Governo do Estado de Minas Gerais

Dados do trabalho:
Código de identificação: 652
A) TÍTULO DA IDEIA/PROJETO
Título:
Planilha Dinâmica para Atualização de Processos de Instituidores de Prefeituras

B) Tema:
Simplificação de Processos

C) Categoria a que concorre:
-Categoria: CATEGORIA ESTAGIÁRIO - Experiências e ideias inovadoras implementáveis.

D) RESUMO DA IDEIA/PROJETO

Resumo:
Foram criadas duas planilhas, em Excel, que facilitam o processo para se fazer uma atualização de benefício de pensão
por morte dos instituidores das prefeituras conveniadas junto ao IPSEMG. Tais planilhas contém a síntese da
interpretação das Leis; links que possibilitam a visualização imediata das Leis, tabelas, sites de pesquisa, acesso direto
as prefeituras, entre outros; memórias de calculos que viabilizam a finalização do estudo de atualização das pensões.

E) ESCOPO DA IDEIA/PROJETO
1) Caracterização do contexto atual:
Levantar todas as prefeituras que possuem pensões ativas no IPSEMG.
Incluir estas prefeituras em ordem alfabética, na primeira planilha, distribuindo cada uma delas em sua aba específica.
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Organizar e verificar se o IPSEMG já possui as Leis das prefeituras para atualização, sendo digitalizadas ou impressas
e incluir na segunda planilha para a agilizar, localizar e arquivar as pastas com leis.
Incluir nas abas específicas da primeira planilha, os links de sites que possam ajudar na atualização (site da prefeitura
municipal, câmara municipal, entre outros).
Ler e interpretar cada Lei e incluir nas abas das prefeituras observando a vigência, prescrição e aplicação, sendo
incluido apenas as Leis vigentes a partir do Plano Real (Julho de 1994).
Levantar as prefeituras que não disponibilizaram as Leis necessárias.
Criar comunicado e enviar a estas prefeituras solicitando cópia da legislação completa (Decreto, Lei, Lei
Complementar e outras nomações que podem auxiliar à atualização).
Criar e disponibilizar email e endereço para o recebimento destas Leis (via carta ou digitalizadas).

2) Descrição da ideia / projeto:
O objetivo da Planilha Dinâmica para Atualização de Processos de Instituidores de Prefeituras é otimizar a atualização
de processos da prefeitura. A implementação será
através das Leis municipais, sendo necessária a troca do pacote office dos servidores do setor para 2010 ou mais
recente e utilizando o Microsoft Excel acompanhado de recursos de Internet.

2.1) Rede de Governo:
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

3) Objetivos propostos e resultados visados:

Melhoria dos processos de atendimento ao cidadão
Atualizar benefícios de pensão por morte de instituidores das prefeituras conveniadas com mais celeridade e
eficiência.

Descrever os objetivos da ideia / projeto:
Atualizar benefícios de pensão por morte de instituidores das prefeituras conveniadas com mais celeridade e
eficiência.

4) Resultados esperados:
Atualizar benefícios de maneira semi automática, usando a tecnologia disponível, evitando impressões desnecessárias
e melhorando a tramitação interna e o atendimento à demanda.
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5) Público-alvo da ideia e/ou projeto:
As planilhas foram criadas para facilitar o trabalho do Setor de Preparo de Pagamento de Pensionistas do IPSEMG e
demais setores que necessitem das Leis das prefeituras para a realização de suas respectivas funções.
Consequentemente, alcançamos indiretamente os Pensionistas de instituidores de prefeituras conveniadas.

5.1) Municípios/regiões beneficiados:
Municípios

Cidade:
-Todas as Cidades

6) Ações e etapas da implementação:
Levantar todas as prefeituras que possuem pensões ativas no IPSEMG.
Incluir estas prefeituras em ordem alfabética, na primeira planilha, distribuindo cada uma delas em sua aba específica.
Organizar e verificar se o IPSEMG já possui as Leis das prefeituras para atualização, sendo digitalizadas ou impressas
e incluir na segunda planilha para a agilizar, localizar e arquivar as pastas com leis.
Incluir nas abas específicas da primeira planilha, os links de sites que possam ajudar na atualização (site da prefeitura
municipal, câmara municipal, entre outros).
Ler e interpretar cada Lei e incluir nas abas das prefeituras observando a vigência, prescrição e aplicação, sendo
incluido apenas as Leis vigentes a partir do Plano Real (Julho de 1994).

6.1) Prazo previsto para implementação do projeto:
Outro

6.2) Unidade(s) Administrativa(s) Executora(s):
IPSEMG- Departamento de Pensão - Preparo de Pagamento de Pensionistas

6.3) Parcerias institucionais da ideia e/ou projeto:
Sem Parceria

7) Recursos a serem utilizados:
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Utilizamos o sistema Microsoft Excel 2010 e um estagiário de Direito, cursando atualmente o 7º período, com
capacidade de leitura e interpretação de Leis.

7.1) Valor total estimado para implementação da ideia e/ou projeto
0,00

8) Mecanismos de avaliação da ideia e/ou projeto proposta:
Este trabalho é monitorado pela coordenadora do setor, gerente de benefícios e demais colegas que trabalham com a
atualização de pensão.

9) Obstáculos identificados na implementação do projeto:
Não há obstáculos

10) Rodapé:

11) Referencias Bibliográficas:
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