ESCOLA DE GOVERNO

O estímulo, o desenvolvimento e a execução de atividades de pesquisa,
estudo e aprofundamento de temas do interesse da Administração Pública,
relativos à gestão, alavancam a eficiência administrativa, financeira,
econômica, previdenciária, tecnológica e fiscal, inclusive contribuindo com
o equilíbrio das contas públicas e com a imposição de mecanismos de
controle.
A Administração Municipal, atenta a esses elementos, se propõe a colaborar
com institutos educacionais, universidades, instituições públicas e privadas,
em programas e atividades de pesquisa, ensino e treinamento.
Projetos de estudo e aprofundamento sobre a Administração Pública em suas
áreas legais, econômicas, financeiras, administrativas, fiscais,
previdenciária, orçamentária, inclusive no âmbito da educação e do ensino
dos agentes públicos, proporcionam melhoria contínua daqueles que
trabalham no serviço público e daqueles que dependem da prestação do
serviço público.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por exemplo, está
aprimorando o desenvolvimento de indicadores, como ferramentas e
soluções tecnológicas, para medir a eficiência da gestão pública, dos
resultados alcançados com os gastos públicos, da transparência pública e da
integridade das informações, o que exige dos servidores públicos mais
conhecimento técnico e efetividade em sua aplicação.
A Escola de Governo tem o papel de capacitar agentes públicos e facilitar
diagnósticos para a tomada de decisão, relativamente à condução de políticas
públicas.
Através de atividades de consultoria e qualificação, proporcionada pela
Escola de Governo, são realizadas análises de conformidades da
Administração Pública às imposições legais quanto à gestão pública;
controles internos e externos; gastos públicos; prestação de contas públicas;
aproveitamento de repasses de recursos legalmente disponíveis; utilização
de compensações financeiras e previdenciárias legal e constitucionalmente
previstas; desenvolvimento, gestão e execução de convênios; aplicação de
ferramentas e soluções tecnológicas na otimização da gestão pública e do
serviço público.

A disponibilização de qualificação especializada nas atividades dos agentes
públicos, inclusive através de acompanhamento consultivo dos agentes
envolvidos com os setores públicos, também consiste num dos principais
objetivos da Escola de Governo, consubstanciado em cursos e palestras
direcionadas.
Assim, a Escola de Governo proporciona o desenvolvimento de atividades
para capacitação de agentes públicos municipais e melhoramento contínuo
da Administração Pública, sobretudo através da eficiência e controle.

