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Capacitação

Servidores municipais serão gestores do Sigeor
Foto: Ascom/P-SMO

São Miguel do Oeste
conteceu na manhã
desta segunda-feira,
9, no salão nobre da prefeitura de São Miguel do
Oeste, o encerramento
das atividades e entrega
de certiﬁcados do Sistema
de Gerenciamento Orientado para Resultados (Sigeor), desenvolvido numa
parceria entre Governo
Municipal e Sebrae.
O Sistema tem por
objetivo dar mais transparência e oportunizar um

A

maior controle de projetos municipais, de acesso
facilitado à toda população. Os trabalhos com a
equipe de governo tiveram início no mês de agosto deste ano e, envolveram
inicialmente 110 servidores públicos municipais,
sendo que destes 31 serão
os gestores do Plano
Estratégico de gestão, os
quais receberam os certiﬁcados nesta manhã.
Durante os encontros
e debates do sistema,

foram deﬁnidas a Missão
e Visão da Prefeitura de
São Miguel do Oeste, que
devem ser implantadas e
cumpridas a partir de
2014.
Além do prefeito João
Valar e do vice-prefeito
Wilson Trevisan, prestigiaram a entrega dos certiﬁcados, o diretor técnico do
Sebrae/SC, Anacleto Ortigara, o diretor da unidade
de São Miguel do Oeste,
Udo Trenephol, servidores e secretários munici-

pais.
O prefeito Valar agradeceu o envolvimento de
todos os servidores que
tem tido comprometimento com a atual gestão,
no sentido de trabalhar de
forma transparente, com
ética e responsabilidade.
Para Trevisan, diﬁculdades sempre existirão,
mas com uma equipe qualiﬁcada e capacitada o trabalho é desenvolvido de
forma séria e comprometida.

VISÃO: “Ser referência nacional na prestação de
serviços com excelência, oferecendo à população
qualidade de vida e promovendo o desenvolvimento
sustentável, por meio da inovação”.
MISSÃO: Proporcionar qualidade de vida aos
cidadãos, promovendo políticas públicas de
desenvolvimento sustentável, por meio de uma
gestão transparente com respeito às pessoas.
PRINCÍPIOS:
Atendimento humanizado
Comprometimento e responsabilidade
Ética e transparência das ações administrativas
Gestão compartilhada
Gestão eﬁcaz dos recursos ﬁnanceiros
Integridade nas ações
Interação entre os setores
Valorização dos servidores públicos

