
 

                      

Municípios de diversas regiões do País 

inscreveram Projetos de Boas Práticas 

“O que é mais importante, além de reconhecer e premiar os municípios brasileiros, bem 

como o chefe do poder executivo, que desenvolveram boas práticas de gestão baseadas 

nos princípios da transparência, equidade, ética, responsabilidade corporativa e social 

será a grande troca de experiências que teremos”, destacou o presidente da APREESP e 

prefeito do Município de Igarapava José Ricardo Rodrigues Mattar. 

 

O Prêmio Gestor do Ano em Boas Práticas na Gestão Pública é uma iniciativa da Associação dos 

Prefeitos do Estado de São Paulo – APREESP, que visa estimular os Gestores Públicos Municipais a 

desenvolverem boas  práticas  de gestão, por meio de ações que possam otimizar seu desempenho, 

recuperar e garantir sua confiabilidade junto aos seus servidores e toda a sociedade, além de 

promover a troca de experiência entre os gestores de todo o Brasil, haja vista que a premiação é 

aberta a todos os municípios brasileiros. “O que é mais importante, além de reconhecer e premiar os 

municípios brasileiros, bem como o chefe do poder executivo, que desenvolveram boas práticas de 

gestão baseadas nos princípios da transparência, equidade, ética, responsabilidade corporativa e 

social é a grande troca de experiências que teremos”, destacou o presidente da APREESP e prefeito 

do Município de Igarapava José Ricardo Rodrigues Mattar. Ao todo a iniciativa recebeu 1.683 projetos 

inscritos e em duas em duas etapas de análises foram selecionados 50 para a final.  

 



 

                      

A APREESP – Associação dos Prefeitos do Estado de São Paulo constituiu uma Comissão 

Julgadora para avaliação e julgamento técnico das boas práticas de gestão concorrentes ao prêmio. 

A Comissão foi composta por membros do Conselho Técnico da APREESP- Associação dos 

Prefeitos do Estado de São Paulo, os quais são técnicos, professores doutores nas áreas de Gestão 

Pública, Jurídico, Transparência, Social, Cultural, Ambiental Educacional e Comunicação.  

De acordo com o regulamento o julgamento das boas práticas de gestão foi  pautado  nos 

princípios  da: transparência,  equidade,  ética  e  responsabilidade  corporativa  e  social,  que 

foram auferidas por meio da análise dos documentos enviados que comprovem as boas práticas 

apresentadas ou das informações postadas no site oficial da instituição. 

 

Os projetos finalistas serão apresentados durante o 2º Congresso Nacional de Prefeitos que 

acontecerá de 30 de setembro à 02 de outubro em São Paulo no Memorial da América Latina, no 

Auditório Memorial da Inclusão. Todos os projetos finalistas poderão ser conhecidos 

detalhadamente após o congresso no site da APREESP www.apreesp.sp.gov.br. Confira a seguir a 

lista dos finalistas ao Prêmio Boas Práticas 2019. 

 

  

http://www.apreesp.sp.gov.br/

