice demogfafico do municipio", afirmou o presidente do CRA-
PB,  Geraldo Rosa.

Lan8ado em novembro de 2016, pelo Conselho Federal de Administragao, o indice CFA de
Govemanca Municipal -(IGM-CFA) teve auxilio t6cnico do lnstituto Publix para o
Desenvolvimento da Gestao Ptlblica.  Em 2017, os dados foram atualizados. Segundo o site do
CFA, durante os anos de 2017 e 2018, foram feitas varias apresentae6es do lGM polo Pats, em
audi6ncias pdblicas e eventos voltados a gesfao pdb]ica] al6m de apresentag6es para
segmentos especificos organizados pelos Conselhos Regionais de Admjnistragao (CRA's).

Nova Metodologia

Nesse§ encontros, foram jdentificadas oportunidades de melhoria do indice e, em 2018, foi
construida uma nova metodologia, destacan'do-se dais pantos principais: agrupamento de
municfpios semelhantes e definicao de metas a serem atingidas pelos municipios,
aprimorando-se] assim, a metodologia anterior ao permitir uma comparagao mais justa e efetiva
entre os municipios.

0 IGM-CFA consiste em uma m6trica da govemanpe pdblica nos municipios brasileiros a partir
de ties dimens6es: Finanea§, Gestao e Desempenho.

Foi elaborado a parrir de dados secundarios, e considera areas como sadde, educagao, gestao
fiscal, habjtacao, reoursos humanos, transpar6ncia, violencia dentre outras.

A partir da construcao de extenso banco de dados municipais, que foram extraidos de bases
pdblicas como STN,  lBGE,  PNUD e DATASUS, realizou-se priorizacao de indicadores e
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atual izado anualmente.



0 IGM-CFA consiste em uma m6trica da govemanpe pdblica nos municipios brasileiros a partir
do tree dimens6es: Finan9as, Gestao e Do8empenho.

Nesse sentido, o lndice CFA de Goveman9a Municipal se destaca e se diferencia de todos os
demais indices ja u(ilizados no contexto brasileiro para mensuracao da performance municipal
uma vez que contempla uma visao mais ampliada sobre as dimens6es da govemanga pdblica,
e em especial, sobre a relagao entre a dimens6es fiscal, gestao e desempenho, atrelacla a urn
inovador conjunto de metas a serem atingidos pelo municipio que serao detalhados na
metodologia adotada para o calculo do indice.

0 lGM-CFA esta disponivel para consulta em dois formatos: consulta via website e baixando
uma planilha em formato Excel.

Sobre o Sistema CFA/CRA

Por meio da 6tica, competencia, inovapao, valorizagao da profissao e participa9ao, o Sjstema
CFAICRA busca promover a Ciencia da Administracao, valorizando as competencias
profissionais, a sustentabilidade das organizac6es e a desenvolvimento do pats.

A partir destes valores, objetiva-se a pardr do de§envolvimento do indice de Govemanga
Munieipal expandir o debate sobre a importancia da gestao para a promogao do
desenvolvimento mum icipal.

Nesse contexto, a indice Sera utilizado para reconhecer, registrar e disseminar as boas praticas
de gestao brasilei[as par meio de publicag6es, eventos e premios.

0 indice CFA de Govemanca Municipal (IGM-CFA)

Foi elaborado a partir de dados seoundarios, e consjdera areas come sat]de, educa9ao,
planejamento urbano, articulacao jnstitucional, gestao fiscal, habitapao, recursos humanos,
violencia e outras.

A partir da construgao de extenso banco de dados municipais, que foram extrafdos de bases
pdblicas como STN.  IBGE,  PNUD e DATASUS, realizou-se priorizaeao de indicadores e
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atualizado anualmente.

Nesse sentido] o lndice CFA de Govemanca Municipal se destaca e se diferencia de todos os
demals indices ja utilizados no contexto brasileiro pare mensuraeao da performance municipal
uma vez que contempla uma visao mais ampliada sobre as dimens6es da govemanea pdblica.
e em especial, sobre a relaeao entre a dimens6es fiscal, gestao e desempenho.

Para quem

Gestores municipais -0 indjce pode ajudar os gestores dos municipios a visualizar as
necessjdades e/ou boas pfaticas de sua regiao.

Cidadaos - Com acesso a informapao, estimula-se a participagao social, contribuindo ainda
para major integra9ao do governo com a sociedade.

Setor privado - Pode onenfar o setor em suas agaes voltadas para o desenvoMmento,
incluindo alocaeao de reoursos e ptlblicchalvo de suas atividades.



Pesquisadores -Com dados abertos, possibilita diversos tipos de analises sobre os
municrpjos, estados e regi6es brasileiras, sendo possivel identificar exemplos de boas praticas
e os princjpais desafios enfrentado8.

Com os resultados do lGM{FA a Sistema CFAICRAs tern em maos diversas possibilidades de
utilizagao do indice para promover boas praticas de gestao e govemanca pelo Brasil como
debates, seminarios, publicao6es, workshops, e premios para as melhores praticas.    .
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