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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo identificar como as equipes de trabalho no 

município de Natividade/RJ influenciam na captação de recursos por meio de projetos . 

Foi empregada pesquisa descritiva, explicativa, bibliográfica e a análise de conteúdo, 

focada em uma abordagem qualitativa, que levou à interpretação de elementos 

detectados na pesquisa de campo, alinhando-os ao material teórico pesquisado. Os 

resultados da pesquisa indicam que os gestores públicos municipais em suas secretarias 

trabalham de forma não integrada, dificultando e comprometendo a execução de 

convênios e ocasionando atrasos nos contratos e no andamento dos processos. 

Verificou-se que é necessário investimento em capacitação técnica, ações preventivas e 

monitoramento diário, visando ao correto preenchimento dos requisitos para captação 

de recursos públicos. É imprescindível adotar o mérito como mecanismo de legitimação 

organizacional para poder reter, desenvolver, atrair e motivar os servidores municipais 

para atuarem em Equipes de Projetos. As principais contribuições deste estudo estão em 

provocar reflexões sobre a dinâmica de captação de recursos públicos para o 

desenvolvimento de projetos e programas. Identificou-se uma carência de técnicos e 

gestores municipais capacitados para apresentar projetos adequados, para identificar 

problemas na execução de convênios e corrigir irregularidades apontadas no Serviço 

Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC. Constatou-se que a 

incapacidade gerencial provoca impactos tanto nas equipes de trabalho, quanto no 

progresso do município.  

 

Palavras Chave: equipes de trabalho, captação de recursos, projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

This thesis aims to identify how teams of at job municipality Natividade  influence in 

raising funds through projects. Was employed research descriptive, explanatory 

literature and content analysis focused on a qualitative approach, which led to the 

interpretation of elements detected in field research, aligning them with  researched 

theoretical material  . The survey results indicate that the municipal administrators in 

their departments work of non-integrated form, complicating and compromising the 

execution of agreements and contracts and causing delays in the progress of processes. 

It was found that it is necessary investment in technical training, preventive actions and 

daily monitoring, targeting the correct fulfillment of the requirements for capturing 

public resources. It is essential to adopt the merit of legitimacy organizational as a 

mechanism to be able to retain, develop, attract and motivate city officials to work in 

Project Teams. The main contributions of this study are to provoke reflections on the 

dynamics of raising public resources for development projects and programs. Was 

identified a lack of trained technicians and municipal managers to present suitable 

projects, to identify problems in the implementation of agreements and correct 

irregularities pointed out in the Ancillary Service Information for Voluntary Transfers - 

Cauc. It was found that managerial failure causes impacts both in teams of job, as in the 

progress of the municipality. 

 

Keywords: work teams, fundraising, projects. 
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1 Introdução 

 

 Com as transformações ocorridas com a (re) implantação do Sistema Federalista 

Brasileiro, os entes federados passaram a assumir novas funções e a lidar com situações 

complexas e, muitas vezes, inéditas. No caso do município, a Constituição Federal de 

1988 passou a concebê-lo como uma entidade federativa, integrante da organização 

político-administrativa da República Federativa do Brasil, com plena autonomia e 

competências expandidas no que se refere à prestação de serviços públicos.  

 Com isso, ao se tornar o elo local do poder público junto à população, a gestão 

pública municipal passou a usar novas ferramentas para governar e essas exigiram um 

maior domínio de diversos conhecimentos. 

Atenta às demandas locais, a União criou mecanismos de distribuição dos 

recursos públicos federais utilizando-se das transferências voluntárias como instrumento 

para o financiamento das ações executadas pelos municípios. Essas transferências 

passaram a ser uma oportunidade de ampliar o orçamento dos municípios, cumprindo 

um papel na diminuição das disparidades da distribuição da arrecadação, sendo um 

caminho para o equilíbrio da equação orçamentária. 

Dentro desse novo cenário e diante da necessidade de formalizar acordos para 

nortear as ações, surgiram os processos de captação de recursos. Nesse contexto, as 

propostas de apoio técnico-financeiro precisam ser explicitadas num processo de 

planejamento coerente com os marcos referenciais para se materializarem em 

convênios, ajustes, acordos ou outros instrumentos cuja finalidade é a realização de 

obras e/ou serviços de interesse comum aos munícipes. 

Para dar conta dessa sistemática, surgiram também diferentes sistemas 

informatizados desenvolvidos pela União e Estados para receberem as propostas dos 

governos subnacionais e a documentação referente à implantação dos convênios, ou 

mesmo para controlar as adimplências.  

Por outro lado, os órgãos de fomento passaram a ser cada vez mais exigentes para 

liberar recursos. As propostas, necessariamente, devem se fundamentar em objetivos e 
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em dados da realidade consistentes, pautando-se em resultados advindos das avaliações 

das políticas públicas municipais e dos diagnósticos das demandas descobertas. 

Para vencer o conjunto de desafios e exercitar as novas formas de captação de 

recursos, tornou-se imperativo que esse processo fosse conduzido por equipes de 

trabalho com capacidade técnica para o exercício de suas funções, a fim de que isso 

levasse a um maior alcance e efetividade na realização dos convênios.  

 

1.1 O Problema 

 

Esta dissertação busca uma reflexão sobre a atuação das equipes de trabalho da 

administração pública no município de Natividade/ RJ nos processos de captação de 

recursos de transferências voluntárias. A problemática investigada: Como as equipes de 

trabalho no município de Natividade influenciam na captação de recursos por meio de 

projetos? 

 

1.2 Objetivos 

 

Esta pesquisa teve por objetivo final responder ao problema que a culminou, logo, 

buscou identificar como as equipes de trabalho na administração pública municipal 

influenciam projetos por meio da captação de recursos para o desenvolvimento do 

município de Natividade/RJ. 

Com o fim de alcançar o objetivo final, fez-se necessário atingir objetivos 

intermediários, aqueles que, conforme Vergara (2009), são essenciais para o alcance do 

objetivo final, são eles: 

a) Compreender a rotina de planejamento, elaboração de propostas e planos de 

trabalho, captação de recursos e prestação de contas da administração pública 

municipal. 
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b) Observar os processos de formação dos servidores e de melhoria das práticas 

para institucionalização da gestão de equipes de trabalho para elaboração de projetos; 

c) Identificar os desafios para construção de uma gestão pública em favor dos 

serviços públicos de qualidade na Prefeitura. 

 

1.3  Delimitação do Estudo  

 

O estudo tem a intenção de suscitar uma reflexão, com base em um referencial 

teórico e em trabalho de campo, sobre a atuação das equipes de trabalho na captação de 

transferências voluntárias e no estabelecimento de convênios de apoio técnico 

financeiro.  

O foco volta-se às peculiaridades da administração pública e não aborda questões 

relacionadas à organização de caráter privado, que possuem uma realidade diversa 

daquela na qual se concentra a pesquisa. 

A localização é circunscrita ao município de Natividade e o período pesquisado 

foi de 1996 a 2012. Tal período foi escolhido em decorrência dele ter sido marcado por 

transformações que atingiram as gestões públicas e que exigiram a renovação dos 

ambientes extremamente técnicos, burocráticos e racionais. 

 

1.4 Contexto de Pesquisa 

 

Com relação ao lócus da pesquisa, a decisão pelo estudo em Natividade/RJ foi 

decorrente da disponibilidade de acesso aos dados e devido às características 

socioeconômicas e políticas do município descritas abaixo. 

 Caracterização do lócus da pesquisa: 

O município de Natividade/RJ, cuja emancipação política foi em 20 de junho de 

1947, fica situado no extremo Noroeste Fluminense, ocupa uma área geográfica de 

387,3 Km², com densidade demográfica de 39,0 hab/km² (IBGE, 2010).  
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Segundo o último censo do IBGE, o município conta com uma população de 

15.082 habitantes, sendo 12.046 urbanos e 3.036 rurais (IBGE, 2010). A estrutura etária 

do município de Natividade está distribuída da seguinte forma: 3.896 pessoas na faixa 

de 0 a 15 anos, 9.807 na faixa de 15 a 64 anos e 1.422 na faixa de 65 ou mais ano 

(IBGE, 2010). 

A população é atendida por unidades públicas de saúde e um hospital filantrópico. 

Há também no município o Programa de Atenção a Saúde Auditiva (PROASA), que 

atende municípios da Região Serrana, parte da região dos Lagos, região Norte e 

Noroeste Fluminense, o que faz diariamente a cidade ser procurada por pacientes dessas 

localidades. 

Foto 

1 e 2: Imagem do Proasa – Programa de Atenção à Saúde Auditiva, em Natividade, Rio de Janeiro.- Projeto bem 

sucedido. em parceria com  a Secretaria Estadual de Saúde, funciona desde novembro de 2005. (Arquivo do Proasa, 

Natividade, Rio de Janeiro) 

A rede de educação de Natividade é formada por escolas municipais de educação 

infantil e do 1º ciclo do Ensino Fundamental; por escolas estaduais e da rede privada 

que atendem à educação infantil, ao ensino fundamental e ao médio. O Ensino Superior 

é oferecido apenas por meio do Consórcio CEDERJ. 

O município, após o declínio do setor agrícola, mantém sua economia em parte 

amparada no comércio, possui uma cooperativa de leite e algumas confecções. Essa 

estrutura ocupacional do município de Natividade é similar a de outras cidades da 

região Noroeste Fluminense, que têm pouca absorção no setor secundário e distribuição 

de oportunidades apenas entre o primário e o terciário, sendo que o último vem obtendo 

peso relativamente superior nos últimos anos (PLANO INTEGRADO 

DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, 1991). 
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O município de Natividade fica à mercê dos fatores do meio ambiente externo, 

determinantes ao longo dos anos de uma estrutura e conjuntura sócio economia que ora 

repercute de forma positiva, ora negativamente no âmbito local.  

É grande o desemprego no município. As poucas iniciativas voltadas à geração de 

emprego e ao desenvolvimento econômico, geralmente, são direcionadas pela 

administração municipal e realizadas em parcerias com o setor privado e comunidade, 

tais como a Feira Municipal, o Projeto Produção Agroecológica Integrada e Sustentável 

e o Grupo de Bordadeiras de Natividade. 

Foto 3, 4 e 5: Imagem do Produtor e Agricultor Familiar, Sr. Sebastião José Santos, em Cruzeiro do Marambaia, 

Natividade, Rio de Janeiro, que participa do Projeto PAIS e também o Sr. Jaime da Assunção Lacerda, 

comercializando a produção de verduras na Feira Municipal em Natividade, Rio de Janeiro, Projeto em parceria com 

a Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária por meio  de captação de recursos referente a convênio  (Arquivo da 

Cooperativa do Produtor e Agricultor Familiar, Natividade, Rio de Janeiro). 

O gerenciamento de recursos obtidos por meio da criação de associações de 

pequenos produtores tem sido uma alternativa para conquistar novas oportunidades de 

crescimento. 

 Há relativo suporte do poder público para a criação e manutenção dessas 

associações. Isso ocorre porque na resolução das necessidades e interesses desses 

grupos ainda há uma dependência do aparelho estatal na resolução dessas conquistas. 

Mas, junto à experiência que vai se consolidando, essas associações têm adquirido uma 

maior autonomia e condições para a sustentação do seu próprio desenvolvimento. 
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Foto 6, 7 e 8: Imagem do Grupo de Bordadeiras  lideradas por Alcione Gonçalves, em Natividade, Rio de Janeiro; 

Imagem dos funcionários confeccionando produtos para exportação e Imagem de funcionárias da empresa Camargo 

Corrêa em parceria com a Anglo American participando do evento de divulgação dos produtos das Bordadeiras, em 

Natividade, Rio de Janeiro. Projeto bem sucedido com captação de recursos da empresa Camargo Corrêa e também 

por meio  de convênio (Arquivo da Cooperativa de Bordados, Natividade, Rio de Janeiro). 

 

Diversas gestões municipais têm buscado o desenvolvimento local por meio  do 

Turismo, pois haveria possibilidade no município de explorá-lo em diferentes vertentes, 

como o religioso_ devido à existência de um santuário de peregrinações_, o rural e o de 

aventura_ por causa das fazendas antigas e recursos naturais: cachoeiras, florestas 

nativas, pontos de voo livre, dentre outros. 

 

Foto 9 e 10: Imagem do Santuário das Aparições de Nossa Senhora de Natividade e da réplica da casa onde Maria 

morou em Éfeso, depois da morte de Jesus Cristo, em Natividade, Rio de Janeiro (Arquivo da Associação  Religiosa 

do Santuário Diocesano de Natividade, Rio de Janeiro). 

 

Foto 11 e 12: Imagem de Nossa Senhora de Natividade e da área de meditação e oração dos fiéis que vem visitar o 

município de Natividade, Rio de Janeiro (Arquivo da Associação  Religiosa do Santuário Diocesano de Natividade, 

Rio de Janeiro). 
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Natividade pode dar um salto para o progresso se souber 

explorar o que tem no momento de mais valioso que é o 

turismo religioso que faz chegar no município uma média de, 

aproximadamente, mil ônibus por ano com destino ao “Sítio 

dos Milagres”, local das aparições que dista seis quilômetros de 

sede, desde que elaborado projeto para o desenvolvimento do 

município.
1 

Apesar do potencial turístico, de modo geral, as atividades culturais de turismo e 

lazer não contam com equipamentos apropriados, principalmente no que diz respeito à 

hospedagem.  

Ao mesmo tempo, a renovação das edificações, na sede de Natividade, vem 

diminuindo as características interioranas da cidade. Por conta disso, há um movimento 

cultural na cidade que tem introduzido a ideia de que município precisa se  valer de seu 

patrimônio arquitetônico e paisagístico expressos não só nas áreas urbanas, mas nas 

diversas sedes de fazendas, herança da fase áurea do café na região. Esse movimento 

também aponta que, para a preservação e ou valorização do quadro construído, há uma 

demanda em criar instituições e colegiados encarregados do tombamento e da 

preservação do patrimônio cultural (PLANO INTEGRADO DESENVOLVIMENTO 

MUNICIPAL, 1991). 

O município possui lei orgânica própria, elaborada pela Câmara Municipal, com 

observância dos princípios enumerados na Constituição Federal e na Constituição 

Estadual, possuindo dezesseis secretarias e, aproximadamente, mil e duzentos 

funcionários públicos municipais. 

As principais transferências que o município de Natividade arrecada são o Fundo 

de Participação dos Municípios (FPM); Fundo de Participação dos Estados (FPE); 

constituídos de parcelas arrecadadas do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre a 

Produção Industrial (IPI) e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).  

                                                           
1
Trechos da exposição do ex secretário executivo da  Câmara de Vereadores de Natividade, Sr. Irandy Alves de Faria, 

durante a entrevista para realização deste trabalho de conclusão de curso, em agosto de 2014. 
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Hoje, apesar do baixo dinamismo econômico, os setores urbanos apresentam 

crescimento populacional com demanda de área urbanizada. 

No município, a sociedade natividadense, por intermédio da opinião pública 

externada por meio dos meios de comunicação, tem cobrado uma atuação mais firme, 

rigorosa, objetiva e, principalmente, mais rápida da administração pública. É legítimo o 

anseio dos cidadãos natividadenses em ver maior transparência na administração 

pública municipal, celeridade, maior comprometimento com os resultados e o fim do 

descaso com a ‘coisa pública’. Da mesma forma, sabe-se que uma administração 

eficiente é a resposta possível, ante às expectativas da sociedade em face do Poder 

Público. 

Devido ao crescente interesse da sociedade na transparência pública e em 

decorrência de exigências legais, há um movimento no sentido de consolidar um 

sistema de fiscalização e controle externo, interno e social para viabilizar a construção 

de espaços públicos de comunicação entre o município e os cidadãos. 

Com relação à intersetorialidade, existe um entendimento no município de que são 

setoriais os problemas a serem enfrentados pelos administradores públicos municipais, 

isto é, abrangem diversas áreas da gestão local que exigem decisões técnicas e políticas, 

rubricas, aportes de recursos dos mais diversos tipos e com as mais variadas 

negociações.  

Por isso, durante décadas, a administração municipal tem se organizado em áreas 

ou setores, expressos em várias secretarias, ou seja, as pastas de educação, assistência 

social, saúde, infraestrutura, saneamento, meio ambiente, finanças, turismo, dentre 

outras. 

Diante da fragmentação setorial, é difícil o desenvolvimento de um projeto, o 

cumprimento de seus propósitos postos a prestar um serviço satisfatório à sociedade. A 

capacidade de viabilizar um projeto dentro de várias secretarias na prefeitura é um 

desafio, pois pressupõe participação nas decisões e nem sempre os gestores querem 

distribuir poder. 

Da mesma forma, são limitados os recursos orçamentários e ilimitadas as 

necessidades e expectativas da sociedade quanto aos serviços públicos. Além disso, as 

instituições têm pesos de poder diferenciados na gestão pública municipal. A 
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cooperação, a multiliderança e conectividade entre os órgãos municipais devem ser 

construídos para que o projeto dê os resultados esperados. Mas essa tarefa é complexa. 

Mesmo sendo essa uma arena de conflitos, a gestão municipal precisa conseguir 

recursos para partilhar entre as demandas locais e, para atendê-las carece do aumento de 

arrecadação e de recursos extras, vislumbrando nas práticas de gerenciamento de 

projetos a influência para o processo de transferências voluntárias de recursos aos 

municípios. 
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1.5  Justificativa da Pesquisa 

 

Esta pesquisa se justifica pela importância da realização de um estudo sobre uma 

das dinâmicas que garantem à administração pública desenvolver serviços e realizar 

empreendimentos para a população: a captação de recursos para projetos municipais. 

O interesse pelo tema surgiu após verificar a falta de empenho de muitos 

administradores públicos, que elaboram seus planejamentos de forma arcaica e 

irresponsável, pois o fazem apenas pela obrigação imposta pelas legislações, não tendo 

qualquer compromisso com os programas descritos.  

Inclui-se nessa distorção, a forma como muitos gestores compõem as equipes de 

trabalho que se ocuparão do planejamento e captação dos recursos públicos. Tal  

composição dessas equipes atravessa problemas decorrentes das características 

individuais do ser humano: idade, histórico de vida, cultura, motivação, dentre outras. 

Além da condução de equipes em projetos municipais se tornar uma tarefa 

intricada devido à falta de profissionais capacitados decorrentes do desinteresse dos 

funcionários efetivos da gestão municipal e da escassez de recursos para reter talentos 

qualificados, há uma prática consolidada de suprir essas equipes com cargos 

comissionados escolhidos devido à conveniência político-partidária, e não pela 

competência. 

Essa forma de escolha prejudica a formação de equipes multifuncionais e pode 

afetar diretamente o projeto, causando aumento de custos, não atendimento dos prazos 

e, até mesmo, o fracasso completo do projeto. Com essa situação, o município perde a 

oportunidade de desenvolver serviços e executar obras que beneficiam os munícipes. 

Analisar a atuação dessas equipes e refletir sobre os desafios que enfrentam no 

cumprimento da sistemática de trabalho são passos direcionados a buscar saídas para a 

superação desse problema na administração pública. 
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2  Referencial Teórico 

 

Com a descentralização, os municípios receberam responsabilidades e atribuições, 

passando a ter o encargo de conduzirem uma série de políticas públicas e proverem 

serviços básicos a sua comunidade (IGNARRA, 2014).  

Contudo, o acréscimo dessas atribuições não coincidiu com o correspondente 

aumento dos recursos e capacidade gerencial para a realização das mesmas. As 

prefeituras municipais começaram a enfrentar restrições orçamentárias e dificuldades de 

atender às crescentes demandas locais.  

Os municípios passaram a ser inseridos em um processo histórico de 

‘complexificação’ da realidade, com variáveis de desenvolvimento econômico, 

tecnológico e comunicacional e vivenciando os arrochos das crises econômicas, 

políticas e institucionais (GRANJA, 2010). 

Com os orçamentos das municipalidades no limite do comprometimento, em 

alguns casos foi preciso vencer as resistências decorrentes do medo dessas serem um 

instrumento de expansão do poder da União sobre a municipalidade e aderir às 

transferências de recursos (CATAIA, 2011) 

Era grande o dilema vivido pelo ente público em ter que tomar decisões para 

administrar parcos recursos e não deixar as pessoas em situações desconfortáveis, com a 

falta de acesso à educação, segurança, saúde, entre outros (SANTOS & ANDRADE, 

2014). Nos distintos municípios do país, formou-se uma hierarquizada e complexa rede 

de pessoas em busca desses serviços (RIBEIRO, 2008). 

Ao mesmo tempo, a literatura aponta a convivência dos gestores públicos com as 

dificuldades em alinharem o processo geral do Plano Plurianual (PPA), a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), o desenvolvimento do planejamento estratégico e o 

orçamento. 

A demanda por políticas públicas passou a exigir uma tomada de decisão de 

investimentos de forma consciente e a priorização de áreas essenciais à população, e 

tem feito a administração pública vislumbrar nas transferências a possibilidade de obter 

recursos para atender parte das demandas da população (SCHEIDEGGER et al, 2013).  
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A dimensão política passou a ter uma grande importância no que se refere à 

adoção bem sucedida de inovações em processos, estudos e pesquisas para uma gestão 

amparada por meios eficientes de captação de recursos. A partir de uma melhor gestão 

administrativa, aumentar-se-iam as chances de contribuir para o desenvolvimento do 

município por meio  da transformação de recursos em benefícios para o município. 

A gestão local passou a ser avaliada por intermédio dos resultados auferidos por 

meio de um conjunto de indicadores criados para essa mensuração e para refletir o nível 

de atendimento às demandas e expectativas dos munícipes (GRANJA, 2010). 

A respeito disso, é importante ressaltar que, por mais que haja alguns indicadores 

da prestação de serviços, como os índices de analfabetismo, de violência, dentre outros, 

isso não significa que passaram a existir “para o setor público indicadores diretos e 

sintéticos de mensuração de desempenho tais como os que geralmente se aplicam na 

empresa privada” (GUIMARÃES, 2008, p.65) e que são classificados em dimensões 

distintas cujas características são: indicadores de eficiência; produtividade; qualidade; 

eficácia; e efetividade (LOPES, 2014). 

Isso porque muitas vezes o impacto de uma ação, no serviço público, depende de 

fatores exógenos à gestão, de condições econômicas globais ou de prioridades políticas, 

o que dificulta uma avaliação objetiva do valor que a ação agrega (GUIMARÃES, 

2008). 

O sucesso de um empreendimento é definido de forma subjetiva e a relevância 

dos indicadores é dinâmica, podendo aumentar ou diminuir dependendo da fase em que 

se encontrar o projeto (SHENHAR et al, 2001; FERREIRA, 2007; MARTINS, 2010). 

Mesmo assim, os indicadores de desempenho que envolvem determinado projeto/ 

programa e que demonstram que esse será ampliado, reduzido ou descontinuado 

também apontam acertos ou desacertos, avanços ou retrocessos das gestões  (KLERING 

et al, 2011). 

O fraco desempenho na oferta de políticas públicas e a obrigatoriedade de tornar 

públicas as ações desenvolvidas têm feito as administrações públicas passarem a buscar 

a melhoria da prestação de atendimento ao público, provocando até mesmo reflexos no 

funcionalismo, que pautado nas bases das práticas em gestão de pessoas passaram a 
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aumentar o valor da integração dentro das equipes de trabalho (FILIPPIM e TURECK, 

2008). 

Para que possam desempenhar sua função social, visando ao bem-estar da 

população, os municípios têm cada vez mais necessidade de detectar as questões 

indesejáveis, criar projetos, arrecadar recursos e administrá-los de forma eficiente, 

eficaz e efetiva, cabendo à população o controle e a cobrança da boa utilização pelos 

gestores dos recursos obtidos, de forma que esses atendam as demandas dos munícipes 

(GRANJA, 2010; SANTOS & ANDRADE, 2014). 

As receitas municipais e outros recursos obtidos devem ser usados para 

investimentos em projetos de educação, habitação e saúde, visto que esses também 

integram a própria política de desenvolvimento urbano, competência do Poder Público 

local, ou seja, municipal (SILVA et al, 2012) 

Nesse sentido, os governos passaram a utilizar diferentes instrumentos para 

criarem recursos e promoverem a oferta de serviços de consumo coletivo, como 

educação, segurança, saúde, lazer, habitação, saneamento, transporte ou tudo aquilo que 

pode contribuir para o bem-estar social (SILVA et al, 2012). Desses instrumentos, 

destacam-se as transferências de recursos públicos abordadas a seguir. 

 

2.1  As Transferências de Recursos Públicos 

 

Os impostos arrecadados pelo município e as transferências de impostos dos entes 

federal e estadual constituem as fontes de recursos mais importantes de grande parte dos 

municípios. 

Os municípios precisam desses recursos para desempenhar os serviços públicos, 

prestando-os de forma eficaz e abrangente. São as transferências derivadas de recursos 

estaduais e federais, além das receitas resultantes da arrecadação dos tributos de sua 

competência e das originadas de seu patrimônio, que permitem a realização de ações 

essenciais ao município (MURILLO, 2014).  
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Foi a Constituição Federal que fez a previsão do repasse aos municípios das 

transferências constitucionais provenientes de recursos arrecadados pelo Governo 

Federal (MURILLO, 2014).  

A respeito do aumento dos recursos tributários após o período de emancipações, 

vale ressaltar que, em alguns casos, as transferências não provocaram resultados 

positivos, pois apenas houve um deslocamento de receitas originadas nos grandes 

municípios para os pequenos (GOMES & MAC DOWELL, 2000). 

Como também é um ente arrecadador, no âmbito municipal, as receitas resultantes 

da arrecadação de impostos são oriundas do Imposto sobre Propriedade Predial e 

Territorial Urbana; Imposto sobre Serviço de qualquer natureza (ISSQN); Imposto sobre 

Transmissão Inter Vivos, a qualquer título por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI) 

(BRASIL, 1988).  

Quanto às transferências recebidas de outros entes, destaca-se a participação na 

arrecadação dos impostos sobre Produtos Industrializados e o Imposto de Renda, por 

meio de uma distribuição arrolada com a movimentação da economia e que forma o 

Fundo de Participação dos municípios (SANTOS & ANDRADE, 2014).  

Ressalta-se que existem transferências de recursos federais aos municípios 

classificadas nas modalidades constitucionais, legais, diretas ao cidadão e voluntárias 

(CGU, 2011). 

Tais transferências também podem ser utilizadas para implementação de ações do 

governo para atividades de competência dos entes federados, conforme o Art. 23, inciso 

IX, da Constituição de 1988 (IGNARRA, 2014). 

As transferências legais são aquelas regulamentadas por lei específica, uma vez 

que as transferências obrigatórias e as transferências voluntárias são tipos de repasses de 

recursos financeiros da União para os Municípios (IGNARRA, 2014). 

As transferências são disciplinadas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 

de 2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que trouxe a 

definição de transferências voluntárias e estabeleceu critérios rígidos para sua 

efetivação. 
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As transferências voluntárias são fluxos de recursos que, por definição e natureza, 

são discricionários e, necessariamente, condicionados ou vinculados (PRADO, 2003). 

Elas são a possibilidade de ampliação do orçamento dos municípios, são recursos 

financeiros repassados pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, precedido 

da celebração de convênios, ajustes, acordos ou instrumentos similares para realização 

de obras e /ou serviços de interesse comum (ECKERT, 2010). 

Quadro sobre as características, diferenças, exigências e similaridades dos 

contratos de repasse, convênios e termos de cooperação. 

Itens  Características Exigências Similaridades Diferenças 

 

 

Contratos de 

Repasse 

 
Participantes são os 

concedentes e os 

convenentes; instrumento 
administrativo, de 

interesse recíproco, por 

meio do qual a 
transferência de recursos 

financeiros se processa; 

não há necessidade de 
processo licitatório para 
sua celebração. 
 

 
É vedada a celebração de contratos de 

repasse e convênios com órgãos e 

entidades da administração pública 
direta e indireta dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios cujo valor seja 

inferior a R$ 100.000,00 (cem mil 
reais); com entidades privadas sem fins 

lucrativos que tenham como dirigente 

agente político de Poder ou do 
Ministério Público, dirigente de órgão 

ou entidade da administração pública 

de qualquer esfera governamental. 

 
A  celebração, a liberação de 

recursos,  

o acompanhamento da execução e a 
prestação de contas de convênios, 

contrato de repasses e termos de 

execução descentralizada são 
registrados no SICONV, que será 

aberto ao público, via rede mundial 

de computadores- Internet, por meio 
de  página específica denominada  

Portal dos Convênios. 

 
 

Necessidade de intermediação de 

uma instituição financeira para 
descentralizar os recursos. 

Convênios  

 
Participantes os 

concedentes e os  

convenentes; acordo, 

ajuste ou qualquer outro 

instrumento que discipline 

a transferência de 

recursos; não há 
necessidade de processo 
licitatório para sua 
celebração.  
 
 

É vedada a celebração de convênios e 

contratos com entidades privadas sem 
fins lucrativos que não comprovem ter 

desenvolvido, durante os últimos três 

anos, atividades referentes à matéria 

objeto do convênio ou contrato de 

repasse; e com entidades privadas sem 

fins lucrativos que tenham, em suas 
relações anteriores com a União, 

incorrido em pelo menos uma das 

seguintes condutas: omissão no dever 
de prestar contas; desvio de finalidade 

na aplicação dos recursos transferidos, 
ocorrência de danos ao erário; ou 

prática de outros atos ilícitos na 

execução de convênios, contratos de 
repasse ou termos de parceria. 

 

 
A celebração, a liberação de 

recursos, o acompanhamento da 

execução e a prestação de contas de 

convênios, contrato de repasses e 

termos de execução descentralizada 

são registrados no SICONV, que 
será aberto ao público, via rede 

mundial de computadores- Internet, 

por meio de  página específica 
denominada  Portal dos Convênios. 

 

 
 

 

Existe a necessidade 

intermediação de uma instituição 

financeira para descentralizar os 

recursos. 

 

Termos de 

Execução 

descentralizada 

 

Instrumento por meio do 

qual é ajustada a 
descentralização de 

crédito entre órgãos e/ou 

entidades integrantes dos 
Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social da 

União. 

É necessário a execução de programas, 

projetos e atividades de interesse 

recíproco, em regime de mútua 

colaboração; realização de atividades 

específicas pela unidade 

descentralizada em benefício das 

unidades descentralizadoras dos 

recursos; a execução de ações que se 

encontram organizadas em sistema e 

que são coordenadas e supervisionadas 

por um órgão central ou ressarcimento 

de despesas. 

A celebração, a liberação de 

recursos, o acompanhamento da 

execução e a prestação de contas de 
convênios, contrato de repasses e 

termos de execução descentralizada 

são registrados no SICONV, que 
será aberto ao público, via rede 

mundial de computadores- Internet, 

por meio de  página específica 
denominada  Portal dos Convênios. 

 

A celebração de termo de 

execução descentralizada 

atenderá à execução da descrição 

da ação orçamentária prevista no 

programa de trabalho. 

Quadro 1 - Fonte: Decreto Nº 6.170, de 25 de Julho de 2007.  

Disponível <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2007/decreto/d6170.htm>. Acesso em: 

04 dezembro de 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2007/decreto/d6170.htm
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Há fomentos públicos que dependem da adesão por parte dos administradores aos 

programas e iniciativas promovidas por outros entes da federação, como os Estados e 

União, ou seja, não são compulsórios (MELLO, 2003). 

Outras vezes, são os orçamentos da União e dos governos estaduais que 

transferem recursos para finalidades específicas e para obras por meio de convênios.  

Os contratos de repasse, convênios e os termos de cooperação são três 

modalidades enquadradas geralmente sob o conceito de transferências voluntárias. 

Existem transferências de recursos por intermédio de instituições financeiras, 

como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, transferências que se 

caracterizam como de contratos. No caso das execuções de programas de governo, não 

visando lucro, essas são formalizadas por meio de convênios. 

Algumas parcerias entre entidades públicas ou sem fins lucrativos e o poder 

público têm se formalizado por meio de contrato de repasse, visando a transferências de 

recursos da União, conforme os convênios administrativos colaborativos. 

Entende-se que os contratos de repasse, assim como os convênios administrativos 

colaborativos, são espécies do gênero contrato administrativo, disciplinado pelo artigo 

116 da Lei de Licitações e demais normas previstas nesta lei, no que couberem. 

Os instrumentos por meio dos quais são realizadas as “transferências entre 

entidades públicas, de um lado como concedentes, e entidades privadas sem fins 

lucrativos, como convenentes, de outro” são denominados Termos de Parceria 

(IGNARRA, 2014, p.16). 

Mas para que ocorra o apoio técnico financeiro do ente federativo, geralmente, 

exige-se a elaboração de um projeto ou plano de trabalho, ou seja, um instrumento no 

qual fique definido o esforço temporário que será empreendido para criar um produto ou 

serviço mensurável, seguindo prazos e, por assim dizer, um ciclo de vida, capaz de 

apontar o antes e o depois (PMI, 2004).  

Para conquistar alguns aportes de recursos, a formulação de projetos para 

captação de recursos para a formalização de convênios e parcerias, beneficiando a 

população, é a direção que se coloca nesse cenário de escassez de recursos próprios para 

suprir as necessidades da população em diversos setores, como saneamento básico, 
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pavimentação de ruas, aquisição de equipamentos de saúde e construção de benfeitorias. 

Mas esse não é um processo simples. Há uma sistemática a ser seguida para que uma 

proposta seja lançada e um convênio seja firmado. 

Embora os processos de captação de recursos possam ser uma das possibilidades 

mais vantajosas para municípios, é preciso dominar vários conhecimentos para 

conseguir captar recursos por meio de transferências voluntárias_ recursos financeiros 

repassados pelos Estados e pela União em decorrência da celebração de convênios, 

ajustes, acordos, emendas ou outros instrumentos similares (IGNARRA, 2014). 

 

2.2  O Planejamento da Captação de Recursos e do Desenvolvimento das Ações 

 

O grau de exigência quanto à oferta do serviço público demanda dos 

administradores iniciativas criativas e inovadoras para realizarem a execução de 

políticas de qualidade e essas requerem recursos e investimentos (PRATES, 2001). 

Por sua vez, esses recursos públicos, sejam humanos, financeiros ou de outra 

natureza, devem ser utilizados para desenvolver políticas públicas adequadas às 

necessidades dos cidadãos (RAUSCH & SOARES, 2010).  

Para que sejam minimamente ajustadas às demandas da sociedade e aos recursos 

existentes para supri-las, é indispensável que os objetivos, as metas, as decisões e as 

estratégias tenham sido construídos a partir de um processo reflexivo e alicerçado em 

análises de alternativas. Não é mais possível pautar-se em uma gestão que usa os 

recursos públicos de forma desmedida e sem planejamento.  

O processo de governar é complexo e exige o domínio de várias ferramentas que 

podem ser usadas pela gestão municipal, dentre elas o planejamento. E esse 

planejamento que gravita nas instituições, sejam elas públicas ou não, deve estar focado 

na tomada de decisões para a administração de um projeto e para o uso dos recursos 

necessários a sua realização (MAXIMIANO, 2002). 

No planejamento ocorre à elaboração do plano de projeto 

juntamente com o gerente e são pactuados resultados mensais e 

anuais, em termos de escopo e prazo (SANTOS et al, 2013, p. 

134). 
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É preciso planejar, criar metas, elaborar estratégias, determinar objetivos e 

estabelecer a condução adequada para determinado projeto (FRANÇA, 2005). Sem 

esses elementos, a concentração de esforços para a captação de recursos é vã.  

Os projetos são necessários para que os gestores municipais possam compreender 

as mudanças desenvolvidas a partir da alocação eficiente e eficaz de recursos 

(RIBEIRO, 2008; GRANJA, 2010). 

Há, entretanto, uma premissa de que nos municípios é uma prática a ausência de 

instrumentos de planejamento, de critérios responsáveis e de objetivos para um uso 

racional do orçamento local, sendo corrente a ideia de que os recursos são mal 

utilizados (IGNARRA, 2014; AFONSO & ARAÚJO, 2000). 

Caso a administração pública não saiba como projetar e buscar estratégias e não 

esteja preparada para responder à complexidade de seus problemas de gestão, é preciso 

investir em capacitação dos gestores e técnicos que, de posse de adequadas ferramentas, 

possam ser capazes de planejar e captar recursos para a execução do planejamento, 

potencializando as suas chances de intervir na realidade local por meio da gestão 

pública. 

Quanto à busca de recursos para as intervenções planejadas, a conquista dos 

subsídios muitas vezes se dá por meio  do estabelecimento de parcerias com outros 

entes federativos.  

Porém, atualmente, para formalizar parcerias e liberar recursos, esses órgãos de 

fomento listam uma série de exigências e requisitos, como a relevância, a coerência e a 

qualidade de forma e conteúdo das propostas enviadas. E mais, ao alçar um convênio, 

os municípios têm que conceder contrapartida financeira, ou seja, contribuir com 

pequenos percentuais da totalidade do projeto (PRATES, 2006). 

Quer na esfera municipal, estadual ou federal da administração pública, “os 

documentos exigidos na captação de recursos compreendem para os gestores públicos o 

tripé: Carta Consulta ou Consulta Prévia, Plano de Trabalho e Projeto” (VERÍSSIMO, 

2007, p. 15). Esses instrumentos são ligados a diversos momentos da negociação e 

seguem instruções que retratam o empreendimento, a sua forma de execução e os 

compromissos assumidos pelos partícipes. 
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O projeto de captação de recursos públicos, por exemplo, é um instrumento que 

estabelece metas com cotas de captação e com o detalhamento de estratégias de solução 

dentro da tática traçada (MURILLO, 2014) 

Um projeto ou programa pode perpassar por diversas secretarias ou organizações 

públicas. Esse desenho intersetorial e/ou compartilhado exige decisões políticas e 

técnicas, rubricas, aportes de recursos de diversos tipos e com variadas negociações. É 

um desafio promover uma adequação das demandas e recursos e viabilizar projetos 

prioritários dentro de vários órgãos da administração. 

Nesse sentido é válido ressaltar que a ausência de um planejamento bem 

estruturado implica na dificuldade na tomada de decisão no setor público municipal, 

contribuindo para a falta de um planejamento formal, ou seja, de uma proposta de 

trabalho adequada, elaborada de forma técnica e politicamente sustentável e eficiente, o 

que contribui para a não aprovação dos convênios. 

Em decorrência dessas dificuldades, no âmbito da captação de recursos e em 

grande parte dos municípios, as gestões públicas ainda precisam dar um salto qualitativo 

das práticas adotadas em projetos para esse fim (CORREIA et al, 2007). 

Nessa e em outras frentes, além das iniciativas de planejamento desintegradas e 

informais, as gestões também atravessam uma série de problemas, como os processos 

obsoletos, a estrutura organizacional inadequada, as indefinições quanto às 

responsabilidades e competências dos setores, a política de comunicação desarticulada e 

gerenciamento sem foco para objetivos (CORREIA et al, 2007).  

Esse atraso atrapalha a captação de recursos públicos. Esse é um serviço que, por 

exigir a atualização de dinâmicas administrativas, modernização de processos de gestão 

e monitoramento das contas públicas, pressupõe a existência de capacitadas equipes de 

técnicos e gestores. 

Os serviços de planejamento e captação de recursos, além de demandarem tempo 

para a pesquisa e estudos, exigem que os membros da equipe especialista tenham 

diversos conhecimentos, como a capacidade de redigir projetos, de realizar avaliações e 

construir indicadores (PRATES et al, 2006). 
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No caso das equipes de trabalho formadas por técnicos e gestores, as 

características mais importantes que devem compor o seu perfil estão ligadas à 

porosidade das mesmas para aderirem a metas compartilhadas ou propósito comum.  

Devem formar um grupo que, segundo Filippim e Tureck (2008), precisa se 

constituir em um conjunto composto de pessoas com objetivos comuns, que em geral se 

reúnem por afinidades, cujos integrantes tenham capacidade de se relacionar, sejam 

motivados, adaptados ao que fazem e comprometidos com os resultados.  

Esses grupos de trabalho precisam manter a comunicação aberta e estarem 

dispostas a cooperarem e desenvolverem um trabalho conjunto, conseguindo ativar os 

relacionamentos interpessoais e consolidar atitudes cooperativas e proativas (FILIPPIM 

& TURECK, 2008).  

Atualmente, o trabalho em equipe vem se tornando uma das competências mais 

valorizadas pelo mercado de trabalho. Nessa perspectiva, a equipe como um todo é 

responsável pelas decisões (FILIPPIM & TURECK, 2008). 

A colaboração precisa englobar tanto os membros da equipe quanto os demais 

atores públicos, privados e representantes da sociedade civil, de forma que possa ser 

aplicada uma metodologia de trabalho voltada ao gerenciamento de projetos (MELO et 

al, 2012)  

O trabalho por projeto que conformará a atuação da equipe é uma estratégia que 

colabora também com o planejamento, a valorização da capacitação gerencial, o 

desenvolvimento de pessoas, a gestão da informação e a descentralização (CARVALHO 

& RABECHINI, 2011).  

A formação dessas equipes de gerenciamento e captação de recursos e o trabalho 

por projetos corroboram para uma gestão pública eficiente e comprometida com os 

resultados. Além de fomentarem o surgimento de lideranças internas, são abordagens 

que promovem o estabelecimento de metas de desempenho mensuráveis em um quadro 

participativo e o comprometimento de diversos níveis com uma gestão de qualidade 

(GUIMARÃES, 2008). 

Mas a composição dessas equipes, que a partir do trabalho por projeto irão 

elaborar propostas para serem aceitas e materializadas em convênios e ou contratos de 
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repasses, ainda é um desafio. Ao mesmo tempo, a alta rotatividade dos componentes 

dessas equipes por causa das trocas nas administrações e a dificuldade de reter 

profissionais tecnicamente qualificados podem comprometer os projetos e promover 

interrupções constantes nos mesmos.  

 

2.3   O Controle da Adimplência para o Recebimento de Recursos no Município 

 

Há uma série de exigências para habilitar o município ao recebimento de recursos 

provenientes de transferências voluntárias. 

Alguns instrumentos normativos, como a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, o Decreto nº 6.170/2007 e a 

Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, detalham 

uma série de cobranças de adimplência financeira, de adimplemento na prestação de 

contas de convênios e de obrigações constitucionais e legais. A Portaria Interministerial, 

por exemplo, elenca normas constitucionais, regulamentares e legais relacionadas aos 

requisitos fiscais exigidos para transferências voluntárias federais. 

Para controlar a situação do município e manter dados atualizados sobre o seu 

adimplemento, liberando-o para a formalização de pactos e convênios, criou-se uma 

ferramenta para esse fim, o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências 

Voluntárias (CAUC). 

Esse serviço foi instituído pela Instrução Normativa nº 2, de 02 de fevereiro de 

2012, disponível no sítio eletrônico mantido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

O sistema tem sido utilizado pela União para o repasse de recursos ao Distrito Federal, 

Estados e Municípios. Vale ressaltar que o CAUC não se aplica às entidades privadas 

sem fins lucrativos. 

O CAUC é condição necessária para captação de recursos via transferências 

voluntárias. Consiste em um subsistema desenvolvido dentro do Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), disponibilizado em rede a todas 

unidades da administração federal e na internet, no sítio da Secretaria do Tesouro 

Nacional. 
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Esta ferramenta permite a verificação de informações disponíveis nos cadastros de 

adimplência ou sistema de informações financeiras, fiscais e contábeis discriminadas 

pela referida instrução normativa e gerida pelo Governo Federal em conformidade com 

as exigências previstas na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e 

demais legislações pertinentes.  

É necessário ressaltar que a regularidade do município no CAUC é condição 

indispensável para a captação de recursos via transferências voluntárias. Ele espelha 

informações pertinentes nos cadastros e, por isso, é um instrumental facilitador 

disponível ao  concedente e ao convenente, no momento da formalização do convênio e 

do recebimento dos recursos. 

O órgão concedente não isenta o convenente de atender os itens elencados pelo 

CAUC. Mas a utilização desta consulta simplifica e facilita a comprovação dos 

requisitos, porque pode dispensar a exigibilidade de apresentação dos documentos 

elencados pelo serviço. Com o serviço, é possível fazer a consulta apenas por meio  do 

número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) principal do Ente Federado. 

Em apenas uma consulta, pode-se verificar se o órgão municipal está regular para 

celebrar convênio. 

Hoje, esse serviço, além de ser muito empregado para celebração de contratos e 

convênios, também é utilizado para concessões de garantia da União e nas operações de 

crédito do Distrito Federal, Estados e Municípios e respectivas administrações indiretas. 

De acordo com a instrução normativa que o disciplina, os principais objetivos do 

CAUC é gerar eficiência e agilidade na comprovação dos requisitos fiscais no momento 

das transferências voluntárias de recursos federais, conforme a própria instrução 

normativa que o disciplina. É função das equipes de trabalho, também, acompanhar o 

CAUC para que possam atuar no sentido de buscar providências para impedir que os 

convênios e repasses sejam descontinuados ou não formalizados. 

 

2.4   O Suporte à Captação e Gestão de Recursos  

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/consulsitcadastralcnpj.htm
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Diante das dificuldades dos municípios em se manterem elegíveis ao 

estabelecimento de convênios e em disporem condições ótimas para a captação e gestão 

de recursos e desenvolvimentos de projetos e programas, tem-se colocado como urgente 

a coordenação federativa para orientação, apoio e controle das ações desenvolvidas nos 

municípios. 

Os órgãos setoriais do Governo Federal, visando garantir adequada replicação de 

seus projetos/ programas em esferas descentralizadas e autônomas, também têm 

formado equipes compostas por especialistas em gerenciamento de projetos e esses têm 

acompanhado a implantação de alguns programas de escopo nacional. 

Com relação ao gerenciamento de projetos, esse pode ser definido como a 

aplicação de ferramentas, habilidades, conhecimentos e técnicas às atividades do 

projeto, a fim de atender aos seus requisitos. O projeto, por sua vez, é um esforço 

temporário empreendido para criar um serviço, produto ou resultado exclusivo (PMI, 

2004). 

O gerenciamento de projetos também pode ser entendido como os procedimentos 

que têm base institucional no Escritório de Gerenciamento de Projetos (SHENHAR e 

DVIR, 2010).  

As principais características a ser destacadas referentes à tipologia de um 

Escritório de Gerenciamento de Projetos é a estrutura da organização, o nível de 

maturidade em gestão de projetos, o apoio da cultura organizacional e a origem dos 

clientes interna ou externa (MOUTINHO et al, 2013). 

Compondo o grupo do Escritório de Gerenciamento de Projetos, os especialistas 

interagem entre si e com os implementadores dos projetos da organização, seja 

realizando treinamento, acompanhando o desempenho, prestando consultoria ou 

realizando auditoria (PRADO, 2000). 

Os Escritórios de Projetos são consolidados por meio  de processos e ações em 

gerenciamento de projetos, favorecendo a integração dos vários esforços em gestão de 

projetos (CARVALHO & RABECHINI, 2011). 

Os chamados Escritórios de Gerenciamento de Projetos, nesse sentido, passam a 

auxiliar as instituições públicas a melhor gerenciar seus projetos, ações, programas, 
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ajudando a minimizar os riscos associados e a diminuir os conflitos inerentes às disputas 

políticas. É importante manter estes Escritórios na estrutura organizacional 

(MOUTINHO et al, 2013, p.189). 

Esses Escritórios costumam usar metodologias adequadas e ‘isentas’ do jogo de 

poder entre atores públicos e isso favorece a gestão pública (MELLO et al, 2012). Sua 

tipologia “é definida levando-se em consideração suas diversas características e 

essencialmente, sua realidade” (MOUTINHO et al, 2013, p.189). 

Foi a partir da década de 70 que o gerenciamento de projetos passou a ser 

apontado por muitas organizações como uma atividade ou área de conhecimento para 

‘alavancagem’ de resultados. No setor público, porém, a implantação de práticas de 

gerenciamento de projetos passou a ser um desafio (PESTANA & VALENTE, 2010). 

Aos poucos, ele tem sido usado na área pública e tem sido fundamental “para 

transformar o planejamento em resultados, otimizar a alocação de recursos, diminuir as 

surpresas, trazendo eficiência à gestão de projetos” (PESTANA & VALENTE, 2010, 

p.6). 

Nesse mesmo caminho, alguns estados da federação têm se preocupado com essa 

coordenação aos projetos desenvolvidos por meio das transferências de recursos e, por 

isso, também têm implantado Escritórios de Gerenciamento de Projetos.  

O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, implantou o programa denominado 

Programa Estadual de Captação e Gestão de Recursos para Municípios (PECAM), que 

prevê a formalização de acordos de cooperação técnica entre o Governo Estadual e 

municípios fluminenses e propõe o cumprimento obrigatório de etapas para a sua 

efetivação. Ele teve a adesão de 78 municípios, dos 92 municípios do Estado do Rio de 

Janeiro (IGNARRA, 2014). 

O PECAM foi planejado e executado pela Secretaria de Estado da Casa Civil do 

Estado do Rio de Janeiro. A finalidade do Programa é prover as prefeituras de 

orientação para que possam manter “a adimplência junto ao Tesouro Nacional, gerenciar 

a execução de projetos e convênios, diversificar fontes de financiamentos e acessar os 

recursos já disponíveis” (IGNARRA, 2014, p. 26). 
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As consultorias aos municípios fluminenses são promovidas pela Subsecretaria 

Adjunta de Gerenciamento de Projetos, por intermédio do Escritório de Gerenciamento 

de Projetos do Governo do Rio de Janeiro (EGP-RIO). 

O EGP-RIO foi criado em 2007, por decreto governamental, tendo como 

finalidade a garantia da máxima eficiência e qualidade na gestão de projetos e 

convênios sob a responsabilidade do Governo do Estado. 

Esse Escritório foi desenvolvido para prestar consultorias aos municípios 

fluminenses. Ele é um benchmark nacional e internacional em gestão pública de 

projetos, sendo premiado pelo Ministério das Cidades como gestor do Projeto Nacional 

de Regularização Fundiária e finalista nacional do Projeto Social do Programa de 

Aceleração do crescimento PAC (PORTAL DA SUBSECRETARIA ADJUNTA DE 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS / EGP-RIO). 

Por causa do saber produzido, o EGP-RIO tem recebido frequentemente visitas de 

organizações não governamentais, empresas, universidades, estados e municípios 

interessados em conhecer o trabalho desenvolvido pela equipe de projetos. 

Toda a gestão de projetos coordenados pelo EGP-RIO utiliza a Metodologia 

Estruturada de Planejamento e Controle de Projetos que está alinhada ao Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK), conjunto de melhores práticas em 

gerenciamento de projetos publicado pelo Project Management Institute (PMI), uma das 

mais respeitadas e reconhecidas entidades em gestão de projetos do mundo.  

Essa metodologia para analisar os projetos se apoia no seguinte pilar: um projeto 

possui um ciclo de vida durante o qual são executados processos que abrangem diversas 

áreas de atuação gerencial. Há fases que vão do começo ao fim de um projeto. Durante 

essas fases, há uma série de combinação de pessoas, de técnicas e de sistemas 

necessários à administração dos recursos indispensáveis para atingir com êxito o final 

do projeto, ou seja, fazer o necessário dentro dos objetivos estabelecidos (VARGAS, 

2000). 

O EGP-RIO considera a importância do trabalho por projetos e julga que uma 

estrutura organizacional é fundamental para dar apoio à tomada de decisões.  
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No caso da consultoria realizada, ela se dá por meio  de programas de 

capacitações presenciais, orientação para a criação de escritórios de gerenciamento de 

projetos locais e o acompanhamento permanente da adimplência dos municípios.  

É importante que as equipes de trabalho que cuidam da captação de recursos 

tenham um apoio técnico e o gerenciamento de projetos para dirimir suas dúvidas e para 

garantir que o trabalho flua e atenda aos requisitos dos órgãos de fomento. 

Explicitado o referencial teórico que apoiou a presente pesquisa, expõe-se, a 

seguir, a metodologia utilizada. 
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3.  Metodologia 

 

A ciência é entendida como uma busca constante de explicações, um processo em 

construção que se renova por meio de novas descobertas e que apresenta fragilidades e 

contradições (ZANELLA, 2012).  

A partir dos conhecimentos produzidos pela ciência é possível promover as 

transformações necessárias em diferentes campos.  

Ressalta-se, no entanto, que para a produção do conhecimento científico, é 

necessário partir de procedimentos metodológicos capazes de possibilitar a investigação 

da realidade de forma organizada, ordenada, seguindo etapas, normas e técnicas 

buscando responder como e por que ocorrem os fatos e fenômenos (ZANELLA, 2012). 

A definição metodológica ocupa um lugar central na abordagem do processo 

investigativo na medida em que dá sentido às indagações propostas nos objetivos, por 

meio da articulação com as concepções teóricas que norteiam o projeto de pesquisa. A 

metodologia é, segundo Minayo (2008), o caminho seguido pelo pensamento e a prática 

desenvolvida no momento de abordar a realidade.  

Com essas considerações, para a realização desta pesquisa, foram traçados o caminho e 

os métodos a serem usados para produzir conhecimento sobre as equipes de trabalho e a 

influencia na captação de recursos  no município. 

 

3.1  Tipo de Pesquisa  

 

Para classificação da pesquisa, foi utilizada a taxionomia apresentada por Vergara 

(2012), que versou sobre dois âmbitos: quanto aos fins e quanto aos meios.  

Quanto aos fins, a pesquisa é descritiva, pois expõe características de determinada 

população ou de determinado fenômeno por meio dos significados que o ambiente 

manifesta, buscando o entendimento como um todo.  
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 Explicativa porque busca aprofundar a análise dos estudos que visam esclarecer 

quais fatores determinantes ou contributivos que cooperam de alguma forma, para a 

ocorrência de determinado fenômeno. 

 Trata-se, ainda, de um estudo descritivo desenvolvido a partir de observação, de 

entrevistas e análise documental. A base de dados secundários foi obtida por meio de 

pesquisas em projetos municipais, relatórios de fiscalização de municípios, atas e 

pareceres da Câmara de Vereadores. E, também, em jornais locais e em pareceres, 

esclarecimentos, recomendações enviadas ao município para utilização de recursos 

públicos, produzidos pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), pela Controladoria 

Geral da União (CGU), órgãos responsáveis, no âmbito do Poder Executivo, pelas 

atividades de auditoria pública, controle interno, correção, prevenção e combate a 

corrupção. 

A metodologia utilizada para realizar o trabalho foi a análise de conteúdo a qual 

é considerada “uma técnica para tratamento de dados que visa identificar o que está 

sendo dito a respeito de determinado tema” (VERGARA, 2012, p.6). 

 

3.2 Universo e Amostra 

 

A pesquisa realizou-se no âmbito da Câmara Municipal e da Prefeitura de 

Natividade, no Setor da Coordenadoria Geral de Projetos e nas Secretarias de Educação, 

Assistência Social e Emprego, Desenvolvimento Agropecuário, Desenvolvimento 

Urbano e Administração. 

Para a composição dos dados, promoveu-se uma investigação documental em 

banco de dados conservados no interior desses órgãos. Em especial, foi observado o 

plano de trabalho dos órgãos gestores setoriais e a relação de projetos de captação de 

recursos públicos para o desenvolvimento dos serviços das citadas secretarias 

municipais, que foram inseridos no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 

repasse (SICONV). 

Foram realizadas entrevistas com os seis servidores da Prefeitura e um servidor da 

Câmara, com experiência de aproximadamente 37 anos de serviços prestados ao 

referido órgão público. A obtenção de informações por meio de entrevistas se deu no 
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próprio local de trabalho. Abaixo estão discriminados os cargos dos servidores que 

foram entrevistados.  

 Coordenadora de Projetos da Prefeitura; 

 Assessor de Projetos da Prefeitura; 

 Secretário de Desenvolvimento Agropecuário; 

 Secretária de Educação; 

 Coordenador Geral de Recursos Humanos; 

 Secretária de Assistência Social e Emprego; 

 Ex Secretário Executivo da Câmara Municipal de Natividade. 

 

3.3  Coleta de Dados 

 

No que tange à construção das entrevistas, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas para que os participantes tivessem liberdade em falar sobre o assunto, 

com a finalidade de obter relatos livres para posterior analise. 

Partiu-se do princípio que a interação verbal por meio da entrevista, do diálogo, 

da conversa, seria um recurso para produzir conhecimentos e dados sobre o objeto de 

estudo. De acordo com Vergara (2009), quando o método escolhido pelo pesquisador é a 

análise de conteúdo e a pretensão é coletar informações no campo, a entrevista é 

extremamente útil, sendo um recurso em si mesmo, ou como parte de um processo. 

A coleta de dados no campo ocorreu em três momentos: no primeiro foi realizada 

entrevista, iniciada em agosto de 2014, com  ex funcionário da Câmara dos Vereadores, 

que discorreu sobre o funcionamento da captação de recursos durante os mandatos dos 

prefeitos do ano de 1996 a 2012. Com os demais entrevistados, a entrevista foi realizada 

durante o final do mês de agosto e durante o mês de setembro de 2014.  

Não obstante, houve um enorme contratempo em conseguir respostas para as 

perguntas, pois, com exceção do funcionário da Câmara dos Vereadores, os servidores 

comissionados demonstraram resistências ou dificuldades de expressar opiniões e 

ideias.  
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Mesmo com esse problema, considera-se que as entrevistas possibilitaram novas 

inferências. Vergara (2009) salienta que as entrevistas têm utilidade quando se busca 

captar o dito e o não dito, os significados, os sentimentos, a realidade experimentada 

pelo entrevistado, as reações, os gestos, o tom e o ritmo da voz, hesitações, 

assertividades, enfim, a subjetividade inerente a todo ser humano. 

Para possibilitar a análise, as entrevistas foram gravadas e foram realizadas 

anotações no decorrer da entrevista no caderno de campo.     

 

3.4  Tratamento dos Dados 

 

A abordagem da pesquisa foi qualitativa e para o tratamento dos dados foi 

realizada como mencionado a análise de conteúdo. Após a identificação, foram descritos 

os projetos produzidos por meio de equipes de trabalho composta de servidores da 

Prefeitura do município de Natividade. 

Por meio da análise de conteúdo foi possível perceber a importância de alguns 

elementos da pesquisa de campo e realizar as interpretações necessárias, alinhadas ao 

material teórico pesquisado. Todo conhecimento produzido foi, posteriormente, 

sintetizado para a apresentação nesta dissertação 

 

4. A Captação de Recursos no Município de Natividade e as Equipes de Trabalho 

 

4.1  Análise dos Dados 

  

O cenário de demandas sociais e de serviços impôs ao município de Natividade a 

necessidade de criar um Escritório de Projetos, visto que esse poderia ser um 

instrumento eficaz frente ao aumento das exigências do setor público (IACZINSKI & 

SCARPIN J., 2006; FURTADO, 2011; REGO, 2011). 

Por conta da necessidade de ter uma equipe responsável pela captação de recursos 

e pelo monitoramento dos convênios, o município de Natividade, desde 2001, deu um 

primeiro passo no sentido de formar o seu próprio Escritório de Gerenciamento de 
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Projetos. De início, de forma contida, apenas compôs uma equipe com encarregados da 

elaboração dos projetos setoriais e das prestações de conta.  

Mais tarde, em 2009, a nova administração decidiu acrescentar outros 

especialistas na equipe, como os engenheiros civis, agrimensores, arquitetos e 

contadores. A partir daí, passou a montar toda uma infraestrutura para possibilitar a 

captação de recursos e o acompanhamento da execução dos convênios, criando a 

Coordenadoria de Projetos. 

A Coordenadoria de Projetos é subordinada à Secretaria Municipal de Governo e 

gerenciada pela Coordenadoria de Prestação de Contas de Convênios. 

Ela possui um Núcleo de Desenvolvimento de Projetos, um Núcleo de 

Fiscalização de Obras e um Núcleo de Acompanhamento de Prestação de Contas de 

Convênio, setores importantíssimos para o desenvolvimento do município. 

Nesse Escritório da Coordenadoria de Projetos, a carta consulta, os documentos 

de habilitação e que atestam a adimplência da prefeitura, o projeto técnico e memorial 

das obras, os orçamentos, o termo de referência e o plano de trabalho passaram a ser 

produzidos por esse grupo multiprofissional.  

Após a aprovação das propostas de projetos, a chegada do recurso é acompanhada 

na agência bancária (Caixa Econômica/ Banco do Brasil) e os procedimentos licitatórios 

são monitorados pela equipe.  

Da mesma forma, o início da execução do projeto e sua conclusão são controlados 

pelos fiscais da equipe de engenharia ou outros, caso o projeto não comporte a área da 

construção civil. 

Também compõe as atribuições do Escritório, mais especificamente do 

encarregado pela prestação de contas e seus ajudantes, providenciar a coleta das notas 

fiscais, boletins, extratos bancários, dentre outros que demonstram a movimentação 

financeira e as retiradas de acordo com o cronograma de desembolso e andamento das 

obras/ serviços. 

Antes da formalização dessa Equipe, não havia um setor específico para os 

projetos. Cada secretaria deveria providenciar seus planos e propostas. Algumas, como a 

Secretaria de Educação, recebiam a incumbência de cuidar, até mesmo, da prestação de 
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contas. Atualmente, apesar de ainda possuírem funcionários com as atribuições de 

responsáveis pelo planejamento do setor, as secretarias municipais não executam 

diretamente essa tarefa, visto que a Coordenadoria de Projetos se incumbe da função. 

Inicialmente, as propostas de projetos eram impressas e direcionadas às agências 

de fomento. Hoje em dia, houve uma profunda modificação nessa sistemática. 

Os avanços e inovações tecnológicas acabaram repercutindo no setor de captação 

de recursos e na sistemática de convênios. Além das facilidades trazidas pela internet e 

recursos digitais, surgiram sistemas informatizados e plataformas para o cadastro dos 

projetos. 

Atualmente, o lançamento de propostas, o acompanhamento de convênios e suas 

prestações de conta ocorrem, em sua maioria, usando o Sistema de Gestão de Convênios 

e Contratos de repasse. A administração pública do município de Natividade também 

usa o Portal dos Convênios SICONV. 

 Esse sistema é um instrumento que disciplina a transferência de recursos 

financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da 

União. 

O Sistema SICONV foi criado pelo Governo Federal em 2008, estando disponível 

na rede mundial de computadores, por meio do Portal de Convênios, no sítio eletrônico: 

www.convenios.gov.br. 

 Essa plataforma foi desenvolvida para facilitar as apresentações de projetos aos 

programas ofertados pela União, visando à execução de programas envolvendo a 

realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse 

recíproco, em regime de mútua cooperação.  

O município de Natividade também usa outros sistemas criados pelo Governo 

federal, como o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC), 

do Ministério da Educação; o Sistema Integrado de Gerenciamento de Obras (SIGOB), 

da Fundação Nacional da Saúde (FUNASA); e o Sistema de Gerenciamento de Objetos 

e Propostas  do Fundo Nacional de Saúde (FNS), que são específicos dos programas de 

sua área, sendo que alguns servem também, além do cadastramento de propostas, para 
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gerenciar e acompanhar os recursos oriundos de repasse Fundo a Fundo, Termo de 

Cooperação, Contratos e Convênios. 

No caso do SICONV, esse é um sistema que abrange propostas de diferentes 

setores e, algumas vezes, também é usado para dar continuidade ao processo já iniciado 

nos demais sistemas. 

É indispensável que seja formalizado e cadastrado no SICONV todos os contratos 

e convênios de repasse celebrados com a União. Natividade segue essa diretiva e, como 

nesse sistema estão disponíveis, projetos, programas e atividades de interesse recíproco, 

que podem ser financiados com recursos provenientes do Orçamento Fiscal e da 

Seguridade Social da União, durante todo ano promove o cadastramento das suas 

propostas no SICONV, visando à celebração desses instrumentos. 

É possível consultar esses programas mesmo sem atuar diretamente na 

administração, visto que o SICONV permite a consulta pública por meio do link 

‘Acesso livre’. Essa possibilidade pode agregar eficácia, eficiência e transparência nos 

repasses das transferências voluntárias realizadas pela União aos municípios que se 

encontrarem com a situação fiscal com prazo de validade vigente, permitindo a 

realização de todas as fases do instrumento e a participação de todos os atores 

envolvidos. 

O município de Natividade passou a usar o SICONV, primeiro para o cadastro de 

propostas e, mais tarde, para o controle de todo o processo, finalizando na prestação de 

contas e no recebimento dos pareceres de aprovação da mesma. 

O total de propostas já cadastradas pelo município de Natividade, conforme 

relatório publicado em 2014 no site da Controladoria Geral da União, no Portal da 

Transparência do Governo Federal, foi de 109. Destas propostas, 32 projetos se 

materializaram em convênios e estão em execução.  

Os recursos adquiridos para a execução das obras foram concedidos pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pelo Ministério das Cidades, pela 

Fundação Nacional de Saúde, pelo Ministério de Turismo, pelo Ministério da Integração 

Nacional, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Saúde. 
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Foram rejeitados 20 projetos, sendo originários de programação voluntária e 

emendas parlamentares e de propostas credenciadas para obter recursos junto ao Fundo 

Nacional de Meio Ambiente, Ministério do Turismo, Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, o Ministério de Integração Nacional e a Secretaria de 

Políticas para as Mulheres, cinquenta e sete projetos foram lançados, mas, até o 

momento, isto é, 2014, apresentam-se em análise sem previsão de resposta, ou seja, sem 

parecer conclusivo. 

Dezoito  projetos já foram finalizados, sendo concluídos e inaugurados. São eles: 

 A construção do PSF em Bom Jesus do Querendo;  

 A ampliação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde – CEO na 

Comunidade Cruzeirinho; 

 As reformas das instalações de Saúde Auditiva e Reabilitação Terapêutica da 

APAE; 

 Reforma do Ambulatório Central, sendo o 2º e o 3º Pavimentos da Secretaria 

Municipal de Saúde; 

 Aquisição de equipamentos e material permanente para o PSF dos bairros: 

Morada do Engenho, Querendo, Ourânia, Liberdade e Sindicato; 

 Reforma do Posto de Saúde de Ourânia, 2º Distrito, no bairro Tubiacanga e no 

bairro Popular Velha; 

 Ações de educação em saúde ambiental para a promoção da saúde e melhoria da 

qualidade de vida da população e reformas da quadra poliesportiva do Colégio 

Municipal Alvorada e o Ginásio Cantinho do Fiorello; 

 Reforma do Colégio Seis de Setembro; 

 Construção de uma Creche Escola no Bairro Cantinho do Fiorello;  

 Reforma de sanitários de alunos com acessibilidade na Escola Municipal Dantas 

Brandão e a reforma da Biblioteca municipal;  

 Construção do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), no bairro 

Cantinho do Fiorello e a construção de Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) no município; 

 Pavimentação e galerias pluviais no bairro Pedro Gomes e no bairro Ilha; 

 Sinalização turística nas ruas do município; 

 Construção de uma ponte ligando os bairros Coohana e o bairro Liberdade;  

 Restauração e reforma da Estação Ferroviária; 



44 
 

 Revitalização da Praça Ferreira Rabello; 

 Aquisição de equipamentos, tratores e mudas para apoio à melhoria e expansão 

da citricultura no município; 

 A construção da estrutura e fortalecimento de viveiros municipais. 

O valor total conveniado foi de R$ 21.780.841,90 (vinte um milhões, setecentos e 

oitenta mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa centavos). Deste valor, até a data 

dessa dissertação, foram liberados R$ 13.738.551,36 (treze milhões, setecentos e trinta e 

oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos). 

O montante conveniado demonstra a importância das receitas de transferências 

como fonte de recursos para o município, sendo o SICONV uma ferramenta primordial 

para os projetos serem apresentados e analisados com a finalidade de captação de 

recursos, que, em decorrência disso, precisa ser dominada pelos membros que operam o 

sistema. 

Em Natividade, a dinâmica do início da inserção de dados no SICONV ocorre da 

seguinte forma: Há um setor central local responsável por providenciar a apresentação 

da proposta na plataforma, cadastrando-a.  

Esse setor responsável pela inserção dos dados também cuida do credenciamento 

da Prefeitura Municipal. Para credenciá-la são necessárias as seguintes informações:  

 Endereço eletrônico institucional, nome, endereço da sede, número de inscrição 

no CNPJ, bem como o endereço residencial do responsável que assinará o 

instrumento porque se trata de instituição pública. 

 Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade com endereço, número e 

órgão expedidor da carteira de identidade e CPF de cada um deles, quando se 

tratar das entidades privadas sem fins lucrativos, razão social, número de 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, transcrição do objeto social 

da entidade atualizado, razão social, endereço e endereço eletrônico. 

Com o credenciamento e o cadastro efetuado, inicia-se a produção do Plano de 

trabalho, que é composto do: 

- Plano de Aplicação Detalhado; 

- Plano de Aplicação Consolidado; 
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-Cronograma de Desembolso; 

-Cronograma Físico; 

-Projeto básico/Termo de Referência. 

O setor responsável pelo projeto precisa também comprovar e atender diversos 

requisitos, anexando à proposta declarações e comprovantes, como Escrituras de 

Terrenos, Declaração de Contrapartida, Declaração de Capacidade Técnica e 

orçamentos.  

Estar adimplente também é uma exigência. Por isso, o setor precisa acompanhar, 

no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, CAUC, se todas as 

certidões municipais estão com prazo de validade vigente: regularidade com o FGTS, 

com os tributos e contribuições federais, com a dívida ativa da União, com as 

contribuições previdenciárias, com a adimplência financeira em empréstimos e 

financiamento concedido pela União perante o poder público federal, com a prestação 

de contas de recursos federais recebidos anteriormente, como o relatório de gestão 

fiscal, juntamente com a publicação do relatório resumido de execução orçamentária 

(RREO).  

Com relação ao Plano de Trabalho, dois momentos são apontados como etapas 

mais complexas: o Cronograma Físico e de Desembolso. Nessas etapas do plano, os 

recursos necessários para o desenvolvimento das atividades são dimensionados e a 

disponibilidade real de tempo é tomada em consideração.  

Esses momentos são complexos porque, conforme Barcaui (2006), o 

gerenciamento do tempo ultrapassa a tarefa de montagem de um cronograma. O 

cronograma pode apenas demonstrar quando acontecerá o término do projeto e que 

resultados parciais serão executados em determinado prazo. No entanto, como 

instrumento de planejamento, precisa considerar e contemplar quais as atividades que 

serão desenvolvidas, os recursos, a sequência que será feita e a relação entre as distintas 

ações. 

O tempo auferido não se refere apenas aos equipamentos e materiais disponíveis, 

mas principalmente aos recursos humanos, visto que podem representar maior impacto, 
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positivo ou negativo, em termos de prazo, custo e qualidade, afinal, o desempenho das 

pessoas pode significar o sucesso ou o fracasso de um projeto (RAJ, 2006). 

Sendo assim, ao estimar os recursos humanos para calcular a duração das 

atividades, cabe ao setor responsável pelo Plano de Trabalho fazer a distinção entre o 

esforço necessário para a realização da atividade e sua duração. Para isso, deve 

considerar que, diferente do trabalho, que “geralmente é medido em homem/horas, a 

duração refere-se ao tempo efetivamente exigido para a execução do trabalho, ou seja, 

dias ou horas úteis de trabalho dos recursos disponíveis” (BARCAUI, 2010, p.50). 

Os processos do Gerenciamento de Tempo do Projeto são feitos, no setor da 

administração municipal de Natividade de forma um pouco intuitiva, não havendo a 

sequência que Barcaui (2010) descreveu como necessárias: 

 Definição das atividades; 

 Sequenciamento das atividades; 

 Estimativa de recursos das atividades; 

 Estimativa de duração das atividades; 

 Desenvolvimento do cronograma. 

Para dar conta das variáveis, o cronograma deve ser elaborado de forma 

progressiva e interativa. Determinar a duração da atividade, ou seja, combinar tempo e 

recurso, relacionar a quantidade de recursos disponíveis e com o tempo requerido exige 

que o responsável pela elaboração faça uma série de estudos, analisando hipóteses e 

estimando a produtividades dos recursos (BARCAUI, 2006). 

Entretanto, o município de Natividade não promove um processo reflexivo para 

ajustar a disponibilidade dos recursos aos prazos requeridos. Apenas define as datas de 

início e fim de cada atividade sem uma análise mais profunda. Dessa forma, a linha de 

tempo do cronograma do Plano não serve de base para a execução do trabalho e nem de 

referência ao controle do projeto. 

Há diversos aportes, como os de Barcaui (2010), que podem ajudar os 

especialistas a avaliarem corretamente o processo de desenvolvimento do projeto e que 

não são seguidos em Natividade. Essas condições e entendimentos constam no Guia 

PMBOK (PMI, 2004). São eles: 

 Opinião especializada (outras unidades e secretarias); 
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 Análise de alternativas para o desenvolvimento das atividades (decisão fazer ou 

comprar);  

 Dados e estimativas publicados (publicações especializadas, índices de 

produtividade e custos); 

 Lista de atividades;  

 Atributos; 

 Calendário ou disponibilidade dos recursos (vem da área de RH e/ou da área de 

Aquisições – informações sobre a disponibilidade de recursos humanos e 

materiais); 

 Fatores ambientais do município (disponibilidade de recursos da prefeitura, 

infraestrutura); 

 Ativos de processos organizacionais (conhecimento corporativo, histórico, lições 

aprendidas); 

 Avaliação do tempo requerido para o trabalho, subsequente à avaliação do 

esforço necessário, da quantidade de recursos e da produtividade. Essa 

estimativa, ao ser progressivamente elaborada, torna-se cada vez mais precisa 

em função da melhoria da qualidade dos dados de entrada; 

 Análise de rede do cronograma: técnica que gera o cronograma (calcula datas de 

início e término mais cedo e mais tarde para as atividades, e datas 

reprogramadas para partes incompletas. Emprega várias técnicas: cálculo do 

caminho crítico, corrente crítica, nivelamento de recursos); 

 Método do caminho crítico: indica o caminho que tem a menor folga e cujo 

atraso impacta a data de término do projeto (calcula as datas teóricas de início e 

término mais cedo e mais tarde de todas as atividades sem considerar limitações 

de recursos. Análise de ida e volta através de todos os caminhos da rede. As 

datas resultantes não são o cronograma, mas indicam os intervalos para 

possíveis atividades. Pode mudar ao longo do projeto); 

 Método da corrente crítica: foco no cálculo da folga para identificar as 

atividades com menor flexibilidade. Esse caminho, em geral, tem folga nula ou 

negativa. É usado pela maioria dos softwares de gerenciamento de projeto; 

 Nivelamento de recursos; 

 Análise de cenários; 

 Adiantamentos e retardos; 

 Compressão do cronograma; 
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 Ferramenta de desenvolvimento de cronograma. 

Vê-se, então, que em Natividade não há uma realização pautada em estudos sobre 

o gerenciamento do tempo. A partir da definição do escopo de trabalho e da 

hierarquização das entregas, a Coordenadoria de Projetos dá início ao planejamento do 

tempo que acredita ser necessário para a execução do projeto no município. Não há uma 

análise que parte dos pacotes de trabalho e de seus requisitos em termos de prazo e 

recursos e que busca dimensionar melhor a duração de cada um desses pacotes e os 

recursos (humanos, físicos e financeiros) necessários ao desenvolvimento do projeto. 

Da mesma forma, a Coordenadoria de Projetos também não foca nos 

procedimentos de gerenciamento de projetos. De acordo com o modelo de Escritório de 

Gerenciamento de Projetos, ela deveria participar de treinamentos, promover reuniões 

com a equipe e com os gestores (antes e durante as fases do convênio) e pautar-se em 

indicadores de qualidade de projetos, visto que esses são elementos que contribuem para 

o desempenho dos projetos (RODRIGUES & RABECHINI JR., 2006; CARVALHO & 

RABECHINI JR., 2011). 

Além disso, os projetos dependem da integração das organizações porque, mesmo 

diante da autonomia, precisam negociar os recursos e buscar a eficiência das ações 

(LANDIM, 2002; CARVALHO & RABECHINI, 2011). 

A ausência de integração entre os agentes públicos municipais causa a diminuição 

do potencial de efetividades das ações (CAMPELLO & MATIAS, 2000). 

Partindo do princípio que um equipe de trabalho é um grupo com propósito 

comum ou metas compartilhadas, que se propõe a trabalhar em conjunto e a cooperar, e 

que mantém a comunicação aberta (FILIPPIM & TURECK, 2008), é fundamental que a 

Coordenadora de Projetos estabeleça esse trabalho em equipe, unindo esforços dos 

funcionários que a compõem e dos gestores municipais e seus grupos de técnicos e 

especialistas. 
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4.2 Discussão  

 

Ainda que exista no município uma Equipe de Projetos, não há uma formação de 

um trabalho de equipe entre os gestores, funcionários responsáveis pela elaboração dos 

projetos e pela sua execução.  

Há grande dificuldade dos secretários em participar da elaboração dos projetos 

para captação de recursos e em compreender como o projeto se insere no planejamento 

de governo, nas prioridades da gestão local.  

Também existe um bloqueio nos gestores no que se refere à realização de 

avaliações das ações empreendidas, à construção de metas e indicadores para 

alicerçarem a gestão, ao controle do escopo e cumprimento do cronograma. Com esse 

perfil, os administradores não conseguem motivar a equipe responsável pelo projeto 

nem coordenar os diversos interesses envolvidos, dando margem à geração de conflitos 

internos.  

Alguns secretários até mesmo desconhecem alguns projetos elaborados pelo 

Escritório de Projetos para as suas pastas, as ações que precisam ser executadas e os 

recursos que estão alocados ou previstos para que seu desenvolvimento.  

Já prevendo as resistências ou procrastinações, a Coordenadoria de Projetos acaba 

tomando as decisões com os próprios funcionários ou seguindo determinações do 

Prefeito e outros. Não há uma ligação direta das propostas com os Planos de Governo 

ou com os instrumentos de planejamento das ações dos órgãos setoriais. 

Além da precária ou nula participação dos gestores setoriais no direcionamento do 

planejamento das propostas que serão inseridas pela Coordenadora de Projetos, não há a 

participação dos conselheiros municipais representantes sociedade civil no 

acompanhamento das propostas.  

No campo da captação de recursos, no município de Natividade, a participação 

popular e os conselhos não são considerados como referência para o projeto que será 

estruturado. 

Dentro do Escritório de Projetos também não há o que pode ser chamado de 

equipe de trabalho, visto que as relações são pautadas na hierarquia e na centralização 
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das decisões. Cada membro da Equipe precisa, também, agir como uma equipe. A 

responsabilidade não pode ser apenas voltada a sua atuação dentro do projeto; deve se 

comprometer pelo projeto como um todo. Ou todos vencem ou todos perdem.  

Além de métodos mais democráticos e participativos, há uma série de práticas que 

precisam ser modernizadas na Coordenadoria de Projetos e que demandam capacitação 

e treinamento de pessoal, especialmente para o uso adequado dos sistemas 

informatizados e plataformas de convênios e para a elaboração de planejamentos, 

termos de referência e planos de trabalho. 

A ausência de integração interna e externa não é o único problema. O Escritório 

também sofre com outras deficiências da administração pública. Atualmente, o 

Município de Natividade perde o repasse de transferências voluntárias, por causa de 

dificuldades enfrentadas pelo município acerca da adimplência com relação à 

elaboração dos projetos específicos para determinados planos de trabalho. 

Alguns projetos são perdidos porque não estão de acordo com a legislação e 

normas definidas pelos Ministérios. Outros porque não foi possível adquirir licença 

ambiental para a construção.  

Há problemas, ainda, de deficiências para a regularização das exigências 

elencadas pelo Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – 

CAUC. Se no ato da assinatura do convênio ou contrato de repasse faltar algum item 

obrigatório, como as certidões, o município não consegue a liberação do repasse dos 

recursos públicos. 

Com isso, o gerenciamento do tempo nos projetos do município de Natividade é 

um fator crítico, pois o cumprimento dos prazos acordados está diretamente relacionado 

às expectativas dos analistas, ao custo e à viabilidade do projeto.   

Enfrenta também perdas de prazo, quando as secretarias municipais solicitantes 

do projeto não enviam informações para Coordenadoria de Projetos e essas são 

essenciais para o prosseguimento do projeto. Isso mais uma vez comprova a 

desarticulação do setor e a falta da sua integração com os órgãos setoriais. Certamente, 

há disputas de poder que geram conflitos e impedem um trabalho compartilhado e 

interdependente. 
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A Coordenadoria de Projetos não tem atuado como responsável formal pela 

definição de planos, programas e projetos, assim como pela avaliação de ações 

empreendidas. Ela tem apenas passado para o Sistema propostas que entende serem 

necessárias ao município ou que são decorrentes de solicitações de emendas 

parlamentares realizadas pelo prefeito ou pelos vereadores municipais. Algumas 

secretarias solicitam a inserção dessas propostas no SICONV, outras deixam por conta 

do setor identificar a oportunidade e providenciar o registro. 

Poucos projetos são identificados por meio do planejamento estratégico. Outros 

surgem a partir de demandas que se destacam e conseguem chegar à agenda 

governamental, podendo inclusive ser por imposições legais e exigências dos 

programas. 

 Isso demonstra que, mesmo tendo criado o seu Escritório de Projetos antes 

mesmo dos incentivos do Governo do Estado e do Governo Federal, o município ainda 

precisa avançar para transformar a Coordenadoria de Projetos em uma ferramenta, de 

fato, de gerenciamento de projetos. 

Essa ausência de planejamento e direcionamento das secretarias municipais causa 

grande impacto nas ações desenvolvidas. Para o lançamento de propostas no SICONV é 

preciso que antes haja uma definição do que será proposto. E esse caminho precisa ser 

indicado pelas especialistas dos órgãos setoriais, o que não ocorre na prática. 

Com fraca institucionalização e capacidade técnica-administrativa, a secretarias 

não tem caminhado no sentido de uma gestão por projetos e trabalho em equipe.  

Sabe-se que o Plano Diretor, segundo preceitos constitucionais constitui 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana dos municípios, 

objetivando ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades e garantir 

o bem-estar de seus habitantes. 

Em se tratando de municípios com menos de 20.000 habitantes na sede municipal, 

a obrigatoriedade constitucional se dirige a elaboração de diretrizes geral de ocupação 

do território com os mesmos objetivos do plano, mas abrangendo num caráter mais 

amplo o desenvolvimento global do município. 
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Particularmente em Natividade, o Plano Diretor assume um duplo aspecto, na 

medida que precisa traçar diretrizes para ocupação urbana e ao mesmo tempo identificar 

caminhos para o desenvolvimento municipal por meio  da captação de recursos por 

meio  de projetos. 

O Plano Diretor situa-se na esfera maior do processo de planejamento de longo 

prazo, ao qual os demais instrumentos como planos orçamentários e planos anuais do 

Governo Municipal devem estar alinhados para direcionar um processo de 

desenvolvimento ao município calcado em bases sólidas e que retrate os anseios dos 

próprios munícipes. 

A falta de planejamento das secretarias do município de Natividade reflete a 

realidade do nível de conhecimento dos gestores de cada sistema, apontando as 

dificuldades para se formar boas equipes de trabalho. 

Mesmo as secretarias que possuem verbas próprias, Saúde, Educação e 

Assistência Social, passam pelo problema da deficiência do planejamento. Não há um 

investimento na capacitação dos funcionários no que tange ao planejar e desenvolver 

projetos. 

A Secretaria Municipal de Assistência e Emprego, por exemplo, encontra 

problemas na elaboração de projetos, apesar de ser a secretaria municipal com mais 

experiência em planejamento e prestação de contas, tendo em vistas a sua constante 

ocupação com a execução de programas sociais indicados pelo Governo Federal e pelo 

Estado do Rio de Janeiro.  

Há projetos que exigem um trabalho intersetorial, o aproveitamento de 

infraestrutura e de pessoal. De acordo com a natureza do projeto e do perfil necessário 

para o trabalho a ser feito, a equipe pode ser composta de servidores de uma única 

unidade funcional ou pode ter uma composição mista, com componentes de várias 

unidades. 

A Secretaria Municipal de Assistência e Emprego ainda age isolada na condução 

de seus programas e projetos sociais. Em muitos casos, na referida secretaria, a 

conotação política se coloca acima da viabilidade e necessidades técnicas devido à falta 

de um planejamento compatível com os recursos humanos existentes no órgão e no 

município. 
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Por mais que tenham servidores lotados no órgão, não há treinamentos e cursos 

para capacitar os servidores. As medidas administrativas são tomadas sem um critério 

ou estudo adequado. Alguns funcionários já passaram por diversos órgãos da 

administração e não se adequaram. Muitos ocupam cargos de confiança escolhidos por 

motivos alheios à qualidade e capacidade. 

Em uma adequada gestão, os administradores públicos devem seguir o caminho 

de gerenciar os conflitos e estimular a cooperação, focar nos resultados, atuar com 

transparência, liderar com eficiência e comprometer-se, delegar e responsabilizar, 

buscar parcerias, empreender, criar e inovar, qualificar-se e qualificar a equipe de 

trabalho. 

Ainda há um gargalo nesse sentido. Diante das dificuldades encontradas, são 

penalizados os programas e projetos voltados à proteção social aos cidadãos e famílias 

que se encontram em situação de riscos sociais e vulnerabilidade. Suas coordenações e 

execuções são deficitárias, o que é um risco para a gestão. No contexto do poder local, 

devido à proximidade dos problemas, ficam mais nítidas as dificuldades enfrentadas nos 

processos decisórios ao controle da sociedade (CAMPELLO & MATIAS (2000). 

Sabe-se que uma equipe atenta observará de forma clara o que acontece no 

município, em todas as suas esferas de atuação, e tende a oferecer aos gestores 

informações sobre quais são as linhas de projetos necessárias à administração pública 

municipal. 

Outra secretaria que não investe nas equipes que gerenciam projetos e que 

elaboram prestações de contas, deixando de capacitar seus funcionários, é a da 

Educação. Mesmo os responsáveis pelo acompanhamento e controle do repasse do 

Fundo Nacional de Educação (FNDE), entidade do Ministério da Educação, das verbas 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação, não recebem treinamento. O orçamento, para os membros 

dos Conselhos do FUNDEB, de Alimentação Escolar e da Educação, ainda é um 

instrumento de difícil compreensão.   

No campo da Saúde, a dificuldade em gerenciar o Fundo Municipal de Saúde, os 

Convênios e Programas da Secretaria de Saúde somam-se a outros problemas. Há várias 

reclamações devido à falta de medicamentos controlados nas farmácias populares; o 
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quantitativo de exames e cirurgias que a secretaria disponibiliza é insuficiente, causando 

sérios problemas aos cidadãos; os profissionais de saúde não fazem regularmente visitas 

aos idosos e pessoas doentes para consultas, avaliação e exames; não existe convênio 

com Faculdade para que os alunos possam prestar estágios nas unidades de saúde e no 

hospital da cidade.  

A situação é tão caótica que, para conseguirem marcar fichas para consulta, os 

cidadãos acordam de madrugada para enfrentarem as filas únicas situadas na parte 

externa em área descoberta. Às vezes, existe a falta de médicos nos postos de saúde dos 

bairros; atraso nas autorizações de exames específicos e procedimentos cirúrgicos; 

atraso na entrega dos exames laboratoriais; falta de treinamento dos funcionários 

administrativos e atendentes para execução dos serviços nos postos e hospital 

municipal. Aponta-se como causador desses problemas, a insuficiência de recursos para 

o atendimento da demanda.  

Com relação a essa questão, vale ressaltar que existem padrões mínimos que 

precisam ser garantidos, pois são direitos ligados à cidadania que devem ser respeitados 

pelos governantes (SANTOS, 2012). 

A Secretaria de Defesa Civil é outro órgão que enfrenta dificuldades com a 

elaboração de propostas para captação de recursos para o desenvolvimento de projetos. 

Ela engloba também o Meio Ambiente e há uma demanda por projetos que atendam às 

bacias hidrográficas e às áreas de preservação ambiental. Entretanto, também nesse 

setor faltam profissionais para planejá-los ou mesmo para detalhá-los de forma coerente 

com o campo de intervenção. 

Outra secretaria investigada quanto à disponibilidade de funcionários qualificados 

para a Elaboração de Projetos e Captação de recursos foi a Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano. Constatou-se que essa secretaria possui funcionários efetivos 

e suficientes, mas não adequados à função. Além disso, há uma série de conflitos que 

não contribuem para o desenvolvimento das demandas dos serviços municipais. Foi 

citado que há problemas em aceitar as determinações dos superiores. Ao invés de serem 

os gestores que administram, são alguns funcionários que arbitrariamente tomam as 

decisões.  
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Por conta disso, contratam-se serviços terceirizados que poderiam ser executados 

pelos próprios servidores que ficam, muitas vezes, ociosos. 

Com a dificuldade de mobilizar os servidores para execução dos serviços, o setor 

acumula solicitações de intervenções e o atendimento é realizado precariamente. 

Contribui para a baixa produtividade do órgão a carência de equipamentos e materiais 

para o serviço diário. 

A Procuradoria do município apesar de possuir advogados em número suficiente, 

como exerce função específica também não disponibiliza servidores para auxiliarem nas 

propostas de projetos. A infraestrutura desse setor também é deficitária, os 

equipamentos de informática são insuficientes para o número de funcionários; o espaço 

da sala é reduzido; os servidores não cumprem regularmente os horários de trabalho e 

existe demora para executar os serviços. 

A Secretaria de Administração também é morosa no atendimento dos 

requerimentos dos servidores e dos cidadãos que vêm à prefeitura em busca de solução 

para suas demandas. Essa secretaria se encarrega, mensalmente, da contratação de 

inúmeros funcionários comissionados. Com isso, a atividade de planejar não é tida 

como prioritária. 

 Há atrasos no encaminhamento da Secretaria de Administração à Coordenadoria 

de Pessoal das documentações funcionais, onde, também, existe uma enorme 

dependência dos técnicos responsáveis pela assistência técnica ao software usado no 

serviço de recursos humanos. Foi relatado que só os técnicos do sistema conseguem 

resolver os problemas ligados à área de informática, que ocorre uma falta de iniciativa e 

de força de vontade para aprender e buscar soluções sem o auxilio dos terceirizados. 

Um fato que, de maneira geral, dificulta o trabalho em equipe na Prefeitura de 

Natividade é a centralização nas decisões. Mesmo os chefes dos setores com recursos 

próprios e os procuradores e controladores, antes de tomarem decisões de suas 

secretarias e funções, são obrigados a darem satisfações à Secretaria de Fazenda e 

Planejamento e sua Consultoria. 

As estruturas municipais deveriam ser flexíveis, ao contrário da centralização e 

rigidez atual, para enfrentar as incertezas e turbulências dos dias de hoje. Isto implicaria 

reestruturações organizacionais e busca de novas formas, como a estrutura matricial e o 
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gerenciamento de projetos, ao invés de detalhar organogramas, regimentos internos ou 

descrever funções. 

O perfil organizacional deveria estimular e provocar o pensamento estratégico. Há 

uma necessidade de buscar melhor monitoramento e integração com o meio ambiente e 

a revisão de procedimentos e práticas atuais, ao invés de buscar torná-los eficientes por 

meio  de instrumentos modernos. 

Em decorrência da demanda de flexibilidade e estratégia, dever-se-ia procurar 

desenvolver a capacidade do município de promover projetos multi-institucionais, que 

logrem quebrar a barreira da departamentalização tradicional. 

Essa situação de centralização e cerceamento da autonomia, que faz com que os 

gestores públicos possuam autonomia indireta para o funcionamento, ocasiona demora 

nas licitações, nas decisões dos protocolos solicitados pelos cidadãos, nos pagamentos 

dos fornecedores de materiais e serviços.  

Ao mesmo tempo, há um gasto excessivo com publicidade visando dimensionar a 

qualidade dos serviços executados pela Administração e sua Consultoria. Para Prates 

(2001), o grau de exigência quanto à qualidade do serviço público exige dos 

administradores públicos iniciativas criativas e inovadoras. Maximizar benefícios 

inexistentes não se enquadra nessas iniciativas positivas; torna-se cruel diante da 

situação econômica do município de Natividade. 

Há, dessa forma, uma grande debilidade na esfera do planejamento. Nos meses de 

julho, agosto, setembro e outubro, por exemplo, é grande a inadimplência com os 

fornecedores, pois os repasses diminuem consideravelmente devido à baixa arrecadação 

dos impostos, tanto ao nível federal, quanto ao estadual e municipal. Devido à ausência 

de planejamento, não se considera essa diminuição na arrecadação e compra-se mais do 

que os recursos que estão alocados ou previstos para o recebimento por meio  de 

repasses. 

Ainda que exista uma lei inovadora, a Lei de Acesso à Informação, que estabelece 

uma política pública de transparência e determina que a informação tem que estar 

disponível, sendo o sigilo uma exceção e a publicidade uma regra (CGU, 2010; 

PETERS, 2008), o descaso do governo com o tratamento da informação é uma 

realidade. A maior parte das informações relevantes, por exemplo, ficam arquivadas em 
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computadores de uso pessoal de servidores públicos do município de Natividade. E não 

é raro os setores ficarem descobertos de dados quando ocorre a troca de cargos de 

confiança.  

A ausência de uma assessoria de programação e controle também estaria 

dificultando a atividade de planejamento local, sobrecarregando desta forma o Gabinete 

do Prefeito, que assumiu esta função. A consequência imediata da situação é que a 

Secretaria de Governo, sem uma coordenação geral atual, age setorialmente 

promovendo ações pouco articuladas, fragmentadas e, algumas vezes, com superposição 

de ações. 

Essa análise nos órgãos setoriais, por mais que também tenha encontrado outros 

problemas, conseguiu constatar que não existe em nenhum órgão setorial da Prefeitura 

equipes de servidores que possam se responsabilizar pelos convênios, sem antes 

passarem por um processo de capacitação.  

O quantitativo de servidores especializados nem mesmo é suficiente para suprir a 

própria rotina do setor e atender com eficiência, eficácia e efetividade às demandas dos 

cidadãos.  

Há diversos fatores que contribuem para ‘emperrar a máquina’: despreparo dos 

secretários, coordenadores e diretores; estrutura organizacional pouco eficiente; 

centralização das decisões em apenas um Consultor/ Secretaria; retrabalho com 

desperdício de materiais; serviço burocrático precário; atraso no retorno dos 

requerimentos dos cidadãos; rotatividade de funcionários devido aos baixos salários; 

falha na atualização do plano de carreira dos servidores públicos. 

Com isso, diversas demandas dos cidadãos ficam descobertas, como a falta de 

acesso para deficientes físicos e idosos, rampas ou elevadores nos setores públicos; 

ausência de remédios para população e de material para execução do trabalho devido às 

licitações demoradas; pouco empenho dos gestores para disponibilização de exames e 

consultas de alta gravidade para os cidadãos carentes do município. 

 Às equipes de trabalho, elas são mal distribuídas nos setores e os funcionários e 

gestores não participam de reuniões periódicas para monitorar os projetos, distribuir 

tarefas, acompanhar execução e socializar informações visando estimular e integrar a 

equipe.  
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Quando ocorrem reuniões a partir da convocação das secretarias, elas são longas, 

sem pauta, desgastantes e improdutivas. Não há uma sistemática de apresentação do 

plano de trabalho do setor e discussão dos elementos que o constituem. 

Quanto à formação de uma equipe de trabalho, há uma grande carência de 

profissionais com especialização no município de Natividade. A maioria dos estudantes 

natividadenses quando conclui o ensino superior deixa o município em busca de 

melhores condições de vida, pois não visualizam na cidade um emprego de qualidade e 

que valoriza o desempenho profissional.  

Mesmo quando qualificados, não é esse critério que tem sido levado em 

consideração. O que se fortalece é a conveniência, pois a competência é um dos últimos 

critérios avaliados pelas autoridades, tanto do Poder Executivo, quanto do Poder 

Legislativo local.  

A maioria das contratações da administração e de cargos comissionados é efetuada 

por meio de indicações, principalmente de vereadores. Os funcionários contratados são 

direcionados aos setores sem passar por uma avaliação ou por treinamento. Também não 

é levado em consideração que a Prefeitura tem que melhorar sua capacidade de executar 

programas e projetos oriundos de repasses e de proporcionar mais qualidade nos 

serviços prestados aos cidadãos (ECKERT, 2010) e que existe uma demanda de 

funcionários com capacidade de atuarem no planejamento. 

Mesmo sabendo que, atualmente, o Tribunal de Contas e o Ministério Público 

estão mais atuantes do que nunca, até porque são inúmeras as denúncias que chegam 

àqueles órgãos, ainda há pouco comprometimento com a causa pública. Não há um 

entendimento de que os recursos públicos devem ser empregados para o bem comum 

dos munícipes, com o desenvolvimento de projetos que beneficiem a execução dos 

serviços públicos (SILVA et al, 2012), usando para concretizar esse objetivo indivíduos 

qualificados e não contratados por conveniência política.  

Ocorre, porém, que devido à pouca oferta de emprego e à política de 

apadrinhamento, o serviço público municipal foi ao longo do tempo absorvendo pessoas 

sem qualquer qualificação profissional. Hoje em dia, o número de funcionários além de 

inflacionar a folha de pagamentos, dada a ínfima capacidade orçamentária da Prefeitura, 

coloca grande parte do funcionalismo público recebendo uma faixa de um salário 



59 
 

mínimo. No entanto, mesmo com os baixos salários, a Prefeitura continua sendo o 

principal empregador de Natividade, não havendo competitividade no mercado local. 

  

 

 

 

 



60 
 

5  Conclusões e Sugestões 

 

Os resultados da pesquisa indicam que os gestores públicos municipais em suas 

secretarias trabalham de forma não integrada, dificultando e comprometendo a execução 

de convênios e ocasionando atrasos nos contratos e no andamento dos processos. 

Verificou-se que é necessário investimento em capacitação técnica, ações preventivas e 

monitoramento diário, visando ao correto preenchimento dos requisitos para captação 

de recursos públicos. É imprescindível adotar o mérito como mecanismo de legitimação 

organizacional para poder reter, desenvolver, atrair e motivar os servidores municipais 

para atuarem em Equipes de Projetos. A relevância dessas equipes para a captação de 

recursos leva à constatação de que novos estudos precisam ser efetuados nessa esfera. 

Este estudo buscou identificar, por meio  dos dados obtidos com a pesquisa  de 

campo, documental e bibliográfica, como as equipes da administração pública 

municipal de Natividade influenciam na captação de recursos por meio de projetos para 

o desenvolvimento local. 

A pesquisa, tomando como lócus de estudo um município da Região Noroeste 

Fluminense, Natividade, observou a dinâmica dos afazeres das equipes de planejamento 

e captação de recursos, analisando como elas desempenham tais atribuições e 

influenciam projetos por meio da captação de recursos. Tanto a coleta e leitura de 

documentos quanto as entrevistas e observações na Coordenadoria de Projetos e nas 

Secretarias Municipais contribuíram para o entendimento de como a administração 

pública se organiza para captar recursos de transferências voluntárias.  

O estudo, além de auxiliar na compreensão de como é conduzida essa atividade 

por uma instituição pública, permitiu observar aspectos da fraca institucionalidade 

brasileira e de como os servidores públicos ainda carecem de atualização profissional e 

de melhoria na esfera do relacionamento interpessoal. Entre as contribuições desta 

pesquisa, destaca-se que os gestores demonstram uma incipiente adaptação às novas 

práticas e às condições de trabalho, durante a implantação do gerenciamento de projetos 

na administração pública. 

Observou-se que elementos devem ser revistos pela administração pública 

municipal de Natividade com o objetivo de melhorar o processo de trabalho em equipe. 
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A falta de integração é um deles. Os servidores percebem que as ações são 

desarticuladas e que as metas e objetivos não estão sendo compartilhados. 

Os administradores municipais em suas secretarias não trabalham de forma 

integrada, dificultando e comprometendo a execução de convênios e ocasionando 

atrasos nos contratos e no andamento dos processos, sendo necessário investimento em 

capacitação técnica, ações preventivas e monitoramento diário, visando ao correto 

preenchimento dos requisitos para a captação de recursos públicos e execução dos 

projetos. 

No caso específico da Coordenadoria de Projetos, ela precisa atuar melhorando os 

percentuais de propostas aprovadas, cuidar para que as propostas realmente 

correspondam às prioridades traçadas pelos órgãos setoriais que, por sua vez, devem 

refletir as demandas da sociedade.  

É preciso também explorar o caráter político desse órgão de captação de recursos. 

Mais do que apenas o lançamento de dados coerentes no Sistema, o setor de projetos 

deve atuar estabelecendo contato com os parlamentares que indicam emendas nos 

orçamentos e com os gestores dos Ministérios, Secretarias de Estado e demais órgãos de 

fomento. Essa interação é indispensável, porque propulsiona acordos e parcerias e 

mantém a equipe com informações atualizadas sobre os programas existentes e sobre as 

áreas com potencialidades de serem beneficiadas pelos convênios e contratos de 

repasses. 

No âmbito da administração, o comportamento ético deve ser estimulado e a má 

utilização dos recursos públicos precisa ser inibida, por meio  da implantação de 

códigos de ética, criação de conselhos, permanente difusão de princípios e normas e 

aplicação de punições com mecanismos ágeis e eficazes. 

Muitos problemas no ato de governar são políticos e refletem a tendência em 

evidenciar outros valores em detrimento dos democráticos. Por isso, a administração 

municipal também deve estar atenta para a necessidade de conter o número crescente de 

funcionários sem qualificação, além de atuar especializando os servidores públicos 

existentes, de forma que adquiram mais competência técnica e favoreçam a melhoria da 

capacidade organizacional e institucional do órgão. 
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Uma administração pública eficiente, flexível, gerencial e enfocada no controle de 

resultados, deve possuir recursos humanos qualificados que possam desempenhar suas 

funções com eficiência, eficácia, qualidade, o que constitui o profissionalismo. Nesse 

mesmo sentido, deve ser adotado o mérito como mecanismo de legitimação 

organizacional para poder reter, desenvolver, atrair e motivar os servidores municipais. 

Os servidores entrevistados, tanto os comissionados quanto os efetivos, relataram 

que a comunicação é outro problema da administração. Ela é inadequada, pois deveria 

existir um relacionamento melhor com relação à Secretaria Municipal de Fazenda e 

Planejamento, já que ocorre muita centralização de poder e as informações não são 

disponibilizadas.  

Essa mesma constatação também foi apontada na Coordenadoria Geral de 

Projetos, pois não há uma integração da mesma com as demais secretarias municipais, 

as decisões são tomadas no âmbito do escritório, com uma fraca ou ausente participação 

dos gestores. 

Os técnicos e servidores que atuam nas secretarias e que irão implementar os 

projetos e programas também não participam do processo de planejamento devido a 

práticas não democráticas e participativas. Uma comunicação mais fluída propiciaria 

que os servidores se sentissem estimulados em comunicar suas opiniões e ideias aos 

gestores e membros das equipes de planejamento e os tornaria mais comprometidos 

com o desenvolvimento do município. 

Muitas vezes, a administração pública municipal se perde na execução de grandes 

políticas e se volta mais para interesses internos, do que para seu cliente, que é o 

cidadão natividadense. O cidadão precisa ser valorizado como principal consumidor dos 

serviços públicos. A administração precisa adotar pesquisas de satisfação de usuários 

dos projetos, programas e serviços, com parâmetros para avaliação de desempenho no 

setor público municipal. 

O portal de transparência do município não disponibiliza as informações de forma 

clara sobre os projetos aceitos pelo Governo Federal e Estadual e por isso os cidadãos 

natividadenses não possuem dados oficiais dos recursos recebidos pelo município. Esse 

é mais um problema que exige correção, tanto no que se refere à utilização de 
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tecnologias adequadas e de canais de comunicação mais sistemáticos, como na 

padronização dos dados e apresentação dos mesmos de maneira mais simples. 

A administração pública municipal carece de pôr em prática o princípio da 

accountability, que significa avaliar se os objetivos propostos foram atingidos com a 

produtividade e qualidade pré-estabelecidos, controlar, contabilizar resultados, 

promovendo um processo de responsabilização dos gestores públicos pelos resultados 

das suas ações. 

Por outro lado, a pesquisa confirmou a importância da gerência e de gestores no 

processo de implantação do gerenciamento de projetos, no trato das informações e nos 

objetivos comuns. Também deixou claro que uma adequada execução do planejamento 

depende de uma equipe de trabalho qualificada e que, a partir dela, é possível melhorar 

a arrecadação de recursos federais das mais diversas áreas, via ferramenta gerenciada 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou seja, o SICONV. 

Ao mesmo tempo, levou à conclusão de que, para coibir distorções e tentar 

garantir o desenvolvimento de projetos que atendam às demanda dos cidadãos, é 

importante que além do acompanhamento das propostas ocorra uma fiscalização eficaz 

da aplicação dos recursos públicos. E isso, além de exigir mudanças na gestão, precisa 

contar com alterações mais profundas na sociedade, de forma que ela se torne mais 

informada, participativa e mobilizada, que busque detectar os problemas produzidos 

pela má aplicação do dinheiro público e que atue no sentido de impedir tais práticas. 

É necessário, portanto, um controle social forte e atuante que alcance os gestores 

da estrutura organizacional da Prefeitura, de forma que esses se sintam impelidos a 

dominarem o projeto desde o início, otimizando recursos, promovendo decisões 

integradas, tendo um maior controle da execução, uma atuação proativa, liderança, 

capacidade para coordenação técnica e forte senso de responsabilidade.  

Há no município a emergência de movimentos que se desencadearam na 

sociedade como produtos da insatisfação popular face aos problemas vivenciados em 

seu cotidiano. Eles precisam se organizar e participar dos colegiados criados para a 

participação da sociedade civil no acompanhamento e controle das políticas públicas. 

Há vários espaços constitucionais criados para afirmação dos interesses e direitos dos 

cidadãos.  
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No entanto, a participação, enquanto ação social, acaba se restringindo a pequenos 

grupos, aos quais é delegada a responsabilidade quase que total da condução do 

processo. Muitas vezes, ao perceber que o desejo da administração é apenas legitimar e 

obter um aval para o projeto, o movimento alterna da mobilização ao esvaziamento. 

É preciso se apropriar dos espaços de deliberação democrática e participativa para 

levar as demandas da sociedade, exigir que as propostas de trabalho e uso de recursos 

estejam coerentes com essas necessidades e que os projetos sejam uma resposta à 

situação vigente, que interfira de fato nela. 

 Às equipes de elaboração de projetos e captação de recursos, elas precisam se 

adequar à premissa que apresenta a participação democrática como um caminho 

coerente com as ideias de que é um direito do cidadão receber do Estado serviços 

prestados com qualidade e adequados às suas demandas. 

Com relação ao estudo efetuado em Natividade, sabemos que um trabalho de 

pesquisa não se esgota em si mesmo. Além de procurar responder a um questionamento, 

abre-se espaço para outros trabalhos e estudos. 

A maioria das questões observadas em Natividade também pode ser encontrada 

em outros municípios em graus variados, visto que o Brasil ainda possui uma incipiente 

estrutura político-administrativa. Natividade, por mais que apresente diversos 

problemas para a elaboração de projetos e captação de recursos públicos, ainda é um 

dos poucos municípios do Estado do Rio que já apresenta um histórico de experiências 

nesse setor, visto que o Escritório de Gerenciamento de Projetos começou a ser 

implantado há mais de dez anos. 

Com o decurso das necessidades das gestões públicas, os projetos oriundos de 

transferências voluntárias são necessários para que os administradores de diferentes 

municípios possam alcançar as mudanças de situações indesejáveis na administração. 

Por isso, verificar como os outros municípios operam para a captação de recursos, como 

formam suas equipes e conduzem o trabalho é um meio de disseminar adequadas 

iniciativas.  

Deveria haver um melhor aproveitamento dos servidores, especialmente porque 

existe uma carência de pessoal qualificado na área de captação de recursos e prestação 
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de contas que poderia ser minimizada caso fossem promovidos treinamentos e 

capacitação para gerenciamento de projetos. 

As práticas e uso de ferramentas de gerenciamento de projetos na gestão pública 

municipal e as equipes de trabalho são frentes de estudo que a academia deve se ocupar, 

tendo em vista a sua significância. 

Por ser um tema questionável, no decorrer do desenvolvimento da dissertação foi-

se descobrindo a amplitude de outros assuntos relacionados com a pesquisa. 

Um trabalho de pesquisa não se esgota em si mesmo. Além de buscar responder a 

um questionamento, abre-se espaço para outros estudos e trabalhos. O objeto de estudo 

limitou-se a influencia das equipes de trabalho na captação de recursos por meio de 

projetos no município de Natividade /RJ. 

Nesse contexto, vislumbram-se algumas sugestões e recomendações para futuras 

pesquisas: 

 Como os escritórios de projetos podem influenciar as equipes de trabalho 

em municípios de médio porte para captação de recursos? 

 Deve haver um equilíbrio entre captação de recursos financeiros e 

articulação de parcerias em torno do projeto? 

 Como os conselhos municipais exercem influência e/ou cogestão nas 

políticas públicas e nos possíveis projetos formatados por equipes de 

trabalho? 

Este trabalho de conclusão de curso e as questões sugeridas sinalizam a 

possibilidade de  futuros estudos  que podem desvelar estas e outras questões 

relacionadas a equipes de trabalho na captação de recursos no contexto do objeto deste 

estudo.  
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