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“Governo Sem Papel” vai agilizar o
atendimento pela Prefeitura de PG
08/06/2021

O vice Saulo, a Prefeita Elizabeth, Tônia Mansani (Afepon), Cláudio (Fazenda) e Maurício Silva

(Administração) estiveram no lançamento do “Governo Sem Papel”.

Desde o início de 2021, a Prefeitura de Ponta Grossa vem apostando na
inovação como estratégia para desenvolver um governo mais digital e
acessível, desburocratizando e simpli�cando processos. Dentro do
ecossistema de inovação Vale dos Trilhos, a Prefeitura está instituindo a
partir de hoje (08) o ‘Governo sem Papel’. Através desta iniciativa, a
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população já pode realizar o protocolo de mais de 400 diferentes
solicitações de forma totalmente online, sem a necessidade de
deslocamento presencial até a Praça de Atendimento da Prefeitura. Além
de garantir mais facilidade ao cidadão, a administração municipal também
pretende diminuir custos com processos impressos.

ECONOMIA E AGILIDADE – Com a instituição do ‘Governo sem papel’,
mais de 400 serviços passam a ser ofertados de forma online para o
cidadão, que pode agora realizar suas solicitações e protocolos à distância.
Somente em 2021, mais de 41 mil processos físicos tramitaram na
Prefeitura, o que representa mais de 1 milhão de folhas de papel impressas.

De 1980 a 2021, a Prefeitura de Ponta Grossa acumulou mais de dois
milhões de processos físicos em trâmite na administração municipal. Em
contrapartida, apenas 7 mil processos tramitaram de forma digital, a partir
de 2019, com a possibilidade de protocolo de revisão de IPTU pelo site da
Prefeitura, que foi o piloto para o ‘Governo sem papel’.

PROCESSOS –  Durante este processo de revisão, foi possível identi�car
quais solicitações e trâmites mais recorrentes na Praça de Atendimento.
Entre os principais pedidos estão isenção de IPTU, emissão de guia para
ITBI, solicitação de Habite-se e pedidos de alvará de construção e
localização. Todos esses pedidos, além de outras 400 solicitações, poderão
agora ser feitos pelo sistema Oxy Cidadão, disponível no  site da
Prefeitura e também em aplicativo para celular.

DESBUROCRATIZAÇÃO –  Com a instituição do Governo sem Papel,
formalizada através do decreto municipal nº 19106/2021, os serviços da
Prefeitura �cam divididos da seguinte forma:

> Solicitações, pedidos de manutenção e reparos, denúncias e reclamações:
Prefeitura 156 – por telefone ou pela internet

> Abertura de protocolos referentes a IPTU, ITBI, emissão de notas,
solicitação de alvará, demais certi�cações e análises: sistema Oxy Cidadão
– pelo site da Prefeitura ou app para Android e iOS

> Trâmites internos entre secretarias e fundações: Sistema Eletrônico de
Informações (SEI)
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