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É com muita satisfação que a Secretaria de Governo, Administração, Finanças e
Planejamento vêm à população Araciense apresentar os trabalhos desenvolvidos por esta
secretaria no ano de 2018, onde o mesmo se dá através de relatório.
A Prefeitura Municipal de Araci através da Secretaria de Governo,
Administração, Finanças e Planejamento, têm envidados esforços para suprir todas as
demandas necessárias para cumprir com suas obrigações anuais. Mesmo com a grave crise
econômica que tem assolado o país a secretaria tem realizado atividades que proporcione
melhor qualidade de vida a todos os cidadãos Aracienses através do atendimento que tem
sido prestado aos munícipes, a fim de atender as suas exigências. A secretaria também
juntou forças e realizou uma Política de Desenvolvimento Econômico e Social do
Município.
A busca incessante pelo desenvolvimento do município tem desafiado
diariamente os servidores da secretaria para cumprir seus objetivos e alcanças as metas
traçadas no início de cada ano. Foi o que ocorreu no ao de 2018. Traçaram-se metas com
objetivos de ampliar a teia de comunicação entre a prefeitura e outros órgãos ou entidades
para que pudéssemos oferecer um melhor atendimento a população de forma mais
especializada. O foco desse ano foi à ampliação de parcerias entre os órgãos e entidades
públicas e privadas por meio de convênios e contratos de gestão, visando à elaboração de
projetos econômicos, sociais e de natureza especial, tendo como premissa a geração de
emprego e renda com a aplicação dos investimentos estaduais, federais e municipais, da
iniciativa privada e sociedade civil, para adotar ações capazes de produzir resultados que
agreguem valor à sociedade e que contribuam para melhoria da arrecadação dos tributos
federal, estadual e municipal. O setor de Tributos que está inserido em nossa pasta, por
exemplo, realizou todos os requisitos necessários para a cobrança do IPTU do município,
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uma das atividades de relevância para os cofres públicos, razão que denota o empenho que
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a secretaria tem feito para reverter essas arrecadações para melhor prestação dos serviços
público e assistencialismo aos munícipes de Araci.
A secretaria tem trabalhado para dar continuidade no processo de modernização
e avanço do município, qualificando suas técnicas de trabalho para melhorar a qualidade do
serviço público e dando transparência e publicidade dos seus atos administrativos.

Araci — Bahia, 28 de dezembro de 2018.
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