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Análise da área Infraestrutura da publicação para diagnóstico municipal da 

Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM 

 

Juarez Viqueira Miguel
1
 

Orientador: Prof. Dr. Mário Monzoni 

 

Resumo: A Fundação Prefeito Faria Lima – Centro de Estudos e Pesquisas de 

Administração Municipal (CEPAM) publicou em 2008 o estudo denominado 

“Construindo o diagnóstico municipal: uma metodologia” que visa subsidiar o gestor 

municipal no diagnóstico das principais deficiências de sua cidade. Como proposta de 

revisão deste material, o presente artigo analisa a área de Infraestrutura e propõe 

melhorias à estrutura do documento, em especial à sua simplificação e adequação à 

realidade dos pequenos municípios do Estado de São Paulo. 

 

Palavras-chave: diagnóstico municipal; políticas públicas; gestão; municípios; 

infraestrutura.  

 

1. Introdução 

A gestão de políticas públicas para a implantação de infraestrutura nos municípios, 

por mais básico que seja o projeto, não é uma das tarefas mais fáceis de ser realizada. 

Seja pela dificuldade em conseguir recursos para implantação de obras custosas, seja 

pela falta de know how destes entes federativos no gerenciamento/fiscalização da mais 

variada gama de projetos, onde destacam-se as áreas de transporte, energia e 

comunicações. Para os municípios com até 50.000 habitantes a situação só se agrava, 

gerando uma dependência quase que integral para com os Estados e a União na 

condução das políticas de infraestrutura.  

Ao gestor municipal, não basta pensar infraestrutura de forma local, pois apesar ser 

ele o responsável em elaborar um Plano Municipal de Gestão Energética, dificilmente 

será consultado sobre o local onde será alocada uma rede de transmissão de energia. A 

compreensão das condições e ofertas de transporte dentro do município é elementar para 

a tomada de decisão, pelo chefe do executivo municipal, da formatação que qualquer 

                                                           
1
 Aluno do curso de Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas da Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo – Fundação Getulio Vargas. 
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tipo de sistema de transporte público, mesmo que o município possua uma rodovia 

federal cujo traçado fora definido sem sua participação. 

Com o intuito de subsidiar o gestor municipal na definição de políticas públicas, a 

Fundação Prefeito Faria Lima – Centro de Estudos e Pesquisas de Administração 

Municipal (CEPAM) em parceria com o Instituto de Economia da Universidade de 

Campinas elaborou a publicação “Construindo o diagnóstico municipal: uma 

metodologia”. Este manual, distribuído aos recém empossados prefeitos em 2008, tenta 

abarcar as principais áreas de responsabilidade destes gestores, sugerindo questões e 

apontando caminhos para a melhor compreensão do município, qualificando a tomada 

de decisão em suas 11 áreas estudadas (demografia, economia, finanças públicas, 

mercado de trabalho, educação, saúde, assistência e desenvolvimento social, 

infraestrutura, habitação e saneamento básico, meio ambiente e segurança pública). A 

Publicação CEPAM trás consigo um roteiro para obtenção das respostas às perguntas 

sugeridas. Este roteiro, em formato de planilhas eletrônicas, fornece os caminhos por 

fontes e links que visam respaldar a publicação. Não é possível avaliar o manual sem 

levar em conta essas planilhas, sua estrutura e proposta, conforme distribuição 

apresentada na Tabela 1.1: 

 

Tabela 1.1 - Quantidade de instituições, questões e direcionamentos de pesquisa envolvidos 

na aplicação da Publicação CEPAM 

Área Instituições 

para Pesquisa 

Questões para 

Investigação 

Caminhos para 

Obtenção dos Dados 

Demografia 3 9 13 

Economia 8 10 22 

Finanças Públicas 2 10 10 

Mercado de Trabalho 4 11 19 

Educação 4 41 70 

Saúde 7 25 46 

Assistência e Desenvolvimento 

Social 

14 34 69 

Infraestrutura 8 40 70 

Habitação e Saneamento Básico 8 43 99 

Meio Ambiente 8 9 19 

Segurança Pública 5 15 16 

Total 71 247 453 

Fonte: BRIZOTI; EVANGELISTA; GUERRA; MIGUEL, 2012. 
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 A obtenção dos dados pelo gestor municipal transpassa um considerável número de 

instituições, possibilitando uma diversidade de caminhos para a obtenção das 

informações. 

O referido manual de diagnóstico municipal foi foco de estudos que resultaram no 

trabalho de dissertação apresentado à Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, como requisito para obtenção do titulo de Mestre 

em Gestão e Políticas Públicas, denominado “Diagnóstico e formulação de políticas 

públicas em municípios abaixo de 50 mil habitantes: recomendações e instrumentos” 

(BRIZOTI; EVANGELISTA; GUERRA; MIGUEL, 2012). É de forma complementar a 

dissertação citada que o presente artigo tentará aprofundar a análise da área de 

Infraestrutura, empregando algumas das recomendações expostas na conclusão da obra, 

em especial as propostas de revisão do conjunto de questões, fontes e subáreas. As 

fontes de consulta sugeridas na publicação ganham uma análise especial, pois são o 

principal instrumento de auxilio de busca de dados ao gestor municipal. Neste artigo, 

será priorizado o uso de bases de dados públicas como sugestão de simplificação de 

fontes, onde se destacam a Fundação Sistema estadual de Análise de Dados - SEADE e 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

A Publicação CEPAM subdivide a área de Infraestrutura em quatro esferas: 

transporte, energia elétrica, telecomunicações e esporte e lazer. Cada uma das subáreas 

apresenta questões próprias que serão debatidas agora de forma isolada em consonância 

com a dissertação com a qual dialoga, subsidiando de forma direta o material do 

CEPAM. 

Com a intenção de aprofundar a avaliação da área de infraestrutura da Publicação 

CEPAM, o presente artigo foi organizado da seguinte forma: na seção 2, é realizada a 

análise de cada subárea apresentada na publicação – transporte, energia elétrica, 

telecomunicações e esporte e lazer – com as devidas propostas de readequações, na 

seção 3 serão abordados os temas ausentes da Publicação CEPAM e como a falta de 

determinadas questões pode prejudicar o gestor municipal na elaboração de um 

diagnóstico municipal voltado à infraestrutura. A seção 4 finaliza o presente artigo 

retomando os principais pontos e trazendo as conclusões alcançadas. 
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2. Análise Publicação CEPAM 

2.1. Transporte 

A subárea Transporte foi abordada junto à Publicação CEPAM por intermédio de 

18 perguntas, que submetiam a 30 caminhos para obtenção de dados em 3 fontes 

distintas: a Fundação SEADE, a operadora do serviço e a própria prefeitura. 

Considerando que a Publicação CEPAM, com o suporte do roteiro para busca de dados 

em planilha, visa à utilização de bases de dados públicas – alimentados por órgãos 

federais e estaduais – a sugestão de busca junto à Fundação SEADE se mostra a mais 

interessante, entretanto de baixa eficácia conforme Tabela 2.1.1: 

 

Tabela 2.1.1 - Frequência das fontes para subárea de Transportes 

Fonte Possui base de 

dados pública? 

Frequência % 

Operadoras Não 12 40 

Prefeitura Não 15 50 

SEADE Sim 03 10 

Total  30 100 

Fonte: Elaboração própria 

 

Das 30 sugestões de fontes, apenas 3 casos remetem à Fundação SEADE, sendo 

que em 2 situações a pergunta não pode ser respondida com a fonte sugerida. A questão 

“Qual é a capacidade de atendimento do sistema de transporte público em relação ao 

crescimento da demanda previsto para o município” não pode ser respondida com as 

fontes sugeridas para a Fundação SEADE. 

 

Tabela 2.1.2 - Distribuição das perguntas por fonte para subárea de Transportes 

Fontes 1 fonte 2 fontes 3 fontes ou mais % 

Apenas Operadora 3 - - 17 

Apenas Prefeitura 6 - - 33 

Operadora ou Prefeitura - 7 - 39 

Operadora ou Prefeitura ou SEADE - - 2 11 

Total 9 7 2 100 

Fonte: Elaboração própria 
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 Com a Tabela 2.1.2 é possível avaliar que a prefeitura é fonte, sozinha ou em 

paralelo com outra fonte, de 83% das perguntas para o item transportes. É possível 

afirmar que a utilização de fontes da Operadora e da Fundação SEADE, não é de grande 

valia em face das perguntas elaboradas junto à Publicação CEPAM e a obtenção de 

respostas dessas junto à prefeitura. 

 A comparação com a realidade local é importante ao gestor público municipal e 

a Publicação CEPAM incentiva este tipo de instrumento. Ao longo do manual é 

possível obter formas de registrar dados que conferem ao prefeito uma melhor visão de 

seu município em relação à região de governo e ao Estado de São Paulo. Todavia, este 

tipo de comparação não é possível junto á subárea de Transportes, pois apenas a 

Fundação SEADE apresenta dados passíveis de comparação e, como exposto, esta não é 

passível de utilização adequada, na forma como está estruturada a publicação. 

 Não é questionada a qualidade e importância das questões estabelecidas na 

publicação, todavia um exacerbado número de fontes desestimula a administração 

municipal a elaborar um diagnóstico completo de suas necessidades, desestimulo 

agravado pela falta de pessoal qualificado e estrutura organizacional, problemas citados 

por parte considerável de gestores de pequenos municípios (BRIZOTI; 

EVANGELISTA; GUERRA; MIGUEL, 2012). 

 Outra adequação necessária ao instrumento, visando o foco em municípios até 

50 mil habitantes, é a readequação de determinadas perguntas que talvez não reflitam a 

realidades dessas cidades. A Publicação CEPAM tentou contemplar, acertadamente, 

uma gama de situações que viessem a subsidiar os prefeitos das cidades do Estado de 

São Paulo em seus diagnósticos, não importando a realidade do município. Em uma 

reformulação do instrumento, visando os pequenos municípios, perguntas como “há 

mapeamento dos polos geradores de tráfego?” talvez não devessem existir. 

 Ao aplicarmos a priorização de temas (BRIZOTI; EVANGELISTA; GUERRA; 

MIGUEL, 2012) à subárea Transportes, é possível desmembrar as perguntas em duas 

correntes distintas: planejamento de transportes e estruturação do espaço urbano 

(COCCO; SILVEIRA, 2010). A divisão nessas duas vertentes visa possibilitar ao gestor 

público o foco em um ponto específico de debilidade do município. A priorização 

destes dois segmentos possibilita o diagnóstico da qualidade do transporte e da estrutura 

viária de formas distintas. 

 Como já abordado, o número de fontes é excessivamente alto para a quantidade 

de questões propostas, permitindo a simplificação das sugestões de caminhos para 
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obtenção de dados. Partindo do principio que a grande maioria das perguntas deve ou 

pode ser atendida pela prefeitura, a Tabela 2.1.3 apresenta uma proposta de 

simplificação de fontes, priorizando (BRIZOTI; EVANGELISTA; GUERRA; 

MIGUEL, 2012):  

 

 Em 1º lugar - fontes públicas de consulta; 

 Em 2º lugar - a própria prefeitura; 

 Em 3º lugar - fontes de terceiros. 

 

Tabela 2.1.3 – Simplificação de fontes para subárea de Transportes 

Questão Proposta Fonte Sugestão para fonte 

Quais as modalidades de transportes existentes no 
município (urbano e interurbano) e sua distribuição espacial? 

Seade Manter 

Prefeitura Excluir 

Operadora Excluir 

Qual a demanda represada para os diferentes modos de 
transporte? 

Prefeitura Manter 

Operadora Excluir 

Existem setores na área urbana do município não atendidos 
pelo transporte? (Se sim, localizar na malha urbana) 

Prefeitura Manter 

Operadora Excluir 

Como está organizado o sistema viário (hierarquia de vias, 
tipologia etc.)? 

Prefeitura Manter 

Há vias prioritárias para o transporte coletivo? Estão sendo 
usadas corretamente? 

Prefeitura  Manter 

Operadora Excluir 

Há um mapeamento da sinalização urbana, das principais 
rotas de deslocamentos a pé e de bicicleta? 

Prefeitura  Manter 

Operadora Excluir 

Há um mapeamento dos polos geradores de tráfego? Prefeitura  Manter 

Como é feito o monitoramento e controle do transporte de 
carga? 

Prefeitura Manter 

Operadora Excluir 

O índice de acidentes nas travessias é elevado 
(pedestres/veículo e veículo/veículo)? 

Prefeitura Manter 

Existe transporte inclusivo com embarque em nível para 
garantir acesso das pessoas com mobilidade reduzida 

(crianças, idosos, obesos, entre outros) conforme prevê o 
Decreto 5.296/04?  

Prefeitura  Manter 

Há, nos veículos de transporte coletivo, a reserva de 10% 
dos assentos para os idosos (Estatuto do Idoso)? 

Operadora  Manter 

Há transporte porta a porta para as pessoas com deficiência 
(Decreto 5.296/04)? 

Operadora Manter 

Qual a quantidade (diária; mensal) de idosos transportados 
gratuitamente? 

Operadora Manter 

Quais são as condições das estradas vicinais (distribuição, 
tipo de pavimentação, manutenção, segurança)? 

Prefeitura  Manter 

Há transporte coletivo para a área rural? Se sim, qual o 
percentual da população atendida? 

Prefeitura Manter 

Operadora Excluir 
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Há previsão de desenho urbano adequado à circulação, para 
as áreas de expansão urbana? 

Prefeitura Manter 

Qual é a capacidade de atendimento do sistema de 
transporte público em relação ao crescimento da demanda 

previsto para o município?
2
 

Seade Excluir 

Seade  Excluir 

Prefeitura Manter 

Operadora Excluir 

Como são gerenciados o transporte e o trânsito no 
município? 

Prefeitura Manter 

Operadora Excluir 

Fonte: Roteiro Publicação CEPAM comentado. 

 

A simplificação de fontes proposta equipara o número dessas ao das 

perguntas formuladas, tornando o roteiro mais enxuto e prático ao gestor municipal. 

A esta adequação soma-se a priorização de temas referente a transportes e a 

readequação de determinadas questões à realidade dos pequenos municípios. 

 

2.2. Energia Elétrica 

A subárea Energia Elétrica foi abordada junto à Publicação CEPAM por 

intermédio de 9 perguntas, que submetiam a 14 caminhos para obtenção de dados em 3 

fontes distintas: a Fundação SEADE, a operadora do serviço e a própria prefeitura. 

Considerando que a Publicação CEPAM, com o suporte do roteiro para busca de dados 

em planilha, visa à utilização de bases de dados públicas – alimentados por órgãos 

federais e estaduais – a sugestão de busca junto à Fundação SEADE se mostra a mais 

interessante, entretanto de baixa eficácia - da mesma forma que a subárea Transporte - 

conforme Tabela 2.2.1: 

 

Tabela 2.2.1 - Frequência das fontes para subárea de Energia Elétrica 

Fonte Possui base de 

dados pública? 

Frequência % 

Operadoras Não 06 43 

Prefeitura Não 05 35 

SEADE Sim 03 22 

Total  14 100 

Fonte: Elaboração própria 

 

                                                           
2
 Para a presente questão a fonte SEADE não deve ser priorizada por não fornecer a resposta à pergunta 

proposta. 
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Das 14 sugestões de fontes, apenas 3 casos remetem à Fundação SEADE, sendo 

que a questão “Consumo per capita de energia (Mwh/cem habitantes) dividido em 

categorias de uso: residencial, rural, industrial, comercial, serviços e outros” não pode 

ser respondida de forma direta. É possível levantar os dados à pergunta realizada, 

todavia é necessário o cruzamento do número de estabelecimentos (residenciais, 

industriais, comerciais, etc.) com o consumo geral. 

A Fundação SEADE é a única fonte proposta para a subárea de Energia Elétrica 

que possibilita o levantamento de informações em comparação com a área de governo e 

o Estado de São Paulo. Todavia apenas 2 perguntas possuem como sugestão a Fundação 

SEADE e em um dos casos – a mesma pergunta apontado no parágrafo anterior – o 

cruzamento de informações necessário para a obtenção da comparação é extremamente 

complexo. Considerando que em 78% das fontes da subárea Energia Elétrica não é 

possível a comparação com a área de governo e o Estado de São Paulo, a proposta da 

Publicação CEPAM de parametrizar o município com outros órgãos federativos é de 

quase total inaplicabilidade. 

 

Tabela 2.2.2 - Distribuição das perguntas por fonte para subárea de Energia 

Elétrica 

Fontes 1 fonte 2 fontes 3 fontes ou mais % 

Apenas Operadora 2 - - 22 

Apenas Prefeitura 3 - - 34 

Operadora ou Prefeitura - 2 - 22 

Operadora ou SEADE - 1 1 22 

Total 5 3 1 100 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Com a Tabela 2.2.2 é possível destacar a distribuição entre as 3 fontes sugeridas, 

com uma pequena predominância da prefeitura como fonte principal. A Operadora do 

serviço público é fonte exclusiva de apenas 2 perguntas junto ao manual, passível assim 

de relativização de sua utilização. O desestimulo a utilização do roteiro com uma alta 

gama de fontes por questão (BRIZOTI; EVANGELISTA; GUERRA; MIGUEL, 2012) 

é minimizado na presente subárea, mas ainda persiste. A subárea de Energia Elétrica 

apresenta um número pequeno de questões quando se levada em consideração a 

complexidade do tema, entretanto esta parece ser uma posição acertada da Publicação 
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CEPAM, aja vista que o intuito da publicação não é percorrer a totalidade de perguntas 

possíveis sobre energia e dada a dificuldade de levantamento desse tipo de informação 

voltada ao município (o próprio Ministério de Minas e Energia publica mensalmente a 

situação de estoque e consumo de energia, todavia apenas com as posições por região e 

global
3
). 

 A priorização de temas (BRIZOTI; EVANGELISTA; GUERRA; MIGUEL, 

2012) à subárea Energia Elétrica é viável mesmo com o número diminuto de questões. 

Praticamente a totalidade de estudos sobre o tema é divido entre oferta de energia 

elétrica e demanda de energia elétrica
4
, ambas em paralelo com a questão da iluminação 

pública. A divisão nessas duas vertentes visa possibilitar ao gestor público o foco em 

um ponto específico de debilidade do município. A priorização destes dois segmentos 

possibilita o diagnóstico da possibilidade de expansão do consumo em face da realidade 

do município.  

 Adotado como método de simplificação de fontes, priorizando a uso de bases de 

dados públicas e em seguida as informações da própria prefeitura (BRIZOTI; 

EVANGELISTA; GUERRA; MIGUEL, 2012), a Tabela 2.2.3 apresenta uma proposta 

de simplificação de consultas a serem realizadas pelo gestor municipal como forma de 

elaboração do diagnóstico municipal: 

 

Tabela 2.2.3 – Simplificação de fontes para subárea de Energia Elétrica 

Questão Proposta Fonte Sugestão para fonte 

Quem presta o serviço? Prefeitura Manter 

Consumo de energia medido em Mwh/ano por tipo de 
consumidor: residencial, rural, industrial, comercial, 

serviços e outros. 

Seade Manter 

Operadora Excluir 

Consumo per capita de energia (Mwh/cem habitantes) 
dividido em categorias de uso: residencial, rural, 

industrial, comercial, serviços e outros. 

Seade Manter 

Seade Manter 

Operadora Excluir 

Áreas rurais não atendidas pela rede (população 
respectiva estimada) 

Prefeitura Manter 

Operadora Excluir 

                                                           
3
 Ver Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro: 

http://www.mme.gov.br/see/menu/publicacoes.html 
4
 Uma interessante publicação acerca de dados sobre o tema é o Anuário Estatístico de Energia Elétrica 

da Empresa de Pesquisa Energética, cuja apresentação é feita entre oferta e demanda: 
http://www.epe.gov.br/AnuarioEstatisticodeEnergiaEletrica/Forms/Anurio.aspx 
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Iluminação pública: áreas não servidas por posteamento 
e luminárias. 

Prefeitura Manter 

Iluminação pública: áreas com serviço deficiente ou 
problemas de operação (vandalismo, custo alto, má 

qualidade de equipamentos). 
Prefeitura Manter 

Regularidade na distribuição: interrupções, frequência, 
áreas atingidas. 

Prefeitura Manter 

Operadora Excluir 

Capacidade de expansão da oferta de energia, caso 
aumente o consumo residencial. 

Operadora Manter 

Capacidade de expansão da oferta de energia, caso 
aumente o consumo industrial, comercial ou de serviços. 

Operadora Manter 

Fonte: Roteiro Publicação CEPAM comentado. 

 

Mesmo a diminuição de apenas 4 fontes, conforme proposto, torna o roteiro 

mais prático ao gestor municipal. A priorização de temas pode contribuir a 

publicação ao possibilitar que o gestor municipal foque sua tomada de decisão de 

investimentos em oferta e demanda, cuja percepção terá reflexo diretamente no 

diagnóstico de iluminação pública. É de se destacar que a subárea trata estritamente 

da energia elétrica, não considerando questões voltadas a toda uma gama de fontes 

de energia que também subsidiam os pequenos municípios. O tema será tratado na 

seção 3. 

 

2.3. Telecomunicações 

A subárea Telecomunicações foi abordada junto à Publicação CEPAM por 

intermédio de 7 perguntas, que submetiam a 16 caminhos para obtenção de dados em 6 

fontes distintas: a Fundação SEADE, a operadora do serviço, a Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL, o programa de inclusão digital do Governo Federal, 

jornais locais e a própria prefeitura. A variedade de fontes contrasta com o elevado 

número de sugestões de caminhos por pergunta, resultando numa proporção superior a 2 

por questão. Conforme Tabela 2.3.1 é possível ver a frequência de fontes com bases 

públicas de dados, que além de representar pouco mais de um terço do total de fontes 

apontados, não apresenta qualidade na obtenção do resultado esperado, seja por falta de 

dados, seja pela qualidade da informação disponibilizada para consulta pública, seja por 

desatualização dos caminhos. 
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Tabela 2.3.1 - Frequência das fontes para subárea de Telecomunicações 

Fonte Possui base de 

dados pública? 

Frequência % 

Operadoras Não 05 32 

Prefeitura Não 04 25 

SEADE Sim 03 19 

ANATEL Sim 02 12 

Governo Federal Sim 01 06 

Jornais Locais Não 01 06 

Total  16 100 

Fonte: Elaboração própria 

 

São problemas relacionados às fontes da presente subárea: 

 Na questão “oferta de serviços de telefonia fixa e de uso público” o link 

a que vincula a fonte da ANATEL não apresenta resposta à proposição. 

O link a que se vincula a fonte da Fundação SEADE apresenta uma série 

interrompida; 

 Na questão “oferta de serviços de telefonia móvel” o link a que vincula a 

fonte da ANATEL está desatualizado;  

 Na questão “existência de meios de comunicação – jornais, revistas, 

rádios AM e FM” o link a que se vincula a fonte da Fundação SEADE 

apresenta uma série interrompida; 

 Na questão “existência de programas de inclusão digital” o link a que 

vincula a fonte do Governo Federal está desatualizado. 

 

Assim, dos 6 possíveis casos de pesquisa em bases públicas, 5 apresentam 

problemas graves e em nenhum é possível a comparação do município com a área de 

governo e o Estado de São Paulo. O principal objetivo da publicação CEPAM, a 

capacidade de fornecer ao gestor municipal dados comparativos para elaboração de um 

diagnóstico municipal não existe na subárea Telecomunicações. Ao impossibilitar o 

completo levantamento de dados de sua área de governo, o prefeito não consegue 

diagnosticar qual a situação de seu município. É urgente a necessidade de reformulação 

de fontes pelo CEPAM para a presente subárea. 
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Tabela 2.3.2 - Distribuição das perguntas por fonte para subárea de 

Telecomunicações 

Fontes 1 fonte 2 fontes 3 fontes ou mais % 

Apenas Operadora 1 - - 14 

Operadora ou Prefeitura - 1 - 14 

Operadora ou ANATEL - 1 - 14 

SEADE ou Prefeitura - 1 - 14 

Operadora ou ANATEL ou SEADE - - 1 14 

Operadora ou Prefeitura ou Jornais - - 1 14 

SEADE ou Governo Federal ou 

Prefeitura 

- - 1 14 

Total 1 3 3 100 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A Tabela 2.3.2 apresenta a distribuição igualitária das fontes por questão, 

disparidade a disparidade de foco entre o número de questões, fontes e caminhos. 

Considerando a qualidade das fontes propostas é plausível limitar a quantidade de fontes 

e caminhos percorridos pelo gestor municipal no levantamento de dados de seu 

município. 

 A priorização de temas junto a Telecomunicações é possível e necessário para o 

gestor municipal. A Lei Geral de Telecomunicações, nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 

apresentam dois tipos de classificações para os serviços de telecomunicações: quanto ao 

interesse – coletivo ou restrito – e quanto ao regime jurídico da prestação do serviço, 

público ou privado. Essa distinção fornece subsídios ao gestor na tomada de decisão de 

alocação de recursos e de cobrança dos serviços, seja ela feita junto a concessionário, 

seja ela feita junto à União. 

 

 “Com a privatização, os Municípios, Estados, União, além de 

suas Agências e concessionários, deixaram de ver no operador 

de serviços de telecomunicações um ente com direito ao uso 

gratuito de bens públicos. Iniciou-se, então, forte pressão para 

exigir, desses operadores, uma remuneração pelo uso da 

infraestrutura pública (subsolo urbano, espaço aéreo, postes e 
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torres de transmissão de energia, leito de rodovias e ferrovias, 

etc.). Com a crise fiscal atingindo agudamente os Municípios, a 

cobrança sobre as empresas de telecomunicações vem sendo 

tentada como uma fonte alternativa de arrecadação”. 

(SUNDFELD, 1999) 

  

A simplificação e atualização de fontes são imprescindíveis para a subárea 

Telecomunicações. A Tabela 2.3.3 apresenta uma proposta de simplificação de 

consultas a serem realizadas pelo gestor municipal como forma de elaboração do 

diagnóstico municipal: 

 

Tabela 2.3.3 – Simplificação de fontes para subárea de Telecomunicações 

Questão Proposta Fonte Sugestão para fonte 

Oferta de serviços de telefonia fixa e de uso público. 

Anatel Excluir 

Seade Excluir 

Operadora Manter 

Ocorrência de áreas não servidas pela telefonia de uso 
público e previsão de atendimento. 

Prefeitura Manter 

Operadora Excluir 

Oferta dos serviços de telefonia móvel. 
Anatel Atualizar 

Operadora Excluir 

Existência de meios de comunicação social – jornais, 
revistas, rádios AM e FM. 

Seade Excluir 

Prefeitura Manter 

Existência de programas de inclusão digital. 

Seade Excluir 

Governo 
Federal 

Atualizar 

Prefeitura Excluir 

Existência de problemas para expansão da rede de 
comunicação fixa e móvel. 

Operadoras Manter 

Existência de problemas decorrentes da infraestrutura 
de telecomunicações instalada. 

Prefeitura Manter 

Operadoras Excluir 

Jornais locais Excluir 

Fonte: Roteiro Publicação CEPAM comentado. 
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Mesmo com a simplificação de fontes, a subárea de Telecomunicações se 

mostrou bastante problemática ao não possibilitar a comparação da situação do 

município com outros entes federativos. Os links sugeridos para parte das fontes, junto 

ao roteiro da publicação, não funcionaram da forma esperada. O alto grau de 

desatualização destes instrumentos traduz a baixa efetividade da forma e metodologia 

do documento. 

 

2.4. Esporte e Lazer 

Antes de analisar e subárea de Esporte e Lazer é necessário apontar que sua 

alocação em Infraestrutura não é adequada, pois se trata de tema voltado ao 

desenvolvimento social e cultural dos municípios, assim, não pode ser tratado apenas 

considerando os espaços físicos para a prática de atividades esportivas e de lazer 

(BRIZOTI; EVANGELISTA; GUERRA; MIGUEL, 2012). O tema Esporte e Lazer é 

de extrema relevância a qualquer município, todavia não deveria estar inserido no 

contexto de Infraestrutura. O caráter de infraestrutura social do tema aproxima este à 

área de Habitação e Saneamento Básico da Publicação CEPAM, sendo necessária a 

reformulação desta subárea. Em face da necessidade de análise completa da área de 

Infraestrutura, as questões, fontes e caminhos da subárea serão estudados, com a 

ressalva que o tema, apesar de sua importância, não deveria estar inserido em 

Infraestrutura. 

A subárea Esporte e Lazer foi abordada junto à Publicação CEPAM por 

intermédio de 6 perguntas, que submetiam a 10 caminhos para obtenção de dados em 4 

fontes distintas: a Fundação SEADE, a associação de moradores, o IBGE e a própria 

prefeitura. Junto à Tabela 2.4.1 é possível ver a frequência de fontes com bases públicas 

que apesar de responder por 40% das fontes, vincula-se à apenas 1 pergunta. 

 

Tabela 2.4.1 - Frequência das fontes para subárea de Esporte e Lazer 

Fonte Possui base de 

dados pública? 

Frequência % 

Associação de Moradores Não 01 10 

Prefeitura Não 05 50 

SEADE Sim 02 20 

IBGE Sim 02 20 

Total  10 100 
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Fonte: Elaboração própria 

 

A capacidade de comparação com outros entes federativos praticamente inexiste 

na subárea Esporte e Lazer. Apenas a questão “oferta de equipamentos culturais, 

esportivos e de lazer (número e diversidade)” é passível de busca por intermédio de 

bases públicas. À mesma questão, também é possível apontar a desatualização da 

informação do IBGE o que limita a pesquisa ao SEADE. 

 

Tabela 2.4.2 - Distribuição das perguntas por fonte para subárea de Esporte e 

Lazer 

Fontes 1 fonte 2 fontes 3 fontes ou mais % 

Apenas Prefeitura 5 - - 66 

Prefeitura ou Associação de 

Moradores 

- 1 - 17 

SEADE ou IBGE - - 1 17 

Total 5 1 1 100 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Tabela 2.4.2 demonstra o predomínio da prefeitura como fonte de consulta. A 

simplificação dessas fontes acaba por se restringir ao IBGE, por este órgão apresentar 

dados desatualizados sobre a questão. Outra fonte passível de exclusão, a associação de 

moradores, em face do caráter da pergunta a que se vincula (demanda não atendida) 

deve ser mantida. 

 

Tabela 2.4.3 – Simplificação de fontes para subárea de Esporte e Lazer 

Questão Proposta Fonte Sugestão para fonte 

Oferta de equipamentos culturais, esportivos e de lazer 
(número e diversidade). Verificar quais estão sob a 

responsabilidade da prefeitura. 

IBGE Excluir 

IBGE Excluir 

Seade Manter 

Seade Manter 

Demanda não atendida (bairros sem equipamentos e 
segmentos populacionais com dificuldade de acesso). 

Prefeitura Manter 

Associação de 
moradores 

Manter 
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Capacidade de atendimento (diária/mensal) e nível de 
ociosidade dos equipamentos. 

Prefeitura Manter 

Estado de conservação e condições de uso dos 
equipamentos (necessidade de reformas). 

Prefeitura Manter 

Política municipal para as áreas de esporte e lazer 
(diretrizes, programas, calendário, parcerias). 

Prefeitura Manter 

Avaliação do potencial turístico do município e existência 
de projetos (públicos e privados) para a atração de 

turistas. 
Prefeitura Manter 

Fonte: Roteiro Publicação CEPAM comentado. 

 

 A forma simplista como a subárea Esporte e Lazer foi retratada na Publicação 

CEPAM apenas ratifica a necessidade de mudanças estruturais no tema. Perguntas 

genéricas do tipo “qual a política municipal para áreas de esporte e lazer” e “qual a 

avaliação do potencial turístico do município” fogem do formato padrão da Publicação 

CEPAM e diminuem a importância do tema. As perguntas apontadas não 

necessariamente levam a um dado concreto e passível de comparação com outros entes 

federativos, fugindo assim da metodologia inicialmente proposta. 

 

3. Temas Ausentes 

Obras de infraestrutura voltadas à questão energética e à logística são em sua 

maioria extremamente custosas e de difícil concretização. Sua execução demanda 

envolvimento do governo federal e estadual, entretanto mudam as realidades dos 

municípios. A ausência desses temas junto à Publicação CEPAM parece apontar para 

uma tentativa de priorização de assuntos locais de competência do prefeito, todavia esta 

parece ser uma decisão equivocada. A existência grandes obras de infraestrutura tem 

impacto tanto no município quanto na região e altera a forma de se diagnosticar um 

problema, mesmo em municípios com menos de 50 mil habitantes. 

As grandes ausências junto à área de Infraestrutura são os temas ligados à 

logística. A infraestrutura rodoviária é tratada de forma superficial, enquanto temas 

como infraestrutura ferroviária, portuária, aeroportuária e hidroviária não são nem ao 

menos citados. Não é razoável imaginar que uma cidade com menos de 50 mil 

habitantes, foco da reformulação do diagnóstico, tenha um porto. Entretanto, é muito 

bem possível que um pequeno município faça fronteira com outro de maior porte que 

possua um grau de estrutura portuária que cause impacto em toda a região. A proposta 

da Publicação CEPAM é da possibilidade de realizar comparação em vista de construir 
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um diagnóstico, e para isso é necessário conhecer a região em que este município está 

inserido. A subárea Transporte trata de infraestrutura rodoviária de forma superficial, 

enquanto é sabido que a manutenção e qualidade de estradas estaduais e municipais é 

muitas vezes fator decisivo na definição de investimentos privados, em vista que a 

infraestrutura rodoviária representa 62% de todo o transporte realizado no Brasil (IPEA, 

2011). Um município atendido por uma rodovia de grande porte terá um diferencial 

sobre os que não têm, impactando principalmente em sua capacidade produtiva. O 

mesmo raciocínio vale em menor escala para ferrovias e hidrovias. 

Dos 89.552 quilômetros de malha rodoviária pavimentada no Brasil, 75.337 

quilômetros estão sob gestão pública, com a seguinte classificação 37,7% entre ótimo e 

bom; 45,8% regular; e 26,4% entre ruim e péssimo (IPEA, 2011). Saber se uma rodovia 

que corta o município possui pedágios, qual a qualidade dessa via, quem é responsável 

pela gestão desta são algumas das informações que o gestor local deve ter, mesmo não 

sendo responsável pela via. 

A questão ferroviária vem ganhando gradual dimensão em todas as esferas 

federativas seja pelo pacote de concessões recém anunciado pelo governo federal
5
, seja 

pelo plano de obras do Trem de Alta Velocidade – TAV – que exigirá investimentos de 

mais de 30 bilhões de reais para interligação das cidades de Campinas, São Paulo e Rio 

de Janeiro (IPEA, 2010). O diagnóstico da infraestrutura ferroviária alocada nos 

municípios possibilita ao gestor desde um melhor entendimento de sua organização 

urbana (o município é cortado por linhas férreas?) até a sua capacidade de escoamento 

de cargas (o município possui terminais intermodais para carga e descarga?). A 

importância do tema no Estado de São Paulo é relevante. Somente a Ferrovia Norte-Sul, 

que passa pelo Estado, possui previsão de absorção de 30% do volume de cargas 

atualmente transportado pelas principais rodovias, especialmente commodities agrícolas 

e minerais (IPEA, 2010). Não considerar a questão ferroviária é negligenciar o tema 

infraestrutura no diagnóstico municipal. 

O Ministério do Planejamento lista atualmente 11 empreendimentos junto às 

hidrovias do Estado de São Paulo
6
. São intervenções, principalmente no corredor do rio 

Tietê, que modificam a realidade dos pequenos municípios.  Apenas o trecho paulista da 

Hidrovia Tietê-Paraná possui 10 reservatórios, 10 barragens, 10 eclusas, 23 pontes, 19 

                                                           
5
 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1137602-pacote-do-governo-para-concessoes-de-rodovias-e-

ferrovias-soma-r-133-bi.shtml 
6
 http://www.pac.gov.br/transportes/hidrovias/sp 
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estaleiros e 30 terminais intermodais de carga espalhados por 800 quilômetros de vias 

navegáveis que cortam um elevado número de municípios (INVEST SP). Diagnosticar 

o impacto destas hidrovias junto ao município é primordial para o entendimento da 

infraestrutura da cidade e sua capacidade produtiva. 

As cidades de Dracena e São Manuel, ambas com menos de 50 mil habitantes, 

possuem aeroportos. Aos gestores destes dois municípios somam-se outros 28 do 

interior paulista
7
 que ao aplicarem o diagnóstico proposto pelo CEPAM não terão 

qualquer questão sobre este forte indutor de desenvolvimento, seja para transporte de 

cargas como de pessoas. Apenas em voos regulares, passaram por estes aeroportos, 

junho de 2012, cerca de 200.000 pessoas em 4.000 pousos e decolagens (DAESP – 

ESTATÍSTICA, 2012). Com administração do departamento Aeroviário do Estado de 

São Paulo – DAESP, estes aeroportos modificam a realidade tanto dos municípios como 

da região e precisariam ser considerados em um possível diagnostico municipal. O 

número de aeroportos no interior, 30, pode parecer diminuto em face da quantidade de 

cidades no Estado de São Paulo, todavia o impacto destes transforma a realidade a 

ponto de sua existência ter relevância até mesmo em outros municípios que não o em 

que está instalado. 

Dos grandes temas relacionados à logística, a questão de infraestrutura portuária 

é a que merece menor foco em uma possível reestruturação da Publicação CEPAM. 

Com apenas dois portos no Estado de São Paulo, um diagnóstico que apresente questões 

diretas sobre a estrutura portuária será consideravelmente subutilizado. Talvez o único 

aspecto que mereça destaque seja sobre qual a via de escoamento da produção dos 

municípios, se por Santos ou São Sebastião. Saber por qual porto e de que modo o 

escoamento da produção de uma cidade é realizada pode ajudar o gestor na organização 

do município. 

A questão energética também é tratada de forma de forma simplista e voltada 

apenas para o consumo de energia elétrica, enquanto o Estado de São Paulo trabalha 

com uma matriz energética formada prioritariamente por eletricidade, gás natural, etanol 

e derivados de petróleo
8
. A simplificação da questão energética tira do gestor municipal 

a possibilidade de diagnosticar qual a melhor gama de opções de energia disponíveis. 

Para um pequeno município sucroalcooleiro talvez tenha talvez seja mais interessante 

                                                           
7
 Aeroportos administrados pelo DAESP. 

8
 Ver Balanço Energético do Estado de São Paulo 2011. 
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questões voltadas produção, distribuição e consumo de etanol e a biomassa do que 

necessariamente outras de formas de energia. 

 

Figura 3.1 – Matriz Energética do Estado de São Paulo 

Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo 2011 

 

 A subárea Energia Elétrica deveria ser alterada para Energia e suas questões 

completadas de forma a considerar toda a gama de matriz energética do Estado de São 

Paulo. Parte deste trabalho já está pronta para ser utilizada, pois a Secretaria de Energia 

do Estado de São Paulo disponibiliza a publicação Anuário Estatístico de Energéticos 

por município no Estado de São Paulo com a informação de consumo, por fonte de 

energia, de todas as cidades do Estado
9
. 

 

4. Conclusão 

A Publicação CEPAM apresenta uma visão geral da área de Infraestrutura, cujo 

foco em Transporte, Energia Elétrica, Telecomunicações e Esporte e Lazer restringe a 

abrangência do tema em um possível diagnóstico municipal. Com um número elevado 

de fontes e caminhos, é necessário, conforme proposto, a revisão do documento a fim de 

simplificar o método de diagnóstico. As deficiências que o gestor de pequenas cidades 

possui (BRIZOTI; EVANGELISTA; GUERRA; MIGUEL, 2012) demandam por 

métodos mais simples de manuseio, busca e comparação de dados. As questões 

                                                           
9
 http://www.energia.sp.gov.br/portal.php/anuarios 
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propostas no documento, embora relevantes, apresentam baixa possibilidade de 

comparação de dados entre o município diagnosticado, a área de governo e o Estado de 

São Paulo. A impossibilidade de comparação por si só desfaz todo o método proposto 

pelo CEPAM para diagnóstico municipal, necessitando assim de forte intervenção. 

Também é necessário trazer as questões para a realidade dos pequenos 

municípios, adequando perguntas e reestruturando as subáreas de forma que seja 

possível a priorização nos tópicos de interesse. Essa priorização, com um número 

enxuto de caminhos de pesquisa, possibilitará ao gestor o foco de forma mais pontual à 

sugerida pela publicação. 

A subárea Esporte e Lazer, na forma como está proposta, não condiz com a área 

Infraestrutura, sendo necessária a sua realocação dentro da Publicação CEPAM. Por 

outro lado, foi muito sentida a falta de subáreas de infraestrutura rodoviária, 

infraestrutura ferroviária, infraestrutura hidroviária, infraestrutura aeroportuária e 

infraestrutura voltada à energia de forma mais ampla. Tratar pura e simplesmente o 

tema Energia Elétrica é reduzir o papel de outras importantes matrizes energéticas 

dentro do contexto paulista. Sendo a principal ausência, a Publicação CEPAM não 

aborda em qualquer questão tópicos como etanol e derivados de petróleo. 

As proposições aqui colocadas não diminuem o mérito da publicação que, de 

forma inédita, se propôs a guiar o gestor municipal, em especial de pequenos 

municípios, junto ao diagnóstico de suas principais deficiências. Entretanto, com o 

intuito de ampliar o leque de questões, possibilitando a melhor compreensão da cidade 

pelo prefeito, a Publicação CEPAM deve evoluir em sua forma com a simplificação de 

fontes e caminhos, readequação de perguntas visando à realidade de cidades com até 50 

mil habitantes, incorporação de importantes temas – em especial logística e energia, 

revisão da subárea Esporte e Lazer e a busca de fontes onde seja possível estabelecer 

comparações entre a área de governo e o Estado de São Paulo. Fazer com que a 

prefeitura realize o levantamento de uma informação, sem que essa não possa ser 

balizada com outra referência é minimizar a qualidade da Publicação CEPAM, fazendo 

com que o documento perca a força de um método bem estruturado. 
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