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RESUMO

Apresenta-se um estudo bibliográfico, voltado ao planejamento municipal com

foco na construção e manutenção de bens imóveis públicos, direcionados às

administrações municipais de pequeno porte, onde há escassez de recursos

financeiros e de mão-de-obra qualificada. Numa visão proativa, focalizam-se

aspectos relacionados à gestão pública, envolvendo a fase do planejamento para

execução de obras e serviços de engenharia voltados à construção, ampliação e ou

conservação de bens imóveis públicos. Ainda nesta visão, destacam-se questões

relevantes que possam auxiliar na escolha do empreendimento, identificando-se

procedimentos que possam conduzir as despesas, voltadas a estes bens, ao

atendimento dos critérios de eficiência, eficácia, economicidade e efetividade. De

forma complementar, comenta-se a legislação atual, que dentre outras

determinações, exige dos controles (externo, interno) a verificação da despesa no

tocante aos referidos critérios, ampliando consideravelmente suas atribuições. Além

disso, a importância do controle social no trato com a coisa pública também é

ressaltada, bem como o papel do gestor neste contexto, destacando as principais

atribuições e responsabilidades envolvidas no tema abordado.

Palavras-chave: planejamento estratégico, gestão pública, gestão patrimonial.
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ABSTRACT

In this work there can be found a bibliographical study directed to the

municipal planning, focusing on the building and maintenance of public real estate,

for the smaller municipal administrations where the financial resources and qualified

labor are scarce. On a pro-active perspective it is highlighted the aspects related to

the public management including the planning phase for the execution of the

engineering work and services toward constructions, enlargement and/or the

conservation of public real estate. On the same perspective it is also highlighted here

the relevant issues which might contribute on the choosing of the entrepreneurship,

identifying procedures that might guide the expenses concerning the real estate, as

well as answering to the efficiency, efficacy, effectiveness and economizing criteria.

As a complement, the present work also comments on the current legislation, which

among other instructions requires the checking of the expenses from the internal and

external control as far as the mentioned criteria go, thus considerably enlarging their

attributions. Furthermore, the importance of the social control on the handling of the

public assets is also pointed out as well as the role of the public manager on this

context, highlighting the main attributions and responsibilities involving the theme

tackled here.

Key words: strategic planning; public management; patrimonial management.
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INTRODUÇÃO

No início dos anos 90, alguns Tribunais de Contas Estaduais implantaram, em

seus quadros técnicos, Núcleos de Engenharia, com a finalidade de realizar

auditoria em obras púbicas. Na época as prestações de contas em obras e serviços

de engenharia eram analisadas três a quatro anos após o encerramento do exercício

financeiro. Era praticamente uma atividade arqueológica, em que grande parte das

informações se perdia, principalmente aquelas que dependiam da memória humana,

haja vista que as tarefas das administrações municipais eram realizadas de forma

manual em quase sua totalidade, principalmente nos municípios nordestinos de

pequeno porte. De lá para cá, a auditoria de obras públicas passou por um processo

de grande evolução. Hoje com a auditoria concomitante, ou seja, com a despesa

sendo analisada no próprio exercício, evita-se, além das distorções técnico-

financeiras, que boa parte dos recursos públicos sejam desviados.

Tem-se observado, entretanto, nos últimos SINAOP’s1 uma preocupação dos

Auditores de Obras Públicas, de que a auditoria concomitante, apesar dos vários

ganhos, ainda não satisfaz plenamente aos interesses da coletividade. É necessário

que continue evoluindo, atuando até mesmo na fase anterior da despesa,

transformando-se em auditoria prévia, atingindo o planejamento.

Despesas destinadas a bens imóveis públicos no Brasil como um todo,

esferas federal, estadual e municipal, têm sido tratadas, na sua grande maioria, de

forma precária, em que muitas vezes, encontram-se ações denominadas

popularmente como tapa buraco, apaga incêndio e, não menos comum, as

chamadas eleitoreiras. Ou seja, não é privilégio de nenhuma destas esferas,

relegarem o planejamento a prioridades de menor relevância. Também, não menos

comum é identificar, nestas ações, descumprimento de normas legais, que às vezes

são tratadas como leis que não pegaram, bem como ações escolhidas sem qualquer

critério técnico e/ou político e sem um mínimo de planejamento.

1 Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas promovido anualmente pelo Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP. Vide www.ibraop.com.br.

http://www.ibraop.com.br.
http://www.getpdf.com
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O estudo trata de uma abordagem conceitual, elaborada através de pesquisa

bibliográfica e tem por objetivo provocar uma reflexão entre os stakeholders (atores)

sobre a importância do planejamento nas políticas públicas voltadas para a

construção e manutenção do patrimônio imobiliário dos municípios de pequeno

porte.

Pode-se resumir, o contexto deste trabalho, numa questão: de que forma os

atores envolvidos podem atuar na fase de planejamento para que os investimentos

em construção e manutenção de bens imóveis públicos apontem para os aspectos

da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade?

Sua estrutura está desenvolvida em sete capítulos:

O primeiro busca uma reflexão sobre a GESTÃO PÚBLICA

CONTEMPORÂNEA, em que são focadas as principais transformações, pelas quais

passou a administração pública nas últimas décadas.

O segundo se refere ao PLANEJAMENTO MUNICIPAL nas administrações,

sua importância e metodologias de implantação.

No terceiro, são evidenciados os RECURSOS PÚBLICOS com o objetivo de

delimitar para o leitor, tanto de onde o gestor poderá buscar os recursos financeiros

e em que empreendimento poderá investir.

O quarto capítulo trata das PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO

dentro da administração municipal como um todo.

O quinto capítulo, por sua vez, analisa os CONTROLES ADMINISTRATIVOS

de forma a explicitar as suas atribuições, poderes e deveres dentro do tema em

questão.

No sexto, são elencados os principais PROCEDIMENTOS VOLTADOS À

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS, em que são

empregados os conceitos teóricos trabalhados anteriormente, além de serem

desenvolvidos outros mais.

E por fim, o sétimo capítulo consolida as CONSIDERAÇÕES FINAIS onde

são evidenciadas as principais conclusões do estudo e apresentadas sugestões

para trabalhos futuros.

http://www.getpdf.com
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1. GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA

No tocante à gestão pública contemporânea, apresenta-se a seguir uma

reflexão sobre as principais mudanças ocorridas na gestão pública, principalmente

as relacionadas à reforma do Estado; com as questões ligadas aos efeitos

provenientes da participação da coletividade na gestão, como o orçamento

participativo; com os aspectos ligados ao empreendedorismo; e, com a

preservação do meio ambiente, como o desenvolvimento sustentável;

1.1 A REFORMA DO ESTADO

Para Bresser Pereira2, a grande tarefa política dos anos 90 é a reforma ou a

reconstrução do Estado. Entre os anos 30 e os anos 60 deste século, o Estado foi

um fator de desenvolvimento econômico e social. Nesse período, e particularmente

depois da segunda guerra mundial, assistimos a um período de prosperidade

econômica e de aumento dos padrões de vida sem precedentes na história da

humanidade.

A partir dos anos 70, porém, de acordo com o autor, face ao seu crescimento

distorcido e ao processo de globalização, o Estado entrou em crise e se transformou

na principal causa da redução das taxas de crescimento econômico, da elevação

das taxas de desemprego e do aumento da taxa de inflação que, desde então,

ocorreram em todo o mundo.

A onda neoconservadora e as reformas econômicas orientadas para o

mercado foram a resposta a esta crise, reformas que os neoliberais em um certo

momento imaginaram que teriam como resultado o Estado mínimo. Entretanto,

quando, nos anos 90, se verificou a inviabilidade da proposta conservadora de

2 Vide A Reforma do Estado dos anos 90: Lógica e Mecanismos de Controle. Texto elaborado por Luiz
Carlos Bresser Pereira. Disponível em www.preac.unicamp.br/arquivo/materiais/bresser_reforma_do_estado.pdf
Acesso em 24 mai. 2005.

http://www.preac.unicamp.br/arquivo/materiais/bresser_reforma_do_estado.pdf
http://www.getpdf.com
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Estado mínimo, estas reformas revelaram sua verdadeira natureza: uma condição

necessária da reconstrução do Estado, para que este pudesse realizar não apenas

suas tarefas clássicas de garantia da propriedade e dos contratos, mas também seu

papel de garantidor dos direitos sociais e de promotor da competitividade do seu

respectivo país.

De acordo com De Paula3, na busca pela reforma do Estado e na construção

de um modelo de gestão púbica capaz de torná-lo mais aberto às necessidades dos

cidadãos brasileiros, mais voltado para o interesse público e mais eficiente na

coordenação da economia e dos serviços públicos, identificam-se dois projetos

políticos em desenvolvimento e disputa. O primeiro, inspirado na vertente gerencial,

adotado no Brasil sob o comando do Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e o

segundo, tendo como principal referência a vertente social, encontra-se em

desenvolvimento no país na Administração de Luís Inácio Lula da Silva.

1.1.1 Administração Pública Gerencial

De Paula4, em seu artigo, comenta que a origem da administração pública

gerencial estaria no movimento internacional de reforma do aparelho do Estado que

teve início na Europa e nos Estados Unidos e estaria relacionado com o

gerencialismo que floresceu nos governos de Margareth Thatcher e de Ronald

Reagan. Buscava-se, no caso do Reino Unido, responder ao avanço de outros

países no mercado internacional, através do aumento de produtividade e realizações

no campo da economia, da política, do governo, das ciências. Foram desenvolvidos

vários estudos no campo da cultura empreendedorista e resgatados valores, como o

esforço e o trabalho duro, além de valorizar aspectos como a motivação, a ambição

criativa, a inovação, a excelência, a independência, a flexibilidade, e a

responsabilidade pessoal. Nos Estados Unidos, por sua vez, desenvolvia-se o culto

à excelência e alimentava-se na sociedade fantasias de oportunidade de progresso

e crescimento baseados na iniciativa individual.

3DE PAULA, Ana Paula Paes. Administração Pública Brasileira entre o Gerencialismo e a Gestão Social.
Disponível em
www.ead.fiocruz.br/comunidade/politicasenap/downloads/administracaopublicabrasileiraentreogerencialismoea.
pdf . Acesso em 28 out. 2006.
4 Idem.

http://www.ead.fiocruz.br/comunidade/politicasenap/downloads/administracaopublicabrasileiraentreogerencialismoea.
http://www.getpdf.com
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O gerencialismo, de acordo com a autora, em ambos os países, foi baseado

na cultura do empreendedorismo5 e se espalhou pela Europa e América Latina, e

no Brasil, fortificou-se a partir dos anos de 1990 com o debate da reforma gerencial

do Estado e o desenvolvimento da administração pública gerencial. Emergindo como

novo modelo para o gerenciamento do Estado, reformado pela sua adequação ao

diagnóstico da crise e por seu alinhamento em relação às recomendações do

Consenso de Washington.

1.1.2 Administração Pública Societal

De acordo com De Paula6, a vertente que deu origem à administração pública

societal teria surgido na tradição mobilizadora brasileira na década de 1960, com a

organização da sociedade contra a repressão promovida pelo regime militar, e,

posteriormente na década de 1970, na discussão de problemas coletivos pelas

Comunidades Eclesiásticas de Base - CEB, apoiadas pela Igreja Católica e

inspiradas pelos ideais da teologia da libertação e da educação popular.

Ao consolidar um espaço alternativo para discussões e estimular a

participação popular nos debates das dificuldades cotidianas, segundo a autora,

surgiram propostas sobre demandas de uso coletivo, como transporte, habitação,

abastecimento d’água, saneamento básico, saúde e creches, além de mobilizações

pelos direitos de cidadania, como os movimentos que protestaram contra o custo de

vida, o desemprego, a repressão política e opressão contra a mulher. Paralelamente,

surgiram os primeiros Centros Populares, criados por militantes políticos para

facilitar o intercâmbio com as CEBs, e que a partir da década de 1980, passaram a

ser denominados também de organizações não governamentais (ONGs).

A partir dos anos de 1980, ainda segundo a autora, tentando romper com a

forma centralizada e autoritária de exercício de poder, surgiram as primeiras

experiências, como por exemplo, os mutirões de casas populares e hortas

comunitárias em Lages, Santa Catarina e as iniciativas de participação nos governos

de Franco Montoro (SP) e José Richa (PN). Após a Constituição de 1888, as

5 Vide item 1.3 - EMPREENDEDORISMO, adiante.
6 DE PAULA, Ana Paula Paes. Op. cit.

http://www.getpdf.com
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experiências de inserção da participação popular na gestão pública se consolidaram

principalmente nos governos das Frentes Populares, que começaram a ganhar

espaço no cenário político do país, como uma outra opção reformista, que

rearticulava o Estado e a sociedade, combinando a democracia representativa e a

participativa. Destacando-se nas ações de governos locais, por intermédio de

experiências alternativas de gestão pública, premiadas inclusive pela FGV-EAESP7,

promovendo mudanças qualitativas e ou quantitativas em relação às práticas

anteriores.

Entretanto, essas experiências alternativas se manifestaram de forma

fragmentada, demandando amarração a um projeto político mais abrangente para o

Estado e a sociedade, em que os seguintes elementos fossem contemplados: a) um

novo modelo de desenvolvimento para o Brasil que enfrentasse a crise do nacional

desenvolvimentismo; b) uma proposta de reorganização para o aparelho de Estado;

c) uma visão de gestão pública alternativa ao gerencialismo.

Uma representação política, a nível nacional, conforme De Paula, só veio a

acontecer quando em 2002 assumiu o então Presidente Luís Inácio Lula da Silva,

que congregou setores populares, partidos de esquerda e centro-esquerda e parte

do setor empresarial, que viria a reacender a esperança de implementar um projeto

que viesse a reformular as relações entre Estado e sociedade.

Concluindo, De Paula complementa ainda, que este ainda é um projeto em

construção, uma vez que, a aliança política que o sustenta ainda se encontra em

processo de consolidação e a expectativa de uma nova abordagem de gestão

pública se tornasse a marca do governo federal não se concretizou, observando-se,

até o momento, uma continuidade em relação às práticas gerencialistas.

7 Programa de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas que tem por objetivo identificar, divulgar e premiar
iniciativas inovadoras de gestão pública.

http://www.getpdf.com
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1.1.3 Gerencialismo x Gestão Social

Como principais diferenças entre os dois modelos de gestão e tendo como

objetivo a consolidação das idéias, será transcrito a seguir o quadro 1 do texto de De

Paula:

Quadro 1 – Variáveis observadas na comparação dos modelos

Administração Pública Gerencial Administração Pública Societal
Origem Movimento internacional pela reforma do

Estado, que se iniciou nos anos 1980 e
se baseia principalmente nos modelos
inglês e estadunidense.

Movimentos sociais brasileiros, que
tiveram início nos anos 1960 e
desdobramentos nas três décadas
seguintes.
Projeto político

Projeto político Enfatiza a eficiência administrativa e se
baseia no ajuste estrutural, nas
recomendações dos organismos
multilaterais internacionais e no
movimento gerencialista.

Enfatiza a participação social e procura
estruturar um projeto político que
repense o modelo de desenvolvimento
brasileiro, a estrutura do aparelho de
Estado e o paradigma de gestão.

Dimensões estruturais
enfatizadas na gestão

Dimensões econômico-financeira e
institucional-administrativa

Dimensão sociopolítica.

Organização
administrativa do
aparelho do Estado

Separação entre as atividades exclusivas
e não-exclusivas do Estado nos três
níveis governamentais

Não há uma proposta para a
organização do aparelho do estado e
enfatiza iniciativas locais de
organização e gestão pública.

Abertura das
instituições
políticas à participação
social

Participativo no nível do discurso, mas
centralizador no que se refere ao
processo decisório, à organização das
instituições políticas e à construção de
canais de participação popular.

Participativo no nível das instituições,
enfatizando a elaboração de estruturas
e canais que viabilizem a participação
popular.

Abordagem de gestão Gerencialismo: enfatiza a adaptação das
recomendações gerencialistas para o
setor público.

Gestão social: enfatiza a elaboração de
experiências de gestão focalizadas nas
demandas do público-alvo, incluindo
questões culturais e participativas.

OBS.: DE PAULA, Ana P. Paes. Op. cit. , p. 10.

Independentemente do modelo de gestão adotado, existem alguns atributos

que devem ser considerados na Administração Pública Municipal, principalmente

relacionados ao tema deste trabalho, que serão desenvolvidos adiante.
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1.2 GESTÃO DEMOCRÁTICA

De acordo com Leal8, pode-se afirmar, de forma resumida, que as inovações

mais importantes nos modelos de gestão implementados nas décadas de oitenta e

noventa se deram no sentido da abertura de canais de participação e de gestão

democrática das cidades, com destaque para o orçamento participativo e o

ativismo democrático nas figuras dos conselhos municipais (de Saúde, de

Educação, da Criança e do Adolescente) e de inúmeros outros fóruns participativos,

em conformidade com as características das práticas adotadas.

1.2.1 Ativismo Democrático

Em outro trabalho, menciona Leal9, que o ideário do ativismo democrático se

faz marcante nas práticas de gestão, oriundas de administrações municipais do

Brasil de feição progressista nas décadas de oitenta a noventa. Essa tendência

democratizante, no caso brasileiro, foi fortemente marcada e articulada pelo

processo de democratização do país, associando-se à necessidade do Estado em

dar resposta à crise econômica e às novas pressões dos movimentos sociais

urbanos. Surgiram como requisitos essenciais para a superação da excessiva

centralização (levada a cabo pelo regime autoritário), a democratização e

modernização das Instituições do Estado, a participação da sociedade e a afirmação

do direito à cidadania, tomando relevância neste sentido, o papel do governo

municipal enquanto espaço político e a participação cidadã nas instâncias do

Estado.

Em termos gerais, ainda segundo Leal, as propostas instauradas pelas

administrações democráticas foram forjadas no bojo de um projeto político, fruto de

alianças entre setores mais progressistas, onde se faziam presentes as

organizações do Movimento Popular, inspiradas, quase sempre, na noção de direitos

dos cidadãos ou na cultura política dos direitos. Como requisitos principais,

8 LEAL, Suely Maria Ribeiro. Arranjos institucionais de governança: e implicações sobre a gestão
democrática das cidades. Disponível em
www.cchla.ufrn.br/igumeeting/trab.completos/LEAL.%20Suely%20Ribeiro.pdf. Acesso em 02 set. 2006.
9 LEAL, Suely. Fetiche da Participação Popular: novas práticas de planejamento, gestão e governança
democrática no Recife- Brasil. Recife: Ed. do Autor, 2003.

http://www.cchla.ufrn.br/igumeeting/trab.completos/LEAL.%20Suely%20Ribeiro.pdf.
http://www.getpdf.com
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destacaram-se duas premissas fundamentais: a primeira de que a participação

popular seria a forma mais adequada para atendimento dos interesses e

necessidades da população; e a segunda, que o estímulo ao exercício da cidadania

permitiria uma relação mais estreita entre o poder político e o cidadão, levando,

conseqüentemente, à descentralização política. Além disso, a abertura de novos

canais de comunicação entre a sociedade e o poder político local seria um

instrumento de racionalização da gestão pública, bem como, possibilitariam uma

contínua fiscalização sobre os serviços ofertados, levando a um direcionamento

mais eficiente dos recursos públicos e a um controle mais amplo e efetivo da

população sobre a sua aplicação.

1.2.2 O Orçamento Participativo

A partir das eleições municipais de 1985, de acordo com Leal 10, abriu-se um

espaço propício à articulação dos diversos setores da sociedade. Instalaram-se

experiências mais consolidadas de gestões participativa em nível local, cujos

modelos tinham como principal viés teórico a descentralização administrativa aliada

à participação popular. Em termos gerais, essas propostas instauradas pelas

administrações democráticas foram forjadas no bojo de um projeto político

administrativo, fruto de alianças entre setores mais progressistas, onde se faziam

presentes as organizações do Movimento Popular.

Pires11 trata do orçamento participativo como uma modalidade de participação

popular que teve início e vem se consolidando num contexto específico de

desenvolvimento sócio-econômico da vida política brasileira. Surgindo no Brasil, nos

anos de 1980, como um método inovador para gerir os recursos públicos municipais,

sendo encarado desta maneira até o final dos anos 1990, quando são levados a

efeito, mecanismos de consulta em torno da decisão orçamentária, também por

alguns governos estaduais.

10 Idem.
11 PIRES, Valdemir. Participação da sociedade nos processos orçamentários: a experiência brasileira.
Monografia vencedora do V Prêmio de Monografia do Tesouro Nacional (2000). Disponível em
http://tesourodireto.gov.br/Premio_TN/VPremio/sistemas/1siafpVPTN/PIRES_Valdemir.pdf. Acesso em : 19
ago. 2006.

http://tesourodireto.gov.br/Premio_TN/VPremio/sistemas/1siafpVPTN/PIRES_Valdemir.pdf.
http://www.getpdf.com
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Quanto à origem desta experiência, Pires12 atribui a dificuldade do resgate

histórico à carência de informações e à descontinuidade de muitas das experiências

de que se tem conhecimento, citando o caso de Porto Alegre/RS como a mais

conhecida. Três fases são destacadas por ele:

a) Experiências precursoras (1978-88): em que os governos de

diferentes partidos de Lages/SC e Boa Esperança/ES procuravam

estabelecer um diálogo entre a prefeitura e a população, atingindo

principalmente os bairros periféricos. Cita ainda o caso de

Piracicaba/SP, bastante conhecida por ter sido palco de

experimentações, bastante documentadas, do MDB (1978-82) e do

PT (1989-92);

b) Fase Petista (1989 -1992): quando o PT sai da fase de partido

nanico para pequeno, a partir das eleições de 1988, conquistando

36 prefeituras, contando com uma militância mais orgânica que a

média dos demais partidos devido ao seu teor ideológico,

imprimindo um “modo novo de governar” que se transforma na sua

marca ao chamar a população para decidir junto, visando

“desprivatizar o público“, combatendo a forma elitista de governar.

Nesta fase destacam-se as experiências de Porto Alegre/RS,

Piracicaba /SP, Santo André/SP (interrompida em 1993 e reiniciada

em 1997), Ipatinga/MG, Betim/MG, São Paulo/SP (com pouco

sucesso), Santos/SP e Jaboticabal/SP;

c) Período de 1993 – 2000: nesta fase o PT continuou a implementar o

orçamento participativo em um maior número de prefeituras e

embora algumas experiências tenham sido interrompidas em virtude

de derrotas eleitorais, houve aumento de visibilidade da

metodologia, ganhando destaque na imprensa e passando a ser

objeto de reflexões acadêmicas. Varias prefeituras passaram a

adotar o orçamento participativo, até mesmo de partidos com

ideologias antagônicas à do PT, como o caso do Partido da Frente

Liberal – PFL.

12 Idem.
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Pires13 atribui a propagação, aceitação e adoção do orçamento participativo a

fatores como:
- a percepção de que o princípio da participação popular foi consagrado pela

Constituição de 1988, decorrente do manejo da Carta Magna ao longo dos anos;

- a implementação prática daquele princípio na gestão de várias políticas, como a da

Saúde, da Educação, do Menor e do Adolescente etc. que passaram a ser definidas

por Conselhos em que têm assento, representantes da sociedade civil;

- o sucesso (na melhoria das políticas públicas e no campo eleitoral) do Orçamento

Participativo de Porto Alegre;

- o discurso favorável ao controle popular para evitar corrupção e mau uso do

dinheiro público (visando resolver ou pelo menos diminuir os efeitos negativos do

chamado “nó fiscal” da economia brasileira: déficits públicos e pesado

endividamento);

1.3 O EMPREENDEDORISMO

De acordo com Rezende & Castor14, o empreendedorismo pode ser entendido

como realização. O empreendedor é quem realiza, ou seja, põe em prática o

planejamento, executa atividades, efetua ações, efetiva fatos, faz acontecer, gera

resultados positivos. Os municípios, os gestores locais e os servidores municipais

revestidos do espírito empreendedor podem oferecer soluções diferenciadas e

alternativas peculiares para os municípios, para as prefeituras e para as

organizações públicas. Principalmente porque a economia local não é positiva ou

porque a legislação municipal é severa. Neste caso, os conceitos e preceitos do

empreendedorismo devem ser considerados para a elaboração das políticas locais e

para o desenvolvimento do planejamento estratégico municipal.

1.3.1 O Espírito Empreendedor

Rezende & Castor15 definem o espírito empreendedor como uma parte

imaterial do ser humano, algo que vem de dentro das pessoas, que está associado à

13 Ibidem, p.23.
14 REZENDE, Denis Alcides e CASTOR, Belmiro Valverde Jobim. Planejamento Estratégico Municipal. Rio
de Janeiro: Brasport, 2006.
15 Idem.
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caracterização pessoal do gestor, quando tem uma visão clara de propósitos na

direção de atividades mais adequadas aos seus objetivos estratégicos. Diz respeito

a características singulares, tais como motivação, paixão, persistência, dinamismo,

criatividade, autoconfiança e outras variáveis positivas.Também está relacionado

com a satisfação das necessidades pessoais, com disposição para enfrentar crises,

com a exploração de oportunidades e com a curiosidade inerente dos seres

humanos. Não pode ser aplicado nos interesses pessoais de um único indivíduo,

pois pode prejudicar o coletivo de um projeto, de um município, de uma prefeitura ou

de uma organização pública.

1.3.2 O Perfil Empreendedor

O perfil empreendedor, conforme estes autores, pode ser entendido como o

conjunto de características, habilidades e competências dos empreendedores, tais

como: ser sonhador, saber tomar decisões, fazer diferença, ser determinado, ser

líder, formador de equipes, bem relacionado, organizado, planejador, detentor de

conhecimento, corajoso (ao assumir riscos calculados) e criador de valor para a

sociedade.

1.3.3 O Processo Empreendedor

Para Rezende & Castor, o processo empreendedor é constituído por fases

convencionais que começa pela geração de idéias ou busca de oportunidades,

seguidas do desenvolvimento de um plano de negócios ou planejamento estratégico,

da busca de recursos financeiros e não financeiros para sua viabilidade e termina

com o controle ou a gestão do empreendimento. Como sugestões para identificar

oportunidades eles citam: identificação de necessidades de serviços não satisfeitos

ou de serviços com custo adequado, determinação de alternativas dos serviços

atuais; derivação de serviços atuais; observação de deficiências no município;

observação de tendências que influenciam no município; exploração de temas que

podem satisfazer os munícipes; imitação de outros municípios; transformação de

determinadas atividades privadas em públicas (e vice-e-versa); criação de valores

municipais não existentes anteriormente; solução de falhas ou problemas locais;

ocupação de espaços desocupados; dentre outras oportunidades. Um plano
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(planejamento estratégico) com a definição dos objetivos, estratégias e ações

municipais evita eventuais equívocos e desgastes das idéias ou oportunidades

anteriormente geradas. Captar recursos necessários à implementação do

planejamento se constitui num desafio premente nos municípios, para assegurar o

comprometimento dos recursos necessários para transformar a idéia ou

oportunidade em uma realidade municipal. A última fase do processo empreendedor

acontece após o desenvolvimento do planejamento estratégico municipal, onde são

requeridos os meios e formas de controle e os modelos de gestão do

empreendimento.

1.3.4 O Empreendedorismo Urbano

O ideário de empreendedorismo urbano, segundo Leal16, começou a ser

objeto das práticas de gestão local no Brasil a partir da década de 1990, fundado

nos princípios de parceria entre o setor público e o privado, do gerencialismo

empresarial, das vantagens comparativas e do marketing promocional das cidades.

Através da adoção de propostas de planos estratégicos e/ou projetos de natureza

estruturadora, por parte das administrações municipais, o empreendedorismo urbano

evidenciou-se de maneira mais concreta, tendo como premissas intervenções

urbanas que visavam promover ou transformar as estrutura da cidade, ou de parcela

significativa desta, causando-lhes impactos físicos, ambientais, econômicos e/ou

simbólico-sentimentais, que viessem a possibilitar a inserção das cidades nas redes

de competição mundial.

De acordo com Maria Neta17, o empreendedorismo urbano está ligado a

decisões dos governos locais interligados com a economia global. A cidade começa

a ser vista pelo empreendedorismo, como um negócio, passando a ser um atrativo

para participar da competição global e, desta forma, fazer parcerias no sentido de

torná-la mais competitiva, apoiando-se num quadro de competição interurbana por

recursos, empregos e capital de somatório zero. Assim, mesmo aqueles que não

querem participar da competição, acabam sendo atraídos e inevitavelmente

1616 LEAL, Suely . Op. cit. (2003).
17 MARIA NETA, Francisca. As Cidades Mundiais e a Problemática Urbana: da reforma urbana a um
novo modelo de gestão. Texto disponível em www.esuda.com.br/revista_humanae/artigo_FRANCISCA.php.
Acesso em 08 set. 2006.

http://www.esuda.com.br/revista_humanae/artigo_FRANCISCA.php.
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atrelados a ele. Esse jogo tem sido articulado, na sua maioria, pelas lideranças

empresariais e incorporadores imobiliários.

1.4 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Segundo Relatório da Comissão de Brundtland18, desenvolvimento

sustentável deve ser entendido como aquele que satisfaz as necessidades do

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas

próprias necessidades.

Sobre este assunto necessário se faz ressaltar as palavras de Mendes19 ao

comentar sobre a relação entre crescimento econômico e a preservação ambiental:
O atual modelo de crescimento econômico gerou enormes desequilíbrios, se por um

lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado, a miséria, a

degradação ambiental e a poluição aumentaram dia-a-dia. Diante desta constatação,

surge a idéia do desenvolvimento sustentável buscando conciliar o

desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e, ainda o fim da pobreza

no mundo.

1.4.1 Breve Histórico

De acordo com as considerações de Bezerra20, no início da década de 70, no

século passado, prevalecia o enfoque conservacionista nos discursos dos que se

consideravam defensores do ambiente, tratando-se de uma visão rígida, que não

permitia a intervenção antrópica21. Posteriormente, procurou-se associar a

preservação ambiental ao desenvolvimento econômico, consagrando-se a noção de

sustentabilidade, adotada, inclusive pelos ambientalistas. Nesse sentido, o debate

se ampliou e teve ressonância quanto os organismos internacionais consideraram,

18 O conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado em 1987 como resultado da Assembléia
Geral das Nações Unidas no relatório “Our common future” Nosso futuro Comum, conhecido como Relatório
Brundtland devido ao fato do encontro ter sido presidido por Gro Harlem Brundtland, primeira ministra da
Noruega.
19 MENDES, Marina Ceccato. Desenvolvimento sustentável. Texto disponível em
http://educar.sc.usp.br/biologia/textos/m_a_txt2.html.. Acesso em 14 abr. 2006.
20 BEZERRA, Maria Lucila. Desenvolvimento sustentável: realidade ou utopia. Texto disponível em
www.fundaj.gov.br/tpd/140html, Acesso em 01 set. 2006.
21 Antrópica – relativo à interferência do homem.

http://educar.sc.usp.br/biologia/textos/m_a_txt2.html..
http://www.fundaj.gov.br/tpd/140html,
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nos seus discursos que não poderia haver desenvolvimento que não fosse

sustentável.

A partir da década de 90, ainda segundo Bezerra, as políticas, as estratégias

e as iniciativas de intervenção formuladas pelos diversos setores trazem o enfoque

do desenvolvimento sustentável a ser aplicado ao planejamento urbano, adotando-

se um modo de planejar que enfatiza eqüidade social, procurando elevar as

condições de vida da população; colocando o crescimento econômico como uma

condição fundamental, para que isso ocorra, e destacando as condições de

preservação ambiental como necessárias, mas, fundamentalmente, adotando uma

perspectiva de desenvolvimento comprometida com as gerações futuras.

1.4.2 – O Planejamento Urbano

Para Bezerra22, o planejamento urbano, nos anos 70, era revestido de

enfoques ligados a processos de industrialização e, sobretudo, à dicotomia urbano-

rural, sendo que na Europa, em função do capitalismo na visão mais avançada, se

expressa mais espacialmente na concentração urbano-industrial, tomando forma

principalmente nos países do Primeiro Mundo, expandindo-se posteriormente pelas

nações em desenvolvimento.

Mais recentemente, ainda segundo Bezerra, o enfoque ambiental incorporou-

se ao urbano, expressando ao longo do tempo um só objeto: urbano/ambiental.

Hoje, os temas ligados ao esgotamento sanitário, aos resíduos sólidos, à qualidade

da água e à poluição fazem parte da problemática urbana das cidades e constituem

prioridades da ação municipal, na medida em que tem forte rebatimento no meio

ambiente.

Nesta perspectiva, complementa o autor, a requalificação, o controle e a

manutenção dos espaços públicos são objeto da gestão ambiental do território

urbano, de modo a que ativos naturais, como a praia, os rios e a cobertura vegetal,

22 Ibidem.
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sejam encarados como um patrimônio da sociedade e, portanto, preservados para

serem desfrutados pelas gerações atuais e futuras.

1.4.3 O Desenvolvimento Local

Segundo Buarque23, desenvolvimento local é um processo endógeno24,

registrado em pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos, capaz de

promover o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da

comunidade, representando uma singular transformação nas bases econômicas e na

organização social em nível local, resultando na modificação das energias da

sociedade, explorando as suas capacidades e potencialidades específicas.

Completa ainda o autor que o desenvolvimento deve elevar as oportunidades

sociais, a viabilidade e competitividade da economia local, para ser um processo

consistente e sustentável, aumentando a renda e as formas de riqueza, ao mesmo

tempo em que assegura a conservação dos recursos naturais.

1.4.4 Como promover o desenvolvimento sem comprometer o meio ambiente?

Para sintetizar a questão do desenvolvimento sustentável e ilustrar a resposta

da pergunta acima, imagina-se a seguinte situação: uma única pessoa deseja

deslocar para a cozinha um refrigerador que foi deixado na sala. Ao observar a

ausência das rodinhas nos pés, inseriu sob o mesmo um pedaço de papelão (da

própria caixa) e com giros alternados para esquerda e para a direita (sentidos

horário e anti-horário) conseguiu o seu objetivo. O que teria em comum este

exemplo com o desenvolvimento sustentável? A resposta poderia estar, em que,

para cada ação empreendedora com vista ao desenvolvimento corresponde uma

outra relacionada à gestão ambiental. Mesmo na fase de planejamento, ou seja,

para cada projeto voltado ao desenvolvimento local devem estar previstas ações

para minimizarem os efeitos da agressão ao meio ambiente. Do contrário, assim

com no caso do refrigerador, o desenvolvimento não sairia do lugar.

23 BUARQUE, Sérgio C. Metodologia de planejamento do desenvolvimento local e municipal sustentável.
Texto disponível em www.iica.org.br/index_Publicacoes_PublicacoesIICA.htm. Acesso em 02 set. 2006.
24 Processo endógeno – que cresce dentro de uma determinada localidade.
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1.5 CONCLUSÕES SOBRE A GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA

Em busca pela reforma do Estado e na construção de um modelo de gestão

pública capaz de torná-lo mais aberto às necessidades dos cidadãos, mais voltado

para o interesse público e mais eficiente na coordenação da economia e dos

serviços públicos, surgiram no Brasil dois modelos de gestão. O primeiro apoiado na

vertente gerencial, inspirada no movimento internacional que teve por berço o Reino

Unido no governo de Margareth Thatcher e nos Estados Unidos com Ronald Regan,

que tinha por base o Estado mínimo, o empreendedorismo e a cultura do trabalho

duro, para responder ao avanço de outros países no mercado internacional.

O segundo modelo, inspirado na vertente societal, teria se originado de

movimentos populares brasileiros que consolidaram um espaço alternativo para

mobilização política, ao estimular a participação da comunidade no debate das

dificuldades cotidianas, trazendo por base, a Inserção da participação popular na

gestão pública, vindo a se consolidar, principalmente, nos governos das Frentes

Populares.

Não é objetivo deste trabalho defender este ou aquele modelo de gestão, mas

sim destacar, com foco no tema do TCM, alguns pontos importantes que devem

contemplar uma Administração Municipal que pretenda que suas políticas públicas

sejam implementadas com eficiência, eficácia, economia e efetividade.

Um dos primeiros pontos a serem destacados é a gestão democrática, que

defende a participação popular como a forma mais adequada de se atingir os

interesses e necessidades da população, levando ao estímulo do exercício da

cidadania, permitindo uma relação mais estreita entre o poder político e o cidadão e,

conseqüentemente, à descentralização política, bem como, a uma contínua

fiscalização sobre os serviços ofertados, implicando num direcionamento mais

eficiente dos recursos públicos e a um controle mais amplo e efetivo da comunidade

sobre sua aplicação.
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Dentro da gestão democrática, destaca-se o orçamento participativo como

uma das modalidades de participação popular, que vem se consolidando no

contexto sócio-econômico da vida política brasileira, como um método inovador para

gerir os recursos municipais.

O empreendedorismo é um outro ponto importante, pois o gestor

empreendedor é aquele que realiza, que põe em prática o planejamento, que

executa as atividades, que efetua as ações, que efetiva os fatos, que faz acontecer,

que gera resultados positivos, em fim, que possui espírito empreendedor. Quando se

diz que um administrador possui espírito empreendedor está se querendo dizer

que o mesmo é portador de uma visão clara de propósitos, na direção de atividades

mais adequadas aos seus objetivos estratégicos. O espírito empreendedor também

está relacionado a características como motivação, paixão, persistência, dinamismo,

criatividade, autoconfiança e outras variáveis positivas. O processo empreendedor,

por sua vez, é constituído por fases convencionais que começa na geração de idéias

ou busca de oportunidades, seguidas de desenvolvimento de um plano de negócios

ou planejamento estratégico, da busca por recursos financeiros e não financeiros

para sua viabilidade e termina com o controle ou a gestão do empreendimento. No

tocante ao empreendedorismo urbano, ressaltam-se questões relacionadas a

decisões de governos locais interligadas com a economia global, em que a cidade é

vista como um negócio, passando a ser um atrativo para participar da competição

global.

Por fim, no contexto da gestão contemporânea, uma questão que não pode

ser esquecida, principalmente quando há predominância de ações empreendedoras,

é o desenvolvimento sustentável, que busca satisfazer as necessidades do

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras, que seria, dito de

outra forma, aquele que busca o desenvolvimento econômico com a preservação

ambiental. Lembrando que mesmo na fase de planejamento, para cada projeto

voltado ao desenvolvimento local devem estar previstas ações para minimizarem os

efeitos da agressão ao meio ambiente.
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2. PLANEJAMENTO MUNICIPAL

De acordo com Maximiano25, planejar é definir objetivos ou resultados a

serem alcançados; é definir meios para possibilitar a realização de resultados; é

intervir na realidade, para passar de uma situação conhecida à outra situação,

dentro de um intervalo de tempo; é tomar no presente decisões que afetam o futuro,

para reduzir sua incerteza.

Planejamento, para o referido autor é a técnica, ou processo, que serve para

lidar como o futuro. As decisões de planejamento são as que abrangem a definição

dos objetivos da organização. Numa organização pró-ativa, o processo de

planejamento permite elevar o grau de controle sobre o futuro dos sistemas internos

e das relações com o ambiente. A organização que planeja procura antecipar-se às

mudanças em seus sistemas internos e no ambiente, como forma de garantir sua

sobrevivência e eficácia.

Para Woiler e Mathias26 “pode-se entender planejamento como sendo um

processo de tomada de decisões interdependentes, decisões estas que procuram

conduzir a empresa para uma situação futura desejada”.

2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE PLANEJAMENTO

A preocupação pelo planejamento, pode ser observada na obra de

Clutterbuck e Crainer27, quando tratam sobre os grandes pensadores da

administração, em que, destacam-se principalmente o francês Henry Fayol28, o

americano Frederick Winslow Taylor29 e o austríaco Peter Drucker30.

25 MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas, 2000.
26 WOILER, Sansão e MATHIAS, Washington Franco. Projetos: Planejamento, Elaboração e Análise. São
Paulo: Atlas, 1996.
27 CLUTTERBUCK, David; CRAINER, Stuart. Grandes Administradores: Homens e Mulheres que
mudaram o Mundo dos Negócios. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993.
28 Henri Fayol era administrador, nasceu na França em 1841.
29 Frederick Winslow Taylor era engenheiro e nasceu em 1856, na Pensilvânia, Estados Unidos.
30 Peter Ferdinand Drucker era escritor e jornalista, nascido na Áustria em 1909.
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Fayol, reconhecido pelo seu talento profético, por ter antecipado boa parte

das mais recentes análises da moderna prática dos negócios, inspirou-se para suas

teorias sobre administração no cenário da industria da mineração francesa. Criou a

primeira abordagem racional para a organização de empresas, dedicou-se ao

gerenciamento de mais alto nível, defendendo que a principal missão do chefe da

organização era o prevoyance – prever e planejar: “Conceber um plano e garantir

seu sucesso é uma das mais intensas satisfações que um homem inteligente pode

experienciar”(g.n.).

O taylorismo, movimento que recebeu este nome devido ao seu criador, foi o

primeiro movimento, de acordo com Clutterbuck e Crainer, visando a questão do

gerenciamento. Taylor defendeu que o progresso científico tem de acompanhar

passo a passo a evolução organizacional e que cada operação industrial, ou cada

conjunto de operações deve, quando se estiver fazendo uma estimativa, ser

dissecada minuciosamente. Suas idéias foram conhecidas mais tarde como os

fundamentos da administração científica.

Peter Drucker, visto por muito como o mentor da administração, é tido como

pioneiro em algumas formulações, como:

•O sucesso depende da visão articulada do presidente da empresa.

•A estrutura depende da estratégia.

• O sucesso provém do apego aos elementos essenciais e que tudo se

resume à sensibilidade do consumidor e à comercialização de produtos

inovadores.

•A qualidade é uma medida de produtividade.

• Tanto os novos trabalhadores como as novas máquinas necessitam de

praxes gerenciais reformuladoras.

•O aconselhamento, o planejamento de carreira e a formação de executivos

são tarefas da administração superior.

Comentam Clutterbuck e Crainer31 que Drucker é tipicamente franco, ao

avaliar sua contribuição para as idéias e a prática administrativa: “Fui o primeiro a

31 CLUTTERBUCK, David e CRAINER, Stuart. Op. cit (p.86)
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ver o processo decisório como central, o primeiro perceber que a estrutura tem de

obedecer à estratégia, e o primeiro a ver, ou no mínimo a dizer, que a administração

tem de ser por objetivos e autocontrole”(g.n.).

A preocupação com planejamento também é observada na obra de

Clutterbuck e Crainer em outros pensadores como: Henry Ford I32 e Luther Gulick33.

Ford mencionando que: “não é necessário a qualquer departamento saber o que um

outro está fazendo... Compete a quem planeja o serviço todo verificar que todos os

departamentos estejam trabalhando... para o mesmo fim”(g.n.). GulicK, por sua vez,

apoiando-se nas teorias de Fayol, propôs o famoso acrônimo: PODECRO, que trata

dos elementos funcionais da administração:

•Planejar – enunciar, de forma ampla, o que deve ser feito e como consegui-

lo (g.n.).

•Organizar – criar estruturas de gerenciamento explícito.

• Dirigir – desempenhar o papel de líder – tomar decisões, dar ordens e

certificar-se destas serem cumpridas.

•Equipar com pessoal – recrutar, selecionar e treinar gente para dar conta do

trabalho.

•Coordenar – harmonizar o trabalho de elementos díspares empenhados na

tarefa, de sorte a todos apoiarem os mesmos objetivos.

• Relatar – por meio de registros, medições e monitoramento, acompanhar a

marcha dos acontecimentos de modo a proporcionar relevantes informações

para si mesmo, seus superiores e subordinados.

•Orçar – exercer o controle, particularmente o financeiro.

32 Henry Ford I, fabricante de automóveis, nascido em Michigan, Estados Unidos, em 1863.
33 Luther Gulick, nasceu em 1892, nos Estados Unidos ocupando vários cargos no Governo, exercendo grande
influência como membro da Comissão sobre Gerenciamento Administrativo do Presidente Roosevelt.
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2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA ADMINISTRAÇÃO PRIVADA

De acordo com o Sebrae34, planejamento estratégico é o método pelo qual a

empresa define a mobilização de seus recursos para alcançar os objetivos

propostos. É um planejamento global a curto e longo prazo. A estratégia também é

definida, por esta entidade, como a mobilização de todos os recursos da empresa,

no âmbito global, visando atingir objetivos de forma previa. É uma metodologia

gerencial que permite estabelecer o caminho a ser seguido pela empresa, visando

eleger o grau de interação com os ambientes interno e externo.

Para Nogueira35 planejamento estratégico é o planejamento realizado no nível

institucional, é um conjunto de tomada deliberada e sistemática de decisões

envolvendo empreendimentos que afetam ou deveriam afetar toda empresa por

longos períodos de tempo.

2.2.1 Por que se deve planejar?

A Financenter36 em um artigo intitulado de: Por que planejar as finanças

pessoais, comenta que o sucesso não é mero acaso e que a maioria dos

profissionais bem sucedidos tem uma coisa em comum: projeto pessoal e um plano

de ação (g. n.) que norteia sua carreira.

Nesta mesma linha pode-se citar um antigo ditado chinês que diz o seguinte:

se você não souber onde pretende chegar qualquer caminho serve.

Pode-se ainda, a título de evidenciar a importância do planejamento, citar

novamente Drucker37, que argumenta que o planejamento não diz respeito a

decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes.

34 Vide site do SEBRAE, disponível em www.sebrae.com.br/parasuaempresa/planejeeoragnize-472asp. Acesso
em 13 abr. 2006.
35 NOGUEIRA, Carlos Alberto. Administração Pública. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
36 Disponível em http://financenter.terra.com.br/Index.cfm/Fuseaction/Secao/Id_Secao/436. Acesso em 28 out.
2006.
37 DRUCKER, Peter. Desafios gerenciais para o século XXI. São Paulo: Pioneira, 1999.

http://www.sebrae.com.br/parasuaempresa/planejeeoragnize-472asp.
http://financenter.terra.com.br/Index.cfm/Fuseaction/Secao/Id_Secao/436.
http://www.getpdf.com


33

De acordo com Veloso38, a adoção de um planejamento estratégico faz-se

essencial para a sobrevivência de uma organização nos momentos de grandes

turbulências em que a essência de uma boa estratégia começa com a seguinte

pergunta: qual o potencial que nossa organização tem de criar lucros futuros?

2.2.2 Metodologia para Implementação de um Planejamento Estratégico

Para Miranda Filho39, seriam oito as etapas para serem aplicadas no

planejamento estratégico de pequenas e médias empresas:

1) Sensibilização da equipe;

2) Definição da missão;

3) Identificação dos fatores chaves para o sucesso;

4) Diagnóstico estratégico ou auditoria de posição;

5) Definição de objetivos;

6) Elaboração das estratégias;

7) Plano de ação;

8) Controle.

De acordo ainda com Miranda Filho, deverá ser passado à equipe que irá

elaborar e implementar o planejamento estratégico, a necessidade, as vantagens e o

papel de cada um. A definição da missão passaria pela razão de ser da empresa

(por que existe? Quem é? E qual a função perante a sociedade?). Os fatores chaves

para o sucesso seriam aqueles que poderiam influenciar o desempenho da empresa

e dos quais depende o sucesso do planejamento. O diagnóstico estratégico seria, de

acordo com o texto, a avaliação real da posição da empresa, sendo considerados os

aspectos internos e externos com dados consistentes e verdadeiros. A definição dos

objetivos passaria por uma listagem dos mesmos a serem alcançados, em termos

qualitativos e quantitativos. Com relação à elaboração de estratégias seria a fase em

que deveriam ser consideradas todas as etapas anteriores, visando proporcionar ao

cliente mais valor que o oferecido pela concorrência. O plano de ação trataria da

implementação das estratégias através de instruções claras estabelecendo-se o que,

38VELOSO, Sérgio.Planejamento Estratégico – Para quê? Texto disponível em
www.guiarh.com.br/pp29.htm, acesso em 13 abr. 2006.
39MIRANDA FILHO, Nildo Leite. Planejamento Estratégico para Pequenas e Médias Empresas. Texto
disponível em www.guiarh.com.br/p47.html. Acesso em 13 abr. 2006.
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http://www.guiarh.com.br/p47.html.
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como, quem será o responsável, quanto custará e o cronograma a ser seguido. E,

finalmente, o controle que deveria ser freqüente para conferir se as ações estão

sendo executadas, fase esta, em que são medidos os desempenhos, checados os

orçamentos, obtidas e analisadas as informações de cada responsável,

apresentação de medidas para correção de rumo, caso necessário.

2.3 PLANEJAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2.3.1 Empresas Privadas x Entidades Públicas

Rezende e Castor40 argumentam que tanto uma empresa privada que almeja

obter lucro, como em uma organização comunitária cujas atividades não geram

lucros, há certas regras para que a alocação de recursos seja feita de maneira mais

eficaz possível. Em todos os casos, as decisões estarão mais próximas da

racionalidade se forem precedidas de um conjunto de etapas e atividades

encadeadas, tais como um bom conhecimento do(s) problemas(s) a resolver, a

fixação de objetivos claros, uma exaustiva enunciação das alternativas de solução

possíveis e a escolha, dentre elas, da que melhor se adapte aos objetivos e aos

recursos da organização, um detalhamento competente da solução escolhida, um

acompanhamento competente da execução e a capacidade de avaliação crítica para

promover correções e de rumo e revisões, etc.

Estes autores ressaltam ainda diferenças entre uma empresa privada e uma

prefeitura, dando destaque à própria definição de racionalidade, em que uma

empresa que busca ter lucro em suas ações e para isso toma decisões econômicas,

estaria utilizando a racionalidade instrumental, enquanto que uma prefeitura, que

leva em consideração aspecto éticos e morais para a tomada de decisão, estaria

empregando a racionalidade substantiva. Um município é algo totalmente diferente

de uma empresa produtora de bens e serviços e não deve perseguir apenas

40 REZENDE, Denis Alcides; CASTOR, Belmiro Valverde. Planejamento Estratégico Municipal:
empreendedorismo participativo nas cidades, prefeituras e organizações públicas. Rio de Janeiro: Brasport,
2006.
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objetivos econômicos de maximização utilidade econômica. Atividades sociais

podem não ter valores calculáveis, mas nem por isso são menos importantes,

porque geram recompensas psíquicas e enriquecem a vida das comunidades.

Será trabalhado, adiante, o planejamento estratégico voltado para

administrações públicas. Antes porém, necessário se faz dissertar sobre alguns

conceitos importantes que envolvem esta área, tais como a própria administração

pública, além de princípios e critérios norteadores.

2.3.2 Administração Pública

Di Pietro41 define administração pública sob dois aspectos: o primeiro

subjetivo formal ou orgânico, que designa os entes que exercem a atividade

administrativa, compreendendo pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos

incumbidos de exercer a função administrativa. E o segundo, no aspecto objetivo,

material ou funcional, que designa a natureza da atividade exercida pelos referidos

entes, em que a administração pública é a própria função administrativa, que incube,

predominantemente, ao poder executivo.

Para Meirelles42, administração pública, no sentido formal, é o conjunto de

órgãos instituídos para consecução dos objetivos do Governo; em sentido material é

o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral; em acepção

operacional, é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços

próprios do Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade. Numa visão

global, a administração pública é, pois, todo o aparelhamento do Estado

predestinado à realização de serviços, visando a satisfação das necessidades

coletivas.

Administração pública, de acordo com a Lei de Licitações e Contratos

Administrativo (art. 6º, XI) seria:

41 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanalla. Direito Administrativo. 17 ed. - São Paulo: Atlas, 2004.
42 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29a ed. - São Paulo: Malheiros, 2004.
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A administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito

privado sob controle do poder público e das fundações por ele instruídas ou mantidas;

Adiante serão comentados os principais conceitos envolvidos no

planejamento voltado às administrações públicas.

2.3.3 Elementos Norteadores da Administração Pública

De acordo com o caput do artigo 37 da CF/88: A administração pública direta

e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e dos

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiência43.

Para Deschamps44, o princípio da legalidade impõe à administração pública

só agir com base em autorização dada em lei, ou seja, a vontade da Administração

Pública é aquela que decorre de lei; o princípio da impessoalidade exige que as

atuações administrativas se destinem a fins públicos e coletivos, sem objetivo de

beneficiar pessoas em particular; o princípio da moralidade, por sua vez, estabelece

que o agir da administração deve obedecer não só à lei, mas à própria moral, pois

nem tudo que é legal é honesto, justo e do interesse público; o princípio da

publicidade torna obrigatória a divulgação de atos, contratos e outros instrumentos

celebrados pela Administração Pública, para conhecimento, controle e início dos

seus efeitos, pois pública é a Administração que os pratica. O princípio da eficiência

trata do dever de bem administrar a coisa pública; com rapidez, perfeição e

rendimento; com maior quantidade, melhor qualidade e menor custo; com

economicidade; com melhor relação custo/benefício.

Segundo Meirelles45, o princípio da eficiência exige que a atividade

administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o

mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser

43 Introduzido pela EC nº 19/98.
44 DESCHAMPS, José Ademir. Modelo de Sistema de Controle Interno para Pequenos Municípios. Texto
disponível em www.mptc.sc.gov.br/modelosistema/download/01_07.doc. Acesso em 22 mai. 2006.
45MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit.
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desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço

público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus

membros.

Aspectos como economicidade e legitimidade foram elencados pela Carta

Magna (art. 70, caput) como atributos a serem observados, quando da fiscalização

contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da administração pública, pelos

órgãos de controle externo e interno; enquanto que a eficácia (art. 74, inc. II) é

mencionada, juntamente com o princípio da eficiência, como aspectos a serem

avaliados pelos sistemas de controle interno, quando da fiscalização da gestão

orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração

pública, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito

privado.

Deschamps46 define economicidade como princípio que impõe à

Administração Pública executar suas ações com a melhor relação custo-benefício;

Legitimidade pressupõe que todo ato administrativo é verdadeiro, legal, expedido

pela autoridade competente, honesto, justo e do interesse público; eficácia como o

dever de administrar com base em ações planejadas, ou seja, mede o grau de

atingimento dos objetivos e metas estabelecidas.

O texto de Deschamps47 menciona, também, a efetividade como aspecto

importante a ser observado pelos Sistemas de Controle Interno, quando da

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das

entidades, definindo efetividade como o dever de administrar buscando alcançar o

máximo do interesse da coletividade.

Segundo o Manual de Auditoria de Natureza Operacional do TCU48 a

efetividade tem a ver com a relação entre os resultados (impactos observados) e os

objetivos (impactos esperados).

46 DESCHAMPS, José Ademir. Op. cit.
47 Idem.
48 Disponível em www2.tcu.gov.br/publicações. Acesso em 17 mai. 2006.
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2.3.4 Planejamento Municipal

Para Meirelles49, planejar significa idealizar realizações, analisando, prevendo

e ponderando os elementos necessários à sua econômica e eficiente execução,

dentro do esquema geral da Administração.

De acordo com Silva50, o planejamento governamental pode ser dividido em

estratégico (Plano Plurianual) e operacional (Lei de Diretrizes orçamentárias e a Lei

do Orçamento).

Conforme Rezende & Castor51, o planejamento auxilia o desenvolvimento

harmônico do município e dos núcleos urbanos nele existentes, a cidade-sede, as

sedes dos distritos e identifica as vocações locais e regionais, estabelece as regras

de ocupação de solo, define as principais estratégias e políticas do município e

explicita as restrições, proibições e limitações que deverão ser observadas para

manter e aumentar a qualidade de vida para seus munícipes.

De acordo com eles, o planejamento estratégico municipal deverá:

a) ter caráter integral e integrado – deverá abordar tanto as questões

econômicas como as sociais, culturais e territoriais, envolvendo as

áreas urbana e rural;

b) contemplar ações e políticas cooperativas com os demais níveis

federativos – as questões municipais não se restringem apenas ao

município;

c) possuir caráter duplo: técnico e político – um bom plano municipal é

capaz de conciliar a dimensão racional com a conciliadora na

ordenação da coletividade;

d) seguir a racionalidade substantiva52 – deverá levar em conta os

fatores de economia e efetividade na utilização dos meios sem

deixar de considerar a qualidade substantiva dos objetivos

almejados;

49 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14a ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.749.
50 SILVA, Lino M. da. Contabilidade Governamental: um enfoque administrativo. São Paulo: Atlas, 2003.
51 REZENDE, Denis Alcides e CASTOR, Belmiro Valverde. Op. cit.
52 Ver item 2.3.1 deste TCM.
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e) dispor da participação ativa da coletividade na elaboração, no

acompanhamento e na permanente avaliação;

f) reordenar e redefinir os modelos organizacionais adotados,

substituindo o burocrático por modelo burocrático-empresarial-

comunitário em que o poder público, as empresas e as

organizações do Terceiro Setor53 associem suas capacidades em

prol da coletividade.

Em termos práticos, o processo de planejamento nos municípios brasileiros se

apresenta, de acordo com Slomski54, através de um conjunto de instrumentos, tais

como: o Plano Diretor do Município, o Programa de Governo, o Plano

Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual, que

serão comentados adiante.

2.3.4.1 Plano Diretor do Município

a) Histórico

Conforme Rezende & Castor55, o Plano Diretor Municipal, teve sua

disseminação, em termos nacionais, na década de 70, ao se institucionalizar no

Brasil o planejamento urbano, tendo como objetivo principal o de promover o

desenvolvimento integrado e o equilíbrio das cidades. Os estudos, até então, eram

baseados em padrões de organização de espaços físicos consubstanciados na

regulamentação do uso e ocupação do solo e nas diretrizes relativas à infra-

estrutura, serviços, equipamentos e aspectos sócio-econômicos. Os Planos

Diretores Municipais eram normalmente baseados num plano de ação com

investimentos públicos, nas áreas de transporte, sistema viário (caráter técnico),

infra-estrutura e equipamentos públicos (caráter político). Com a incorporação da

questão urbana por parte da Constituição Federal de 1988 e, por fim, pela sanção do

Estatuto das Cidades, Lei nº 10.527 de 10/07/2001, houve a quebra dos paradigmas

das visões: técnica e política do planejamento urbano. A CF/88, em seu art. 174,

53 Organizações não governamentais, sem fins lucrativos, que tem por objetivo gerar serviços de caráter público.
54SLOMSKI, Valmor. Controladoria e Governança na Gestão Pública. São Paulo:Atlas, 2005, p. 42.
55 REZENDE, Denis Alcides e CASTOR, Belmiro Valverde. Op. cit.
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concede ao município a competência de estabelecer o Plano Diretor e em seu art.

182, parágrafos 2º e 4º, transforma-o em instrumento obrigatório para o município

intervir, objetivando a execução da política urbana, como meio de garantir que sejam

respeitadas as funções da propriedade urbana e, complementarmente, das funções

sociais da cidade.

b) Estrutura do Plano Diretor

De acordo com o art. 40 do Estatuto das Cidades, o Plano Diretor é o

instrumento básico de política de desenvolvimento e expansão urbana,

complementando através do parágrafo primeiro que é parte integrante do processo

de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias

e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.

Comenta ainda o referido estatuto (§§ 2º e 3º) que o Plano Diretor deverá

englobar todo o território do município e a lei que o instituir deve ser revista, pelo

menos, a cada dez anos.

Conforme Slomski56 é no Plano Diretor que está o projeto esperado da

cidade, explicitando os objetivos a serem alcançados, identificando instrumentos

urbanísticos e ações estratégicas que devem ser implementadas, orientando as

prioridades de investimentos da cidade, ou melhor, as obras estruturais que devem

ser realizadas. O Plano Diretor regulamenta os instrumentos criados pelo Estatuto

da Cidade e indica em que lugares da cidade eles podem e devem ser aplicados.

c) Obrigatoriedade de Implementação

De acordo com o art. 41 do Estatuto das Cidades é obrigatório para cidades

com mais de vinte mil habitantes (inc. I); para municípios integrantes de regiões

metropolitanas e aglomerações urbanas (inc. II); onde o poder municipal pretenda

56 SLOMSKI, Valmor. Op. Cit.
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utilizar os instrumentos previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal57 (inc.

III); integrantes de áreas ou especial interesse público (inc. IV); inseridas nas áreas

de influência de empreendimento ou atividades com significativo impacto ambiental

de âmbito regional ou nacional (inc. V).

Conforme a consideração “c” a Resolução nº 09 de 08/07/2006 do Conselho

das Cidades58, incorre em improbidade administrativa, o Prefeito que deixar de

tomar as providências necessárias para garantir que o município, caso esteja

enquadrado nas obrigações previstas do art. 41 do Estatuto das Cidades, tenha o

Plano Diretor aprovado até a data limite (10/10/2006). Convém ressaltar, que o

enquadramento como improbidade administrativa também cabe aos funcionários

públicos que colaboraram para a não aprovação do plano diretor, dentro do prazo

legal. Não menos importante é destacar também, que tal enquadramento se aplica

inclusive aos casos da não atualização dos referidos planos, que, de acordo com o §

3º, art.40 da Lei 10.257/2001, devem ser revistos a cada dez anos.

Resta uma dúvida pairando no ar, que tem a ver com um comentário

mencionado na introdução deste trabalho: será que esta se trata de mais uma lei

brasileira que não pegará? Pode ser que sim, entretanto, convém mencionar que

foram implementadas várias ações, principalmente no campo da orientação e da

conscientização dos gestores59, além do prazo bastante elástico (cinco anos) para

que as medidas para aprovação fossem implementadas.

d) Composição mínima

Com relação à composição mínima do Plano Diretor, o art. 42 do referido

Estatuto menciona: no inciso I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser

aplicado o parcelamento da edificação ou utilização compulsória, considerando a

existência de infra-estrutura e de demanda para utilização na forma do art. 5º desta

57 Segundo a CF/88, art. 182, § 4º: é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para área
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado,
subtilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena...
58 Vide Res. 09 de 08/07/2006, disponível em www.cidades.gov.br.
59 Vide site do Ministério das Cidades: www.cidades.gov.br.
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Lei; no inciso II – disposições requeridas pelos artigos 25 (direito de preempção60),

28 (outorga onerosa61), 29 (alteração de uso do solo62), 32 (operações consorciadas)

e 35 (transferência do direito de construir); e, no inciso III – sistema de

acompanhamento e controle.

Convém ressaltar que o Estatuto das Cidades, em seu artigo 50, fixou um

prazo de cinco anos para os municípios aprovarem os seus planos diretores, caso

estejam enquadrados na obrigação prevista ns incisos I e II do art. 41 desta Lei.

e) Conclusões sobre o Plano Diretor do Município

Resumindo, o Plano Diretor é o instrumento básico da política de

desenvolvimento do Município, tendo como principal finalidade orientar a atuação do

poder público e da iniciativa privada na construção dos espaços: urbano e rural na

oferta dos serviços públicos essenciais, visando assegurar melhores condições de

vida para a população. Devendo ser elaborado por exigência constitucional (art. 182)

e pelo Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001), obrigatório para municípios com mais

de 20.000 hab. (CF/88, art. 182, §1º) e para demais municípios enquadrados através

dos incisos I a V do art. 41 do Estatuto das Cidades. Caso o município, que esteja

inserido nas condições acima mencionadas, não tenha o seu Plano Diretor aprovado

até o dia 10/10/2006, sem prejuízo de punição de outros agentes públicos, o Prefeito

poderá incorrer em crime de improbidade administrativa.

2.3.4.2 Programa de Governo

Programa de governo, de acordo com Slomski63, é o conjunto de propostas e

ações do candidato para determinado pleito eleitoral, devendo ser expresso, de

forma detalhada, no Plano Plurianual. A política é a arte da conversação, em que

60 O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição de imóvel urbano
objeto de alienação onerosa entre particulares.
61 Outorga onerosa - o plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima
do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida por parte do beneficiário.
62 Alteração de uso do solo - o plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida alteração de uso
do solo . mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário
63 SLOMSKI, Valmor. Op. cit.
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vence o pleito eleitoral aquele que tiver os melhores argumentos transmitidos em

seus discursos durante a campanha eleitoral.

Apesar de entender que o Brasil está caminhando para isso, pois o eleitorado

está cada vez mais maduro com relação à democracia, infelizmente, ainda é muito

forte a predominância de vícios como o assistencialismo sobre o conteúdo das

propostas de governo. É muito difícil pensar em democracia quando se está com

carência das necessidades básicas. Por outro lado, acredita-se que no futuro

próximo a essência dos programas de governo será determinante para o sucesso

eleitoral, haja vista que as duas décadas de regime democrático sugerem mudanças

na maturidade da população, levando a crer na possível constatação de que o

assistencialismo leva à eterna dependência, ao contrário de políticas que realmente

promove o desenvolvimento tanto local como regional.

2.3.4.3 Plano Plurianual - PPA

A Constituição de 1988, no art. 165, expressa que leis de iniciativa do Poder

Executivo estabelecerão: I – o plano prurianual; II – as diretrizes orçamentárias; III –

os orçamentos anuais. Em seu parágrafo primeiro deixa claro que a lei que instituir o

plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e

metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

O Plano Plurianual (PPA), na concepção de Slomski, é o programa de

governo, aquele dito no calor da campanha eleitoral, agora expresso em programa,

com objetivos, com a definição do órgão responsável por sua execução e eventuais

parcerias. Com valores propostos para o quadriênio, indicando-se a fonte dos

recursos e as categorias econômicas da despesa que fará frente ao atendimento

daquele programa, com metas a serem alcançadas e indicadores para aferição do

atingimento da meta. Para tanto, faz-se necessário o conhecimento completo da

máquina administrativa que o gestor assumirá ao candidatar-se a um pleito eleitoral,

para que, ao formular seu programa de governo, possa delimitar claramente quais

serão as promessas a serem formuladas no calor da campanha eleitoral, que sejam

factíveis de serem atendidas quando da elaboração do Plano Plurianual, para os três
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anos do seu mandato, haja vista que o gestor, cumprirá o último ano do Plano

Plurianual estabelecido pelo seu antecessor e deixará planejado o primeiro ano de

seu sucessor.

Para Andrade64, o Plano Plurianual (PPA) é o instrumento que estabelece as

diretrizes, os objetivos e as metas para as despesas de capital65 e para as relativas

aos programas de duração continuada, sendo a iniciativa do Projeto de Lei do Poder

Executivo, ressaltando a grande responsabilidade sobre o planejamento plurianual

de todos os órgãos que compõem a Administração. Seu envio à Câmara deverá ser

feito até 31 de agosto do primeiro mandato e devolvido para sanção do Poder

Executivo até o final da segunda Seção Legislativa, ou seja, 31 de dezembro.

Como principais recomendações do Ministério66 do Planejamento para os

municípios, quando da elaboração do plano plurianual, podem ser citadas:

• envolver sempre que possível todos os órgãos da Prefeitura, que deverão

acolher também informações do órgãos técnicos (Institutos de Pesquisa,

estudos em geral), além de pareceres técnicos, recomendações e estudos

dos Tribunais de Contas;

• promover condições para que sejam levadas em considerações as

principais questões colocadas pelos cidadãos, de maneira que o plano seja

um instrumento que atenda às demandas da sociedade;

• constituir um Núcleo Coordenador, articulado com as áreas de contabilidade

e controle, para que as informações sejam disponibilizadas;

• apresentar durante o processo de elaboração do plano, todos os montantes

de receitas e despesas, a preços atuais, com a finalidade de facilitar a

compreensão do público interno e externo;

64 ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade Pública na Gestão Municipal: novos métodos após a LC nº
101/00 e as classificações contábeis advindas da SOF e STN. São Paulo: Atlas, 2002.
65 Define-se despesa de capital como o grupo de despesas que contribui para formar um bem de capital ou
acrescentar valor a um bem já existente, mediante aquisições ou incorporações entre entidades do setor público
para o setor privado, ou seja, com o propósito de formar e/ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras
ações, o planejamento e a execução de obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente, título
representativo do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de dívida e
concessões de empréstimos.
66 Manual de Elaboração – passo a passo da elaboração do PPA para Municípios. Disponível em
www.planejamento.gov.br. Acesso em 15 nov. 2006.
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• buscar a compatibilidade entre a orientação estratégica do governo, as

possibilidades financeiras do município e a capacidade operacional dos

diversos órgãos/entidades municipais;

•definir normas para a gestão do plano e atribuir responsabilidades, uma vez

que o monitoramento e a avaliação do plano, bem como suas eventuais

revisões constituem um aprendizado precioso para elaboração dos planos

subseqüentes;

• cuidar para que cada programa seja monitorado e avaliado pelos gerentes

responsáveis pela gestão destes programas;

• elaborar uma base estratégica, coordenada pela UC (Unidade de

coordenação), compreendendo uma avaliação da situação atual e

perspectivas para a ação municipal, com o objetivo de subsidiar a definição

da orientação estratégica do governo;

• definir programas que integrarão o PPA, podendo ser finalísticos67 ou de

apoio administrativo68, através de levantamento por órgão/entidade, das

ações em andamento e das novas ações propostas, servindo como um dos

insumos para que o Prefeito possa definir sua orientação estratégica.

Como principais objetivos do PPA, o Ministério do Planejamento relaciona:
- definir com clareza, as metas e prioridades da administração, bem como os

resultados esperados;

- organizar, em Programas, as ações de que resulte oferta de bens ou serviços que

atendam demandas da sociedade;

- estabelecer a necessária relação entre os Programas a serem desenvolvidos e a

orientação estratégica de governo;

- nortear a alocação de recursos nos orçamentos anuais, compatível com as metas e

recursos do Plano;

- facilitar o gerenciamento das ações do governo, atribuindo responsabilidade pelo

monitoramento destas ações e pelos resultados obtidos;

- integrar ações desenvolvidas pela União, Estado e governo local;

- estimular parcerias com entidades privadas, na busca de fontes alternativas para o

financiamento dos programas;

- explicitar, quando couber, a distribuição regional das metas e gastos do governo;

67 Programas finalísticos – resultam em bens e serviços ofertados diretamente à população.
68 Programas de apoio administrativo – contemplam as despesas de natureza tipicamente administrativa, que
embora contribuam para a consecução dos objetivos dos outros programas , não são passíveis de apropriação a
estes programas.
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- dar transparência à aplicação de recursos e aos resultados obtidos.

Como complementação às recomendações do Ministério do Planejamento,

pode-se incrementar algumas determinações explicitadas pelo Tribunal de Contas

do Estado de Pernambuco, através do Guia do TCE/PE69, de acordo com o que

segue:

• a Lei do PPA deve estabelecer de forma regionalizada, as diretrizes,

objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e

para as relativas aos programas de duração continuada;

• o PPA não deve conter apenas as despesas de capital destinadas à

execução de investimentos, mas também as relativas à manutenção de

serviços essenciais (CF/88, art. 165, §1º; CE/89, art. 123, §1º);

• a execução de investimentos que se prolonguem além de um exercício

financeiro deve constar do Plano Plurianual ou em lei que autorize a inclusão,

sob pena de crime de responsabilidade (CF/88, art.167, §1º; CE/89., art. 128,

§1º);

•o projeto de lei relativo ao PPA deve ser encaminhado até o dia 1º de agosto

do primeiro exercício financeiro, e devolvido para sanção até 15 de setembro

do mesmo ano (EC nº 22, de 22 de janeiro de 2003, art. 124);

•as ações de criação, ou aperfeiçoamento da ação governamental devem ser

compatíveis com o PPA (LC nº 101/00, art. 16, inc. II).

O referido Guia ressalta ainda que, como não foi aprovada a Lei

Complementar conforme determina a CF/88 (art. 165, §9º), não existe modelo oficial

para apresentação do PPA, portanto, cada entidade governamental terá que criar o

seu próprio modelo, observando as determinações contidas na Constituição Federal

de 1988 e na Constituição Estadual de Pernambuco de 1989.

69 Guia de Orientação aos Novos Gestores , publicada pelo TCE/PE em janeiro de 2005, p.24.
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2.3.4.4 Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

As diretrizes podem ser entendidas, de acordo com Slomski70, como as linhas

reguladoras ou o conjunto de instruções ou indicações para se tratar e levar a termo

um programa, um plano ou uma ação. Com base no Plano Plurianual, o governo

escreverá e enviará para o Poder Legislativo o projeto de Lei de Diretrizes

Orçamentárias (LDO) que compreenderá as metas e prioridades da administração

pública federal (estadual, distrital e/ou municipal), incluindo as despesas de capital

para o exercício financeiro subseqüente. A Lei que institui o Plano Plurianual define

programas, objetivos e metas para o quadriênio, cabendo desta forma à LDO definir,

com base no PPA, quais serão as metas que serão desenvolvidas no exercício

financeiro subseqüente.

De acordo com a CF/88 (art. 165, § 2º):
A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da

administração pública federal71, incluindo as despesas de capital para o exercício

financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá

sobre as alterações na legislação tributária72 e estabelecerá a política de aplicação

das agências financeiras oficiais de fomento73.

Andrade74 acrescenta que, com a entrada em vigor da Lei Complementar nº

101/00, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO passou

exaltar:
equilíbrio entre receitas e despesas; critérios e formas de limitação de empenhos,

visando o cumprimento de metas fiscais e do resultado primário e nominal, além de

direcionar formas e limites de gastos com o pessoal, limites de dívida de uso da

reserva de contingência75, avaliação dos passivos contingentes e outros riscos

capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas , e a inclusão de anexos de Metas

Fiscais e Riscos Fiscais para municípios com população acima de 50.000 habitantes.

70 SLOMSKI, Valmor. Op. cit.
71 De acordo com o Guia do TCE/PE no ano em que o PPA for elaborado, ou seja no primeiro ano do mandato
do Prefeito, as prioridades e metas constarão excepcionalmente no próprio PPA, nos anos seguintes serão
definidas na LDO, baseadas no PPA.
72 O Guia do TCE/PE exprime que a LDO deve determinar a forma e a criação de ou modificação de incentivos
fiscal ou financeiro relacionado com tributo.
73 No caso da União seriam por exemplo o Banco do Nordeste – BNB e o Banco Nacional de Desenvolvimento –
BNDES.
74ANDRADE, Nilton de Aquino. Op. cit.
75 Reserva de contingência é uma espécie de poupança destinada a cobrir despesas que poderão ou não suceder,
em virtude de condições imprevistas ou inesperadas
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O Guia do TCE/PE76 especifica que no anexo de metas fiscais deverão ser

estabelecidas as metas anuais relativas a receitas, despesas, resultados nominal

primário e montante da dívida pública a ser observado no exercício financeiro a que

se refere, além de sinalizar com metas fiscais para os dois exercícios seguintes.

Complementando que deverá conter ainda:
a) Avaliação do Cumprimento das metas (Fiscais) relativa ao ano anterior;

b) Demonstrativos das metas anuais, instruído com memória e metodologia de

cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas

nos três exercícios anteriores;

c) Evolução do patrimônio líquido (g. n.), nos três últimos exercícios, destacando a

origem e a aplicação dos recursos com a alienação de ativos.

d) Avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes geral e de previdência

social e próprio dos servidores públicos;

e) Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem

de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Com relação aos Riscos Fiscais, o referido Guia menciona que é neste anexo

onde deverão ser avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de

afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se

concretize.

Para Andrade, apesar dos municípios com menos de 50.000 hab. estarem

dispensados de incluir na LDO os anexos elencados acima, não são dispensados de

emitir relatórios de gestão fiscal semestralmente, lembrando ainda que o envio da

LDO à Câmara deverá ser feito até o dia 15 de abril de cada ano, mesmo que a Lei

Orgânica do Município exprima prazos diferentes, haja vista que o mesmo não é

competente para legislar sobre prazos da LDO.

2.3.4.5 Lei de Orçamento Anual - LOA

O gestor público, ao candidatar-se, profere discursos enunciando o seu

programa de governo, uma vez eleito, escreve o PPA, com base nele redige a LDO

e com base nela a Lei de Orçamento, podendo ainda, mesmo durante o exercício,

76 Op. cit.
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ajustá-la por meio de créditos adicionais, suplementares, especiais e/ou

extraordinários.

O § 5º do art. 165 da CF/1988 estabelece que a Lei Orçamentária Anual

(LOA) compreenderá:
I - o orçamento anual fiscal referente aos Poderes da União, do Estado, do Distrito

Federal e / ou do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta

e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – o orçamento de investimentos das empresas em que a União, o Estado, o Distrito

Federal ou o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social

com direito a voto;

III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela

vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações

instituídos e mantidos pelo Poder Público.

A LOA, conforme Andrade77, é uma lei especial que contem a discriminação

da receita e da despesa pública, de forma a evidenciar a política econômica

financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da

unidade78, universalidade79 e anuidade80.

O orçamento público, para Andrade, é a materialização do planejamento do

Estado, expressando seus programas de atuação, discriminando a origem dos

recursos e o montante dos dispêndios, visando a consecução dos objetivos e metas

preestabelecidos. Hoje denominado de orçamento-programa, considera todos os

custos dos programas e ações, sem perder de vista sua estrutura voltada para os

aspectos administrativos e de planejamento, norteados pelo seu principal critério de

classificação81. Além da discriminação das despesas, demonstrando em quê e para

quê serão despendidos os recursos, discrimina ainda quem será o responsável pela

execução de seus programas. Enquanto o planejamento se inicia pelo programa

plurianual, o orçamento detalha cada uma de suas etapas dentro de um período de

77 ANDRADE, Nilton de Aquino. Op. cit.
78 Princípio da unidade – o orçamento público deve ser uno, ou seja , cada unidade governamental deve possuir
apenas um orçamento.
79 Princípio da universalidade – o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas.
80 Princípio da anuidade - o orçamento público deve ser elaborado e autorizado para um período determinado.
Geralmente de um ano.
81 Hoje delimitada em institucional, funcional, programática e natureza da despesa.
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tempo, que no caso do Brasil corresponde ao ano civil ou financeiro que vai de 1º de

janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

Faz-se necessário, de acordo com Slomski82, que a Lei de Orçamento deixe

de ser autorizativa para ser executiva, uma vez que só entra na LOA aquilo que

esteja previsto no PPA, uma vez entendido como prioritário na LDO. Entretanto,

observa-se, no final do exercício que muito daquilo que estava fixado não foi

executado, gerando desta forma, uma assimetria informacional inexplicável ao

cidadão comum, uma vez que o orçamento prevê a receita e fixa as despesas em

igual montante, não havendo explicação plausível para o não cumprimento daquilo

que havia sido fixado no orçamento, como despesas a ser realizada no exercício.

Slomski comenta, ainda, que no passado era praticamente impossível

planejar em função do processo inflacionário elevado, contudo, com mais de uma

década de calmaria inflacionária, atualmente não existem razões para elaboração de

peças orçamentárias não executáveis em pelo menos 90% daquilo que fora previsto.

Neste sentido ressalta a necessidade de se avançar na discussão e implementação

de políticas públicas, incentivando-se a formação de executivos públicos que

estejam preparados para o desenvolvimento de processos de planejamentos

públicos capazes de refletir a realidade econômica e financeira do ente e que o

orçamento deixe de ser uma peça de ficção e seja, sim, um instrumento de gestão

pública.

Convém ressaltar, que apesar do orçamento possuir atualmente caráter

autorizativo, isto é, o governo não é obrigado a seguir a lei aprovada pelos

congressistas, tendo apenas a obrigação de não ultrapassar o teto de gastos com os

programas constantes na Lei, encontra-se em tramitação na câmara dos deputados,

Proposta de Emenda Constitucional de nº. 565/06 (PEC 565/06, originária da PEC

22/2000 de autoria do Senador Antônio Carlos Magalhães), que na prática institui o

orçamento impositivo no plano federal. A proposta estabelece que o presidente pode

ser processado por crime de responsabilidade caso não cumpra o orçamento

aprovado.

82 SLOMSKI, Valmor. Op. cit.
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2.3.4.6 Conclusões sobre o Planejamento Municipal

Em síntese, pode-se dizer que o planejamento estratégico é a idealização de

realizações, com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento harmônico do Município,

identificando as vocações locais e regionais; estabelecendo regras de ocupação do

solo; definindo as principais estratégias e políticas a serem implementadas, sem

desconsiderar a cooperação dos demais níveis federativos; explicitando as

restrições, proibições e limitações com vista à melhoria na qualidade de vida dos

seus munícipes; conciliando questões técnicas e políticas; abordando temas

econômicos, sociais, culturais e territoriais; envolvendo a participação ativa da

coletividade; e, por fim, buscando um modelo organizacional em que o poder

público, as empresas privadas e as organizações do terceiro setor possam contribuir

de maneira integrada, em benefício da coletividade.

Em termos práticos, o Planejamento Municipal é constituído pelo tripé de

instrumentos composto: pelo Plano Plurianual - PPA, que estabelece as diretrizes,

os objetivo e as metas para as despesas de capital e as relativas aos programas de

duração continuada, bem como, os órgãos responsáveis por sua execução, tendo

em vista o quadriênio formado pelos três últimos anos da atual gestão, acrescido do

primeiro ano do próximo mandato; pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, que

é o conjunto de instruções ou indicações para se levar a termo um programa, um

plano ou uma ação, e compreenderá as metas e prioridades da Administração,

incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente; e, pela Lei

do Orçamento Anual – LOA, que é uma lei especial que contém a discriminação da

receita e da despesa pública, de forma a evidenciar a política econômica financeira e

o programa de trabalho do governo, em cada exercício financeiro. Este tripé, além

da compatibilidade entre si, deve estar plenamente integrado ao Plano Diretor

Municipal, que é o instrumento básico legal de orientação política de

desenvolvimento do Município, que deverá ser obrigatoriamente atualizado a cada

dez anos.
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3. RECURSOS PÚBLICOS

Neste capítulo serão analisados os recursos públicos, das entidades

governamentais e/ou não governamentais, que se compõem do tripé: recursos

humanos, recursos financeiros e recursos físicos, bem como a gestão destes

recursos quando é de boa qualidade, melhores são os resultados para a população

beneficiada.

3.1 RECURSOS HUMANOS

Para Slomski83 , pensar na gestão da coisa pública é sinônimo de pensar em

pessoas, em servidores, em profissionais de alto padrão, em suma, em recursos

públicos. Complementa, que para o Gestor público obter sucesso é preciso que ele

conheça quem são, quantos são, quais são suas habilidades e quais são suas

aspirações em relação ao ente para o qual trabalha e dedica o seu tempo e seus

pensamentos.

Sua experiência com servidores públicos contradiz a de outros autores, que

os classifica como pregos sem cabeça, fácil de entrar e difícil de tirar. Pelo contrário,

afirma ele que, assim como empregados de qualquer empresa privada, o servidor

público precisa de comando e, quando encontra um gestor com capacidade de

gerência, com recursos físicos e financeiros, certamente realizará suas atividades

com eficácia e eficiência. Admite, no entanto, que em algumas situações, o Gestor

precisa se utilizar de recursos disponíveis para, quando for o caso, demitir aquele

servidor que for relapso e descompromissado com a coisa pública.

83 SLOMSKI, Valmor. Controladoria e Governança na Gestão Pública. São Paulo: Atlas, 2005, p.50.

http://www.getpdf.com


53

3.2 RECURSOS FINANCEIROS

Slomski84 define recursos financeiros como todo aquele dinheiro pertencente

à entidade pública, quer tenha sido arrecadado no exercício financeiro anterior ou no

vigente, que serve para fazer frente aos compromissos financeiros desta entidade.

Na contabilidade pública orçamentária são apresentados como receitas

orçamentárias arrecadadas e como ativo financeiro em contas do disponível.

Comenta ainda que a CF/88 estabelece que quem tem renda pagará imposto de

renda, quem tem carro pagará Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor e

assim por diante.

3.2.1 – Receitas Municipais

O Guia da FAMURS85 define receita pública como o conjunto de recursos

financeiros que entram para os cofres estatais, provenientes de quaisquer fontes, a

fim de acorrer às despesas orçamentárias e adicionais do orçamento.

Como principais tipos de receitas do orçamento, o referido Guia traz a

seguinte discriminação:

a) Receitas Correntes: aquelas oriundas de tributos, de contribuições, do

patrimônio, de atividades agropecuárias, de atividades industriais, de serviços e

ainda as provenientes de recursos financeiros de Direito público ou privado, quando

destinadas a atender despesas classificadas em despesas correntes (Lei nº

4.320/64, art. 11, §1º).

a1) Receita Tributária: aquela proveniente de impostos (IPTU, ISS e

ITBI), taxas (concessão de alvarás, coleta de lixo, iluminação pública,

etc.), e contribuições de sua competência (contribuição de melhoria em

decorrência de obras públicas);

a2) Receitas de Contribuições: provenientes de contribuições sociais e

econômicas de sua competência;

84 Idem.
85 Guia do Administrador Público: orientações e procedimentos para uma gestão eficiente/org. FAMURS.
Porto Alegre: Mercado Aberto / FAMURS, 2001, p. 334.
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a3) Receita Patrimonial: refere-se ao resultado financeiro da fruição do

patrimônio, seja decorrente de bens mobiliários ou imobiliários, seja

advinda de participação societária, seja oriunda de superávits apurados

nas operações de alienações de bens patrimoniais;

a4) Receita Agropecuária: é a aquela proveniente de atividades ou

exploração agropecuária, com relação à produção vegetal e animal e

seus derivados, bem como atividades de beneficiamento ou

transformação desses produtos;

a5) Receita Industrial: oriundas de atividades industriais exploradas

pelo Município ou por outra entidade governamental;

a6) Receita de Serviços: aquela proveniente da prestação de serviços

de comércio, transporte, comunicações, serviços hospitalares, etc.;

a7) Transferências Correntes86: provenientes de recursos financeiros

recebidos de outras pessoas de Direito público ou privado, quando

destinadas a atender despesas de manutenção e funcionamento,

conforme condições estabelecidas pela entidade repassadora, ou pela

própria administração da entidade, de acordo com suas necessidades.

b) Outras Receitas Correntes: aquelas oriundas de multas, juros de mora,

indenizações e restituições, receita da cobrança da dívida ativa e outras.

c) Receitas de Capital: aquelas provenientes da realização de recursos

financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão em espécie de bens e

direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privados

destinados a atender despesas classificáveis como Despesas de Capital e, ainda o

superávit do Orçamento Corrente (Lei 4.320/64, art. 11, § 2º).

86 As transferências de outras pessoas de direito público no caso dos Municípios divide-se em:
a) Transferências Estaduais: IPVA, que tem como fato gerador a propriedade de veículos automotores (CF/88,
art. 158, III); ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de competências dos Estados e do
Distrito Federal (CF/88, art. 155, II), que repassam aos Municípios percentual do produto arrecadado, que varia
com a legislação estadual.
b) Transferências Federais: ITR, Imposto Territorial Rural, cabendo a arrecadação à União (CF/88, art. 153, VI)
que deverá repassar a metade do valor arrecadado aos Municípios em que se situam os imóveis rurais tributados
(CF/88, art. 158, II); IR, Imposto de Renda, de competência da União, pertencendo ao Município o Imposto de
Renda que incidir sobre os rendimentos pagos a qualquer título pela administração direta, sendo obrigatória a sua
retenção pela fonte pagadora e extensivo às suas autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Município
(CF/88, art. 153, §. 2º,II); FPM, Fundo de Participação dos Municípios é uma transferência constitucional
(CF/88, art. 159, I, b), composto de 22,50% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos
Industrializados. Seu repasse ao município é feito e acordo com o número de habitantes, através de uma tabela
de coeficientes que variam de 0,6 (até 10.188 hab.) a 4,0 (acima de 156.000hab.), conforme Lei nº 5.172/66 e DL
nº 1.881/81.
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c1) Operação de Crédito: oriundas da constituição de dívidas, todo

empréstimo vinculado a obras e serviço públicos é uma receita de

capital;

c2) Alienação de bens: receitas provenientes da conversão em espécie

de bens e direitos;

c3) Amortização de empréstimos: receitas de capital, através dos quais

se recebem valores entregues anteriormente por empréstimos a outras

entidades de direito público;

c4) Transferências de Capital: recursos recebidos de outras pessoas de

Direito público ou privado, destinados a atender despesas classificadas

como Despesas de Capital;

c5) Outras Receitas de Capital: receitas que constituirão uma

classificação genérica não enquadrável nas fontes anteriores.

3.3 RECURSOS FÍSICOS (BENS PÚBLICOS)

Os recursos físicos, nas entidades públicas, compõem-se dos bens de uso

especial, dos bens dominiais e dos bens de uso comum.

Meirelles87 define bens públicos como todas as coisas, corpóreas ou

incorpóreas, imóveis, móveis e semoventes, créditos, direitos e ações, que

pertençam, a qualquer título, às entidades estatais, autárquicas, fundacionais e

empresas governamentais.

3.3.1 Classificação dos Bens Públicos

Os bens públicos, segundo a concepção de Slomski88, se classificam

conforme o seguinte:

a) Bens de Uso Especial (Patrimônio Administrativo) - são bens de uso

especial todos os utilizados pela administração pública para o desempenho de suas

atividades. São os que se destinam especialmente à execução dos serviços púbicos

87 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29 ed. - São Paulo: Malheiros, 2004 (p.496).
88 SLOMSKI, Valmor. Op. cit.
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e, por isso mesmo, são considerados como instrumentos desses serviços, tais como:

escolas, hospitais, automóveis, etc;

b) Bens Dominiais (Patrimônio Disponível) - são todos aqueles que deixaram

de ser de uso especial, bem como as terras devolutas, as ilhas, as águas pluviais

represadas em barragens e hidrelétricas, as jazidas minerais, arqueológicas e

paleontológicas;

c) Bens de Uso Comum - são aqueles móveis e imóveis destinados, pela

natureza e pela lei, ao uso de todas as pessoas indistintamente, não se exigindo

nenhuma formalidade (autorização ou permissão) para o seu usufruto89.

Dividem-se em:

c1) Bens de Uso Comum Naturais – são todos os bens naturais

pertencentes à União. Podem ser citados: mares, rios e lagos;

c2) Bens de Uso Comum, construídos pela Administração – são todos

os bens construídos pela administração pública, têm-se as estradas, os

lagos provenientes da construção de barragens, ruas, praças, jardins,

áreas de lazer, caminhos públicos.

Com relação ao foco deste trabalho estão envolvidas as questões ligadas à

construção e manutenção de bens de uso especial (prédios públicos: escolas,

unidades de saúde, bibliotecas, mercados públicos, prefeituras, secretarias, etc.) e

de bens de uso comum, construídos pela Administração (estradas, barragens, ruas,

praças, etc..) dentro do contexto do planejamento estratégico municipal.

89 Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, edição de 07 nov. 2002. Disponível em
www.tce.mg.gov.br/revista. Acesso em 23 mar. 2006.

http://www.tce.mg.gov.br/revista.
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4. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO

De acordo com Meireles90 o prefeito possui atribuições políticas e

administrativas típicas e próprias do cargo. No que diz respeito às atribuições

políticas, o prefeito age com natural discricionariedade em atendimento ao interesse

público e promoção do desenvolvimento integral do Município, podendo-se dizer que

tais atribuições são consubstanciadas em atos de governo, inerentes às funções de

comando do Executivo, expressando-se na condução dos negócios públicos locais,

no planejamento das atividades, obras e serviços municipais; na apresentação de

proposições e projetos de lei à Câmara de vereadores; na sanção, promulgação e

veto de projetos de lei; na elaboração da proposta orçamentária; na expedição de

decretos regulamentares e demais atuações de caráter governamental.

Com relação às atribuições administrativas, de acordo com o autor, os atos

do prefeito são do tipo vinculado, ou seja, segundo as explícitas imposições da lei,

sendo caracterizadas pela execução das leis em geral e pela realização de

atividades materiais locais, traduzidas em atos administrativos como despachos em

geral e em fatos administrativos como execução de obras e serviços. Expressam-se

em instrumentos formais, unilaterais ou bilaterais como atos e contratos, e em

execução de projetos, devidamente aprovados pelos órgãos competentes.

Como principais atribuições do prefeito no desempenho do governo local,

Meirelles91 relaciona:

a) Representação do Município – em qualquer ato civil ou administrativo a

assinatura do chefe do Executivo local vincula o Município como credor ou

devedor da prestação objetiva, haja vista que o prefeito, como chefe da

Administração local, a representa sob os aspectos jurídicos, administrativo

e social.

b) Sanção, promulgação, publicação e veto de leis - sanção é o ato de

aprovação do projeto de lei pelo Executivo; promulgação trata da

90 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14a ed. São Paulo: Malheiros. 2006.
91 Idem (p. 719).
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declaração solene da existência da lei pelo chefe do Executivo ou pelo

Presidente da Câmara; publicação é o ato pelo qual se dá conhecimento

da nova lei aos seus destinatários, para que a cumpram a partir do

momento fixado para sua vigência e finalmente veto, é a oposição formal

do Executivo ao projeto de lei aprovado pelo Legislativo.

c) Execução de leis e de outras normas – incube ao prefeito executar e fazer

cumprir as leis e outras normas legais, estando implícito o poder-dever de

fiscalizar e punir disciplinarmente os infratores, bem como recorrer ao

judiciário para assegurar o cumprimento de suas determinações legais.

d) Expedições de decretos e outros atos administrativos – compete ao

prefeito, privativamente, expedir decretos e, concorrentemente com as

demais autoridades executivas, editar outros atos administrativos, tais

como portarias, instruções, circulares, ordem de serviço, despachos.

e) Apresentação de projeto de lei – o prefeito tem competência para

concorrente com a da Mesa, das comissões, dos vereadores e agora, da

população, para apresentação de projetos de lei à Câmara e competência

exclusiva nos casos em que tratam sobre a criação, estruturação e

atribuição das secretarias, órgãos e entidades da Administração Pública

Municipal, bem como sobre a criação de cargos, funções ou empregos

públicos na Administração direta e autarquias; fixação e aumento de sua

remuneração; o regime jurídico dos servidores municipais; e o plano

plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos

suplementares e especiais.

f) Administração do patrimônio municipal – cabe ao prefeito a administração

de todo o patrimônio municipal, entendendo-se por patrimônio municipal

não só seus bens corpóreos (imóveis, móveis semoventes), como também

os incorpóreos suscetíveis de valor econômico ou espiritual, como valores

históricos, artísticos e culturais (vide demais comentários no item 4.1,

adiante).

g) Abertura de créditos - cabe ao prefeito dar fiel execução do orçamento,

entretanto, existem situações que o obriga a recorrer a outras fontes de

recursos financeiros para atender a gastos não previstos ou excedentes da

previsão orçamentária.
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h) Arrecadação, guarda e aplicação da receita municipal – entendendo por

receita os recursos auferidos de todas as suas fontes produtivas, enquanto

que rendas são apenas os recursos provenientes de tributo e da

exploração dos bens patrimoniais da entidade pública. Arrecadação dos

recursos financeiros tem por mira diretamente as rendas previstas no

orçamento, que é o instrumento legal que estima a receita e fixa a

despesa. A aplicação da receita compete ao prefeito em estrita

observação do disposto no orçamento, pois toda verba pública tem

destinação orçamentária certa e não poderá ser aplicada em qualquer

outro pagamento, sem que o responsável incorra no crime de desvio de

verba.

i) Execução de obras e serviços – além de planejar, o prefeito tem por

missão a de realizar. A execução de obras e serviços públicos se trata de

uma atividade sujeita, em sua plenitude à direção do prefeito, sem

interferência da Câmara, podendo ser executada por órgãos da Prefeitura,

centralizados ou descentralizados92 ou por particulares contratados. A

superintendência, fiscalização e controle da execução por conta do

prefeito que para isso, dispõe de poderes para exigir a observância das

leis , regulamentos e (vide item 4.2, adiante).

j) Decretação de desapropriações – ao prefeito cabe realizar as

desapropriações necessárias ao Município, nos termos da legislação

federal que as rege (Decreto-lei 3.365, de 21.6.1941, complementado pela

Lei 4.132, de 10.9.1962) que dispõe sobre expropriações por interesse

social. O decreto expropriatório deverá identificar o bem, indicar seu

destino, apontar o dispositivo legal em que se enquadra a desapropriação

e nomear o expropriado e o destinatário do bem, que tanto pode ser o

Município como suas autarquias, entidades estatais, paraestatais ou

concessionários de serviços públicos locais. O que não se permite é a

desapropriação para particulares, salvo a transferência de áreas para

localização de indústrias em núcleo industrial, com projeto de urbanização

devidamente aprovado por lei para que se enquadre no permissivo legal

92 Entenda-se por órgão descentralizados da Prefeitura: autarquias, fundações criadas pelo Município, empresas
estatais (empresas públicas, sociedades de economia mista) ou ainda delegados do Poder Público
(concessionários, permissionários, autorizatários).
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federal (Decreto-lei 3.365, de 1941, art. 5º, “i”). Declarada a

desapropriação, o destinatário poderá promovê-la amigável ou

judicialmente, pagando a indenização devida. A Lei Complementar nº 101,

de 4.5.2000 (LRF), estabelece em seu art. 46 que é nulo de pleno direito

ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento do

disposto no §3º do art. 182 da CF/88 ou prévio disposto judicial do valor da

indenização.

k) Prestação de contas e relatório da Administração – o prefeito tem o dever

de prestar contas de sua gestão financeira e orçamentária anual à

Câmara, bem como de relatar sua administração ao término de cada

exercício e ao final de seu mandato.

l) Comparecimento e informações à Câmara – algumas leis orgânicas

impõem ao prefeito o dever de pessoalmente comparecer perante a

Câmara de Vereadores para prestar esclarecimentos, quando para isso for

convocado.

m) Convocação extraordinária da Câmara – as leis orgânicas dos municípios

normalmente atribuem competência ao prefeito para convocação

extraordinária da Câmara, mas mesmo no caso que essa atribuição seja

omitida, pode o chefe do Executivo exercê-la para a votação de matéria

urgente e de interesse público.

n) Imposição de penalidades administrativas – competindo ao prefeito dar

execução às leis, atos e contratos municipais, cabe-lhe,

conseqüentemente, aplicar as respectivas sanções administrativas aos

infratores e promover a cobrança de multas que se converterem em dívida

ativa do Município.

o) Execução da dívida ativa – a cobrança deste tipo de dívida deve ser

promovida pelo prefeito, através de procuradores da Municipalidade,

independentemente de autorização especial da Câmara.

p) Organização e direção do funcionalismo – compete ao prefeito, como

chefe do Executivo, propor à Câmara a organização do quadro de

servidores da Prefeitura, ou seja, a criação e extinção de cargos, os

vencimentos e vantagens, bem como nomear, promover, movimentar e

punir seus integrantes.
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q) Despacho do expediente – ao prefeito compete despachar com presteza, o

expediente que lhe é encaminhado, sobre todos os assuntos

administrativos do Município.

r) Publicação dos atos oficiais – incube ao prefeito dar publicidade não só ás

leis municipais, mas a todos os atos oficiais da Prefeitura de interesse dos

munícipes, e tais são os decretos, as portarias, as resoluções, os

despachos que contenham disposições de caráter externo, bem como o

orçamento, as tabelas de tributos, os lançamentos de cada exercício e,

mensalmente, o balancete da receita e da despesa e a relação dos

pagamentos efetuados.

s) Gestão documental e expedição de certidões – é dever do Poder Público,

de acordo com a lei 8.159, de 8.1.1991, a gestão documental e a proteção

especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à

administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elemento

de prova e informação.

t) Representação a outras autoridades – as leis orgânicas em geral

consignavam em destaque a competência do prefeito para dirigir

representação escrita às autoridades federais e estaduais, solicitando

providências ou sugerindo medidas de interesse local, mas da

competência de órgãos estranhos ao governo do Município. Meirelles93

entende que a inserção de tal atribuição se afigura desnecessária uma vez

que já está contida, implicitamente, no poder genérico de representar

juridicamente o Município. É dever do prefeito comunicar ás autoridades

federais e estaduais, ato ou conduta irregular de funcionários ou

autoridades que estejam prejudicando a Administração local, ou

contrariando os legítimos interesses municipais. Como responsável pelo

bom andamento dos negócios locais e pela satisfação das necessidades

coletivas da comunidade em nome da qual administra, o chefe do

Executivo Municipal é a autoridade categorizada para pleitear junto às

demais do Estado ou da União a adoção de medidas e providências que

venham ao encontro das justas aspirações dos munícipes ou que sejam

necessárias à complementação do seu plano de governo.

93 Op. cit.
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u) Execução e atribuições delegadas – a União e o Estado–membro podem

delegar certas atribuições ao prefeito, compatíveis com o cargo e que,

embora federais e estaduais, se desenvolvam no Município. Entretanto, o

prefeito, como chefe do Executivo Municipal não tem obrigação

constitucional alguma de aceitar tais delegações, podendo recebê-las, por

espírito de colaboração com as autoridades delegantes federais ou

estaduais, ou recusá-las antes e durante sua execução, se considerá-las

prejudiciais ao exercício de seu cargo ou aos interesses do Município.

v) Requisição de força policial - as ordens e determinações legais do prefeito

devem ser cumpridas por seus subordinados e respeitadas pelos

munícipes. Quando resistidas por particulares, pode o prefeito requisitar a

força policial necessária para assegurar a prática dos atos de sua

administração.

Com vista no foco deste trabalho, serão desenvolvidas, adiante, apenas as

seguintes atribuições: f) administração do patrimônio municipal e i) execução de

obras e serviços.

4.1 ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

De acordo com Meirelles94 todo patrimônio municipal95 fica sob a

administração do prefeito e, nesse sentido, cabe ao mesmo zelar pela conservação

e regular utilização dos bens materiais da Comunidade, como também por seus

valores históricos, artístico e culturais; sendo certamente, o patrimônio material o

que mantêm maior relação direta com a atividade administrativa do prefeito, para

que os bens atendam à sua destinação. Administração, completa o renomado autor,

é conservar, é manter o patrimônio administrado com todas as suas utilidades, ou

melhor, os bens públicos materiais, quer sejam os bens comuns do povo (estradas,

ruas e praças), quer sejam os de uso especial (edifícios e terrenos aplicados a

serviços municipais), quer sejam os dominiais ou disponíveis (ilhas, águas pluviais

94 Op. cit.
95 Meirelles define patrimônio do Município não só como seus bens corpóreos (imóveis, móveis, semoventes),
como também os incorpóreos susceptíveis de valor econômico ou espiritual.
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represadas, jazidas minerais, etc.), devem ser mantidos pelo prefeito em condições

de satisfazer plenamente sua finalidade.

No que diz respeito à alienação, Meirelles argumenta que tal ato não

comporta a atividade administrativa, haja vista que se trata de ato característico do

proprietário, logo, toda vez que o prefeito tiver a intenção de alienar bens municipais

terá que se munir, previamente, de autorização da Câmara, o mesmo valendo para

atos que envolvam renúncia de direitos, perdão de dívidas e outros que impliquem

na diminuição do patrimônio público.

Já a questão da receita de capital obtida com a alienação de bens

patrimoniais móveis e imóveis, pela LC nº. 101, de 4.5.2000 (art. 44), não poderá

ser utilizada como despesas correntes, tendo como única exceção as despesas

relativas aos regimes de previdência social, geral e próprios dos servidores públicos,

sendo para isso necessária previsão legal. Ressaltando-se que a evolução do

patrimônio líquido, incluindo os últimos três anos, deverá constar no Anexo de Metas

Fiscais, que integra a LDO, destacando-se a origem e a aplicação dos recursos

obtidos com a alienação de ativos (art. 4º, §2º, III).

Uma outra questão relevante, no que diz respeito à tarefa de bem administrar

o patrimônio público, é lembrada por Meirelles, quando menciona que o prefeito

deve conhecer o patrimônio administrado. Para isso se faz necessário o

cadastramento, ou seja, a perfeita identificação e relacionamento dos bens, por

meio de registro e inscrições sistematizadas, ou melhor, serviço cadastral e contábil

que permita, em qualquer tempo, o levantamento completo dos bens municipais, que

na contabilidade é denominado de balanço patrimonial96.

No que diz respeito ao patrimônio disponível do Município é muito comum a

falta de títulos de propriedade de imóveis, principalmente terrenos baldios, podendo

o prefeito providenciar a legalização do domínio municipal através de ação de

usucapião conforme dispõe o Código Civil (Lei 10.406/2002, art. 1.238), lembrando

96 Vide art. 105 da Lei 4320 de 17.3.1964.
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que o Registro Imobiliário é necessário apenas para este tipo de patrimônio, sendo

desnecessário para os de uso comum do povo e de uso especial.

Convém lembrar, que para defender e reaver os bens Municipais de quem

injustamente detenha, o prefeito poderá dispor de ações dominiais97 e de interditos

possessórios98, conforme regulamentações expressas no Código Civil de 2002 (art.

1.228 e ss.) e no Código de Processo Civil (art. 990 e ss)

(Inserir comentário sobre os bens públicos que não se sujeitam à ação de

usucapião, quando o particular aciona a justiça com objetivo de posse do referido

bem)

4.2 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Para Meirelles99, com relação à execução de obras e serviços, basicamente,

as atribuições do prefeito resumem-se em três atividades: planejamento,

organização e direção de serviços e obras para o Município e, para isso, dispõe de

poderes relativos a comando, coordenação e controle de todos os

empreendimentos da Prefeitura.

Planejar, para o autor, significa: idealizar realizações, analisando, prevendo e

ponderando os elementos necessários à sua econômica e eficiente execução,

dentro do esquema geral da Administração.

Numa concepção mais moderna, o planejamento envolve também ações que

buscam a efetividade do empreendimento, pois de nada adiantaria uma obra ou

serviço que, apesar de terem sido executados com eficiência e economicidade,

implicassem em pouco ou nenhum benefício para a coletividade.

97 Ações dominiais se resumem em ações do Estado para garantir suas posses, e também ações de
desapropriação.
98 Interditos possessórios são providências judiciais de tutela possessória, adequadas às diferentes hipóteses de
violação da posse. O direito à proteção da posse presente no ordenamento instrumental brasileiro reconhece
como ação de interditos possessórios: o interdito proibitório, o interdito de manutenção de posse e o interdito de
reintegração de posse.
99 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 748.
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O autor ainda complementa, com muita propriedade, que a idéia de

planejamento também envolveria questões de integração e de correlação, entre as

obras e serviços de uma mesma Administração, haja vista que a execução de obras

e serviços dissociados de um plano geral de governo, traria inconveniências pela

ausência de integração com as realizações passadas e pela falta de previsão para o

futuro. Como exemplo ilustrativo para este argumento, pode-se citar as escavações

realizadas em vias recentemente pavimentadas para o assentamento de tubulações

de água e de esgoto. No caso, o planejamento adequado, deveria prever a

pavimentação das ruas, tão somente após a execução dos serviços de implantação

das redes de tubulações relacionadas aos sistemas de abastecimento d’água, de

drenagem de águas pluviais, de esgotamento sanitário, etc...

De acordo com o Guia do TCE/PE100 um bom planejamento de obra inicia-se

pelo levantamento das obras prioritárias e estratégicas para o Município ou Estado,

a partir das principais demandas e deficiências com a participação fundamental da

população.

No que diz respeito à organização, Meirelles101 comenta que organizar é

distribuir funções, atividades e responsabilidades a todos os componentes da

entidade administrativa, de modo a que os trabalhos se realizem com rapidez,

eficiência e economia. Ou seja, estariam aqui envolvidas ações do tipo: definição de

tarefas específicas para os servidores da administração, estabelecimento de linhas

mestras de suas inter-relações e determinação do limite da autoridade de cada um.

Dirigir é definido como: superentender e orientar, complementando que é

indicar aos subordinados as formas mais eficientes e econômicas de realização dos

trabalhos empreendidos.

Comandar, no entanto, define como o ato de expedir ordens e determinação

que levem os subordinados ao objetivo previsto no planejamento administrativo,

sendo realizado por meio de regulamentos, instruções, ordens de serviço e demais

ordens administrativas. Na esfera municipal todas essas atribuições se concentram

100 Guia de Orientação aos Novos Gestores, publicada pelo TCE/PE em janeiro de 2005, p. 126.
101 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 748 a 750.
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nas mãos do Prefeito, que exerce, unicamente, o comando da administração local e,

como evidentemente não pode superintender pessoalmente todas as atividades da

Administração Municipal, as administra, indiretamente, através dos chefes das

repartições subordinadas ao seu gabinete.

O prefeito além de comandar deverá coordenar as atividades de seus

subordinados, de maneira a evitar conflitos e duplicidades de serviços, ou seja,

deverá interligar os vários serviços de maneira que as atividades de cada um

possam convergir para os objetivos do plano geral.

Por fim, é imprescindível que seja assegurado o cumprimento das ordens

expedidas, ou melhor, controlar, além de ser uma função permanente da

administração, implica na verificação do cumprimento das determinações superiores,

em que o sistema de controle102 exige (g.n.) uma rede de fiscalização, com base

hierárquica, que assegure a contínua chegada de informações sobre os serviços ao

chefe do Executivo e encaminhe de volta as suas deliberações até aos seus

subalternos.

Lembra Meirelles que quando o Município contrata com terceiros a execução

de obras e serviços públicos, depende de uma forma geral, de licitação, que pode

ser elaborada nas modalidades de concorrência, tomada de preço e convite, a

depender do valor a ser contratado, de acordo com os limites fixados em lei103;

ressaltando ainda, que ao ser firmado contrato sem licitação, nos casos em que é

exigida, o Prefeito torna-se responsável pela ilegalidade cometida, podendo ser

enquadrado em crime104.

102 Leia sistema de controle interno no item 5.3.1, comentado anteriormente.
103 Vide Lei 8.666/93, alterada pelas Leis 8.883/94, 9.648/98.
104 Veja-se Lei 8.666/03 (art. 89-90), Decreto Lei 201/67 (art. 1o, XI) e Lei 8.429/92.
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5. CONTROLE MUNICIPAL

No início deste trabalho foi mencionado, como contexto principal, a definição

dos papéis dos controles administrativos no planejamento estratégico municipal,

no tocante à construção e manutenção de bens imóveis públicos. Pois bem, serão

comentadas adiante as principais definições e obrigações legais destes controles na

fase de planejamento, com o intuito de evidenciar os seus respectivos papéis

relacionados a estes investimentos.

Antes do tratamento sobre o controle municipal, necessário se faz uma breve

explanação sobre controle e os principais tipos envolvidos com a administração

pública.

5.1 CONTROLE

Segundo Cruz & Glock105, alguns pesquisadores concluíram que a palavra

controle deriva da expressão contrôle, originária da França, quando, no século XVII,

já significava o poder ou o ato de controlar, averiguar ou verificar, e para os

historiadores, um registro de nomes, por exemplo, era chamado de rôle, e o contre-

rôle era outro registro, que ao ser confrontado com o original, promovia uma ação de

controle.

Para Meirelles106, quando se trata de administração pública, controle é a

faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade

exerce sobre a conduta funcional de outro.

O controle da administração pública é definido por Di Pietro107 como o poder

de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos Poderes Judiciário,

105 CRUZ, Flávio da e GLOCK, José Osvaldo. Controle Interno nos Municípios: Orientação para
implantação e Relacionamento com os Tribunais de Contas. São Paulo: Atlas, 2003.
106 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004, 29 ed.
107 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2004, 17 ed.

http://www.getpdf.com


68

Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação

com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico.

5.2 FORMAS DE CONTROLE

Meirelles108 argumenta que os tipos e formas de controle da atividade

administrativa variam segundo o Poder, órgão ou autoridade que o exercita ou o

fundamento, o modo e o momento de sua efetivação. Considerando-se com

precedência sobre os demais, por sua permanência e amplitude, o controle da

própria administração sobre seus atos e agentes (controle administrativo ou

executivo) e, a seguir, o do Legislativo sobre determinados atos e agentes do

Executivo (controle legislativo ou parlamentar) e, finalmente a correção dos atos

ilegais de qualquer dos poderes pelo Judiciário, quando lesivo de direito individual

ou do patrimônio público (controle judiciário ou judicial).

Podem ser divididos conforme seu fundamento (hierárquicos ou finalísticos),

consoante a localização do órgão que os realiza (internos e externos), segundo o

momento em que são feitos (prévios, concomitante ou subseqüentes) e, finalmente,

quanto ao aspecto controlado (de legalidade ou de mérito).

O controle hierárquico é exercido quando a autoridade controladora

acompanha, orienta, revê e determina as correções necessárias pelas chefias. O

controle finalístico é o que a norma legal estabelece para as entidades autônomas,

indicando a autoridade controladora.

O controle interno é todo aquele realizado pela entidade ou órgão

responsável pela atividade controlada, no âmbito da própria Administração. O

controle externo é o que se realiza por órgão estranho à Administração

responsável pelo ato controlado, como por exemplo, a apreciação das contas do

Executivo e do Judiciário pelo Legislativo, bem como a auditoria do Tribunal de

Contas sobre a efetivação da despesa do Executivo, além da anulação de ato do

108 MEIRELLES, Hely Lopes, (2004). Op. cit.
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Executivo por decisão do Judiciário e a sustação de ato normativo do Executivo pelo

Legislativo. O controle externo popular ou simplesmente controle social é aquele

previsto no art. 31, §3º, da CF, determinando que as contas do Município (Executivo

e Câmara) fiquem, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer

contribuinte, para exame e apreciação, podendo questionar-lhe a legitimidade nos

termos da lei, podendo ser feito através de meios processuais comuns, como o

mandado de segurança e a ação popular.

O controle prévio, ou preventivo, ou ainda a priori é aquele que antecede a

conclusão ou operatividade do ato, como requisito para sua eficácia. O controle

concomitante ou sucessivo, por sua vez é todo aquele que acompanha a realização

do ato para verificar a regularidade de sua formação, como por exemplo, a

realização de auditoria durante a execução do orçamento, o seguimento de um

concurso pela corregedoria competente e a fiscalização de um contrato em

andamento. O controle subseqüente, ou corretivo ou ainda a posteriori é o que se

efetiva após a conclusão do ato controlado, visando a corrigir-lhe eventuais defeitos,

declarar sua nulidade ou dar-lhe eficácia.

O controle de legalidade, ou legitimidade é o que objetiva verificar

unicamente a conformação do ato ou do procedimento administrativo com as normas

legais que o regem. Finalmente, o controle de mérito é todo aquele que visa à

comprovação da eficiência, do resultado, da conveniência ou oportunidade do ato

controlado, sendo que compete normalmente à Administração e em casos

excepcionais, expressos na Constituição, ao Legislativo.

Adiante, de forma mais detalhada, serão desenvolvidos apenas os tipos de

controle que envolve uma relação mais direta com o tema estudado, como nos

casos dos controles externo, interno e social.
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5.3 CONTROLE EXTERNO

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu através dos artigos 70 e 71 a

concepção e controle na administração pública brasileira, conforme segue:
Artigo 70

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e

das entidades da administração direta e indireta, quanto á legalidade, legitimidade,

economicidade, aplicação das subvenções, renúncias de receitas, será exercida pelo

Congresso Nacional, mediante Controle Externo e sistema de Controle Interno de

cada Poder.

Parágrafo Único. Prestará contas qualquer pessoa física ou Entidade Pública que

utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou

pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de

natureza pecuniária.

Artigo 71

O Controle Externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do

Tribunal de Contas da União...

Assim, como pode ser observado nos artigos transcritos anteriormente, o

controle administrativo será exercido pelo Tribunal de Contas, órgão auxiliar do

Poder Legislativo e pelo Controle Interno de cada entidade.

De acordo com Meirelles109, o controle externo visa a comprovar a probidade

da Administração e a regularidade da guarda e dos bens, valores e dinheiros

públicos, assim como a fiel execução do orçamento. Os Tribunais de contas, órgãos

independentes, mas auxiliares dos Legislativos, possuem as seguintes atribuições

no controle externo da administração financeira, orçamentária e da gestão fiscal: a)

parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República;

b) julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros,

bens e valores públicos da Administração direta e indireta e ainda de todo aquele

que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao

erário; c) aplicações das sanções previstas em lei aos responsáveis pelas

ilegalidades apuradas; d) fixar prazo para que o órgão ou entidade adote as

109 MEIRELLES, Hely Lopes, (2004). Op. cit.
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providências necessárias ao exato cumprimento da lei, bem como sustar, se não

atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão ao Legislativo (art.

71).

Com relação aos Municípios, Meirelles argumenta que suas contas são

julgadas pelas próprias Câmaras de Vereadores, com o auxílio dos Tribunais de

Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos

Municípios, onde houver (art. 31 § 1º da CF), deixando de prevalecer o parecer

prévio, emitido pelo órgão competente, apenas por decisão por dois terços dos

membros da Câmara Municipal (art. 31 § 2º). Assim, para as contas municipais, têm-

se praticamente um sistema misto, em que o parecer prévio da Corte de Contas é

vinculante para a Câmara de Vereadores até que a votação contra esse mesmo

parecer atinja dois terços dos membros, passando daí por diante a ser meramente

opinativo e rejeitável pela maioria qualificada do Plenário.

5.4 CONTROLE INTERNO

Ribeiro110 define controle interno como um conjunto de normas e

procedimentos instituídos pelas organizações, com vista na proteção de seu

patrimônio e na elaboração de dados em busca da eficácia operacional.

Para INTOSAI111, é um instrumento gerencial usado para proporcionar

razoável segurança de que os objetivos da direção superior estão sendo atingidos.

Para o Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de

Contadores Públicos Certificados, conforme destacado por Cruz e Glock112:
o controle interno compreende o plano de organização e todos os métodos adotados

na empresa para salvaguardar seus ativos, verificar a exatidão e fidelidade dos dados

110 RIBEIRO, Antônio Silva Magalhães. Corrupção e Controle na Administração Pública. São Paulo: Atlas,
2004
111 Organização Internacional de Entidades de Fiscalização Superiores, entidade com sede em Washington, que
congrega dezenas de países associados.
112 CRUZ, Flávio da e GLOCK, José Osvaldo. Op. cit.
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contábeis, desenvolver a eficiência nas operações e estimular o seguimento das

políticas executivas prescritas.

Com relação às finalidades do controle interno na administração pública

brasileira, a Constituição Federal de 1988 determina por intermédio do artigo 74:
Os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema

de Controle Interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos

programas de Governo e dos orçamentos da União;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da

gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da

administração estadual, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de

direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos

direitos e haveres da União;

IV – apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo Controle Interno, ao tomarem conhecimento de qualquer

irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob

pena de responsabilidade solidária;

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para,

na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de

Contas da União.

5.4.1 – Sistema de Controle Interno (SCI)

Para Catarxo113, pode-se conceituar Sistema de Controle Interno como:
o conjunto complexo e organizado de regras e normas, de unidades, de princípios,

métodos, procedimentos e equipamentos coordenados entre si, que busca o fim

precípuo de realizar a avaliação da gestão pública e o acompanhamento dos

programas de governo, bem como de comprovar a legalidade e avaliar os resultados

quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira,

patrimonial e operacional nas unidades da administração pública.

Em palestra realizada no Seminário114 promovido pelo TCE/PE em janeiro de

2005, para receber os novos prefeitos da gestão 2005/2008, Catarxo comenta com

113 CARTAXO, Maria Luciene.Sistema de Controle Interno: imprescindível para o cumprimento da LRF.
Texto disponível em www.citadini.com.br/atuacao/2001/tcepe0011.htm. Acesso em 13 set. 2006.

http://www.citadini.com.br/atuacao/2001/tcepe0011.htm.
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muita propriedade que para a implementação de Sistema de Controle Interno (SCI)

nas unidades da administração pública é necessário um instrumento legal aprovado;

que a entidade ou órgão esteja organizada e estruturada formalmente de modo a

permitir uma adequada delegação de autoridade e responsabilidade; que mantenha

sistema de autorização e procedimentos de registro tais como: manuais de normas e

procedimentos, estrutura contábil adequada, registros e formulários adequados; que

adote metodologia de desenvolvimento/aquisição de sistemas operacionais ou de

informações; que possua pessoal adequado ou seja, adequadamente dimensionado,

capaz, eficiente e motivado e que promova revisão e avaliação permanente.

De acordo com a palestrante, a implementação do SCI pelos municípios é

determinação constitucional (art. 31) desde 1988 e com o advento da LRF foram

estabelecidas diversas obrigações para os municípios, como: cumprimento de

limites, elaboração de relatórios, criação de mecanismos de transparência, etc.

Completa ainda a auditora, que o cumprimento destas obrigações deve ser

fiscalizado pelos tribunais de contas e pelo sistema de controle interno de cada

poder, assim, a não implementação destes sistemas é uma ilegalidade grave (g.n.)

e as conseqüências quanto à LRF são: descumprimento de limites, falta de

disponibilidade financeira para honrar compromissos e outras ocorrências que estão

tipificadas como crimes e infrações (g.n), passíveis de penalização na Lei Federal

10.028/00.

5.5 CONTROLE SOCIAL

Conforme mencionado no início deste capítulo, o controle externo popular ou

simplesmente controle social é aquele previsto no art. 31, §3º, da CF/88,

determinando que as contas do Município (Executivo e Câmara) fiquem, durante

sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e

114 Seminário: Tribunal de Contas e os Municípios: Parceria para uma Gestão Responsável. Realizado
durante os dias 25 e 26 jan. 2005 em Recife na Escola de Contas Públicas Barreto Guimarães - ECPBG.
Disponível em www.tce.pe.gov.br/astec/. Acesso em 13 set. 2006.
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apreciação, questionando-lhe a legitimidade nos termos da lei, através de meios

processuais comuns, como o mandado de segurança115 e a ação popular116.

Di Pietro117 comenta que através da EC nº. 19/98 foi inserido § 3º no artigo 37

da CF prevendo lei que discipline as forma de participação do usuário na

administração pública direta e indireta, regulando especialmente: I - as reclamações

relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de

serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da

qualidade dos serviços; II- o acesso dos usuários a registros administrativos e a

informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, X e XXXIII;

III – a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo,

emprego ou função na administração pública. Lamenta a autora por esta

regulamentação ainda não ter sido feita, uma vez que poderia constituir-se em

importante instrumento de controle por parte do cidadão, com a instituição inclusive

de um Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, à semelhança do que foi

instituído em São Paulo, com instrumentos de atuação semelhantes ao que o

Procon desempenha em relação às atividades privadas em geral.

Apesar da ausência de regulamentação, algumas iniciativas estão sendo

realizadas, tendo como meta a intensificação da participação popular na

administração pública, já comentados em capítulos anteriores, como no caso do

plano diretor e do orçamento participativo (vide itens 2.3.4.1 e 1.2.2

respectivamente).

De acordo com Ribeiro118, a noção de cidadania foi fortalecida pela Carta

Magna, como se observa nos incisos IV, XVI e XVII do art. 5º, que asseguram o

direito à livre manifestação do pensamento, à livre reunião e plena liberdade de

115 Mandato de segurança pode ser coletivo ou individual. Mandato de segurança coletivo é ação civil posta a
disposição de partido político, por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída.
Mandato de segurança individual é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica ,
órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio,
líquido e certo. Destinam-se a coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do
impetrante.
116 Ação popular é a vis constitucional posta a disposição de qualquer cidadão (eleitor) para obter a anulação de
atos ou contratos administrativos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à
moralidade administrativa e ao meio ambiente natural ou cultural.
117 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit.
118 RIBEIRO, Antônio Silva Magalhães. Op. cit.
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associação respectivamente, bem como no inciso LXXIII do mesmo artigo, que

dispõe sobre ação popular:
Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato

lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor,

salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

Ribeiro comenta ainda que, apesar da Constituição de 1988 ter reforçado a

idéia do estabelecimento do controle, alguns foram idealizados e conseqüentemente

controlados pelo governo, como no caso dos conselhos municipais de saúde e de

educação, quando a eficácia dos mesmos se dá em maior intensidade quando são

concebidos e organizados pelas próprias comunidades, haja vista que são

reforçados os sentimentos de seus direitos de participação mais permanente na

fiscalização dos atos governamentais e ficam menos sujeitos às manipulações,

rompendo com as práticas populistas e clientelistas. Nos últimos 15 anos de regime

democrático é por demais perceptível o avanço da sociedade quanto à criação

dessas novas formas de participação e organização popular, muito embora não

signifique que tenha sido ultrapassada a fase de aprendizado, haja vista que ainda

podem ser observadas práticas de clientelismo e disputa por recurso, por parte dos

próprios líderes comunitários, demonstrando uma real necessidade de um grande

esforço voltado para uma educação direcionada às práticas de participação social.

A construção da cidadania, de acordo com Jacobi119, no Brasil passa pela

substituição das atuais práticas sociais, fundamentada na dominação patrimonial-

clientelista, por outras formas de relação com base na participação, impondo-se

novas formas de organização do Estado, particularmente no que diz respeito à sua

capacidade de incentivar práticas pluralistas e integradas.

119 JACOBI, Pedro Roberto apud RIBEIRO, Antônio Silva Magalhães. Op. cit.
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5.6 CONTROLE EXTERNO & CONTROLE SOCIAL

Podem ser observados dois aspectos relevantes, no que diz respeito à

relação entre estes dois tipos de controle. O primeiro seria o de que apesar do

controle social tratar-se de uma importante forma de controle administrativo é

relevante destacar que a tarefa de auditar as contas de uma administração municipal

é bastante complexa e requer um nível profissional dificilmente encontrado no

controle social. Um segundo aspecto seria no sentido de incentivar a participação da

sociedade no controle da administração pública, com medidas voltadas à realização

de fóruns locais120, onde seria passada e trabalhada a importância do papel da

sociedade no controle administrativo, seja de forma individual, como cidadão atento

aos seus direitos e deveres, seja de forma coletiva através da valorização de

organizações como sindicatos e conselhos. É importante mencionar também o

incentivo a implantação de canais de acesso ao controle externo, como por exemplo,

o caso das ouvidorias, que foram institucionalizadas por alguns tribunais de contas

estaduais.

O Tribunal de Contas de Pernambuco foi um dos pioneiros nesta iniciativa,

criando a sua ouvidoria121 através da Lei Complementar nº 036 e 26 de novembro de

2001, que alterou a sua Lei Orgânica de nº 10.651/91, visando receber sugestões de

aprimoramento, reclamações ou críticas sobre os seus próprios serviços, além de

receber informações relevantes sobre atos de gestão praticados no âmbito da

administração Direta ou Indireta nas esferas estadual e municipal.

Com o fortalecimento dos controles interno, externo e social, e com uma

maior interação entre eles, a sociedade seria a principal beneficiada em virtude do

provável melhor tratamento dispensado à coisa pública.

120 Vide sobre ouvidoria itinerante no site indicado abaixo.
121 Vide www.tce.pe.gov.br/serv-soc/ouvidoria/index.html. Contato: e-mail (Ouvidoria@tce.pe.gov.br), fax:
(81)32217791 ou DISK OUVIDORIA: 0800 81 1027 (ligação gratuita).

http://www.tce.pe.gov.br/serv-soc/ouvidoria/index.html.
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5.7 SÍNTESE DO CONTROLE MUNICIPAL

No tocante ao controle municipal, voltado para construção e manutenção de

bens imóveis públicos, destacam-se neste trabalho o controle externo, o controle

interno e o controle social.

O controle externo municipal é exercido pelo Tribunal de Contas do Estado

(ou dos Municípios ou dos Conselhos ou Tribunais de Constas dos Municípios no

caso de outros estados brasileiros), órgão auxiliar do Poder Legislativo que visa

verificar a probidade da Administração e a regularidade da guarda dos bens, valores

e dinheiros públicos, assim como a fiel execução do orçamento.

Entende-se por controle interno como o plano de organização composto por

um conjunto de normas e procedimentos instituídos pelas administrações, com vista

na proteção de seu patrimônio, na elaboração de dados em busca da eficácia

operacional, na garantia de que os objetivos da direção superior sejam atingidos e

na realização das operações com eficiência.

Com relação ao controle social pode-se dizer que é o controle municipal

exercido pela própria comunidade, podendo se expressar de forma coletiva (através

de comitês, sindicatos, associações, conselhos, etc.) ou individual (através de

denúncias dos cidadãos ao Controle Externo ou através de acionamento do Poder

Judiciário).

No processo do planejamento estratégico o Controle Municipal, seja Externo,

Interno ou Social, pode interferir, principalmente no que se refere aos atos

vinculados da Administração, apesar de não haver impedimentos para que sejam

apresentadas sugestões, quando, no caso de atos discricionários, houver dúvidas

quanto ao interesse público em questão. Como exemplo de fiscalização de atos

vinculados, relacionados ao planejamento estratégico municipal, podem ser citadas,

as seguintes verificações: a) se os instrumentos principais do planejamento

estratégico (PPA, LDO e LOA) estão compatíveis entre si, com o Plano Diretor e

com a realidade social, econômica e cultural do Município; b) Se o Plano Diretor

encontra-se aprovado pela Câmara de Vereadores do Município e se é compatível
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com o Estatuto das Cidades e com a realidade local; c) se os empreendimentos a

serem implementados estão previstos na LOA, caso contrário, se existem créditos

adicionais aprovados pelo Poder Legislativo Municipal; d) se estes empreendimentos

estão de acordo com o Plano Diretor e demais normas como a Lei Orgânica do

Município e o Código de Obras Municipal.
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6. PROCEDIMENTOS VOLTADOS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO

DO PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO NA FASE DE PLANEJAMENTO

6.1- ENFOQUE NA CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS

Após evidenciar conceitos teóricos sobre as principais questões envolvidas na

construção e manutenção de bens imóveis públicos, será abordada adiante uma

proposta de procedimento, em que algumas destas questões poderiam ser tratadas

na prática, quando da elaboração de um planejamento estratégico municipal.

Como ponto de partida, será utilizado um modelo proposto pelo Tribunal de

Contas da União – TCU, através de cartilha122, contendo recomendações para

contratação e fiscalização de edificações públicas.

6.1.1 Fluxograma de Procedimentos

Foi proposto pelo TCU um fluxograma de procedimentos, para chamar a

atenção do administrador público, em ordem seqüencial, das principais etapas a

serem realizadas para uma adequada execução indireta de obras públicas:

Programa de Necessidades

Escolha do Terreno

Estudo de Viabilidade

Estudo Preliminar ou

Anteprojeto

122 Obras Públicas: Recomendações para Contratação e Fiscalização de Edificações Públicas. Cartilha
publicada pelo Tribunal de Contas da União em novembro de 2002.
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Projeto Básico

Projeto Executivo

Licitação

Contrato

Fiscalização da Obra

Recebimento da Obra

Convém ressaltar que, das etapas indicadas pelo fluxograma do TCU,

conforme proposto no início deste trabalho, serão evidenciadas adiante apenas

aquelas anteriores à fase de licitação123 (em destaque), ou seja, etapas envolvidas

na fase do planejamento.

6.1.2 Programa de Necessidades

De acordo com a Cartilha do TCU124, antes de iniciar o empreendimento, a

Prefeitura deve levantar quais são as principais necessidades do município e avaliar

o custo benefício da realização de uma determinada obra (escola, posto de saúde,

hospital, etc.). Durante a concepção do empreendimento, deve-se considerar sua

área de influência, levando em conta a população e a região a serem beneficiadas

(por exemplo, não é recomendável a instalação de presídio em área residencial ou

ao lado de escolas).

Nesta fase, é imprescindível que o Planejamento Municipal125 esteja

definido, com as prioridades municipais identificadas e inter-relacionadas em todas

as suas fases (PPA, LDO e LOA) e, não menos importante, que o Plano Diretor

123 A licitação é considerada neste TCM como o divisor de águas entre as fases do planejamento e da execução.
124 Op. cit.
125 Vide item 2.3.4, anteriormente desenvolvido.
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Municipal126 esteja aprovado na forma da lei e integrado ao planejamento municipal

como um todo. Do mesmo modo, precisam ser observadas outras restrições legais

relacionadas com o empreendimento em questão como, por exemplo, o Código de

obras Municipal.

Voltando às recomendações do TCU, a Administração precisa definir o que

realmente será realizado e estabelecer as características básicas do

empreendimento, tais como, dimensões aproximadas da edificação, padrão de

acabamento pretendido, equipamentos e mobiliário a serem utilizados, usuários da

obra, tipo de empreendimento, fim a que se destina e outros aspectos. Após essa

fase, deve ser promovida a avaliação de custo, mediante elaboração de orçamento

estimativo.

De acordo com o Guia do TCE/PE127 um bom planejamento de obra inicia-se

pelo levantamento das obras prioritárias e estratégicas para o Município ou Estado,

a partir das principais demandas e deficiências coma a participação fundamental

da população.

6.1.3 Escolha do Terreno

Segundo a Cartilha do TCU128, a escolha do terreno deverá: ser orientada de

acordo com o estabelecido no programa de necessidades, visto anteriormente;

considerar as dimensões necessárias para a realização do empreendimento; ser

feita antes da elaboração do estudo de viabilidade e dos projetos; contemplar áreas

para estacionamento, áreas verdes, recuos, etc.; e, considerar a legislação municipal

sobre o assunto.

Na escolha da localização do terreno, os seguintes aspectos também devem

ser levados em consideração:

a) infra-estrutura disponível para realização da obra (água, energia e

vias de acesso);

126 Lembrando que o prazo, para que o Município com mais de 20.000 hab. aprove o seu Plano Diretor, expirou
no dia 10 out. 2006.
127 Guia de Orientação aos Novos Gestores, publicada pelo TCE/PE em janeiro de 2005, p.126.
128 Op. cit.
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b) condições de ocupação da região e facilidade para se obter

materiais e mão-de-obra próximos à construção;

c) topografia do terreno, uma vez que pode influenciar bastante no

custo da obra (quanto mais plano for o terreno, em geral mais barato

será o custo do empreendimento);

d) tipo de solo e nível do lençol freático também influenciam no custo

da obra (solos onde são necessárias escavações em rochas e

terrenos em áreas de mangue podem aumentar o custo da obra).

A Prefeitura deve atentar para os tipos de solo e de fundação mais utilizados

nos terrenos vizinhos, mediante pesquisa com moradores do local ou empresas

especializadas e sondagens. Isso auxiliará na escolha do terreno, antes da

realização da sondagem propriamente dita.

6.1.4 Estudo de Viabilidade

O TCU menciona, em sua Cartilha, que o objetivo de um estudo de viabilidade

é analisar a solução que melhor responda ao programa de necessidades, sob o

aspecto legal, técnico, econômico, social e ambiental. Comenta ainda que deverá

ser verificado o custo benefício da obra, a compatibilidade entre os recursos

disponíveis, as necessidades da população do município e ser definidos os métodos

e os prazos de execução. Além de estudos e desenhos que assegurem a viabilidade

técnica e o adequado tratamento dado com referência ao impacto ambiental, o

estudo de viabilidade deverá ser constituído por relatório justificativo que contenha a

descrição e avaliação da alternativa selecionada, suas características principais,

critérios, índices e parâmetros empregados, demandas a serem atendidas e pré-

dimensionamento dos elementos da edificação.

De acordo com Klering & Andrade129, um projeto para atender ao atributo de

viabilidade deve ser exeqüível em termos técnicos, gerencial, econômico e

129 KLELING, Luis Roque e ANDRADE, Jaqueline Amantino de. Inovação na gestão pública: compreensão
do conceito a partir da teoria e da prática. In, Inovação no campo da gestão pública local: novos desafios,
novos patamares. JACOBI, Pedro & PINHO, José Antônio (org.). Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2006.
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financeiro, ou seja, deve dispor de tecnologia e recursos suficientes e adequados

para sua implantação e, proporcionar adequada relação custo-benefício.

Para a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas - FNA130, estudo de

viabilidade constitui-se na averiguação dos potenciais de um terreno, atendendo as

exigências da legislação municipal e as necessidades do programa a ser implantado.

Trata-se, portanto, da verificação do projeto com relação ao local, se é

adequado ao empreendimento, com relação às exigências técnicas e legais e com

relação ao fator custo-benefício, se a solução encontrada é a mais econômica para

uma maior satisfação do cliente. Normalmente, nesta fase são desenvolvidas

algumas alternativas em que são comparados os custos de implantação com os

benefícios atingidos.

6.1.5 Estudo Preliminar / Anteprojeto

De acordo com a FNA, no caso de projetos arquitetônicos, quando se fala em

estudos preliminares está se tratando da averiguação da funcionalidade, das

características essenciais relativas à viabilidade técnica e dos condicionamentos

legais do empreendimento; enquanto que o anteprojeto envolve o desenvolvimento

do estudo preliminar aprovado pela contratante, com a inclusão dos desenhos

técnicos de medidas, das especificações, da definição estética e estrutural, da

correlação de suas instalações complementares, possibilitando exata compreensão

da obra a ser executada.

Convém ressaltar que a legislação de licitações e contratos (Lei 8.666/93, art.

6º, IX) ao definir projeto básico (caput), menciona que o mesmo deverá ser

elaborado com base em estudos técnicos preliminares, em que, das soluções

estudadas, deverá ser desenvolvida (detalhada) no projeto básico a solução

escolhida (alínea “a”), que deverá assegurar a viabilidade técnica e o adequado

tratamento do impacto ambiental do empreendimento (caput).

130 Vide página da FNA disponível em www.fna.org.br/tabelas.php?cod=5. Acesso e 05 out. 2006.
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De maneira pragmática, e levando-se em consideração as dificuldades de

recursos financeiros e humanos das Administrações Municipais de pequeno porte. O

estudo de viabilidade, juntamente com o estudo preliminar e o anteprojeto poderia

ser sintetizado em uma análise de alternativas viáveis em que fosse escolhida

aquela que apresentasse o menor custo de implantação e manutenção, e que

melhor atendesse aos anseios da coletividade.

6.1.6 Elaboração dos Projetos Básico e Executivo

Resolvidas as questões de prioridades definidas no programa de

necessidades, de identificação de viabilidades (técnicas, gerencial, econômica,

financeira e social), e de escolha da melhor alternativa dentro do contexto local,

parte-se para a elaboração dos projetos básico e executivo.

Entende-se por projeto básico, conforme definição extraída da legislação (Lei

8.666 de 21 de junho de 1993, art. 6º, IX), que trata de licitações e contratos

administrativos no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios, como:
Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado,

para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obra ou serviços objeto da

licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que

assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do

empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos

métodos e do prazo de execução.

Ainda de acordo com o art. 6º, IX, alíneas de “a” a “f”, o projeto básico deverá

conter os seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e

identificar todos os elementos constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a

minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de

elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagens;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a

incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores

resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua

execução;
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d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos,

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o

caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra,

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de

fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentando em quantitativos

de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.

O Projeto executivo é definido pela Lei 8.666/93 (art. 6º, X) como o conjunto

dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo

com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Para Rigolin e Bottino131, enquanto:
o projeto básico tem por objetivo permitir avaliar apenas o custo e o prazo da obra ou

do serviço, o projeto executivo, detalhando e esmiuçando até onde for necessário e

possível o primeiro, indicará todos os elementos indispensáveis a que o executor da

obra ou do serviço possa saber o que executar.

Neste mesmo sentido Mendes132 comenta que se o projeto básico é o

conjunto de elementos necessários para precisar a obra ou serviço que caracteriza o

interesse público, enquanto que o projeto executivo é o conjunto de elementos que

possibilita a adequada execução da obra, complementando que a diferença estaria

no fato de que o primeiro tem por finalidade determinar o que será executado,

enquanto que o segundo, como será executado.

O TCU recomenda, através de sua cartilha133, que após a elaboração do

projeto básico, a Administração deverá providenciar o projeto executivo

apresentando os elementos necessários à realização do empreendimento, com

máximo nível de detalhamento possível de todas as etapas e que, na

impossibilidade de ser elaborado pela própria Administração, deverá ser contratada

empresa para esse fim antes da licitação da obra, de maneira que sejam evitadas

futuras alterações contratuais e consecutivos aditivos ao contrato.

131 RIGOLIN, Ivan Barbosa; BOTTINO, Marco Túlio. Manual Prático das Licitações. 5 ed. São Paulo:
Saraiva, 2005.
132 MENDES, Renato Geraldo. Lei de Licitações e Contratos Anotada. 3a ed. São Paulo: ZNIT, 1998.
133 Op. cit.

http://www.getpdf.com


86

Autores com Rigolin e Bottino134 admitem, em vista do nível de detalhamento

envolvendo maiores volumes (de papéis), que o projeto executivo poderia, ainda que

em partes, ser fornecido ao executor após a contratação, entretanto consideram

como desejável e ideal, que ambos os projetos, básico e executivo, estejam prontos

e disponíveis antes da licitação.

Por fim, conforme ressaltado por Meirelles135, é irregular a contratação de

obras e serviços de engenharia sem projeto assinado por profissional legalmente

habilitado, nos termos da Lei 5.194 de 1966, como nulo é o contrato que o Município

firma com pessoa física ou jurídica não habilitada a executá-la (art. 159).

6.1.6.1– Realização de Obras e Serviços de Engenharia sem Projeto Básico

A Lei de Licitações e Contratos menciona, em seu art. art. 7º, § 2º, que as

obras e os serviços somente poderão ser licitados quando (inc. I) – houver projeto

básico (g.n) aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos

interessados em participar do processo licitatório.

Como pode ser observada acima, a obrigatoriedade de existência de projeto

básico, devidamente aprovado pela autoridade competente, é uma exigência legal e

seu descumprimento poderá ser considerado como irregularidade grave, passível de

pena, principalmente quando implicar em prejuízo para o erário ou acidentes com

terceiros.

Convém ressaltar que, mesmo nos casos de dispensa e de inexigibilidade de

licitação (previstas nos artigos 24 e 25 da Lei de Licitações e Contratos) para

contratação de obras e serviços de engenharia, o projeto básico não é dispensado,

conforme expresso no § 9º do art. 7º da Lei 8.666/93.

134 RIGOLIN, Ivan Barbosa; BOTTINO, Marco Túlio. Op. cit
135 Meirelles, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14a ed, São Paulo: Malheiros, 2006, p.417.
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Conforme Mendes136, o TCU expressou entendimento de que a ausência de

projetos básicos e de orçamentos detalhados nos convênios e nos editais, não pode

ser considerada como irregularidade formal em função da importância desses

elementos para a efetivação da licitação e contratações adequadas, com respeito

aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo e, principalmente, do interesse

público (ver Acórdão no 314/98 – TCU, DOU de 02 de agosto de 1998, p. 102).

Convém ressaltar que o TCU também se expressou, através de decisão (ver

Decisão no 173/96 – TCU – DOU de 22/04/1996, p.607) sobre a obrigatoriedade de

projeto básico.

Neste sentido, Mendes137 argumenta que, para o desencadeamento do

processo licitatório, é condição indispensável que exista projeto básico, quando o

objeto da licitação for obra ou serviço de engenharia, acrescentando que seria um

equívoco considerar que para os casos de dispensa e inexigibilidade, o mesmo

estaria dispensado. Como equívoco, também considera para o caso da interpretação

pela obrigatoriedade de projeto básico para serviços de uma forma geral, alegando

que o referido projeto deverá ser exigido apenas para os serviços de engenharia em

função da complexidade e detalhes técnicos, os quais resultam de estudos

preliminares. Concluindo, exprime que o projeto básico impõe-se em decorrência da

necessidade de adequada caracterização do objeto, haja vista que a sua finalidade

estaria em precisar e descrever, com nível de exatidão, a obra ou serviço de

engenharia a ser executado.

6.1.7 – Fluxograma de Procedimentos Propostos para Construção de Bens

Imóveis, com Foco na Participação Direta dos Stakeholders138 nas Ações de

Planejamento.

Com o intuito de sugestão de procedimentos, apresenta-se a seguir um

fluxograma em que, na fase de planejamento, são evidenciadas as etapas

136 MENDES, Renato Geraldo. Op. cit.
137 Idem.
138 Stakeholders são pessoas que possuem interesse no sucesso da empresa ou organização e são responsáveis por
ele. Incluem funcionários, acionistas, clientes, sociedade, fornecedores, parceiros d negócios, consumidores
finais, etc.
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necessárias para a realização de um empreendimento por parte da Prefeitura, desde

a escolha até decisão de licitar, levando-se em consideração a participação tanto

dos stakeholders internos (gerentes, chefes de departamentos, secretários,

diretores, arquitetos e engenheiros e demais servidores envolvidos) como dos

externos (líderes comunitários, presidentes de associações, representantes de

conselhos de saúde, de educação e munícipes em geral).

Gestor
(Vontade Política)

Stakeholders Internos
(Definição das prioridades)

Definição do
Programa de
Necessidades

Stakeholders Externos
(Subsídios para identificação

dos problemas)

Stakeholders Internos
(identificação das opções)

Escolha
do

Terreno

Stakeholders
Externos

(Exposição das dificuldades)

Stakeholders Internos
(Análise das viabilidades

técnica, econômica, gerencial e
financeira)

Estudo
de

Viabilidade

Stakeholders Internos
(Elaboração ou terceirização e
apresentação do anteprojeto)

Estudo Preliminar
ou

Anteprojeto

Stakeholders Externos
(Aprovação ou rejeição do

anteprojeto)

Stakeholders Internos
(Elaboração ou terceirização do

projeto básico)
Projeto Básico

Stakeholders Internos
(Elaboração ou terceirização do

projeto executivo)
Projeto Executivo

Stakeholders Internos
(Comissão de Licitação) Licitação
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De acordo com o fluxograma proposto, a primeira fase pela qual passam as

ações de planejamento, quando se trata de investimento em bens imóveis públicos

por parte da Prefeitura, é a vontade política, ou seja, se gestor não estiver disposto a

direcionar recursos neste tipo de empreendimento, de nada adiantará as demais

etapas.

O passo seguinte seria a definição do programa de necessidades em que,

considera-se imprescindível a participação dos stakeholders externos à

administração, para que sejam identificados os principais problemas e dificuldades e,

juntamente com os stakeholders internos, definidas as prioridades das ações em

busca da solução destes problemas. Lembrando que a definição do programa de

necessidades deve estar completamente integrado aos instrumentos básicos do

planejamento (Plano Diretor, PPA, LDO e LOA, vide itens: 2.3.4.1, 2.3.4.3, 2.3.4.4 e

2.3.4.5. respectivamente), que devem ter sido elaborados também com a

participação da comunidade.

Definidas as prioridades, caso a solução envolva a ampliação ou a

construção de um empreendimento (uma escola, um posto de saúde, uma creche,

etc.), parte-se para a escolha de um terreno onde será executada a obra. Lembrado,

que esta escolha, também deverá contar com a participação tanto dos stakeholders

internos como externos. Ressaltando que, dependendo do terreno escolhido, a

Prefeitura, para incorporá-lo ao patrimônio municipal, deverá obedecer aos

procedimentos explicitados nos itens 4.j e 6.1.3 anteriormente apresentados.

Com a definição do terreno e, em alguns casos, antes mesmo desta definição

(quando a escolha depende do estudo de alternativas), parte-se para o estudo de

viabilidade (vide item 6.1.4, anteriormente apresentado) em que são estudadas as

questões técnica, econômica, gerencial e financeira por parte dos atores internos,

podendo naturalmente ser requisitado serviço técnico de profissional139 de fora da

administração municipal. Estes estudos têm por objetivo identificar a solução que

139 Lembrando que deverão ser contratados conforme as determinações da legislação de licitações e contratos
(Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores).
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melhor custo-benefício traria para o município, levando-se em consideração os

aspectos culturais, técnicos e ambientais.

Após a identificação da alternativa mais viável, parte-se para o

desenvolvimento do anteprojeto (anteriormente tratado no item 6.1.5) que envolve a

elaboração de desenhos com algumas definições estéticas e estruturais.

Recomenda-se neste caso, a utilização de artifícios de simplificação (croquis

esquemáticos, desenhos em perspectivas ou em três dimensões, fotos de

empreendimentos semelhantes, maquetes, etc.) do empreendimento para que os

stakeholders internos e externos, quando na condição de leigos, possam entender e

opinar sobre a proposta a ser implementada.

Uma vez assimilado o empreendimento, tanto pelos stakeholders internos

como pelos externos, inicia-se a elaboração do projeto básico (conforme tratado

anteriormente nos item 6.1.6) que tem por finalidade a correta avaliação do custo da

obra e a definição dos métodos e prazos de execução.

Em seguida, preferencialmente antes da licitação, promove-se a elaboração

do projeto executivo (vide item 6.1.6) que deverá indicar todos os elementos

indispensáveis para que o executor da obra ou serviço possa saber o que executa.

Ressaltando que, tanto para a elaboração do projeto básico como do executivo, vale

a mesma observação sobre a possibilidade de serem requisitados serviços técnicos

de profissionais de fora da administração municipal.

6.1.8 – Fluxograma de Procedimentos Propostos para Construção de Bens

Imóveis Públicos, com Foco na Atuação dos Stakeholders no Controle

Municipal, na Fase de Planejamento.

Como foi visto anteriormente nos itens 5.3, 5.4 e 5.5 três tipos de controle

municipal se destacam como importantes no acompanhamento das obras e serviços

de engenharia voltados à construção e manutenção de bens imóveis públicos: o

controle interno na condição de stakeholders internos e os controles externo e social

como stakeholders externos. Adiante será apresentado mais um fluxograma, a título
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de evidenciar a importância e os papéis dos respectivos controles na fase de

planejamento, identificando, no tempo e no espaço, as suas principais atribuições.
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Observa-se no fluxograma anterior, que na definição do programa de

necessidades, identifica-se como de responsabilidade do órgão de Controle Interno

a verificação das ações evidenciadas nesta etapa quanto à compatibilidade: com a

legislação pertinente, principalmente no que diz respeito aos instrumentos de

planejamento (Plano Diretor, PPA, LDO, LOA, vide itens 2.3.4.1, 2.3.4.3, 2.3.4.4, e

2.3.4.5, respectivamente); com as necessidades e demandas da sociedade; com a

capacidade financeira do município e a capacidade operacional dos órgãos e/ou

entidades responsáveis pelo acompanhamento da execução destas ações. Quanto à

atuação do Controle Externo nesta fase, além das mencionadas como atribuições do

Controle Interno, identificam-se as de verificação da atuação dos procedimentos

inerentes ao SCI (Vide item 5.4.1). Quanto ao Controle Social, nada impede que

exerça as verificações anteriores, lembrando que tal atividade requer o adequado

conhecimento técnico.

Na definição do terreno, evidenciam-se como atribuições dos controles

(interno, externo e “social”): a verificação do cumprimento das recomendações

explicitadas no item 6.1.3 e das determinações legais indicadas no item 4.j.

Na fase de estudo de viabilidade a atuação do controle interno deverá ser

promovida no sentido de verificar se as questões técnicas, econômicas, gerenciais e

financeiras foram devidamente estudadas e se condizem com a realidade do

município.

Quanto à fase de anteprojeto, recomenda-se que o controle interno verifique

se a coletividade foi devidamente consultada quando da aprovação, e se o mesmo

foi apresentado de forma compatível com a capacidade de discernimento da

comunidade, além das recomendações contidas no item 6.1.5.

Quando da elaboração do projeto básico seria imprescindível que o Controle

Interno confirmasse: a elaboração por profissional habilitado perante o CREA

(conforme mencionado no item 6.1.6); a compatibilidade entre a experiência do

técnico e o empreendimento a ser construído; a compatibilidade do projeto com os

estudos preliminares e com o anteprojeto; a suficiência das informações e do

detalhamento para a devida caracterização do empreendimento (conforme item
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6.1.6) e por fim, após a conclusão do mesmo, o registro perante o CREA. Com

relação ao projeto executivo, recomendam-se as mesmas verificações inerentes ao

projeto básico, sendo que o nível de informações e de detalhamento não se

restringe apenas à caracterização do objeto e sim à sua execução.

Convém ressaltar que, em todas as fases, até aqui mencionadas, o Controle

Externo poderá efetuar todas as verificações recomendadas ao Controle Interno,

além de conferir a atuação, legitimidade e legalidade do mesmo (vide item 5.3,

apresentado anteriormente).

A partir daí, recomenda-se que os Controles Interno e Externo verifiquem,

quando da fase de licitação e contrato, se os projetos básico e executivo estão

disponíveis aos licitantes, se a modalidade, publicação, prazo de execução,

orçamento base, condições de pagamento e demais cláusulas do edital estão

compatíveis com a legislação inerente (Lei 8.666/93 e suas modificações

posteriores), com o empreendimento e com os preços praticados no mercado.

Lembrando que nesta fase o Controle Social pode em muito contribuir para a lisura

do processo, principalmente com denúncias de irregularidades ao Controle Externo

(conforme mencionado nos itens 5.5 e 5.6).

6.2 ENFOQUE NA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS

6.2.1 A Evolução da Manutenção Predial no Brasil

De acordo com Lara140 a manutenção predial no Brasil, apesar de grande

parte de suas políticas terem se originado da manutenção industrial, passou por um

processo de evolução e profissionalização bem mais lento, motivada pelas

necessidades do próprio setor, devido à conscientização da forte influência e

contribuição de seus resultados nos custos operacionais, no desempenho e na

qualidade da edificação. Impulsionados pela baixa demanda, os responsáveis ou

140 LARA, Alexandre M.F. A Evolução da Manutenção Predial no Brasil. Disponível em
www.abempi.com.br. Acesso em 15 dez. 2006.
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gerenciadores de edificações existentes e grandes incorporadores buscaram

soluções na área de manutenção que assegurasse: um menor custo operacional,

além de seu controle mais efetivo; uma melhor qualidade e maior agilidade no

atendimento aos seus usuários; uma maior pró-atividade em relação ao controle da

infra-estrutura predial, à adequação tecnológica e à sua longevidade.

Ainda segundo Lara141, muitas vezes desprovido de mão-de-obra técnica para

o acompanhamento mais efetivo de seus contratos, o tomador de serviços tem

desenvolvido a sua capacidade de gestão, ou seja, utilizando indicadores mínimos

de qualidade e métricas para a avaliação de fornecedores, ressaltando ainda, que

ferramentas como auditoria técnica periódica e a inspeção predial têm sido cada vez

mais aplicadas. A qualidade e a agilidade no fluxo de informações que possibilitem

uma tomada de decisão estratégica sobre como, quando e quanto investir na

O&M142 Predial, assim como, uma proteção clara de seus benefícios e resultados

para a operação serão de fundamental importância para o gestor ou gerenciador.

Xavier143 compara a manutenção realizada no Brasil em relação ao primeiro

mundo, conforme o quadro abaixo:

Quadro extraído do texto: Manutenção - Tipos e Tendências – Júlio Nascif Xavier

O autor supracitado classifica a manutenção de acordo com os seguintes

tipos:

a) manutenção corretiva – originada da palavra corrigir, refere-se à atuação

para corrigir falhas. Pode ser dividida em duas fases: corretiva não planejada

(correção da falha de maneira aleatória) e corretiva planejada (é a correção

que se faz em função de um acompanhamento preditivo, detectivo, ou até

mesmo pela decisão de gerencial de operar até ocorrer a falha);

141 Idem.
142 Organização e Métodos.
143 XAVIER, Júlio Nascif. Manutenção – Tipos e Tendências. Disponível em www.manter.com. Acesso em 15
ago. 2005.
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b) manutenção preventiva – é a atuação realizada para reduzir falhas ou

queda no desempenho, obedecendo a um planejamento baseado em

períodos estabelecidos de tempo;

c) manutenção preditiva – é um conjunto de atividades de acompanhamento

das varáveis ou parâmetros que indicam a performance ou desempenho dos

equipamentos. De modo sistemático, visando a definir a necessidade ou não

de intervenção.

d) engenharia de manutenção – é o conjunto de atividades que permite que a

confiabilidade seja aumentada e a disponibilidade garantida.

6.2.2 Engenharia de Manutenção

Engenharia de Manutenção, de acordo com Lara144: “é deixar de ficar

consertando, convivendo com problemas crônicos, melhorar padrões e sistemáticas,

desenvolver a manutenibilidade, dar feedback ao projeto e interferir tecnicamente

nas compras”.

Ainda segundo o autor, não se concebe a Engenharia de Manutenção sem se

mapear o processo, efetuar análises e estudos sobre tendências e classificar os

equipamentos e instalações segundo o seu estado de conservação e operação.

Deve anteceder a elaboração de um plano de trabalho para a manutenção e a sua

inserção em um sistema informatizado. A inserção e utilização de um bom sistema

informatizado também contribuirá no processo de implantação e principalmente, na

gestão de informações e do histórico da manutenção.

A engenharia de manutenção, segundo Wainer145, cobre todos os aspectos

de infra-estrutura da edificação, zelando pela integridade dos sistemas elétrico,

hidráulico, sanitário, de ar condicionado, comunicação, incêndio e de segurança,

cuidando também do aspecto civil da edificação, promovendo a conservação e

eventualmente localizando deficiências estruturais da construção, que com o passar

do tempo possam se traduzir em risco para segurança do imóvel.

144 Op. cit.
145 WAINER, Jacob. Manutenção Predial. Texto disponível em www.abempi.com.br. Acesso em 15 dez. 2006.
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6.2.3 Da Obrigação do Gestor de Zelar pelo Patrimônio Público Imobiliário

Como visto anteriormente (vide item 4.1 – Administração do patrimônio

municipal), para o Prof. Meirelles146 todo patrimônio municipal submete-se à

administração do prefeito, e neste sentido, cabe ao mesmo zelar por sua

conservação e regular utilização.

Coutinho147, também argumenta neste sentido ao mencionar que cabe ao

Administrador o dever de conservar e manter o imóvel, uma vez que o mesmo não

pode ficar inerte diante da deterioração do bem, haja vista que a falta de

manutenção pode resultar em acidentes, acarretando em responsabilidade civil e até

mesmo criminal do proprietário e do administrador.

Completa o autor que, quando se trata de gestão de bens imóveis, o dever de

aprimorar constitui uma das formas de manifestação do princípio da eficiência. Como

exemplo, cita o caso em que o administrador possa obter uma melhor utilização de

um imóvel, mediante o seu aprimoramento através de uma melhor adequação ao fim

da qual é destinado. Havendo recursos para isso, ele deverá perseguir este objetivo,

sob pena de ser considerado ineficiente e, além disso, estaria dispondo do interesse

público, que seria melhor atendido mediante a atribuição de uma utilidade maior do

imóvel.

Quando o imóvel estiver sob a guarda do Gestor, ou seja, não estiver sendo

utilizado por terceiros, argumenta o autor que a responsabilidade será ainda maior, e

conforme o caso, transformando-se o zelo ou cuidado em obrigação direta de

conservar, manter e fazer funcionar o imóvel.

Coutinho menciona ainda que as atividades de execução de obras e serviços

de engenharia, ligadas ao dever de zelar pela conservação, manutenção,

funcionamento e/ou aprimoramento de imóvel público, teriam seus principais

fundamentos na aplicação dos princípios da indisponibilidade do interesse público,

146 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14ed. São Paulo: Malheiros. 2006.
147 COUTINHO, José Roberto de Andrade. Gestão Patrimonial na Administração Pública: aquisição,
alienação ou perda e oneração de bens públicos em espécie, processos de trabalho e modelos de gestão de
bens, minutas e modelos de atos, contratos e deitais de licitação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
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da legalidade, da continuidade do serviço público, da eficiência, do equilíbrio, do

controle, da responsabilidade, da conservação, da licitação e da economicidade.

Sobre alguns destes princípios Di Pietro148 esclarece que: o princípio da

indisponibilidade do interesse público estaria relacionado à questão de que as

pessoas administrativas não teriam disponibilidade sobre os interesses públicos

confiados à sua guarda, ou seja, são poderes em que a administração não pode

deixar de exercer, sob pena de responder pela omissão; é no princípio da legalidade

(já comentado anteriormente no item 2.3.3 – Elementos norteadores da

administração pública) onde se enquadra a idéia de que a vontade da Administração

Pública é a que decorre da lei, ou dito de outra forma, que a Administração Pública

só pode fazer o que a lei permite; pelo princípio da continuidade do serviço

público, entende-se que o serviço público não pode parar; o princípio da eficiência

exprime que se espera do agente público o melhor desempenho possível de suas

atribuições, de maneira que os serviços da Administração Pública alcancem os

melhores resultados; o princípio do controle ou tutela trata do controle que a

Administração exerce sobre outra pessoa jurídica por ela instituída; o princípio da

obrigatoriedade da licitação está explicitado na CF/88, que exige licitação para

contratos de obras, serviços, compras e alienações (art. 37, XXI), bem como para

concessão e permissão de serviços públicos (art. 175).

Outro aspecto importante é a restrição criada pela Lei de Responsabilidade

Fiscal (art. 45, caput), determinando que:
Observado o disposto no § 5º, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só

incluirão novos projetos, após adequadamente atendidos os em andamento e

contempladas as despesas de conservação do patrimônio público (g. n) nos termos

que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

Conforme o Guia de Orientação aos Novos Gestores149, pela LRF (art. 45), no

planejamento das obras os novos projetos só devem ser incluídos se o Município

tiver condições financeiras de concluir o que estão em andamento, garantindo a

preservação do patrimônio público. Comenta ainda o referido Guia que devem ser

148 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2004, 17 ed.
149 Guia de Orientação aos Novos Gestores, publicada pelo TCE/PE em janeiro de 2005.
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previstos recursos na LOA para conservação do patrimônio público e que as obras

iniciadas após a conclusão devem entrar em funcionamento.

Pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92, art. 10, caput e inc. X),

quem agir negligentemente no que diz respeito à conservação do patrimônio público

poderá ser enquadrado em ato de improbidade que causam prejuízo ao Erário.

Por fim, conforme mencionado no Guia do TCE/PE150, a conservação do

patrimônio público, de acordo com a CF/88 (art. 23, inc. I), é de competência da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, logo, deverão ser

tomadas as medidas necessárias para promover o controle, fiscalização e a

manutenção dos imóveis do Município utilizados em serviços (prédios

administrativos, escolas, postos de saúde, creches, etc.). Completa ainda o referido

Guia que, no caso de bens de uso comum do povo (praças, jardins, etc.), a utilização

deverá ser disciplinada e fiscalizada pela Administração.

150 Idem (p.126).
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6.2.4 Fluxograma de Procedimentos com o Objetivo de Evidenciar as Ações de

Manutenção em Bens Imóveis Públicos na Fase de Planejamento.

Fase

de

Planejamento

Fase

de

Execução

Fase de Utilização

Compatível Não Compatível

Bom Estado

de

Conservação

Mau Estado

de

Conservação

Este fluxograma envolve todas as situações pelas quais o bem imóvel público

pode se encontrar, desde o momento em que está sendo idealizado, até o momento

em que, devido a sua utilização e/ou depreciação, estaria precisando ser

recuperado.

A fase de planejamento envolve todas as atividades tratadas no item 6.1.1,

com exceção da escolha do terreno que não se aplicaria à manutenção. A fase de

execução envolveria a realização de serviços de engenharia conforme mencionado

nos itens 4.i e 4.2.
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Após a conclusão, o empreendimento pode ser considerado como compatível

ou não compatível com a finalidade pretendida. Caso não esteja compatível, volta-se

à fase de planejamento para que sejam identificadas se as causas estão ligadas a

esta fase. Em caso negativo, verifica-se se estariam relacionadas à fase de

execução. Corrigidas as falhas identificadas, ou no caso do empreendimento ser

considerado compatível com a finalidade almejada, na fase de utilização poderá ser

dispensado de intervenções, enquanto o estado de conservação for considerado

bom. Quando a comunidade não mais considerar o bom estado de conservação do

imóvel, este deverá retornar para a fase de planejamento para a disputa de

prioridade com outros empreendimentos demandados da sociedade.

Convém ressaltar, como foi dito anteriormente no item 6.2.3, que a

conservação de um bem imóvel, mesmo não vindo a ser prioridade do município,

não deverá ser menosprezada, uma vez que o gestor poderá responder por

responsabilidade civil pelo dano causado ao município e criminalmente por dano a

terceiros, caso este bem imóvel venha a provocar dano à integridade física de

alguém.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após uma reflexão sobre vários assuntos envolvidos com o tema serão

elencadas abaixo, de forma sintetizada, as principais conclusões que o leitor pode

extrair deste trabalho:

a) É importante que o modelo de gestão adotado pela Administração não

radicalize nem para o lado do modelo gerencial, que só vê a cidade como um

negócio, e nem para o lado do modelo societal, que apesar de valorizar a gestão

democrática, se perde pela falta de operacionalidade e de estratégias. Talvez o

melhor caminho seria procurar um ponto intermediário, que mais se identifique com

os fatores culturais e econômicos do Município. A título de sugestão, poder-se-ia

propor o modelo defendido por uma das equipes do mestrado (Turma IV), ao debater

em sala o artigo da Profa. Ana Paula151, que na ocasião foi denominado de

Gerencialismo Societal, que procurava conciliar o espírito empreendedor do

gerencialismo, com a participação popular do modelo societal e, acima de tudo,

com foco no desenvolvimento sustentável do Município, ou seja, um

desenvolvimento que busca não só uma melhor qualidade de vida da população

atual, como também das gerações futuras.

b) Para que a Administração busque o desenvolvimento harmônico do

Município é de fundamental importância, que seja implantado um planejamento

Municipal; elaborado com a participação ativa dos munícipes, em que as

necessidades e prioridades locais sejam definidas através da conciliação das

questões técnicas e políticas; com a definição das principais estratégias e políticas a

serem implementadas; considerando, de forma inter-relacionada, a participação do

setor público (inclusive em outros níveis como Estadual e Federal), do setor privado

e do terceiro setor (organizações não governamentais); com as principais restrições,

151 DE PAULA, Ana Paula Paes. Administração Pública Brasileira entre o Gerencialismo e a Gestão Social.
Disponível em
www.ead.fiocruz.br/comunidade/politicasenap/downloads/administracaopublicabrasileiraentreogerencialismoea.
pdf . Acesso em 28 out. 2006.
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proibições e limitações explicitadas; envolvendo temas econômicos, sociais culturais

e territoriais.

c) Os principais instrumentos de implementação do planejamento devem

possuir total integração entre si, ou seja, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes

Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual, além de serem elaborados dentro

das prerrogativas relacionadas no parágrafo anterior, devem manter completa inter-

relação entre si, bem como manter total compatibilidade com o Estatuto das

Cidades, mais especificamente com o Plano Diretor do Município, além de outras

leis municipais como a Lei Orgânica e o Código de Obras.

d) O prefeito, dentro do processo de planejamento estratégico possui talvez o

principal papel, pois qualquer planejamento estaria condenado ao fracasso caso

fosse desenvolvido a revelia ou sem o apoio do chefe do executivo. Dentre as

principais atribuições do Prefeito neste processo, podem ser destacadas: a

representação do Município, em que o faz sob os aspectos jurídicos, administrativos

e sociais; iniciativa de encaminhamento à Câmara dos principais instrumentos de

planejamento: PPA, LDO, LOA, bem como do Plano Diretor e demais normas como

a Lei Orgânica Municipal e o Código de Obras; sancionar, promulgar e publicar os

referidos instrumentos, além de cuidar para que sejam cumpridos; administrar o

patrimônio municipal, zelando pela conservação e regular utilização; promover fiel

execução do orçamento; arrecadar, guardar e aplicar as receitas do Município;

executar obras e serviços necessários aos empreendimentos, além de planejar o

prefeito tem por missão a de realizar.

e) O Controle Municipal – seja o Externo exercido pelo Tribunal de Contas,

seja o Interno desempenhado por órgão da própria Administração e, seja até mesmo

o exercido pelos próprios munícipes, conhecido por Controle Social – tem

importância fundamental no processo do planejamento do Município. Atuando,

quanto ao momento, de forma concomitante e até mesmo como controle prévio,

podem sugerir, quando se trata de atos discricionários e alertar, quando constatarem

irregularidades com relação aos atos vinculados.
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f) Com relação aos procedimentos voltados para construção e

manutenção do patrimônio público imobiliário do Município, dentro do processo

de planejamento, existem algumas questões fundamentais a serem consideradas

antes do início da execução propriamente dita do empreendimento, tais como:

primeira questão - verificar se o mesmo está contemplado nos instrumentos do

planejamento que determina o programa de necessidades do Município (PPA, LDO

e LOA); segunda questão – escolher um terreno compatível com as dimensões e

necessidades do empreendimento, com o Planejamento Urbano do Município

definido pelo Plano Diretor e pelo Código de Obras Municipal; terceira questão –

elaborar estudo preliminar que contemple a verificação das viabilidades técnicas,

gerencial, econômica e financeira, de maneira que a execução do empreendimento

disponha de tecnologia adequada, recursos suficientes e apresente boa relação

custo-benefício; quarta questão – desenvolver projeto básico com nível de

detalhamento suficiente para caracterização do que será executado, em cima da

solução mais viável indicada pelos estudos preliminares, além de realizar estudos de

impacto ambiental, tendo em vista minimizar os efeitos ao meio ambiente

provocados pelo empreendimento; quinta questão – elaborar, caso necessário, o

projeto executivo, com nível de detalhamento suficiente para que possa ser

especificado como o empreendimento deverá ser executado.

g) Quanto à manutenção dos bens imóveis, conclui-se que, pelo fato de

todo patrimônio municipal submeter-se à administração do prefeito, cabe ao mesmo

zelar por sua conservação e regular utilização, ressaltando os aspectos ligados à

manutenção preventiva e da engenharia de manutenção, lembrando que nos casos

de negligência ou de omissão comprovada poderá responder por improbidade

administrativa.

Recomenda-se, como tema para futuros trabalhos:

a) Estudo voltado para aquisição e manutenção de bens móveis.

b) Abordagem sobre metodologia de participação dos stakeholders no

planejamento das ações municipais.
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