18. Que medidas o senhor pretende adotar para equilibrar as finanças do município mediante melhor gestão de custos/receitas para obter excedentes
de recursos para realizar os investimentos e implantar projetos indicados no seu Plano de Governo?
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Primeiramente assim que
assumir vou cortar todos os
desperdícios existentes.
Pretendo diminuir o numero
de secretarias de 11 para 08,
com a implantação imediata
do pregão eletrônico com
certeza compraremos
mercadorias e serviços por
preços mais justos e preços
de mercado, implantarei o
sistema de abastecimento
dos veículos através de
cartão de abastecimento,
redução de pagamento de
alugueis, levarei comigo
cargos de confiança
estritamente o necessário
para movimentar a máquina
administrativa e outros. A
prefeitura Municipal não é
nada mais nada menos do
que uma empresa que
precisa ser gerida como tal.

Racionalizar a cobrança dos
tributos e a aplicação dos
recursos. Incentivar maior
empenho do funcionalismo
podendo assim proporcionar
mais satisfação a
funcionários e contribuintes.

Racionalizar ações e
recursos em prioridades,
otimizando as arrecadações
para que elas não sejam
superadas pelas despesas.

Uma das medidas que serão
adotadas para que diminuir
os gastos é a implantação
de uma reforma
administrativa, reforma essa
que se pensa em enxugar a
máquina administrativa,
gerando melhores salários e
condições de trabalho. Outra
medida já iniciada nesse
governo e que terá
continuidade devido a sua
eficiência é a implantação do
Centro Administrativo, o
objetivo desta medida é a
contenção de gastos com os
alugueis, concentrando as
secretarias em um só prédio.
Ainda podemos falar de uma
terceira medida que diz
respeito à organização do
regime previdenciário dos
servidores municipais
gerando maior diminuição de
gastos.

Captação de recursos nos
âmbitos estadual e federal,
Incentivo ao pagamento da
dívida pública, licitações,
enxugamento dos gastos,
redução da folha e
renegociação de dividas.

