Plano de Trabalho Previsto para 2017 - Aprovação plenária em 10/02/2017
Deliberaçao
Ação a ser implantada
Prazo
Sistema de
Contratação e implantação de software de registro e
gestao:controle registro e
a partir 10/02/2017
controle financeiro
financeiro
Cobrança exercicio 2017
Cobrança exercicios
anteriores
Cobrança exercicios
anteriores
CDA/Protesto

Cobrança atraves de AR

Responsavel

Status

Diretoria e
plenaria

Em execução

a partir 10/04/2017

Administrativo

Aprovado

março

Administrativo

Aprovado

abril

Administrativo

Aprovado

maio

Jurídico

Aprovado

Sistema de informação cadastral para completar
banco dados(cpf etc)
Estruturar - Contratação e treinamento de pessoa
focada
Implantação do CDA - Integrar na nuvem o Juridico e
sistema controle e rotina Adm

Estruturar quadro pessoal

02 efetivos e 01 estagiaria

a partir 10/04/2017

Adm/juridico

Cobrar multa -eleição
2016
Fiscalização

apurar ,aguardar instrução do CONFE para emitir
boleto
Revisar portaria

a partir 10/02/2017

Administrativo

01/02/2017

Juridico
Comissao
fiscalização
Comissao
fiscalização

Fiscalização

atualizar banco de dados com base TSE e denuncias

a partir 10/02/2017

Fiscalização

Emissao de multa

a partir 10/04/2017

Fiscalização

Convenios com outro conselho- solicitar relação de
estatisticos aos orgaos publicos; Sebrae e MPU

a partir 10/02/2017

Eventos

Apoiar em todos os estados - em eventos existentes
como realização /patrocinio

30/01/2017

1/2

Organização de
arquivo por
colaborador em
processo
Aguardando
instrução CONFE
Em execução

Dificuldades
encontradas
Limitação
orçamentaria
Limitação
orçamentaria
Limitação
orçamentaria
Limitação
orçamentaria
Sistema de
controle
-

-

Aprovado

-

Aprovado

-

Comissao
fiscalização

Aprovado

disponibilidade
orçamentaria

Comissao de
Ensino

Aprovado

disponibilidade
orçamentaria

Plano de Trabalho Previsto para 2017 - Aprovação plenária em 10/02/2017
Deliberaçao
Eventos
Eventos

Ação a ser implantada
Apoiar promoções de mini curso na area de
Estatistica nos estados -Semana de Estatistica

Prazo
mai/17

Promover forum na Paraíba, criação de premio

out/17

Responsavel
Comissao de
Ensino
Comissao de
Ensino

Status
Aprovado
Aprovado

Para proximo
exercicio
O presente plano sera aprovado proxima plenaria, podendo sofrer alteração mediante critica por cada comissão a ser formada.
Comunicação

Contratar assossoria de comunicação

mai/17

2/2

Dificuldades
encontradas
disponibilidade
orçamentaria
disponibilidade
orçamentaria
disponibilidade
orçamentaria

