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RESUMO 
 
 

A captação de recursos é hoje a alavanca que propicia aos municípios a possibilidade 
de crescimento, em especial, nos projetos de infra-estrutura urbana. Após a Constituição 
Federal de 1988, os municípios brasileiros passaram a ter mais responsabilidades no tocante 
aos serviços públicos do que tinham anteriormente. Foi dada a eles uma autonomia que jamais 
haviam recebido em toda a historia do país. Essa autonomia, porém, não veio acompanhada 
de uma estrutura necessária para arcar com suas novas funções. Em paralelo, escutamos 
repetidamente prefeitos reclamarem da falta de recursos, principalmente para as obras de 
infra-estrutura. O objetivo deste trabalho é mostrar que em vários casos não há falta de 
recursos, mas sim um despreparo dos servidores municipais para elaborar projetos capazes de 
conseguir captar esses recursos, seja em alguma instância do governo ou com entes 
financeiros nacionais ou internacionais, sendo o maior entrave para obtê-los a falta de 
estrutura das prefeituras, que não dão a devida atenção a seu quadro de servidores. Esta falta 
de atenção por parte dos gestores municipais acarreta prejuízos enormes à população, pois 
privam esta população de usufruir serviços públicos essenciais, tais como saneamento básico, 
escolas, postos de saúde, entre outros. O objetivo final deste trabalho é demonstrar que existe 
uma solução para esta falta de preparo das prefeituras para captar recursos, e que a solução é 
mais simples do que parece ser. 
Palavras-chave: captação de recursos; capacitação de servidores. 
 

 
 

ABSTRACT    
 
 

Nowadays, the act of gathering resources is the “jump” that provides our cities growth, 
especially when we talk about urban infrastructure. After the Brazilian Federal Constitution of 
1988, the Brazilian cities had started to have more responsibilities in regards to the public 
services of what they had previously. An autonomy was given to them, the kind of autonomy 
that they never had received in the history of the country. This autonomy, however, did not 
come followed by the necessary structure to deal with it’s new functions. Since then, we listen 
to mayors’ complains about the lack of resources, mainly for the infrastructure workmanships. 
This work intends to show that in many cases the lack of resources is not the problem. The 
real problem lies in the incapability of the public servers to elaborate projects capable to 
gather these resources, either in some instance of the government or with national or 
international financial operatives, however the biggest impediment to get them is in the lack 
of structure of the city halls, that do not give the necessary attention to public servers staff. 
This lack of attention on the part of the municipal managers causes enormous damages to the 
population of these cities, therefore they deprive this population to usufruct of essential public 
services, such as sewers, schools, public medical service, among other things. The final 
objective of this work is to demonstrate that a solution for this city halls’ lack of preparation 
does exist, and that the solution is simpler then it seems to be. 
Key words: gathering resources; public server’s capability. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Neste capítulo, apresentaremos o problema objeto da pesquisa, bem como os objetivos 

alcançados e sua relevância. 

 
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

Quase que diariamente, somos informados através dos jornais, revistas, rádios e 

televisão, que a grande maioria dos municípios brasileiros passa por dificuldades para 

implementar obras de infra-estrutura devido à escassez de recursos. 

Ao mesmo tempo, somos informados que existem recursos financeiros disponíveis 

para investimentos, principalmente no governo federal, que estão apenas e tão somente 

aguardando projetos para que tais recursos possam ser utilizados. 

As Associações de Prefeitos dos municípios, juntamente com o SEBRAE e os órgãos 

repassadores dos recursos federais, como por exemplo, a Caixa Econômica Federal, informam 

que faltam aos municípios projetos de engenharia com nível de detalhamento e qualidade 

técnica mínima suficiente para que tais recursos possam ser captados. Os planos de trabalho 

seriam incompletos, os projetos encaminhados seriam inconsistentes, com informações 

insuficientes, pouco detalhados, ou com orçamentos por vezes inexeqüíveis.  

Neste complexo processo da captação de recursos, diversos atores estão envolvidos, 

além dos técnicos e seus projetos de engenharia. Temos os objetivos políticos do governo, a 

escuta à população e suas necessidades, a sustentabilidade de todo o sistema, onde um projeto 

isolado pode não ser aprovado não por falta de qualificação técnica, mas por falta de 

enquadramento com um projeto maior. 

Inserido neste contexto, temos o município de Mesquita, na Baixada Fluminense. O 

Município de Mesquita é o mais novo do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido emancipado 
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em 26 de setembro de 1999, através da lei estadual nº 3253. Sua população foi estimada em 

182.495 habitantes (IBGE 2006), e sua extensão territorial é de 41,6 km², porém apenas 14,13 

km² são de área urbana, pois o restante de sua área, ou seja, 27,42km², é composta de área de  

preservação ambiental. 

Este novo município esta localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra, e tem 

como municípios limítrofes os municípios de Nova Iguaçu, Nilópolis, Belford Roxo e São 

João de Meriti. 

Assim como vários municípios brasileiros enfrentam problemas de falta de recursos 

para realização de obras de infra-estrutura. Mesquita sofre também com as limitações 

impostas pela LRF, quanto às aplicações mínimas em saúde e educação. Com um orçamento 

realizado em 2007 de R$ 98.242.265,14 (noventa e oito milhões, duzentos e quarenta e dois 

mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos), este município fica dependente de 

recursos oriundos de convênios firmados principalmente com o Governo Federal. Esta 

dependência se traduz em números quando verificamos o valor dos recursos próprios que 

foram aplicados em investimentos no ano de 2007, que foi de R$ 11.706.066,16 (onze 

milhões, setecentos e seis mil, sessenta e seis reais e dezesseis centavos), o que representa 

apenas 11,92% do orçamento realizado no mesmo período, considerando que neste total estão 

incluídas as contra-partidas dos convênios em execução. 

Mesquita tem trabalhado intensamente para ampliar a captação de recursos federais a 

fundo perdido, como será demonstrado em seu estudo de caso, porém, tem enfrentado 

problemas de ordem técnica e documental na elaboração dos projetos de captação.  

Após estas informações cabe a seguinte pergunta: a escassez de recursos para obras de 

infra-estrutura está ligada à falta de recursos financeiros, ou à falta de qualidade técnica dos 

projetos apresentados pelos municípios? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Objetivo final 

Detectar os motivos que impedem que a Prefeitura Municipal de Mesquita obtenha recursos 

externos de entes públicos. 

 

Objetivos Intermediários 

• Verificar se existem deficiências técnicas no quadro de funcionários da prefeitura; 

• Verificar se há falta de estrutura física e de equipamentos adequados, necessários ao 

bom desempenho do corpo técnico; 

• Identificar se as cartas-consulta e as emendas parlamentares são elaboradas tomando 

por base dados reais e técnicos das necessidades para as quais se destinam os recursos; 

• Apurar se a alternância de técnicos com contratos temporários e gestores em cargos 

comissionados influencia na descontinuidade e inconsistência dos projetos 

apresentados; 

• Identificar se a falta de cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) interfere na captação de recursos. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Diante da extensão do assunto a ser pesquisado, e considerando a relevância que a 

obtenção de recursos, principalmente não onerosos (a fundo perdido), possui no desempenho 

das políticas públicas de pequenos e médios municípios do país, optamos por selecionar a 

Prefeitura Municipal de Mesquita. Os fatos geradores do sucesso ou insucesso na 

concretização destes projetos podem ocorrer em qualquer município, portanto, a pesquisa foi 

realizada em diversos municípios do estado do Rio, de modo a ampliar a visão do problema. 
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Também deixaremos de citar variáveis subjetivas que possam interferir neste sucesso, 

como influência política, posição partidária, atendo-nos aos fatores administrativos e técnicos, 

ou seja, mensuráveis. 

  

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Entendemos que a captação de recursos externos é de fundamental importância no 

desenvolvimento dos municípios de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

Além de exíguos, os orçamentos municipais são comprometidos com 

determinações surgidas após a promulgação da LRF, que determina que os municípios 

destinem, obrigatoriamente, percentuais mínimos de seu orçamento nas áreas de saúde e 

educação. 

Assim, considerando os gastos com folha de pagamento, custeio da máquina 

pública e serviços essenciais como coleta de lixo e outros, restam poucos recursos para 

investimentos, principalmente em obras e infra-estrutura. 

Para a administração pública municipal, a chegada de recursos externos possibilita 

a realização de projetos que, sem os mesmos, jamais se tornariam realidade. 

Relatórios anuais dos ministérios demonstram que a tal escassez de recursos para 

investimentos, tão freqüentemente citada na mídia e fonte eterna de queixas dos prefeitos 

municipais, não corresponde à realidade. Os recursos ali permanecem, de um exercício 

para o outro, até serem cancelados, principalmente devido ao pequeno número de projetos 

apresentados, e ainda, à baixa qualidade dos mesmos. 

Detectar as razões que levam um município, a despeito de suas tentativas e 

necessidades, a não conseguir concretizar esta captação, é o objetivo final deste trabalho. 

 

 



11 

1.5 METODOLOGIA 

 

 Nesse capítulo apresentamos a metodologia utilizada no estudo, quanto aos fins e quanto 

aos meios. São apresentados o universo, a amostra, como foram coletados e tratados os dados 

e as limitações do método utilizado. 

 

1.5.1 Tipos de Pesquisa 

 

Vergara (2007), propõe dois critérios básicos de tipo de pesquisa: quanto aos fins e 

quanto aos meios. 

 

Quanto aos fins: 

- Explicativa: Visa esclarecer os motivos que levam os pequenos e médios municípios do país, 

em especial o município de Mesquita, a ter problemas na captação e principalmente na 

execução dos convênios firmados com o Governo Federal, estando em destaque os que 

utilizam recursos a fundo perdido. 

 

Quanto aos meios: 

- Pesquisa de Campo: Foi realizada na Prefeitura de Mesquita e na Caixa Econômica Federal 

através de entrevistas abertas com os responsáveis pela Secretaria de Urbanismo (SEMURB), 

Secretaria de Fazenda e Procuradoria da Prefeitura de Mesquita e também pela aplicação de 

questionários semi-estruturados, aplicados aos técnicos da Prefeitura e da Caixa Econômica 

Federal, que trabalham diretamente com a elaboração de projetos para captação de recursos. 

Os mesmos questionários foram aplicados aos técnicos das secretarias de Obras, de 
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Urbanismo, de Planejamento e de Fazenda das prefeituras de Japeri, Nilópolis, Nova Iguaçu e 

Queimados, de modo a obtermos uma visão ampliada do problema. 

- Investigação Documental: Foi realizada em documentos da secretaria de urbanismo, tais 

como instruções normativas, ofícios, cartas-consulta, processos licitatórios, contratos, 

convênios e demais documentos que foram considerados úteis à pesquisa. 

- Pesquisa Bibliográfica: Realizada através do estudo de material publicado em livros, jornais, 

revistas, Internet e outros materiais que deram fundamentação teórica aos temas envolvidos, 

quais sejam: a formação das receitas municipais, o emprego público no Brasil, a capacitação 

profissional e a captação de recursos. 

- Estudo de caso: Realizado com o objetivo de aprofundar e detalhar o estudo, foi realizado 

em campo, na prefeitura de Mesquita. 

 

1.5.2 Universo e Amostra 

 

O universo deste estudo são 22 técnicos das prefeituras citadas, e dois técnicos do 

escritório de negócios da Caixa Econômica Federal, responsável pela Baixada Fluminense. A 

amostra selecionada é a pesquisa realizada na SEMURB, no município de Mesquita, com oito 

técnicos e dois gestores.  

 

1.5.3 Coleta e Tratamento dos Dados 

 

   Após a coleta dos dados através da pesquisa bibliográfica, da investigação 

documental e das entrevistas realizadas na pesquisa de campo, os dados foram tratados 

através do Método da Análise de Conteúdo, este método “… é considerado uma técnica para 
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tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado 

tema.”(VERGARA,2006, p. 15).   

   Esta técnica inicialmente era utilizada principalmente para tratar dados oriundos de 

material jornalístico. Atualmente este método é utilizado também para tratar dados coletados 

através de entrevistas e documentos, entre outros. 

As informações obtidas através das entrevistas foram analisadas objetivando 

identificar a maior incidência ou freqüência de fatos relevantes, que impeçam a concretização 

dos projetos. 

     

1.5.4 Limitações do Método 

 

O método apresenta algumas limitações. A análise de documentos de órgãos públicos 

foi limitada devido à necessidade de prévia autorização dos responsáveis por esses órgãos. 

Outra limitação diz respeito às entrevistas que foram realizadas, pois as respostas podem ter 

sido influenciadas tanto pelo pesquisador, que pode ter direcionado o entrevistado, ou pelo 

próprio entrevistado que por vários motivos (medo de represálias, por exemplo), pode não ter 

relatado os fatos como os mesmos realmente acontecem.   
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2 FORMAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL 

Este capítulo tem por objetivo apresentar estudos, leis e publicações sobre os temas 

envolvidos com o objeto de nossa pesquisa. Para tanto, centraremos o foco de nossa atenção 

na LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, no Orçamento Público, no emprego público, na 

qualificação funcional e na captação de recursos propriamente dita. 

 

 

2.1 A ORIGEM CONSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS 

 

 

O Brasil teve como forma original de administração a forma centralizada. A origem 

constitucional do município brasileiro se dá através do artigo 167 da constituição de 1824: 

¨Em todas as Cidades e Villas ora existentes, e, nas mais, que para o futuro se crearem haverá 

Câmaras, às quaes compete o Governo econômico e Municipal das mesmas Cidades e Villas.” 

Desde o período colonial até a proclamação da república, a administração dos recursos para o 

desenvolvimento de atividades estatais esteve concentrada sob o domínio do governo federal. 

Todavia, a partir de 1930, após uma progressiva ampliação das funções públicas, a União 

iniciou o processo de partilhar os recursos financeiros com os demais níveis de governo. No 

período entre 1930 e 1934. foram criados os primeiros controles sobre o município, através da 

criação dos primeiros conselhos municipais que obrigaram os municípios a prestarem contas 

periodicamente. Com isso foram introduzidas as técnicas de contabilidade pública e a 

elaboração dos orçamentos públicos. O artigo 13 da Constituição de 1934 expressa os 

parâmetros da autonomia municipal. Em 1937 com o Golpe de Getulio Vargas, a Constituição 

passa a ser letra morta e os municípios voltam a ser comandados pelo Governo Central. Para 

Hely Lopes Meirelles (1996, p. 39): “Pode-se afirmar, sem vislumbre de erro, que, no regime 

de 1937, as Municipalidades foram menos autônomas que sob o centralismo imperial.” 
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Durante o regime militar (1964-1985), o governo federal ampliou a sua capacidade de gerar 

recursos financeiros, porém o sistema de transferências intergovernamentais estabelecido na 

reforma tributária de 1967 tentava compensar, em termos dos gastos, a forte centralização 

tributária. 

A descentralização fiscal caracteriza-se pela participação mais acentuada dos entes de 

governo, tanto no financiamento como nos gastos governamentais. O processo experimentado 

pelo Brasil a partir dos anos 80 ocorreu a partir de conflitos entre a União, Estados e 

municípios, resultado da concentração de recursos na União imposta pelo regime ditatorial. A 

descentralização brasileira, assim, teve como um de seus objetivos o fortalecimento financeiro 

e político de Estados e municípios, em detrimento do governo central, como forma de 

fortalecer a democracia então em vias de restabelecimento. Em Gremaud e Toneto (2002, p. 

111), temos: 

 …deve-se notar que a forma assumida pela descentralização brasileira dos anos 80 – o 

aumento das transferências – criou uma série de dificuldades para o equilíbrio federativo. O 

mecanismo de transferência federal (fundos de participação) foi criado com o objetivo de 

compensar as unidades federadas que possuíam menor capacidade de arrecadação, ou seja, são 

direcionados principalmente para os municípios com menor população. Em tais municípios, as 

demandas em termos de desenvolvimento urbano são significativamente inferiores àquelas dos 

municípios com  maior densidade demográfica. Assim, passou a existir “sobra” de recursos nos 

municípios menores, que não precisavam se preocupar com a arrecadação própria e aumentaram 

as despesas de custeio. Por outro lado, houve uma escassez nos municípios maiores. […] Desta 

forma, os municípios, especialmente os de maior porte, estão assumindo um leque de funções – 

provisão de serviços públicos, infra-estrutura e desenvolvimento urbano, políticas de combate à 

pobreza e geração de emprego, políticas de desenvolvimento etc. – sem que seus orçamentos 

suportem estas pressões, uma vez que estão comprometidos pelo significativo aumento dos 

gastos de custeio pós-Constituição.  

 

A Constituição Federal de 1988 promoveu diversas mudanças no federalismo fiscal 

brasileiro. Os municípios foram reconhecidos como membros da federação, passando a 

assumir também papel de maior importância na prestação dos serviços de âmbito local e 
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social.  No intuito de favorecer a determinados gastos públicos sociais à população, o 

Legislador (Senadores e Deputados influenciados pelo governo da União) vinculou em 

demasia os recursos públicos. Com isso, as vinculações e sub-vinculações em um município 

podem chegar a quase 95% das receitas. Hoje, somente com educação o gasto mínimo é de 

25%, na saúde é de 15%, com Câmara de Vereadores 8%, PASEP 1%, vinculando-se somente 

aí 49% das receitas. Isto sem contarmos com parcelamentos de débitos com precatórios, 

INSS, FGTS, entre outras sub-vinculações, dificultando a ação do Prefeito para promover 

políticas locais de desenvolvimento. Também o gasto obrigatório de 60% do Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), com professores e coordenadores 

pedagógicos, eleva os custos com o pagamento do  INSS que cabe ao patrão (INSS patronal). 

Embora muito interessante este modelo, o legislador não considerou que muitos municípios 

têm altas receitas de ICMS e ISS, entre outras, e todas devem seguir a lei dos gastos mínimos. 

Muitas vezes um município necessita investir na construção de uma estrada, por exemplo, 

para aumentar o escoamento de sua produção, e não gastar com educação ou saúde, mas o 

gestor não tem flexibilidade no orçamento para decidir. 

 O fortalecimento financeiro dos municípios, entretanto, deu-se muito mais pelo 

aumento da sua participação nas transferências constitucionais do que pela ampliação de sua 

capacidade tributária. Os municípios também não foram preparados para assumir tais 

responsabilidades, não havendo uma cultura de atuação direta contra a inadimplência, sendo 

que questões eleitorais sempre influenciam tais decisões. Desta forma, os municípios 

dependem da captação de recursos, em especial no que tange a investimentos em infra-

estrutura, por serem, em sua maioria, de grande vulto, e além das possibilidades de utilização 

exclusiva de recursos próprios.  
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2.2 A FORMAÇÃO DAS RECEITAS 

 

Segundo Nascimento (1973, p. 22), “…a distribuição das receitas sempre foi 

desfavorável à atuação dos municípios. Em 1950, a União ficava com 47,9%; os Estados com 

40,4%, e os municípios com 11,8% do total das receitas”. Historicamente, os municípios no 

país se estruturaram para promover os interesses exportadores ou para servir de base à 

ocupação do território, ficando as necessidades locais relegadas ao segundo plano. 

Já Afonso (1998, p. 6), em seu estudo sobre os municípios, arrecadação e 

administração tributária, afirma que os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 1997 “…revelam que, em 1996, os municípios respondiam por 18% da folha de 

pagamento de todos os servidores públicos ativos no país, por 31% das aquisições de bens e 

serviços para custeio e por cerca de metade da formação bruta de capital fixo dos, assim, 

governos”. Temos aí avaliada a importância das administrações municipais junto ao sistema 

econômico do país. 

Um estudo publicado no ano passado pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), organização que reúne a maioria dos países 

desenvolvidos do Ocidente, ajuda a entender qual o papel dos municípios e o que eles podem 

fazer com o dinheiro extra que entra em seus cofres. Mesmo entre os centros maiores, assinala 

o estudo, há poucas cidades que seriam capazes de investir em grandes obras de infra-

estrutura. Em primeiro lugar, porque uma parte importante da receita municipal tem destino 

definido por lei em áreas sociais específicas - 25% para educação e 15% para saúde, no caso 

brasileiro. De acordo com o estudo, isso é positivo. Um trabalho anterior, realizado pela 

OCDE nas capitais brasileiras, sugere que investimentos em saúde, saneamento, habitação e 

urbanização impulsionam o crescimento econômico das cidades.  
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 Gremaud e Toneto (2002, p.111 a 112) analisaram as formas de alocação de recursos 

municipais: 

 Algumas experiências municipais mostram que é possível, com base em 

algumas instituições que estão sendo criadas, potencializar a eficiência da alocação dos recursos 

e dos serviços municipais, de modo que estes possam  atuar de forma mais eficaz no 

desenvolvimento econômico e social. Entre os programas e ações bem sucedidas pode-se 

destacar algumas experiências com orçamento participativo, […],  parcerias público-privado na 

provisão de serviços públicos,[…] ,  instituições de microcrédito etc.[…] Isto, em conjunto com 

a escassez de recursos e a busca de eficiência, remete à questão da participação do setor privado 

e à ampliação das despesas de capital, o que traz à tona a questão do endividamento municipal.  

 

Na opinião de Rezende (1997), por exemplo, uma das críticas mais comuns à 

Constituição de 1988 é que ela promoveu uma forte descentralização de recursos, mas não de 

atribuições. O governo central perdeu parte de sua receita tributária para os Estados e 

municípios e, no entanto, não houve uma contrapartida clara, ou seja, não houve uma 

transferência bem definida dos programas de gastos. E, para completar, os Estados e 

municípios teriam ajustado rapidamente, ainda segundo aquele autor, os seus gastos em 

resposta às novas receitas, sem contar que passaram a gastar além dos seus próprios recursos. 

Na mesma direção, a opinião de Gomes e Mac Dowell (2000) é de que a 

descentralização política, a proliferação de unidades municipais (o chamado período das 

emancipações) e o aumento dos recursos tributários apropriadas por estes entes não teriam 

provocado resultados positivos, pois aumentaram as transferências de receita tributária 

originadas nos grandes municípios para os pequenos. Isto levaria, provavelmente, à inibição 

da atividade produtiva nos grandes e médios municípios (e no Sudeste), sem estimulá-la nos 

pequenos e médios (ou nas demais regiões). 

Segundo Guedes e Gasparini, ao lado dessas críticas há um ponto relevante no estudo 

teórico do federalismo fiscal, o qual refere-se à questão da estrutura do setor público e às suas 
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implicações para o tamanho e para o crescimento do governo. Oates (1989), por exemplo, 

afirma que existem evidências de que o aumento da centralização fiscal do setor público é por 

si só responsável pela rápida expansão do governo. Autores como Prud'homme (1995, apud 

Guedes e Gasparini), por outro lado, chamam a atenção para uma série de riscos envolvidos 

na descentralização fiscal, entre eles o da replicação de estruturas desnecessárias e ineficientes 

de governo. Seria o crescimento da máquina pública, vista como um todo, sem separação das 

instâncias nacionais ou subnacionais. 

 

2.3 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 

 

É importante perceber que o conceito de descentralização é complexo e compreende 

uma variedade de dimensões: a atribuição dos gastos e responsabilidades das receitas entre os 

diferentes níveis de governo, o grau de autonomia política usufruído pelos governos dos 

diversos entes da federação e as espécies de transferências intergovernamentais. 

A existência de transferências intergovernamentais é freqüente, e por que não dizer, 

indispensável, em regimes federativos. Historicamente, temos que no Brasil as primeiras 

experiências com transferências intergovernamentais acontecem a partir da Constituição de 

1946, que destinou aos municípios – exceto capitais – 10% da arrecadação do Imposto sobre a 

Renda (IR), distribuídos em partes iguais, independente do tamanho ou da arrecadação que o 

município possuísse. Também naquele ano, um dispositivo legal determinou que os estados 

repassassem aos municípios 30% do excesso de arrecadação local do Imposto sobre Vendas e 

Consignações (IVC) em relação às receitas municipais. Em 1961, o mencionado percentual de 

distribuição do IR foi ampliado para 15%, quando também se definiu que 15% do Imposto de 
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Consumo seria transferido para os municípios. As mudanças promovidas pela reforma de 

1967 – que alterou o sistema tributário, bem como a divisão de responsabilidades tributárias 

entre União, estados e municípios – a centralização resultante provocou acentuado 

desequilíbrio vertical. Para compensar a escassez financeira nos estados e municípios, e para 

redirecionar regionalmente a disponibilidade de verbas públicas (redistribuição horizontal), 

foi elaborado, então, um sistema de transferências intergovernamentais. Este sistema foi 

idealizado visando equilibrar as diferenças entre os governos subnacionais, e compensar estas 

diferenças através de uma distribuição não-igualitária dos recursos. 

 Foram instituídos o Fundo de Participação de Estados (FPE) e o Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM), em vigor até hoje, com características redistributivas, 

cujas fontes de recursos eram a arrecadação federal do IPI e do IR. Simultaneamente, 

instituiu-se também um sistema devolutivo, com a distribuição entre estados e municípios de 

20% do ICM, proporcionalmente às operações tributadas em cada município, e do 

compartilhamento, de acordo com o grau de desenvolvimento regional, da arrecadação do 

Imposto Único sobre Energia Elétrica (IUEE), Imposto Único sobre Minerais (IUM) e 

Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis (IULC). Gasparini (2006, p. 13) nos 

lembra que: 

 As mudanças tributárias vindas com a Constituição de 1988, concebida no contexto da 

redemocratização do País, concentraram-se basicamente na redistribuição da competência 

tributária, permitindo o aumento da participação das instâncias subnacionais de governo na 

receita tributária global. A nova Constituição favoreceu, assim, a descentralização tributária ao 

ampliar a base arrecadatória dos níveis inferiores de governo e ao proporcionar maior 

participação desses nos tributos federais. Isso aconteceu tanto por meio da ampliação dos fundos 

de participação estadual e municipal como pela criação de novos fundos. 

            

A existência de transferências intergovernamentais acontece basicamente por duas 

razões. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), publicou texto para discussão 
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sobre as transferências realizadas pelo FPM, onde explana a opinião dos autores. Ainda para 

Gasparini (2006, p.7): 

 Em primeiro lugar, recomenda-se que a atribuição de certas responsabilidades 

dê-se a instâncias específicas de governo, em razão de seu melhor gerenciamento em cada uma 

das três esferas: União, estados ou municípios. Por isso, atribuições como defesa nacional e 

controle macroeconômico, por exemplo, são em geral assumidas pelo governo central, ao passo 

que o provimento de bens públicos locais, como praças e iluminação de vias, cabe aos governos 

municipais. Paralelamente a isso, a responsabilidade pela arrecadação tributária também deve 

respeitar a melhor adequação a cada nível de governo. Impostos progressivos e sobre bases 

móveis, como o Imposto de Renda, por exemplo, caberiam à União, enquanto impostos sobre 

bases fixas, como o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), seriam 

melhor gerenciados pelos governos municipais. 

A questão é que a atribuição das responsabilidades não necessariamente 

acompanha a possibilidade de arrecadação por parte dos entes da federação. Pelo contrário. 

Surge então a primeira das razões para a criação das transferências: adequação entre capacidade 

arrecadatória e necessidade dos gastos públicos diante das suas melhores distribuições entre as 

esferas de governo.[…] 

A segunda razão para a existência das transferências intergovernamentais 

relaciona-se às diferenças horizontais entre as esferas de governo, ou seja, surge a partir das 

diferenças regionais existentes ao longo do território nacional e da responsabilidade comumente 

atribuída ao Estado de lidar com elas. Esse ponto relaciona-se à questão das transferências 

porque uma das formas de os governos atuarem sobre as disparidades regionais em uma 

federação é por meio do desenho de um sistema federativo que permita equilibrar a atuação 

pública nos diversos pontos da nação ou mesmo reforçá-la em certos locais. 

 

O caminho para isso, uma vez que a capacidade tributária em geral acompanha o nível 

de desenvolvimento econômico do local, é a instituição de transferências compensatórias, ou 

redistributivas, entre entes federados. 

 

Vistas sob essa ótica, as transferências são uma das formas de tornar o setor público 

mais bem desenhado, sendo seu uso destinado a compatibilizar as ações públicas com os 
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recursos necessários para atendê-las, de forma que possa maximizar o bem-estar da 

população. 

  

 São três as modalidades de transferências de recursos federais a municípios:  

� Transferências Constitucionais: são os recursos arrecadados pelo Governo Federal e 

repassados diretamente aos municípios como estabelecido pela Constituição. Dentre estes 

destacam-se o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o Fundo de Participação dos 

Estados (FPE) e o FUNDEB. 

� Transferências Legais: são as regulamentadas em legislação específica, que determina os 

modos de habilitação, transferência, aplicação dos recursos e prestação de contas. Existem 

duas modalidades desse tipo de transferência: 

a) cujos recursos repassados não são vinculados a um fim específico, como os royalties 

do petróleo a que alguns municípios têm direito; e 

b) cujos recursos repassados são vinculados a um fim específico, como os repasses 

diretos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), os repasses da Saúde 

e da Assistência Social (Fundo a Fundo), entre outros. 

� Transferências Voluntárias: conforme definido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 

referem-se às transferências de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação a 

título de cooperação, auxílio ou assistência financeira e que não decorrem de determinação 

constitucional, legal ou concernente aos recursos destinados ao Sistema Único de Saúde 

(SUS). Nesta modalidade de transferência está o Convênio, que prevê a transferência de 

recursos diretamente da União para os municípios, e que é regulamentado por Instruções 

Normativas da Secretaria do Tesouro Nacional. Vale lembrar que cada Órgão tem legislação 

específica com os procedimentos de habilitação e elaboração de plano de trabalho, além de 

exigências próprias para a formalização desses convênios (sistemáticas).  



23 

Vários argumentos colocam a descentralização como uma forma de redução dos 

gastos governamentais. Nessa direção, a descentralização poderia permitir um ajuste mais 

próximo entre as preferências da população e o conjunto de bens e serviços públicos 

escolhido pelo governo. O governo local saberia melhor utilizar os recursos, devido ao fato de 

conhecer de perto as necessidades e os anseios de sua população, e, portanto, pode tomar as 

melhores decisões. O maior conhecimento das preferências locais pode aumentar a demanda 

para a provisão do governo municipal e esse aumento nos gastos locais provavelmente 

ocorrerá simultaneamente com a queda nos gastos do governo central. 

Estas questões nos demonstram o quanto a dependência econômica dos municípios em 

relação ao governo Federal interfere na gestão municipal, desde as escolhas das políticas 

públicas a serem desenvolvidas até a extensão destas políticas. Observando a TABELA 1, 

podemos verificar que as transferências correntes significam a maior parte das receitas da 

administração pública brasileira, em especial nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

onde ultrapassaram os 72% em 2000, e cuja situação se agravou, ficando acima de 80% do 

total da arrecadação em 2002.  

    

Apesar do crescimento da participação da receita tributária municipal entre 1989 e 

2002, (ver GRÁFICO 1) o percentual dos recursos disponíveis nos Estados e municípios 

reduziu-se a partir da segunda metade da década de 90. Essa redução reflete a estratégia da 
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União para aumento da arrecadação por meio de tributos que não são compartilhados com 

Estados e municípios, além da subtração de recursos da base de cálculo das transferências 

constitucionais. 

 

 

 

A concentração de recursos nas mãos da União e a distribuição horizontal dos 

recursos, constitui-se numa instituição perversa, pois existe uma arrecadação por parte da 

União que pode ser vista como um repasse de recursos locais ao governo Federal, e que é 

instituída através da tributação. Porém o repasse da União aos municípios em boa parte 

depende da captação de recursos, através de emendas parlamentares ao OGU, ou através de 

cartas-consulta aos ministérios.    
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2.4 O EMPREGO PÚBLICO NO BRASIL 

  

Apesar da administração imperial ter sido unitária, o controle sobre as províncias era 

frágil. À medida que estas ganharam maior autonomia político-administrativa, a Coroa perdeu 

parte de seu poder de nomear servidores, mantendo seu direito de nomear funcionários para o 

Tesouro Nacional, o Ministério da Guerra e Marinha, o Correio Nacional, e selecionar 

presidentes de províncias, bispos e outras figuras de destaque. 

Com a instauração da República e a criação dos estados na Constituição de 1891, 

seguiu-se a quase completa autonomia da esfera estadual. Devido a grande parte da população 

viver em meio rural, até 1930 não houve significativo aumento no emprego público. 

O serviço público abrigava um grupo de servidores de elite, formado por pessoal 

especializado, atraído pelas altas remunerações e pelo status que o cargo conferia 

(LOWENSTEIN Apud, GRAHAM, 1968). 

Nesta época, segundo a descrição de alguns autores, não havia regras e procedimentos 

disciplinando a admissão de servidores, o reajuste dos salários, e inexistia um sistema de 

carreiras. Eram esquecidos pelo estado a natureza das funções, a hierarquização e o 

escalonamento de salários. 

O movimento de reforma administrativa envolveu: 

• A inscrição em 1934 do sistema de mérito na constituição; 

• Em 1936, a criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil; 

• Em 1938, a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP; 

• Em 1939, o 1º estatuto do funcionário. 
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Uma das primeiras medidas do DASP foi instituir o processo seletivo para entrada no 

serviço público. Este foi apenas o início, pois muitas medidas demoraram a se tornar efetivas, 

variando conforme o período político em que ocorreram. 

Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), 

realizada em 1973, cerca de 53% dos municípios ainda não possuíam órgão específico para 

pessoal; 50,3% não possuíam estatuto para funcionário e 36,8% sequer possuíam cadastro de 

pessoal. Ainda, 56% dos municípios não preenchiam suas vagas através de concurso, sendo o 

problema mais constante nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Embora existisse oficialmente o sistema de mérito, muitos cargos eram preenchidos 

por critérios de favorecimento político. Segundo a Lei 284 de 1936, existiam duas categorias 

de empregados públicos: os funcionários e os extranumerários. Os funcionários eram aqueles 

que ingressavam por concurso, os outros, por favorecimento. Em 1960, a categoria dos 

extranumerários foi extinta, e foram estabelecidos alguns critérios de controle, em especial 

sobre institutos de seguridade, onde se constatou haver grande ingresso por nomeações. 

Segundo Warhlich (apud GRAHAM, 1968, p.129), “entre 1937 e 1962, foram 

aprovados em exame 75.155 candidatos, contra 300mil nomeações só nos ministérios, e cerca 

de 200 mil nas autarquias.” Segundo o DASP, somente em julho de 1961, de um total de 300 

mil servidores civis, apenas 15% foi aprovado em concurso. 

 Para Carvalho Filho (2002, p. 40), “a conduta geral de nomeação ao servidor público 

por critérios não meritocráticos, em vigor antes de 1930, não resultava em inchamento do 

quadro de funcionários.” Ele afirma que, no Brasil, os municípios sempre detiveram a menor 

parcela do emprego público. Também as funções e obrigações eram, em sua maioria, 

cumpridas nas esferas Estadual e Federal. 



27 

Segundo ele (idem), em 1973, cerca de 60,4% das prefeituras possuíam até 80 

servidores, entre estatutários e celetistas, e destas, 30,5% possuíam até 40 servidores. Isto 

ocorria principalmente em municípios das regiões Norte e Centro-Oeste. Já nos municípios 

das regiões Sudeste e Sul, a maioria das prefeituras tinha até 300 funcionários. Isto levou os 

pesquisadores a concluir por uma relação positiva entre o número de funcionários e o 

desenvolvimento local. Em compensação, indicava baixa provisão de serviços públicos. 

Não podemos esquecer que, durante o regime militar, foram criadas centenas de 

empresas estatais, autarquias e fundações, com a criação do Decreto-Lei 200/67, que 

estabeleceu o regime celetista de trabalho para o setor público. Para aqueles que criticam o 

decreto, este teria implicado no abandono da profissionalização no serviço público, através da 

facilitação do ingresso de pessoal sem critérios transparentes ou concurso. 

Em contraponto, a constituição de 1988 instituiu o concurso público como única forma 

de ingresso no serviço público, mas inúmeras maneiras de burlar esta restrição já foram 

criadas.  

Compreendendo esta trajetória, temos hoje um quadro de pessoal multifacetado, 

composto muitas vezes por celetistas estáveis (que tinham cinco anos à época da 

constituição), estatutários, comissionados, contratados temporários e cooperativados, todos 

coexistindo em uma mesma administração. Cada um com uma visão diferenciada da 

administração pública, com objetivos e expectativas díspares. 

Já não são os especialistas do corpo de elite que se idealizou ao criar o sistema de 

mérito. Estas pessoas, sem formação específica, são os responsáveis (muitas vezes os únicos 

responsáveis) pela captação dos recursos federais para seus municípios. Como prepará-los 

para esta tarefa?  
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2.5 A CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

 

A captação de recursos é um processo relativamente novo, se considerarmos a esfera 

de ações dos governos municipais. Esta captação se dava, originalmente, com transferências 

feitas somente através de emendas parlamentares, e o grau de exigência junto aos setores de 

aprovação dos projetos se resumia à existência de um projeto “básico”, uma planilha 

orçamentária e um plano de trabalho. 

Muitas vezes, verifica-se que os valores das emendas propostas pelos parlamentares 

são insuficientes para realizar os projetos apresentados, ocasionando assim um aumento no 

valor da contrapartida que cabe aos municípios.  

Os processos de captação de recursos são considerados indispensáveis para o 

desenvolvimento dos municípios de médio e grande porte, e embora possam parecer 

iniciativas relativamente simples, exigem o domínio de diversos conhecimentos, entre os 

quais destacamos: a capacidade para a elaboração de projetos, a realização de avaliações e a 

escolha de indicadores, disponibilidade de tempo para a realização de pesquisas e estudos, o 

tratamento de dados e a capacidade de dar-lhes a visibilidade necessária para que 

fundamentem as propostas e demonstrem a sua relevância em termos de impacto e alcance 

social. 

Para montagem desta equipe multidisciplinar, capaz de executar todas as etapas 

contidas neste dito processo, é necessária a contratação, por parte do órgão interessado, de 

profissionais ligados à área de direito, urbanismo, arquitetura, engenharia, ciências sociais e 

outros. É raro que em prefeituras de cidades pequenas haja, em seu quadro de funcionários, 

profissionais com formação em áreas tão distintas, e menos ainda, com a experiência exigida 

pelos órgãos fomentadores. Este fato praticamente isola as pequenas cidades deste processo, 
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enquanto o afluxo de pessoas oriundas do campo para as cidades é contínuo, demandando 

investimentos constantes em infra-estrutura urbana e serviços. 

                      “A tendência à urbanização e concentração de pobreza nas grandes cidades acabam 

tornando as regiões metropolitanas e as cidades medianas incapazes de, sozinhas, ou seja, 

apenas com seus próprios recursos, responder às demandas da população local. Essa situação 

torna essas unidades mais dependentes de uma intervenção direta da União e dos estados para a 

solução dos problemas locais.” ( GIAMBIAGI e ALÉM, 2000, p.331.) 

Segundo o IBGE, em 2005, dos 5.564 municípios brasileiros, apenas 731 (pouco mais 

de 13%) possuíam alguma forma de Conselho Municipal de Política Urbana, dos quais 10% 

sequer promoveu alguma reunião ao longo do ano. Podemos observar na TABELA 2, que dos 

municípios com menos de 10.000 habitantes (2.672 municípios), este índice era ainda menor, 

ficando em apenas 7,26%. Isto se considerarmos a totalidade do país. Quando observamos a 

mesma situação sob a ótica das grandes regiões do país, podemos constatar que nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste este quadro se agrava, sendo que dos 1.117 municípios com 

menos de 10.000 hab. destas regiões, somente 6,27% possuíam este Conselho. 

Observando a TABELA 3, no mesmo ano, estes pequenos municípios possuíam, 

juntos, 106.323 funcionários de nível superior, sendo 65.319 estatutários, 11.827 celetistas, 

14.647 comissionados e 14.530 com contrato temporário. Com esta observação, concluímos 

serem em média 40 funcionários de nível superior por município, isto considerando todas as 

áreas de atuação, e não apenas as ligadas ao desenvolvimento urbano. E devemos considerar 

também que em boa parte dos municípios brasileiros, uma grande parcela da população 

urbana trabalha para a administração municipal, sendo esta a principal fonte pagadora de 

salários em muitos municípios. 
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Quinzenal

ou menor
M ensal

Bimestral/

trimestral

Semestral 

ou anual
Irregular

Não

realizou

reunião

          B rasil  5  564   731   609   43   261   125   68   158   76

Até    5 000  1 362   91   77   2   21   19   13   26   10

De      5 001 a   10 000  1 310   103   89   3   30   28   10   24   8

De    10 001 a   20 000  1 298   132   114   5   41   27   14   32   13

De    20 001 a   50 000  1 026   183   153   9   72   27   19   33   23

De    50 001 a 100 000   313   99   81   7   41   12   6   21   12

De  100 001 a 500 000   220   96   73   14   42   8   5   18   9

M ais de 500 000   35   27   22   3   14   4   1   4   1

     N o rte   449   46   40   2   16   7   9   8   4

Até    5 000   96   1 - - -   1 - - -

De      5 001 a   10 000   86   7   6 -   2   3   2 - -

De    10 001 a   20 000   104   9   8 -   2   3   2   2 -

De    20 001 a   50 000   113   16   14   1   4 -   4   4   3

De    50 001 a 100 000   33   7   7 -   4 -   1   1   1

De  100 001 a 500 000   15   4   3 -   3 - -   1 -

M ais de 500 000   2   2   2   1   1 - - - -

     N o rdeste  1 793   156   136   5   70   25   12   31   13

Até    5 000   266   20   18 -   7   2   1   9   1

De      5 001 a   10 000   400   22   21   2   12   4   2   1   1

De    10 001 a   20 000   557   36   32   1   13   8   3   8   3

De    20 001 a   50 000   414   46   41   1   24   6   4   7   4

De    50 001 a 100 000   105   19   15 -   7   4   1   3   4

De  100 001 a 500 000   41   7   4   1   3   1 -   2 -

M ais de 500 000   10   6   5 -   4 -   1   1 -

     Sudeste  1 668   187   150   10   71   29   18   33   26

Até    5 000   408   8   5 -   2   3   1 -   2

De      5 001 a   10 000   411   19   17 -   8   6   1   2   2

De    10 001 a   20 000   326   25   20   1   8   3   4   5   4

De    20 001 a   50 000   292   47   35   1   16   8   6   8   8

De    50 001 a 100 000   103   30   25   2   10   4   3   7   4

De  100 001 a 500 000   111   45   35   5   20   3   3   9   5

M ais de 500 000   17   13   13   1   7   2 -   2   1

     Sul  1 188   286   234   19   80   53   25   77   32

Até    5 000   435   49   42 -   7   12   8   15   7

De      5 001 a   10 000   301   48   39   1   6   12   4   20   5

De    10 001 a   20 000   209   52   44   3   13   11   5   15   5

De    20 001 a   50 000   144   63   53   5   23   11   5   11   8

De    50 001 a 100 000   54   35   26   2   17   2   1   10   3

De  100 001 a 500 000   43   37   29   7   14   4   2   6   4

M ais de 500 000   2   2   1   1 -   1 - - -

     C entro -Oeste   466   56   49   7   24   11   4   9   1

Até    5 000   157   13   12   2   5   1   3   2 -

De      5 001 a   10 000   112   7   6 -   2   3   1   1 -

De    10 001 a   20 000   102   10   10 -   5   2 -   2   1

De    20 001 a   50 000   63   11   10   1   5   2 -   3 -

De    50 001 a 100 000   18   8   8   3   3   2 - - -

De  100 001 a 500 000   10   3   2   1   2 - - - -

M ais de 500 000   4   4   1 -   2   1 -   1 -

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de  População e Indicadores  Sociais, Pesquisa de Informações Básicas M unicipais 2005.

Características do conselho

Total

Com Conselho M unicipal de Política Urbana ou similar

Total

classes de tamanho da população dos municípios - 2005 

Tabela 15 - Municípios, total e com Conselho Municipal de Política Urbana ou similar, 

por características, segundo Grandes Regiões e 

Grandes Regiões

e

classes de tamanho da

população dos municípios
Freqüência das reuniões  realizadas em 2005

M unicípios

Paritário

Tabela 2 
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Tabela 3 
Pessoal ocupado na administração direta, por vínculo empregatício e escolaridade, segundo Grandes Regiões e classes 

de tamanho da população dos municípios - 2005  
 

                    (continua) 

Pessoal ocupado na administração direta, por vínculo empregatício e escolaridade 

Estatutários Celetistas 

Escolaridade Escolaridade 

Grandes Regiões 
e 

classes de tamanho da 
população dos 

municípios 
Total 
(1) Funda- 

mental 
Médio Superior 

Pós- 
graduação 

Total 
(1) Funda- 

mental 
Médio Superior 

Pós- 
graduação 

          Brasil 2 876 485 919 067 1 028 461 644 745 107 569 513 722 172 692 189 122 101 729 8 361 

Até    5 000 152 701 64  325 54 375 25 824 4 813 26 472 10 466 9 236 5 210 370 

De      5 001 a   10 000 240 612 92 192 92 223 39 495 7 264 39 557 15 127 14 492 6 617 811 

De    10 001 a   20 000 392 531 147 217 151 061 63 403 10 891 80 417 30 386 33 185 13 383 1 471 

De    20 001 a   50 000 565 621 194 915 221 108 90 672 16 307 127 513 44 226 47 953 20 705 2 467 

De    50 001 a 100 000 334 757 106 340 126 208 68 930 9 705 77 051 23 795 26 618 16 087 2 231 

De  100 001 a 500 000 507 302 139 236 171 002 135 232 20 763 138 891 40 731 48 027 33 636 870 

Mais de 500 000 682 961 174 842 212 484 221 189 37 826 23 821 7 961 9 611 6 091 141 
Norte 211 697 71 133 89 109  28 439 2 999 20 458 8 128 9 472 2 232 358 

Até    5 000 10 641 4 338 4 536 1 168 36 584 373 208 3 - 

De      5 001 a   10 000 15 561 5 704 7 531 1 846 215  1 415 597 669 82 7 

De    10 001 a   20 000 25 963 10 777 11 469 3 083 263 3 328 1 270 1 642 282 73 

De    20 001 a   50 000 59 943 24 126 27 681 6 120 690 6 161 2 325 3 036 594 162 

De    50 001 a 100 000 33 331 12 318 13 598 4 628 399 3 224 1 596 1 352 276 - 

De  100 001 a 500 000 37 467 10 660 15 966 6 421 370 5 578 1 842 2 531 986 116 

Mais de 500 000 28 791 3 210 8 328 5 173 1 026 168 125 34 9 - 
Nordeste 848 382 259 590 340 708 152 593 22 135 123 847 39 759 53 716 15 796 1 718 

Até    5 000 31 614 13 283 11 046 6 132 391 6 945 2 640 2 647 1 315 61 

De      5 001 a   10 000 82 975 28 743 35 703 13 031 1 007 11 306 3 893 4 428 1 621 77 

De    10 001 a   20 000 188 746 65 167 81 500 27 534 3 156 31 005 11 844 14 816 3 605 395 

De    20 001 a   50 000 251 317 80 183 106  231 36 799 5 968 40 183 13 667 18 234 5 113 839 

De    50 001 a 100 000 108 379 29 291 45 373 20 479 2 866 23 726 5 817 8 573 3 250 292 

De  100 001 a 500 000 89 077 19 860 31 691 20 868 2 726 10 338 1 879 4 990 613 36 

Mais de 500 000 96 274 23 063 29 164 27 750 6 021 344 19 28 279 18 
Sudeste 1 037 377 340 971 343 599 284 664 30 433 290 958 97 760 98 279 68 745 3 607 

Até    5 000 45 991 21 148 15 911 7 523  601 13 782 5 680 4 433 2 858  70 

De      5 001 a   10 000 67 498 29 379 22 689 10 560  930 20 343 8 430 6 656 3 711 388 

De    10 001 a   20 000 87 855 39 001 29 503 15 266 1 390 32 554 12 363 11 769 7 215 387 

De    20 001 a   50 000 141 985 52 486 50 935 25 969 2 787 63 962 22 127 20 325 11 913 778 

De    50 001 a 100 000 115 185 40 231 40 176 25 731 1 895 38 693 12 562 12 402 9 908 1 370 

De  100 001 a 500 000 241 568 71 987 83 244 66  392 6 638 100 479 30 252 33 721 27  429 499 

Mais de 500 000 337 295 86 739 101 141 133 223 16 192 21 145 6 346 8 973 5 711 115 
Sul 436 486 133 555 141 987 104  614 34 765 66 667 22 988 23 102 13 140 2 525 

Até    5 000 44 783 17 202 15 727 8 292 3 173 4 049 1 412 1 601  810 215 

De      5 001 a   10 000 53 431 19 811 18 525 10 234 4 223 5 749 1 939 2 420 1 083 305 

De    10 001 a   20 000 57 704 20 335 19 004 11 768 4 746 11 295 4 447 4 021 2 003 585 

De    20 001 a   50 000 76 866 25 368 24 318 14 870 4  950 13 296 4 834 4 800 2 553 650 

De    50 001 a 100 000 53 766 17 080 18 529 13  586 3 024 10 605 3  590 4  081 2 305 554 

De  100 001 a 500 000 111 537 25  916 32  697 34 862 8 282 21 221 6 336 6 167 4 376 216 

Mais de 500 000 38 399 7 843 13 187 11 002 6 367 452 430 12 10 - 

Centro-Oeste 342543 113 818 113 058 74 435 17 237  11 792 4 057 4 553 1 816 153 

Até    5 000 19 672 8 354 7 155 2 709  612 1 112  361  347 224 24 

De      5 001 a   10 000 21 147 8 555 7 775 3 824  889  744  268  319 120 34 

De    10 001 a   20 000 32 263 11 937 9 585 5 752 1 336 2 235  462  937 278 31 

De    20 001 a   50 000 35 510 12 752 11 943 6 914 1 912 3 911 1 273 1 558 532 38 

De    50 001 a 100 000 24 096 7 420 8 532 4 506 1 521  803  230  210 348 15 

De  100 001 a 500 000 27 653 10 813 7 404 6 689 2 747 1 275  422  618 232 3 

Mais de 500 000 182 202 53 987 60 664 44 041 8 220 1 712 1 041 564 82 8 
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Tabela 3 (continuação) 

Pessoal ocupado na administração direta, por vínculo empregatício e escolaridade, segundo Grandes Regiões e classes 
de tamanho da população dos municípios - 2005  

 
                    (conclusão) 

Pessoal ocupado na administração direta, por vínculo empregatício e escolaridade 

Somente comissionados Sem vínculo permanente 

Escolaridade Escolaridade 

Grandes Regiões 
e 

classes de tamanho da 
população dos 

municípios 
Total 
(1) Funda- 

mental 
Médio Superior 

Pós- 
graduação 

Total 
(1) Funda- 

mental 
Médio Superior 

Pós- 
graduação 

          Brasil  380 629  76 235  172 461  91 071  7 844  723 318  229 598  298 571  102 491  9 118 

Até    5 000  29 161  7 722  13 945  6 177   628  33 923  12 648  13 596  5 669   570 

De      5 001 a   10 000  38 321  9 024  18 200  8 470   769  66 669  23 703  28 309  8 861   913 

De    10 001 a   20 000  61 875  13 418  32 099  12 701  1 094  124 320  45 503  55 294  14 569  1 482 

De    20 001 a   50 000  83 574  15 199  40 137  17 821  1 640  177 322  60 553  71 553  18 300  1 781 

De    50 001 a 100 000  49 770  8 304  22 101  12 355   908  100 667  33 750  40 172  14 551  1 143 

De  100 001 a 500 000  72 807  13 131  29 382  19 935  1 591  145 653  32 993  62 462  21 654  1 942 

Mais de 500 000  45 121  9 437  16 597  13 612  1 214  74 764  20 448  27 185  18 887  1 287 

     Norte  31 642  6 307  15 978  5 556   385  109 063  43 448  48 457  8 773   347 

Até    5 000  2 436   549  1 401   322   18  2 883  1 087  1 305   368   23 

De      5 001 a   10 000  3 038   886  1 612   432   16  6 634  2 607  3 290   519   30 

De    10 001 a   20 000  5 252  1 475  2 877   566   34  14 827  5 284  7 596  1 222   67 

De    20 001 a   50 000  7 060  1 427  4 140  1 210   111  29 959  12 969  14 470  1 735   144 

De    50 001 a 100 000  4 959  1 022  2 566  1 007   31  24 256  10 288  8 757  1 643   67 

De  100 001 a 500 000  6 530   874  3 164  1 544   175  16 289  5 688  7 896  1 504   16 

Mais de 500 000  2 367   74   218   475 -  14 215  5 525  5 143  1 782 - 

     Nordeste  142 078  24 945  70 256  28 069  2 553  319 375  103 147  133 838  33 336  3 223 

Até    5 000  9 288  2 697  4 593  1 689   101  11 005  4 399  4 292  1 640   140 

De      5 001 a   10 000  15 257  3 497  7 905  2 854   216  29 298  9 960  12 723  3 481   244 

De    10 001 a   20 000  30 195  5 922  17 002  5 673   460  74 660  28 752  34 058  7 131   794 

De    20 001 a   50 000  38 240  6 199  19 698  6 569   665  96 382  32 157  38 056  7 776   814 

De    50 001 a 100 000  19 437  2 535  9 216  4 000   288  42 231  12 783  17 918  5 715   510 

De  100 001 a 500 000  18 414  2 734  7 850  4 056   229  45 878  9 641  16 741  4 114   386 

Mais de 500 000  11 247  1 361  3 992  3 228   594  19 921  5 455  10 050  3 479   335 

     Sudeste  120 828  23 073  48 576  37 735  2 518  189 418  58 928  73 952  37 564  3 198 

Até    5 000  6 079  1 219  2 558  1 960   129  9 233  3 534  3 706  1 661   124 

De      5 001 a   10 000  9 264  1 811  3 812  2 739   178  18 127  6 898  7 006  2 702   187 

De    10 001 a   20 000  13 171  2 643  6 294  3 633   186  19 066  6 620  7 697  3 195   211 

De    20 001 a   50 000  21 892  3 788  9 123  6 300   437  32 316  10 438  11 466  5 187   390 

De    50 001 a 100 000  15 598  2 496  6 434  4 316   324  21 923  7 250  8 740  4 485   215 

De  100 001 a 500 000  35 986  6 939  13 776  11 163   806  63 015  15 207  28 031  11 648  1 306 

Mais de 500 000  18 838  4 177  6 579  7 624   458  25 738  8 981  7 306  8 686   765 

     Sul  50 145  11 076  21 380  13 148  1 804  42 041  8 869  18 820  11 122  1 186 

Até    5 000  7 745  2 245  3 521  1 619   310  4 598  1 357  1 952  1 139   142 

De      5 001 a   10 000  7 089  1 759  3 030  1 784   283  4 621  1 336  1 803   974   262 

De    10 001 a   20 000  8 642  1 958  4 012  2 039   330  6 304  1 818  2 612  1 585   222 

De    20 001 a   50 000  10 155  1 930  4 363  2 525   294  8 211  1 737  3 514  1 871   167 

De    50 001 a 100 000  6 031  1 234  2 336  2 028   221  6 022  1 355  2 562  1 760   251 

De  100 001 a 500 000  9 713  1 927  3 834  2 711   345  9 629  1 175  4 983  2 659   105 

Mais de 500 000   770   23   284   442   21  2 656   91  1 394  1 134   37 

     Centro-Oeste  35 936  10 834  16 271  6 563   584  63 421  15 206  23 504  11 696  1 164 

Até    5 000  3 613  1 012  1 872   587   70  6 204  2 271  2 341   861   141 

De      5 001 a   10 000  3 673  1 071  1 841   661   76  7 989  2 902  3 487  1 185   190 

De    10 001 a   20 000  4 615  1 420  1 914   790   84  9 463  3 029  3 331  1 436   188 

De    20 001 a   50 000  6 227  1 855  2 813  1 217   133  10 454  3 252  4 047  1 731   266 

De    50 001 a 100 000  3 745  1 017  1 549  1 004   44  6 235  2 074  2 195   948   100 
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De  100 001 a 500 000  2 164   657   758   461   36  10 842  1 282  4 811  1 729   129 

Mais de 500 000  11 899  3 802  5 524  1 843   141  12 234   396  3 292  3 806   150 
                      

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de  População e Indicadores  Sociais, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2005.  

(1) Inclusive os servidores sem declaração de escolaridade.        
           

 

É bastante comum, nos projetos de maior vulto, os órgãos de fomento solicitarem 

planilhas de recursos humanos, organogramas institucionais, planos de trabalho, orçamentos, 

balanços, ata de posse dos dirigentes, entre outros documentos, que demonstram a estrutura 

organizativa da instituição que solicita o fomento. É necessário provar que o projeto em 

questão é parte integrante do Plano Pluri-Anual (PPA). Além disto, são exigidos, nos casos de 

projetos de urbanização (e estes são a maioria), a apresentação de escrituras definitivas de 

terrenos e imóveis, licenças ambientais, planos de reassentamento de populações em área de 

risco ou insalubres, regularização fundiária, e toda uma gama de documentos e procedimentos 

aos quais este grupo de profissionais não está habituado. 

Ainda segundo o IBGE, o Código de Obras - instrumento que permite à administração 

municipal exercer o controle e a fiscalização do espaço edificado, suas condições de 

salubridade e seu entorno - está presente em 2.475 municípios, ou 44,5% do total. A 

Contribuição de Melhoria, presente em 2.292 municípios (41,2%), é um instrumento tributário 

e financeiro e apresenta características semelhantes aos impostos e às taxas, mas só pode ser 

cobrada em decorrência da realização de obras públicas. 

No outro extremo, encontram-se as Operações Urbanas Consorciadas, instrumento 

jurídico, e que compreende um conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo poder 

público municipal, com participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e 

investidores privados, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas estruturais, 

melhorias sociais e valorização ambiental. Este instrumento está presente em apenas 393 

municípios, o que equivale a 7,1% do total. 
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Estas informações nos dão uma idéia do grau de comprometimento das políticas 

públicas, principalmente as ligadas à urbanização, das prefeituras municipais de nosso país. 

Nestas prefeituras, a captação de recursos é realizada sem que haja um quadro específico de 

funcionários para tal, isto sem falarmos em computadores, softwares e a internet. 

Quando centramos nosso interesse na captação de recursos, não podemos 

desconsiderar a captação junto aos bancos internacionais, como o Banco Internacional para a 

Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID). Estas são fontes muito solicitadas também, porém que dependem de uma gama 

diferenciada de projetos e documentos, incluindo a comprovação da capacidade de 

endividamento do município, além da contratação obrigatória de empresas para promoverem 

o gerenciamento dos recursos, o detalhamento dos projetos, a emissão de relatórios de 

acompanhamento e outros procedimentos, que tornam praticamente inviável seu alcance para 

municípios de pequeno porte. 

Retornando à captação de recursos junto ao governo federal, das diversas formas de 

captação possíveis, a mais utilizada e que possui um leque maior de possibilidades, é a do tipo 

recursos não-reembolsáveis, também conhecidos como “recursos a fundo perdido”, ou seja, 

aqueles sobre os quais não incidem custos financeiros e sobre os quais não se exige o 

reembolso, sendo obrigatória, no entanto, a prestação de contas. Nesta categoria, há duas 

possibilidades: projetos 100% financiados pelo agente financiador do projeto (ministério), o 

que caracteriza um patrocínio, e projetos parcialmente financiados pelo concedente. Neste 

último caso, é exigido investimento com recursos próprios do solicitante no projeto em 

questão, a título de contrapartida, em percentual normalmente estabelecido de acordo com a 

região, a população e outros fatores que dão uma “classificação” ao município. Esta forma de 

captação não depende da aprovação de balanços fiscais e de capacidade de endividamento, 

sendo, portanto, a mais utilizada. Para obtê-la, além dos projetos e documentos já citados, é 
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indispensável estar em dia com a LRF, cumprindo as determinações constantes da mesma 

como, por exemplo, o cumprimento dos percentuais de investimentos em saúde e educação. 

Quanto a LRF podemos dizer que uma determinada política financeira vem sendo 

desenhada em todo o mundo, à qual aderem dezenas de países. Objetiva-se, no geral, prevenir 

crises, e estabelecer possibilidade de auxílio em caso de necessidade. Para fazer parte desse 

modelo mundial há um compromisso a ser assumido. As nações devem estabelecer para suas 

economias um sistema que esteja assentado em normas, responsabilidades e estruturas 

financeiras mais sólidas. Apanhado por essa grande onda, o Brasil implantou o dito regime, 

como parte de um grande plano, e colocou na ordem normativa vigente a Lei Complementar 

n. 101, de quatro de maio de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal Lei, ao 

regular a Constituição Brasileira de 1988 (arts. 163 a 169), impõe uma gestão fiscal (captação 

e gerenciamento de recursos públicos) responsável, baseada em princípios que podem ser 

considerados, hoje, universais para o trato da coisa pública: a própria responsabilização e 

transparência. Como conseqüência das normas trazidas pela arquitetura financeira moderna, a 

Lei Fiscal cuida do estabelecimento das sanções ditas pessoais e estruturais (ou 

institucionais). De modo resumido, a LRF trouxe como sanções estruturais: (a) vedação de 

transferências voluntárias, (b) vedação na obtenção de garantia, (c) vedação na contratação de 

operações de crédito, (d) retenção de transferência constitucional e (e) limitação de empenho 

e de movimentação financeira. 

Hoje, quando o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAF) sinaliza que 

um município deixou de comprovar a aplicação mínima de recursos nas áreas de saúde e 

educação, ou está inadimplente com o INSS, ou não prestou contas de um convênio, 

automaticamente este município fica proibido de assinar ou renovar convênios, receber 

repasses, e diversas outras sanções. 



36 

Segundo Prates (2006), quanto às categorias utilizadas na apresentação de projetos 

para financiamento por parte do governo, temos os tipos que seguem: 

Demanda espontânea, cujos projetos devem ser desenvolvidos e apresentados segundo 

regras e critérios previamente estabelecidos. Os recursos vinculados, para serem acessados, 

dependem da iniciativa do interessado. A oferta destes recursos fica disponível por períodos 

contínuos e estão relacionados a políticas ou programas de governo. 

 Demanda induzida acolhe projetos específicos, relacionados a políticas e prioridades 

de governo, envolvendo processo de seleção. Estão vinculados recursos oferecidos 

pontualmente para o atendimento de situações específicas e, em geral, por tempo limitado. 

O estudo de caso de que trata este trabalho está relacionado, especificamente, à 

demanda induzida, quando as prefeituras aproveitam a abertura de inscrições de cartas-

consulta nos ministérios, e encaminham seus projetos. Estes muitas vezes não passam de 

anseios da população, e embora justos e procedentes, não tem enquadramento nos programas 

disponibilizados pelo governo federal. 

Esta falta de enquadramento é muitas vezes responsável pela perda dos recursos, que 

embora tenham sido selecionados no primeiro momento do processo seletivo, não são 

aprovados em fases posteriores, quando da análise por parte do gestor, dos projetos 

apresentados. Isto somado à inadequabilidade dos orçamentos, à falta dos documentos 

anteriormente citados, e à inconsistência dos projetos, são as principais razões apresentadas 

para a não conclusão das análises, ou sua rejeição por parte do gestor. 

 “Por outro lado, os órgãos de fomento são cada vez mais exigentes para liberar recursos, 

especialmente os não-reembolsáveis; logo a consistência, pertinência, coerência, relevância e 

qualidade de forma e conteúdo das propostas encaminhadas […] são condições fundamentais 

para que o município […] obtenha esses recursos.” (PRATES, 2006, p.5) 
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Significa dizer que, para além de idéias inovadoras e com visibilidade, as propostas 

devem se fundamentar em dados de realidade consistentes e objetivos e pautar-se em 

avaliações, além de apresentá-las como parte das propostas, demonstrando a viabilidade de 

implementação e a possibilidade de obtenção de resultados concretos. 

Um perfil sócio econômico da população atingida pelo projeto é usualmente 

solicitado, e quando o projeto envolve a construção de casas populares, o governo federal 

solicita um cadastro das famílias diretamente beneficiadas, além de declarações do chefe do 

executivo de que estas pessoas não foram beneficiadas anteriormente em programa 

semelhante.  

A pesquisa quantitativa, que alimente com dados reais a formulação do projeto, é peça 

fundamental nesta elaboração. O levantamento de dados, como por exemplo, a quantidade de 

famílias que recebem até um determinado número salários mínimos, ou o número de casas 

que não possuem esgoto tratado, são informações que dão confiabilidade a um projeto. 

Estas razões foram detectadas quando da realização de pesquisa realizada através de 

questionários estruturados, realizada junto aos técnicos das secretarias de Obras e de 

Urbanismo da Prefeitura de Mesquita, foco deste trabalho, das prefeituras de Queimados, 

Japeri, Nilópolis e Nova Iguaçu, e também junto aos técnicos da Caixa Econômica Federal 

(CEF), gestora dos convênios com diversos ministérios, e sendo no caso de ações voltadas 

para o desenvolvimento urbano, o Ministério das Cidades. 
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3 PROJETOS 

Neste capítulo, apresentaremos as necessidades e problemas encontrados nas diversas 

etapas da elaboração e conclusão dos projetos, bem como a importância da qualidade técnica 

necessária dos servidores envolvidos na elaboração e acompanhamento dos mesmos.  

 

3.1 A ELABORAÇÃO E O GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Algumas cidades do país estão investindo no Gerenciamento de Projetos como forma 

de dar continuidade aos projetos iniciados, buscando com isso reduzir a perda de recursos e 

convênios. Em especial os governos dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, entre 

outros, fundaram institutos ou criaram departamentos com a função de gerir projetos. 

Quando mencionamos a perda de recursos, é fundamental referir-nos às devoluções 

ocorridas em obras não concluídas, cujos recursos disponibilizados, mesmo que já pagos, 

deverão retornar aos cofres públicos federais integralmente, corrigidos com base em índices 

pré-estabelecidos no convênio (usualmente os de caderneta de poupança), do período 

decorrido desde a sua liberação até o fim do prazo para a conclusão das obras e 

correspondente prestação de contas. Este tipo de perda impõe aos municípios prejuízos de tal 

vulto que muitas vezes este município não tem condições de arcar com estas despesas, 

principalmente por não terem sido previstas. 

Desta forma, a implantação do sistema de gerenciamento de projetos objetiva reduzir 

estas ocorrências, profissionalizando a captação de recursos e seus componentes, como é feito 

na iniciativa privada. Este gerenciamento tem-se dado, principalmente, através da contratação 
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de escritórios especializados, e em menor escala, através da capacitação de servidores para 

exercer estas funções. 

3.2 A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Ao falarmos da elaboração e gerenciamento de projetos, deparamo-nos com a 

realidade de um quadro de funcionários não preparado para esta atividade. Para exercer a 

função de gerente, é necessária a dedicação exclusiva, o empenho, além do conhecimento das 

ações e metas a serem alcançadas.  Também é fundamental ter um conhecimento sobre 

administração pública abrangente, pois este profissional terá que coordenar uma equipe de 

profissionais de áreas distintas, como engenheiros, arquitetos, advogados, contadores, 

assistentes sociais, entre outros. Esta função hoje, em grande parte dos municípios de pequeno 

e médio porte, é exercida de forma amadora. Num grande número dos municípios da baixada 

fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro, esta função é exercida pelo próprio 

prefeito. 

Outro entrave que podemos perceber para a implantação desta função nas prefeituras é 

a baixa remuneração, pois como já citado, o profissional destacado para esta função terá sob 

seu comando um grupo de servidores distribuídos por várias secretarias, fato este que faz com 

que ele tenha obrigatoriamente um conhecimento de praticamente toda a administração. Para 

exemplificar o quão baixos são os salários para profissionais de nível superior nas prefeituras 

municipais, podemos citar os concursos públicos realizados em 2007, nas prefeituras de 

Mesquita e Teresópolis, ambas no Estado do Rio. Em ambas, o salário oferecido a um 

profissional das áreas de arquitetura e engenharia foi de R$1.000,00 mensais, para uma 

jornada de trabalho em horário integral. Estes profissionais possuem um conselho regional, o 

CREA – RJ, que estabelece como piso inicial de carreira, para uma jornada de 8hs diárias, o 

pagamento de nove salários mínimos, o que correspondia, à época, a R$3.150,00. Mais: a 
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prefeitura de Nilópolis, na Baixada Fluminense, realizou concurso semelhante em 2006, 

ofertando um salário de R$460,00 mensais para os mesmos profissionais, ou seja, pouco mais 

de 1,5 salários mínimos. A prefeitura de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, 

jamais realizou concurso público para a contratação de profissionais desta área. Temos então 

a realidade de que este profissional encontre como alternativa criar empresas de assessoria, e 

oferecer seus serviços a várias prefeituras ao mesmo tempo, como forma de compensar a 

defasagem de salários. Estes fatos acabam por desestimular o servidor de carreira a se 

aperfeiçoar, pois a ele não é dado o valor e o reconhecimento necessário. 

Estes fatos ocorrem em um grande numero de municípios do Brasil, pois uma parcela 

considerável dos prefeitos prefere contratar escritórios especializados em captar recursos, a 

capacitar profissionalmente seus servidores, e a explicação dada por muitos destes prefeitos é 

que o investimento seria muito alto, sem garantia de retorno. Como alguns destes escritórios 

especializados trabalham com contratos de risco, recebem um percentual sobre os recursos 

captados, sem investimentos prévios dos cofres públicos. 

Este pensamento equivocado desconsidera a fase posterior à assinatura do convênio, 

que é a execução do projeto, que em alguns casos é mais difícil e complexa do que a captação 

dos recursos. Sem profissionais habilitados, como acompanhar e gerir estes recursos? Mas 

esta é uma outra discussão. 

Atualmente as mudanças ocorrem em grande velocidade, o que nos obriga a estar 

sempre atualizados e capazes de utilizar as ferramentas que nos são apresentadas todos os 

dias. 

As grandes empresas privadas sejam nacionais ou multinacionais, já perceberam isto, 

e para não perder espaço no mercado começaram a oferecer a seus funcionários cursos de 

aperfeiçoamento, até mesmo como um atrativo para reter seus talentos, pois uma 
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característica que hoje é percebida entre jovens recém formados é que eles estão em busca de 

novos desafios. Esta geração também é conhecida como geração Y (esta geração caracteriza-

se por três pontos principais: impaciência, infidelidade e insubordinação). 

 

Outra característica dos jovens que estão entrando no mercado é que eles  ¨valorizam 

cada vez mais as oportunidades de crescer e colocar a mão na massa”, diz Sofia Esteves, sócia 

e fundadora da Companhia de Talentos, divisão do Grupo DM de Recursos Humanos. 

 

Outra atitude que já faz parte da estratégia das grandes empresas do setor privado para 

aperfeiçoar suas equipes é o constante envio de seus executivos para cursos de Master in 

Buisiness Administration (MBA) em universidades americanas e européias renomadas. 

Algumas empresas brasileiras podem ser citadas como dentre as empresas que adotam este 

tipo de estratégia, e entre estas se destacam a Companhia de Bebidas das Américas 

(AMBEV), a VALE e a GERDAU. 

 

Existem empresas também que contratam escolas brasileiras de renome e prestígio 

internacional como a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Instituto Brasileiro de Mercado de 

Capitais (IBMEC), para montar cursos sob medida para seus funcionários. Estes cursos vão de 

uma especialização a até cursos de mestrado, pois outra mudança que é percebida hoje é a de 

altos executivos que retornam aos bancos escolares para reciclar seus conhecimentos teóricos, 

e para tanto as instituições de ensino superior tem criado cursos de mestrado executivo para 

atender esta clientela. 

 

Também vemos o surgimento em larga escala de um novo conceito de capacitação 

profissional, que são as universidades coorporativas, segundo Jeanne Meister, da Corporate 
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Universities Xchange: "É um guarda-chuva estratégico para desenvolvimento e educação de 

funcionários, clientes e fornecedores, buscando otimizar as estratégias organizacionais". Este 

novo conceito de educação profissional também começa a ser utilizado por empresas públicas 

como, por exemplo, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. 

 

Além de empresas privadas e empresas públicas existem hoje cursos criados pelo 

Governo Federal, como o PROMINP,¨O Prominp é o Programa de Mobilização da Indústria 

Nacional de Petróleo e Gás Natural, instituído pelo Governo Federal através do Decreto nº 

4.925, do dia 19 de dezembro de 2003, com o objetivo de maximizar a participação da 

indústria nacional de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis, na implantação de 

projetos de petróleo e gás natural no Brasil e no exterior.” Este programa é coordenado pelo 

Ministério das Minas e Energia, e pela Petrobrás. Ele visa capacitar gratuitamente 

profissionais para atender à demanda da industria do petróleo, que se encontra em largo 

crescimento no Brasil. 

 

Podemos citar também iniciativas como a do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), com a criação do Lidera Rio em conjunto com a Associação 

dos Prefeitos do Estado do Rio de Janeiro (APREMERJ), este com o objetivo de capacitar 

gestores municipais para o desenvolvimento municipal. 

 

Todas estas iniciativas demonstram a importância da capacitação profissional, seja na 

iniciativa privada ou na administração pública. Recentemente observamos que alguns 

gestores, principalmente governadores de estado, como, por exemplo, Minas Gerais, São 

Paulo e Rio de Janeiro, têm aumentado o investimento em seu quadro técnico. A princípio 

este investimento tem se caracterizado pela contratação de executivos de empresas privadas, e 

também pela contratação de empresas de consultoria, como por exemplo, o Instituto de 
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Desenvolvimento Gerencial (INDG), dirigido por Vicente Falconi, que se tornou famoso após 

o seu trabalho no primeiro mandato de Aécio Neves em Minas Gerais, implantando dentro do 

governo mineiro técnicas de gerenciamento comumente utilizadas no setor privado. 

 

O Governo do Rio de Janeiro, através de seu Governador Sérgio Cabral, criou no dia 

08 de agosto de 2007, através do Decreto 40.890, o Escritório de Gerenciamento de Projetos 

(EGP) do Governo do Rio de Janeiro. Ficou instituído na estrutura organizacional da 

Secretaria de Estado da Casa Civil, o Escritório de Gerenciamento de Projetos do Governo do 

Rio – EGP-Rio, que tem a finalidade de acompanhar a implementação dos Projetos 

Estruturantes do Rio de Janeiro na gestão de Convênios e na coordenação do Programa 

Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). 

 

Este ato do Governador do Estado do Rio de Janeiro pode ser considerado como sendo 

a prova inequívoca de que é necessário um investimento por parte dos gestores públicos na 

capacitação de seus servidores, para que os projetos implementados pela administração 

pública, tanto na captação de recursos, quanto na execução destes projetos, possam gerar os 

serviços públicos esperados pela população.  
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4 O CASO DE MESQUITA 

 

Para suprir sua necessidade quanto a recursos para investimentos principalmente em 

infra-estrutura, o município de Mesquita tem se utilizado sobremaneira, da captação de 

recursos, como podemos ver nas TABELAS 4 e 5. Abaixo, o nº de convênios contratados, em 

estudo e perdidos, listados a partir do ano de 2001. 

Tabela 4 

 
Desenvolvimento Urbano 
Acompanhamento de Obras    

 

:: Acompanhamento de Operações Contratadas  
  

Contrato 
Ano 

Contratação 
UF Proponente Localidade Programa/Ação Valor 

131652-42 2001 RJ PM MESQUITA MESQUITA 
MM SANEA 

BASICO 
1.797.179,99 

134460-86 2001 RJ PM MESQUITA MESQUITA PROINTUR 333.997,57 

123513-87 2001 RJ PM MESQUITA MESQUITA 
MET-ESP 
SOLICAR 

143.242,34 

162127-23 2005 RJ SERMOBE MESQUITA PAR- AQUISICAO 8.188.165,72 

173861-59 2005 RJ PM MESQUITA MESQUITA FORT GES MUN U 220.950,63 

186615-41 2005 RJ PM MESQUITA MESQUITA TURISMO BRASIL 279.692,51 

174868-42 2005 RJ PM MESQUITA MESQUITA MOBILID; URBA 273.000,00 

180455-83 2005 RJ PM MESQUITA MESQUITA 
PRO-MUN - 

MD/GR 
169.057,81 

185035-01 2005 RJ PM MESQUITA MESQUITA 
PRO-MUN - 

MD/GR 
548.437,50 

174711-53 2005 RJ PM MESQUITA MESQUITA NUC ESP REC/LAZ 139.074,43 

178553-36 2005 RJ PM MESQUITA MESQUITA NUC ESP REC/LAZ 419.925,81 

183154-00 2006 RJ MONTREBLANT MESQUITA PAR- AQUISICAO 6.788.307,69 

194688-83 2006 RJ PM MESQUITA MESQUITA HAB INT SOCIAL 275.004,00 

198532-99 2006 RJ PM MESQUITA MESQUITA HAB INT SOCIAL 934.000,00 

196433-58 2006 RJ PM MESQUITA MESQUITA URB.REG E INT. 127.500,00 

196434-62 2006 RJ PM MESQUITA MESQUITA URB.REG E INT 117.500,00 

194074-66 2006 RJ PM MESQUITA MESQUITA 
PRO-MUN - 

MD/GR 
555.719,46 

194075-71 2006 RJ PM MESQUITA MESQUITA 
PRO-MUN - 

MD/GR 
354.852,83 
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211462-45 2006 RJ PM MESQUITA MESQUITA 
PRO-MUN - 

MD/GR 
409.500,00 

211464-64 2006 RJ PM MESQUITA MESQUITA 
PRO-MUN - 

MD/GR 
887.250,00 

Total de Contratos: 20 
 

Sub-total: 
22.962.358,2

9 
 

                                                                                                                    
                                                                                                             continua 

 
 
 

Tabela 4 (continuação) 

Desenvolvimento Urbano 
Acompanhamento de Obras 

 

Acompanhamento de Operações Contratadas 
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Contrato 
Ano 

Contratação 
UF Proponente Localidade Programa/Ação Valor 

202484-14 2006 RJ PM MESQUITA MESQUITA SEGUNDO TEMPO 120.000,00  

195567-52 2006 RJ PM MESQUITA MESQUITA NUC ESP REC/LAZ 600.000,00  

195853-21 2006 RJ PM MESQUITA MESQUITA NUC ESP REC/LAZ 120.000,00  

198480-73 2006 RJ PM MESQUITA MESQUITA NUC ESP REC/LAZ 360.000,00  

236516-15 2007 RJ PM MESQUITA MESQUITA HIS-ELAB PLHIS 72.000,00  

237855-40 2007 RJ PM MESQUITA MESQUITA TURISMO BRASIL 175.500,00  

233887-31 2007 RJ PM MESQUITA MESQUITA URB.REG E INT. 7.200.000,00  

241761-97 2007 RJ ESTADO RJ MESQUITA MOBILIDADE URBA 
11.523.661,8

9 
 

239702-36 2007 RJ PM MESQUITA MESQUITA PRODESA 175.500,20  

250384-11 2008 RJ PM MESQUITA MESQUITA HAB INT SOCIAL 633.829,82  

251179-44 2008 RJ PM MESQUITA MESQUITA URB.REG E INT. 2.400.000,00  

Total de Contratos: 31  Valor Total: 
46.342.850,2

0 
 

  
 
 Fonte: Caixa Econômica Federal -SIURB- Desenvolvimento Urbano Acompanhamento de 
Obras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 

 

  
 

Desenvolvimento Urbano 
Acompanhamento de Obras    
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Acompanhamento de Operações em Estudo  
  

Contrato UF Proponente Localidade Programa/Ação Valor 
Recebimento 
na CAIXA 

173187-85 RJ SERMOBE  MESQUITA  PAR- AQUISICAO  5.156.784,20  04/05/2005 

173189-02 RJ SERMOBE  MESQUITA  PAR- AQUISICAO  3.528.762,64  04/05/2005 

190628-71 RJ PM MESQUITA  MESQUITA  SAN.TODOS PUB E  6.292.800,00  26/01/2006 

190631-26 RJ PM MESQUITA  MESQUITA  SAN.TODOS PUB E  15.082.200,00  26/01/2006 

190632-30 RJ PM MESQUITA  MESQUITA  SAN.TODOS PUB E  7.552.500,00  26/01/2006 

190634-59 RJ PM MESQUITA  MESQUITA  SAN.TODOS PUB E  6.566.400,00  27/01/2006 

190636-78 RJ PM MESQUITA  MESQUITA  SAN.TODOS PUB E  6.566.400,00  27/01/2006 

190640-37 RJ PM MESQUITA  MESQUITA  SAN.TODOS PUB E  3.465.600,00  27/01/2006 

249427-08 RJ PM MESQUITA  MESQUITA  SAN.TODOS PUB P  200.000,00  18/01/2008 

249412-32 RJ PM MESQUITA  MESQUITA  SAN.TODOS PUB M  5.212.200,00  18/01/2008 

249416-70 RJ PM MESQUITA  MESQUITA  SAN.TODOS PUB M  5.184.211,00  18/01/2008 

Total de Contratos: 11   Valor Total:  64.807.857,84  
 
 
Fonte: Caixa Econômica Federal -SIURB- Desenvolvimento Urbano Acompanhamento de 
Obras 
 

Em relação à TABELA 5, todos os projetos encaminhados para Caixa Econômica 

Federal entre 2005 e 2006 foram perdidos por extinção de prazo, o que representa em valores 

R$ 54.211.446,84 (cinqüenta e quatro milhões duzentos e onze mil quatrocentos e quarenta e 

seis reais e oitenta e quatro centavos), ou seja, 83,65% dos recursos pretendidos. A extinção 

de prazo se dá quando, dentro do período pré-contratual, não foi possível cumprir as 

exigências, que podem ser técnicas e/ou jurídicas. 

  

Essa perda monumental se deu, principalmente devido ao grupo de trabalho 

responsável pela captação de recursos, à época, ser composto por apenas quatro pessoas, 

sendo um técnico de captação, dois arquitetos e 1 auxiliar administrativo, que faziam parte da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Este pequeno grupo não possuía equipamentos e 
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espaço adequados para trabalhar. Ao olharmos para as tabelas, podemos verificar que o total 

perdido é maior que o total contratado, pois os projetos, por terem valores expressivos, 

apresentavam um nível elevado de detalhamento, como nos relata o atual secretario de 

urbanismo, Sr. Fábio Bruno de Oliveira: 

 Por não termos pessoas capacitadas, como engenheiros, arquitetos, calculistas e 

topógrafos, não tínhamos condições de atender as exigências estipuladas nas instruções 

normativas editadas pelos ministérios. Além disso, tínhamos ainda outras atribuições na 

prefeitura, pois éramos responsáveis também pelos projetos arquitetônicos das obras realizadas 

em todo o município. Esta responsabilidade ainda é nossa, já que as Secretarias de Educação e 

Saúde não possuem corpo técnico para elaborar e acompanhar a execução de obras realizadas 

em postos de saúde, escolas e creches municipais. 

 

Fábio Bruno nos conta, porém que a partir da criação da Secretaria de Urbanismo, que 

se deu em 2007, foi criada uma estrutura que possibilitou uma melhoria sensível nos projetos 

apresentados: “Após a criação da Secretaria de Urbanismo, passamos a ter um local adequado 

e também tivemos nossa equipe ampliada para 9 servidores dedicados exclusivamente a 

captação de recursos, equipe esta composta por cinco arquitetos, um técnico de captação, uma 

assistente social, um técnico de edificações e 1 auxiliar administrativo. Também passamos a 

contar com equipamentos que até então não possuíamos, como softwares específicos, 

computadores e impressoras.” 

 

Através do que nos foi relatado pelo secretário de urbanismo do município, 

percebemos que existe uma relação direta entre a capacitação profissional e a dedicação 

integral que esses profissionais precisam ter, para elaborar projetos que possibilitem a 

captação de recursos. 

 

Outra decisão tomada pelo Prefeito Municipal de Mesquita que melhorou as condições 

de trabalho da equipe de captação de recursos foi à criação do cargo de Gerente de Captação 
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de Recursos, mesmo que de maneira oficiosa, pois esta função é exercida hoje pelo 

subsecretário de Fazenda que acumula as duas funções. 

 

 Fábio Bruno nos explica o que mudou com mais essa atitude tomada pela 

administração municipal: 

¨A criação desta função foi de suma importância para facilitar o trabalho de nossa 

equipe. O Gerente de Captação tem a função de desatar os nós existentes na máquina municipal, 

pois a captação de recursos não envolve apenas a equipe que elabora os projetos.  A prefeitura 

para obter recursos, principalmente os do Orçamento Geral da União (OGU), em que ela 

participa financeiramente com uma contrapartida que varia de 10% a 20% do total do projeto, 

precisa cumprir várias determinações, como, por exemplo, estar adimplente com os tributos 

Federais, como INSS e PASEP, ter apresentado dentro dos prazos estabelecidos pela LRF o 

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), manter atualizado o Sistema de Coleta 

de Dados Contábeis dos Entes da Federação (SISTN), tarefas essas que ficam a cargo da 

Secretaria Municipal de Fazenda.” 

 

Outras áreas também têm grande importância para a efetivação de convênios, como o 

departamento responsável pelas licitações municipais (CPL), e a Procuradoria Geral do 

Município. 

 

Recentemente o Município passou por uma situação que demonstrou a necessidade de 

se ter uma equipe multidisciplinar atuando na captação de recursos, como nos conta o 

Procurador Geral do Município, o Sr. Vinicius Figueiredo: 

¨No final do mês de abril do corrente ano expiravam-se os prazos de vigência de dois 

convênios com o Ministério das Cidades, que somavam. R$1.283.885,00.  Por não estarmos 

com  nossa situação regular junto ao INSS, não obtivemos nossa Certidão Negativa de Débito 

(CND), um dos documentos constantes da lista de obrigatoriedades do Cadastro Único de 

Convênios (CAUC), e  por esse motivo o prazo dos convênios não poderia ser prorrogado. 

Nosso departamento foi acionado pelo Gerente de Captação, e entramos com uma ação 

ordinária com pedido de Antecipação de Tutela junto à Justiça Federal. Logramos êxito, 

conseguindo assim prorrogar os prazos dos convênios.” 
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Quando o procurador do município falou a sigla CAUC, procuramos nos informar a 

respeito e descobrimos que se trata de um sistema criado pela Secretaria do Tesouro Nacional 

que congrega informações oriundas de vários ministérios, e que pode desabilitar um ente da 

Federação na hora de solicitar, ou durante a execução de um convênio, como mostraremos 

abaixo o CAUC do município de Mesquita. 

 

 

  

 

 
 

 

 

1. As informações aqui contidas são extraídas do Subsistema CAUC- Cadastro Único de 
Exigências para Transferências Voluntárias, que reflete o atendimento às exigências 
legais e normativas para que se possa celebrar convênios e transferir os respectivos 
recursos. Assim é um cadastro dos entes federativos: estados, Distrito Federal e 
municípios. 

As secretarias e órgãos pertencentes a esses entes subordinam-se à situação cadastral do 
ente federativo a que se vinculam. 

2. A situação cadastral apresentada reflete a posição do dia antecedente à data da consulta 
e a sua certidão é válida pelo prazo de 3 (três) dias úteis. Vencido esse prazo nova 
consulta deve ser procedida, para os fins de celebração de convênios e liberação dos seus 
recursos. 

3. Os itens cadastrais cujos números iniciam-se com a centena de 200 são extraídos 
diretamente pelo sistema junto ao "site" dos órgãos certificadores (exemplo: Receita 
Federal, INSS, Previdência Social, FGTS, Dívida Ativa da União e cadastro de convênios 
do SIAFI - subsistema Conconv). 

4. O nome do ente pesquisado deve ser preenchido sem acento. 
 

  

   Fonte: Portal de Informações do Siafi - Secretaria do Tesouro Nacional  

 

Entidade Federativa: MESQUITA     Data: 22/05/2008 
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CNPJ Interveniente: 04.132.090/0001-25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA 

Ver CNPJ vinculados  
 
Atende às seguintes determinações legais:  

  

Seq Dispositivo Atendiment
o 

Validade Texto 

100 LRF, ART.11 - ARRECADACAO DE TRIBUTOS S 30/04/2009   

200 CERTIDAO (ADIMPLENCIA), ART 25 § 1º, IV, ALINEA A     

201 INSS - CND   Ver 

201.1 INSS - CND - CONVENENTE NECESSÁRIO S 22/05/2008  

201.2 INSS - CND - DEMAIS CNPJS S 22/05/2008  

202 CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA S 17/07/2008 Ver 

203 FGTS - CRF   Ver 

203.1 FGTS - CRF - CONVENENTE NECESSÁRIO S 13/06/2008  

203.2 FGTS - CRF - DEMAIS CNPJS S   

204 REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CONVENIO (CONCONV/SIAFI) 

  Ver 

204.1 REGUL. NA PREST. DE CONTAS DE CONVENIO - 
CONVENENTE NECESSÁRIO 

S 22/05/2008  

204.2 REGUL. NA PREST. DE CONTAS DE CONVENIO - DEMAIS 
CNPJS 

S 22/05/2008  

205 SRF - TRIBUTOS E CONTRIB. FEDERAIS/PGFN - DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

  Ver 

205.1 SRF - TRIBUTOS E CONTRIB. FEDERAIS/PGFN - 
CONVENENTE NECESSÁRIO 

S 29/10/2008  

205.2 SRF - TRIBUTOS E CONTRIB. FEDERAIS/PGFN - DEMAIS 
CNPJS 

S   

207 CADIN - CAD. INF. DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO 
SETOR PÚB. FEDERAL 

  Ver 

207.1 CADIN - CONVENENTE NECESSÁRIO S 22/05/2008  

207.2 CADIN - DEMAIS CNPJS S 22/05/2008  

208 PAGAMENTOS DE EMPREST E FINANC AO ENTE 
TRANSFERIDOR(ART 25,IV,A) 

S 22/05/2008 Ver 

300 APLICACOES CONSTITUCIONAIS- LRF ART 25, § 1º, IV, 
ALINEA B 

    

301 EDUCAÇÃO (ART. 212, CF) S 30/04/2009 Ver 

302 SAÚDE (E.C. 29/2000) S 30/04/2009 Ver 

400 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF S 30/05/2008   

500 CONTAS ANUAIS     

501 LRF, ART. 51 (ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS ANUAIS) S 30/04/2009 Ver 

600 RELATORIO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA     

601 LRF, ART. 52 (PUBLICACAO DO RREO) S 30/05/2008 Ver 
 

 

AC = A COMPROVAR PELO BENEFICIÁRIO   
 

 

O CAUC, mais que evidencia a necessidade que as prefeituras têm hoje de 

profissionalizar sua gestão. Podemos verificar que este sistema coleta diversos dados de 



52 

vários setores da administração, inclusive dados da saúde e educação, demonstrando que a 

administração pública federal está aumentando seu grau de exigência.  

 

A Prefeitura Municipal de Mesquita, mesmo sem ter criado uma estrutura profissional 

para captar recursos, conseguiu através de alguns arranjos administrativos, melhorar sua 

performance na captação recursos. Isso pode ser comprovado com dados da Caixa Econômica 

Federal, de que Mesquita foi o primeiro município do Estado do Rio de Janeiro a começar as 

obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no Rio de Janeiro. 

 

A TABELA 6 mostra os recursos oriundos do PAC, que Mesquita conseguiu contratar 

e que já estão em andamento, e a TABELA 7, os que ainda estão em estudo. 

 

 Tabela 6   
 
   Acompanhamento de Operações Contratadas  
  

Contrato 
Ano 
Contratação 

UF Proponente Localidade Programa/Ação Valor  

        

236516-15 2007 RJ PM MESQUITA  MESQUITA  HIS-ELAB PLHIS  72.000,00   

233887-31 2007 RJ PM MESQUITA  MESQUITA  URB.REG E INT.  7.200.000,00   

250384-11 2008 RJ PM MESQUITA  MESQUITA  HAB INT SOCIAL  633.829,82   

Total de Contratos: 3 
  

Valor Total:  7.905.829,82 
 

  
  
Fonte : Caixa Econômica Federal -SIURB- Desenvolvimento Urbano Acompanhamento  de 

Obras 
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  Além dos recursos da tabela anterior, Mesquita ainda esta buscando mais recursos do 

PAC, como demonstra a TABELA 7. 

Tabela 7 
 

 Desenvolvimento Urbano 
Acompanhamento de Obras     

 

Acompanhamento de Operações em Estudo  
  

Contrato UF Proponente Localidade Programa/Ação Valor 
Recebimento 
na CAIXA 

         

249427-08 RJ PM MESQUITA  MESQUITA  SAN.TODOS PUB P  200.000,00  18/01/2008 

249416-70 RJ PM MESQUITA  MESQUITA  SAN.TODOS PUB M  5.184.211,00  18/01/2008 

Total de Contratos: 2 
 

  Valor Total:  
 

5.384.211,00 
 

  
 
Fonte: Caixa Econômica Federal -SIURB- Desenvolvimento Urbano Acompanhamento de 
Obras 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Foram elaborados dois tipos de questionário para a pesquisa, um especialmente para 

os gestores e técnicos da CEF, outro para os técnicos das prefeituras. 

 

5.1 QUESTIONÁRIOS PARA GESTORES 

 

Após avaliarmos a pesquisa realizada junto aos representantes da Caixa Econômica 

Federal (CEF) e aos gestores da SEMURB, pudemos concluir que: 

• A falta de gerenciamento dos contratos é a principal causa para a perda dos 

recursos do OGU pelos municípios, apontada por 100% dos técnicos da CEF. 

Para os gestores da prefeitura de Mesquita, a principal causa é a falta de 

profissionais adequados; 

• Para 75% dos entrevistados, a falta de qualidade dos projetos está diretamente 

relacionada com a ausência de documentação por parte das prefeituras 

municipais, tais como titularidade de áreas, licenças ambientais e outros. Os 

25% restantes opinaram que esta falta de qualidade está relacionada com o fato 

de os projetos serem inadequados em relação aos programas a que se 

enquadram; 

• Os problemas com o CAUC são os principais fatores que levam ao 

cancelamento dos contratos em andamento. Para 33% dos entrevistados, os 

problemas com o CAUC são os responsáveis pela perda dos convênios; 

• Quanto à falta de profissionais adequados, temos: 

1. 80% indicaram os profissionais da área de engenharia; 
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2. 15% indicaram os da área da Fazenda; 

3. 0% indicaram os da controladoria; 

4. 5% indicaram os da procuradoria. 

• Quanto à má gestão dos recursos, temos a paralisação da execução dos 

contratos antes da sua conclusão, como o principal problema apontado, por 

100% das respostas; 

• Nas perguntas não objetivas, os entrevistados citaram, principalmente: 

1. Praticamente, pode-se dizer que não ocorrem alterações nos objetos dos 

convênios, porém, quase a totalidade dos projetos sofre alterações 

durante a fase de aprovação. Isto se deve ao fato dos mesmos serem 

formulados apenas para se enquadrarem ao tipo de recurso disponível 

no momento, devendo ser adequados posteriormente; 

2. Para os técnicos da CEF, a causa mais freqüente para devolução dos 

recursos é o CAUC negativo, ou seja, a inscrição do município em uma 

ou mais exigências, no momento da renovação do contrato. Esta 

renovação é necessária quando, findo o prazo contratual, o objeto ainda 

não está concluído. Em caso de inscrição do município no CAUC 

negativo, esta renovação não pode ser efetivada, o que obriga ao 

município a devolver os recursos já repassados. Quanto aos da PMM, 

não puderam opinar, visto que este fato nunca ocorreu no município. 

  

5.2 QUESTIONÁRIO PARA TÉCNICOS DAS PREFEITURAS 
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A pesquisa realizada junto aos técnicos municipais utilizou um questionário fechado, 

aplicado aos profissionais, sem obrigatoriedade de identificação dos participantes, para 

reduzirmos a influência direta dos gestores na opinião dos mesmos. 

 

Pergunta nº (1) A falta de equipamentos e espaço físico adequados influencia a elaboração de 

projetos para a captação de recursos? Em caso afirmativo, explique. 

Resposta: 100% dos entrevistados afirma ser indispensável um espaço físico propício e a 

existência de equipamentos adequados para toda sorte de projetos, sendo que isto minimiza o 

esforço destes técnicos. A ausência desta estrutura gera atrasos e imprecisões nos projetos. 

 

Pergunta nº (2) A mudança constante dos gestores das secretarias influencia na elaboração dos 

projetos para captação de recursos?Em caso afirmativo, explique. 

Resposta: 100% dos entrevistados opinou que, apesar dos projetos terem uma orientação 

política, a mudança dos gestores sempre influencia na elaboração dos projetos. 

 

Pergunta nº (3) A elaboração das cartas-consulta e das emendas parlamentares, parte de um 

projeto de desenvolvimento urbano planejado para o município? 

Resposta: 100% dos entrevistados opinou que as emendas parlamentares não seguem 

nenhuma orientação urbanística, ou ainda, faz sequer consulta ao plano diretor do município, 

tendo única e exclusivamente orientação política de seu autor (o parlamentar). Quanto às 

cartas-consulta, 30% dos entrevistados informou ser a orientação técnica, em atendimento ao 

plano diretor da cidade; 15% informam que são considerados os dois fatores, técnicos e 

político, enquanto que os 55% restantes afirmam ser a decisão somente política. 
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Pergunta nº (4) Você já fez algum curso promovido ou patrocinado pela instituição em que 

trabalha? Em caso afirmativo, qual? 

Resposta: 70% dos entrevistados afirma não ter realizado cursos patrocinados pelo órgão onde 

trabalham; 20% respondeu ter feito cursos custeados pelas prefeituras, enquanto os 10% 

restantes afirmam ter feito cursos patrocinados pelo TCE. 

 

Pergunta nº (5) Em que medida a falta de outros profissionais para complementar a área em 

que você atua, interfere na conclusão dos projetos? 

Resposta: 100% dos entrevistados afirma que as equipes não são completas, com carência em 

todas as áreas, e que esta carência atrapalha, e por vezes impede a concretização do trabalho. 

Além disto, 25% dos entrevistados citaram a sobrecarga de trabalho como outro ponto 

importante. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Após analisarmos a história dos municípios no Brasil, verifica-se que eles sempre 

foram e continuam sendo dependentes do Governo Central. No início esta dependência era 

total, pois até o responsável por sua gestão era indicado pelo Governo Central. Hoje esta 

dependência é basicamente financeira, pois as transferências constitucionais têm destino certo 

e ainda obrigam os municípios a alocarem parte de seus recursos próprios para completar os 

investimentos mínimos em educação e saúde. Nossa pesquisa também mostrou que existem 

recursos para investimentos disponíveis no governo federal e também em bancos de fomento 

internacionais. 

 

 Concluímos então que não há falta de recursos, verificamos que na realidade faltam 

projetos bem elaborados para se conseguir os recursos necessários principalmente para 

investimento em obras de infra-estrutura, e esta conclusão se tornou possível ao analisarmos o 

caso da cidade de Mesquita no Rio de Janeiro. 

 

 A cidade de Mesquita é um exemplo típico do que acontece na maioria das cidades de 

pequeno/médio porte do Estado do Rio de Janeiro. Sua necessidade de recursos para obras de 

infra-estrutura é maior do que seu orçamento, daí a necessidade de conseguir recursos extras, 

principalmente os chamados recursos não onerosos, ou a fundo perdido. 

 

 Após a pesquisa documental e de campo realizada na Prefeitura de Mesquita e com 

técnicos da Caixa Econômica Federal, observamos que os mesmos problemas que 
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encontramos em Mesquita se repetem na maioria dos municípios do Rio de Janeiro, quais 

sejam, a falta de estrutura física adequada e a falta de técnicos qualificados para preparar 

projetos que atendam aos critérios técnicos exigidos pelos ministérios. 

 

 A maioria das prefeituras do estado não investe na qualificação de seus servidores, não 

oferece salários compatíveis com a capacidade técnica exigida e não proporciona a esses 

servidores condições de trabalho adequadas, como equipamentos de informática e outros 

necessários para a elaboração de projetos de engenharia, necessários para se pleitear recursos 

junto ao Governo Federal. 

 

 O caso de Mesquita nos mostra como é possível rever esta situação, após a criação da 

Secretaria de Urbanismo e o investimento em equipamentos que proporcionaram condições 

ideais de trabalho para seus técnicos, o volume de recursos conseguidos junto ao Governo 

Federal apresentou um aumento substancial. 

 

 Demonstra-se então que a falta de recursos alardeada pela maioria dos prefeitos 

municipais não é de todo verdade, pois em vários municípios faltam projetos e nos ministérios 

sobram recursos, devido a não apresentação de projetos capazes de captá-los. 

  

 Esta situação pode ser mudada pelos gestores municipais, desde que os mesmos 

invertam a lógica existente atualmente, que é a de contratar escritórios especializados em 

elaborar projetos destinados a captação de recursos, esquecendo-se de qualificar seus técnicos, 

o que gera em muitos casos a perda dos recursos conseguidos, pois como não existem 

técnicos qualificados nas prefeituras os projetos não são executados dentro dos prazos 

exigidos pelos convênios. 
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 Outro problema encontrado na elaboração de projetos para captar recursos é a não 

adequação dos projetos aos planos diretores municipais. Mais uma vez estes problemas são 

causados pela falta de qualificação técnica dos servidores, e pela contratação de mão de obra 

terceirizada apenas para elaborar os projetos, que em alguns casos são realizados fora do 

município, o que leva a elaboração de projetos tecnicamente excelentes, porém 

completamente fora da realidade e das necessidades do município. 

 

 A falta de qualificação técnica, a falta de equipamentos adequados e a falta de espaço 

físico adequado para os servidores, não se restringem às áreas de engenharia e arquitetura, 

pois não só desses profissionais dependem as prefeituras para captar recursos. Os 

profissionais de retaguarda, como os técnicos das áreas contábil e jurídica, também exercem 

uma função importante na preparação de toda a parte documental que é de suma importância 

para a efetivação dos convênios. Isto fica demonstrado em nossa pesquisa de campo junto as 

técnicos da Caixa Econômica Federal, pois um dos problemas mais freqüentes na elaboração 

de projetos é a falta de documentos, como registros de imóveis, demonstrativos contábeis 

atualizados e o acompanhamento das limitações orçamentárias e administrativas instituídas 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 O objetivo de nosso trabalho era mostrar que existem recursos, mesmo que em volume 

insuficiente para atender as necessidades dos municípios, porém mesmo assim sobram 

recursos no Governo Federal que poderiam ser repassados aos municípios. Acreditamos ter 

alcançado nosso objetivo, pois os dados coletados demonstram que o problema da falta de 

recursos esta localizado nos municípios. 

 Cabe a nós não apenas identificar os problemas que impedem os municípios de 

conseguir captar recursos junto ao governo federal e bancos de fomento, mas também indicar 
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soluções para tais problemas. Abaixo relacionamos algumas ações que devem ser tomadas 

pelos gestores municipais: 

- Investir em qualificação dos servidores municipais ligados a área de captação 

- Criar uma área especifica para a captação de recursos dentro da estrutura administrativa das 

prefeituras. 

- Fornecer equipamentos e espaço físico adequado para os técnicos envolvidos na captação de 

recursos. 

- Criar consórcios regionais para atender a um grupo de municípios da mesma região nos 

moldes dos consórcios intermunicipais de saúde, que atendem vários municípios dentro da 

mesma área de interesse. 

- Realizar convênios com instituições de ensino para capacitar os servidores municipais. 

 

 Algumas das sugestões citadas já estão sendo adotadas por alguns Governos Estaduais, 

visando justamente aumentar a captação de recursos, porém essas iniciativas ainda são 

pequenas. 

 

 Percebemos também que se não limitássemos nossa pesquisa, teríamos material vasto 

para analisar, não apenas a falta de projetos para captar recursos para obras de infra-estrutura, 

mas também as diversas perdas que os municípios sofrem devido a não valorização dos 

servidores municipais, e a falta de investimento em equipamentos e na estrutura física da 

administração pública municipal. Deixaremos, porém, este estudo para uma próxima 

oportunidade.  

    

 Após estas informações, podemos fazer algumas considerações: O modelo instituído 

pela União para a distribuição de recursos, não é igualitário, pois privilegia apenas uma parte 
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dos municípios, ou seja, só consegue acessar a verba disponível os municípios que tem um 

quadro de profissionais bem pagos e capacitados para captar e gerenciar os recursos até a 

execução das obras. Outro fator importante é a falta de visão dos prefeitos no tocante a 

disponibilização de recursos próprios para a formatação de cursos de especialização para seus 

servidores.     Concluímos que, apesar de toda a importância que possuem as transferências 

para as administrações municipais, o despreparo das administrações não permite que estes 

recursos sejam aproveitados em sua totalidade. Faltam investimentos em qualificação 

profissional dos funcionários, e esta é a principal causa da perda dos recursos federais pelos 

municípios brasileiros. 
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