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RESUMO 

 

Trata-se de um estudo de caso do Município de Cruzeiro para avaliação de suas 

condições financeiras e o seu reequilíbrio. O presente trabalho teve como escopo a análise dos 

balanços, balancetes e outros dados financeiros e administrativos da cidade de Cruzeiro e sua 

consequente comparação com municípios semelhantes em números de habitantes, todos do 

Estado de São Paulo. Por meio de pesquisas bibliográficas, das informações prestadas pela 

Municipalidade e da realização de entrevistas pessoais com o Prefeito Municipal e também 

com profissionais das Secretarias de Finanças, Administração, Planejamento Urbano e 

Desenvolvimento Sustentável e Turismo (entrevistas em profundidade e grupos focais), foi 

possível verificar pontos relevantes da situação financeira do Município e, em paralelo, 

alinhar com os princípios da administração pública gerencial e sua aplicação na eficiência dos 

gastos públicos, e propor ações para o reequilíbrio das finanças municipais e aperfeiçoamento 

do modelo de gestão adotado. Elaborou-se o diagnóstico, no qual se indicou os principais 

problemas experimentados pelo Executivo. Por fim, apresentaram-se recomendações para a 

resolução do desequilíbrio financeiro diagnosticado.  

 

Palavras-chave: Gestão Pública Municipal; Eficiência dos Gastos Públicos; Despesas 

Públicas; Qualidade nos Gastos Públicos; Gastos com Pessoal; Equilíbrio Financeiro; 

Planejamento Estratégico; Administração Municipal; Eficiência Organizacional. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

It is a case study about the Municipality of Cruzeiro, with the purpose to evaluate 

its financial conditions and its rebalancing. The present study had as scope the analysis of 

balance sheets, trial balance sheets and other financial and administrative data of the city of 

Cruzeiro and its consequent comparison with similar municipalities in numbers of inhabitants, 

all of the State of São Paulo. Through bibliographic research, information provided by the 

Municipality and personal interviews with the Municipal Mayor and also with professionals 

from the Finance, Administration, Urban Planning and Sustainable Development and Tourism 

Departments (in-depth interviews and focus groups), it was possible to verify relevant points 

of the financial situation of the Municipality and, in parallel, to align with the principles of the 

public management and its application in the efficiency of public expenses, and propose 

actions for the rebalancing of municipal finances and improvement of the management model 

adopted. The diagnosis was elaborated, in which it was indicated the main problems 

experienced by the Executive. Finally, recommendations were presented for the resolution of 

the financial imbalance diagnosed. 

 

Keywords: Public Expenditures; Quality in Public Spending; Personnel Expenditures; 

Financial Equilibrium; Strategic Planning; Municipal Administration; Organizational 

Efficiency. 
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1. Introdução 
 

 

A gestão pública nos Municípios é tema que merece ser enfrentado diante da 

conjuntura atual brasileira: conforme aponta pesquisa realizada pela Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), analisando variáveis como receita 

própria, gastos com pessoal, investimentos, liquidez e custo de vida, chegou-se ao 

número de 4.417 cidades, 84,2% das cidades analisadas na pesquisa, que se encontram 

em situação fiscal difícil ou crítica1. 

Ainda que em dezembro de 2014, tenha sido promulgada a Emenda 

Constitucional 84, que aumentou de 21,5% para 22,5% os repasses de impostos federais 

(IR e IPI) ao Fundo de Participação dos Municípios, de forma a aumentar o repasse de 

recursos do governo federal aos entes municipais, acréscimo este que, segundo a 

Confederação Nacional de Municípios (CNM), adicionaria R$ 2,2 bilhões aos cofres 

das prefeituras este ano, o fato é que grande parte dos Municípios brasileiros enfrentam 

crise financeira, endividamento e demais problemas decorrentes de falta ou má gestão 

dos recursos disponíveis para o cumprimento das funções essenciais do ente federativo 

municipal. 

Diversas são as causas dessas dificuldades financeiras enfrentadas pelos 

municípios: desde o descontrole financeiro, pela falta de atualização dos métodos de 

gestão da administração pública como um todo, o que também acaba acarretando em 

gastos desnecessários e desperdícios de recursos públicos, bem como adoção e 

implementação de políticas e ações de arrecadações inadequadas. Da mesma forma, 

faltam aos administradores e gestores municipais o investimento em levantamento de 

dados e pesquisa de território, que seja capaz de lastrear as tomadas de decisões, 

principalmente no âmbito da adoção de políticas públicas territoriais2. 

Nesse contexto, o município paulista de Cruzeiro, com cerca de 80 mil 

habitantes (IBGE: 2017), localizado na porção nordeste do Vale do Paraíba não é 

exceção: expôs crítica situação pública de calamidade financeira através de decreto em 

novembro de 2016, sendo o primeiro município paulista a concretizar este feito. E, 

                                                 
1Fonte: https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/pacto-federativo/realidade-

brasileira/endividados-e-com-receita-em-queda. 
2Fonte: http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/municipios-dificuldades-financeiras-ou-

despreparo-para-a-gestao-biog9xtluf4ztfmf8vncba1xq 

https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/pacto-federativo/realidade-brasileira/endividados-e-com-receita-em-queda
https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/pacto-federativo/realidade-brasileira/endividados-e-com-receita-em-queda
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complementando a situação, o orçamento de Cruzeiro para 2017 é de aproximadamente  

R$ 170 milhões e sua dívida estimada em R$ 200 milhões. 

Resta evidente que a situação financeira do Município de Cruzeiro é difícil e 

merece ser enfrentada: diante das dificuldades financeiras, faz-se necessário voltar-se 

aos métodos e procedimentos atuais de gestão, de forma a evitar desperdícios e alocação 

inadequada de recursos, evitar adoção de políticas públicas inadequadas, bem como 

políticas de arrecadação insuficientes. 
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2. Situação problema, objetivos propostos e metodologia 
 

 

No Termo de Referência que deu origem ao presente trabalho, foram definidos a 

situação problema e o objetivo esperado da forma a seguir exposta. 

 

 

2.1. Situação problema 

 

 

Diante do breve contexto, acerca das dificuldades financeiras que enfrentam os 

Municípios e as peculiaridades do Município de Cruzeiro, a situação problema aqui 

enfrentada é a busca por soluções e alternativas (necessárias e adequadas) para a 

racionalização dos gastos dos processos por meio de ações governamentais direcionadas 

ao desenvolvimento do município de Cruzeiro. 

 

 

2.2. Objetivos propostos 

 

 

O objetivo geral deste trabalho é a busca por alternativas e possibilidades de 

reequilíbrio financeiro do Município de Cruzeiro, com ênfase em suas despesas 

públicas. 

Desta feita, propomos a utilização de uma gama de variáveis da realidade do 

Município, tais como: orçamento, arrecadação e despesas (gastos com pessoal, material 

de consumo, serviços de terceiros – pessoa jurídica e outros). Concomitantemente, além 

da análise de sua situação financeira, pretende-se entregar um estudo sobre alguns 

princípios da administração gerencial, notadamente a eficiência no gasto público, para 

avaliar e, se necessário, implementar um melhor nível de eficiência no Município de 

Cruzeiro. 
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2.3. Objetivos e justificativas 

 

 

Como demonstrado acima, o objetivo geral do trabalho é, partindo de um 

diagnóstico de desequilíbrio da gestão financeira enfrentado pelo Município de 

Cruzeiro, elaborar alternativas e criar possibilidades de seu reequilíbrio. 

Os objetivos específicos, nesse contexto, são: 

● Conhecer a efetiva realidade financeira municipal, detalhando receitas e 

despesas; 

● Estudar práticas realizadas por municípios semelhantes de diminuição 

das despesas, sendo desejável a exposição de ideias inovadoras, considerando o porte do 

município; 

● Apresentar ações, através da indicação de projetos com diretrizes básicas 

(conteúdo, objetivo, estimativa de prazos e possíveis resultados), que poderão ser 

submetidas a desenvolvimento específico no futuro pelo município para concretizar a 

ação esperada. 

Adicionalmente, o trabalho pretende ainda, contribuir com a proposta de uma 

metodologia de análise e avaliação da qualidade da gestão pública. 

 

 

2.4. Metodologia de pesquisa 

 

 

Para alcançar os objetivos propostos, foram adotadas as seguintes ferramentas 

metodológicas, compreendendo em: 

- Reuniões de trabalho com: 

• Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo; 

• Secretaria de Finanças; 

• Secretaria de Planejamento Urbano e Obras; e 

• Secretaria de Administração. 

- Revisão e pesquisa bibliográfica; 

- Entrevistas com agentes políticos do Município de Cruzeiro; 

- Comparação com seis municípios semelhantes. 
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As reuniões de trabalho tiveram por propósito aprofundar o entendimento da 

situação problema proposta no Termo de Referência, negociar os devidos ajustes, bem 

como garantir o alinhamento das expectativas da Prefeitura de Cruzeiro com o produto 

final a ser entregue. Os encontros serviram ainda para nivelar informações e esclarecer 

dúvidas. 

A pesquisa bibliográfica realizada versou sobre finanças e gastos públicos e 

administração gerencial, sendo esta uma ferramenta teórica capaz de auxiliar na 

elaboração de alternativas e propostas à eficiência na gestão pública municipal de 

Cruzeiro, para o enfrentamento da situação de dificuldade financeira. 

Além disso, foram coletados dados sobre o Município de Cruzeiro, organização 

e funcionamento da estrutura administrativa inerente ao Poder Executivo Municipal. 

Para tanto, foram utilizadas informações de diversos sites de órgãos públicos, imprensa, 

doutrinas e trabalhos acadêmicos. 

 Por sua vez, as entrevistas realizadas mostraram-se essenciais na obtenção de 

informações e dados sobre o Município, em especial, no que tange a percepção de cada 

entrevistado em relação ao cotidiano experimentado pelo órgão público. 

Neste trabalho foram realizadas entrevistas com o prefeito municipal, bem como 

com quatro secretários municipais, a saber: 

Thales Gabriel – Prefeito Municipal; 

Danilo Rezende – Secretário de Administração; 

Emerson Goulart Caetano de Souza – Secretário de Desenvolvimento 

Sustentável e Turismo; 

Elaine Silva Oliveira – Secretária de Finanças; e 

Rodolfo Monteiro Scamilla – Secretário de Planejamento Urbano e Obras; 

 Ressalta-se que foram elaborados roteiros para a realização das entrevistas 

(anexo 1). 

 Quanto ao critério de escolha dos municípios a serem comparados, tomamos 

com base o número de habitantes. Assim, considerando o Município de Cruzeiro como 

referência, selecionamos, segundo estimativa populacional IBGE/2017, os três 

municípios imediatamente subsequentes na ordem crescente e decrescente, conforme 

tabela abaixo. 
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Tabela 1 – Municípios escolhidos para comparação. 

 
Município 

Número de 

habitantes 

1 São Sebastião-SP 85.538 

2 Campo Limpo Paulista-SP 82.520 

3 Matão-SP 82.307 

4 Cruzeiro-SP 81.724 

5 Bebedouro-SP 77.761 

6 Ibiúna-SP 77.566 

7 Lins-SP 77.021 
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3. Perfil do município de Cruzeiro 
 

 

3.1. Dados históricos, territoriais e demográficos 

 

 

A origem da localidade está ligada à construção da Estrada de Ferro D. Pedro II, 

sendo o interesse pela região devido a sua privilegiada localização geográfica, que 

estava na metade do caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, ponto estratégico de 

atividade comercial. 

   

Figura 1 – Mapa Geral 

 

Fonte: http://www.estatgeo.ibge.gov.br/mapa/mapa.html?ni=6&ui=3513405&nz=2&uz=3&nm2=1&nm3=1&nm6=1 

 

Na segunda metade do século XVIII havia um povoado com capela, que se 

desenvolveu devido ao ouro de Minas Gerais, em terras pertencentes ao município de 

Lorena, que foi denominado de Embaú. Este povoado evoluiu em razão do  comércio e 

foi elevado à categoria de freguesia com o nome de Nossa Senhora da Conceição do 

Embaú, em 19 de fevereiro de 1846. 

Pelo povoado passava o comércio vindo das Gerais com destino ao litoral por 

meio do “caminho dos Guaianases”, que atravessava Guaratinguetá e Cunha, e chegava 

a Parati. 

Em 06 de março de 1871 foi criada a vila denominada Conceição do Cruzeiro, 

devido a um marco divisório em forma de cruz, construído entre Minas Gerais e São 

Paulo.  

Foi criado um novo distrito, denominado Estação do Cruzeiro, devido ao 

http://www.estatgeo.ibge.gov.br/mapa/mapa.html?ni=6&ui=3513405&nz=2&uz=3&nm2=1&nm3=1&nm6=1
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desenvolvimento trazido pela Estrada de Ferro D. Pedro II, em 30 de março de 1891. O 

Distrito cresceu tanto que em 3 de junho de 1891 foi elevado a categoria de vila com o 

nome de Vila Novais. Pouco tempo depois, em 18 de julho de 1892, foi novamente 

reconduzido a distrito, novamente chamado Estação do Cruzeiro, e incorporado ao 

município de Conceição do Cruzeiro, atualmente extinto.  

A sede do município de Conceição do Cruzeiro foi transferida para o Distrito de 

Estação do Cruzeiro, em 02 de outubro de 1901, passando a ser município autônomo.  

Cruzeiro nasceu no século XIX e foi muito beneficiada pelo fato de estar no 

meio de duas grandes cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro, que na época 

exigiram melhores vias de comunicação (estradas). 

O primeiro proprietário de terras cruzeirenses foi Major Novaes, que residia na 

Fazenda Dona Tita, hoje museu da cidade.  

A cidade se desenvolveu à beira da estrada de ferro, onde depois cresceu com a 

chegada de migrantes mineiros e paulistas interessados no crescimento da cidade.  

Um importante marco histórico da cidade foi o fato ser a última a se render na 

Revolução Constitucionalista de 1932, momento em que foi assinado o seu armistício 

na atual escola Arnolfo Azevedo. 

Em 2008, a cidade de Cruzeiro recebeu através da lei estadual nº 13.203 o título 

honorífico de "Capital da Revolução Constitucionalista de 1932". 

Hoje a cidade tem o seu foco econômico voltado para a área do comércio e da 

indústria metalúrgica. A antiga FNV (Fábrica Nacional de Vagões) atualmente é uma 

indústria multinacional de componentes ferroviários e rodoviários chamada Maxion. 

De acordo com a estimativa populacional do IBGE, divulgada em agosto de 

2017, atualmente, o município de Cruzeiro tem 81.724 habitantes, sendo o 394º mais 

populoso do Brasil e o 95º do estado de São Paulo. 

O município de Cruzeiro é localizado ao leste do Estado de São Paulo e tem uma 

área territorial, segundo o IBGE, de 305,69km2. As cidades limítrofes são as seguintes: 

Marmelópolis – MG, Passa Quatro – MG, Piquete – SP, Cachoeira Paulista – SP, 

Silveiras – SP e Lavrinhas – SP. 

Cruzeiro encontra-se a uma distância de 220 km da capital paulista; 

aproximadamente 2h30m, e o acesso se dá por meio da Rodovia Presidente Dutra e da 

SP-052. Fica também a 224 km da capital do Rio de Janeiro e ainda está a cerca das 

rodovias BR-459, SP-183 e a SP-058, que possibilitam o acesso às regiões vizinhas e às 

cidades de Marmelópolis e Passa Quatro em Minas Gerais. 
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Figura 2 – Mapa Região Cruzeiro 

 

 

A tabela a seguir traz os dados relevantes do Município de Cruzeiro com relação 

aos aspectos demográficos e territoriais. 

 

Tabela 2 – Dados Demográficos e Territoriais   

Variáveis Cruzeiro – SP 

População no último censo – 2010 77.039 

População Estimada – 2017 81.724 

Área (em Km2) – 2016 305,69 

Densidade Demográfica (habitantes/Km2) - 2010 252,01 

Distância da Capital do Estado de São Paulo 220 Km 

Distância da Capital do Estado do Rio de Janeiro 224 Km 

  Fonte: IBGE – CIDADES – elaborado pelos autores 

 

 

3.2. Dados Econômicos 

 

 

O município de Cruzeiro possui um PIB no valor de 2.141.387,67 (em mil reais 

correntes) e entre os sete municípios comparados é o 5º maior, como se vê na tabela 

abaixo. 
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Tabela 3 – Produto Interno Bruto (PIB) - 2014 

Municípios 

PIB (Em mil 

reais correntes) 

PIB per Capita (Em 

reais correntes) 

Participação no PIB do 

Estado (Em %) 

São Sebastião  5.254.868,87   R$ 66.186,40  0,282794 

Matão  3.266.004,10   R$ 41.747,14  0,175762 

Lins  3.238.808,24   R$ 44.332,01  0,174299 

Bebedouro  2.336.312,85   R$ 31.247,08  0,12573 

Cruzeiro  2.141.387,67   R$ 27.361,08  0,11524 

Campo Limpo 

Paulista  1.569.453,20   R$ 20.206,94  0,084461 

Ibiúna  1.438.502,51   R$ 19.622,45  0,077414 

Fonte: Fundação Seade - elaborado pelos autores. 

 

Outro ponto a ser destacado diz respeito ao valor adicionado. Nota-se que o 

carro chefe da economia no Município é a prestação de serviços com 62,41% do valor 

adicionado. Em segundo lugar vem a indústria com 37,18%, que embora seja a segunda 

fonte de riqueza em Cruzeiro, mostra-se 15,17% acima da média do Estado. 

 

Tabela 4 – Valor adicionado - 2014 

 

Valor % 

Valor Adicionado Total (Em mil reais correntes)  1.890.365,70  - 

Valor Adicionado da Agropecuária (Em mil reais 

correntes)  7.823,27  0,41 

Valor Adicionado na Indústria (Em mil reais correntes)  702.817,15  37,18 

Valor Adicionado dos Serviços (Em mil reais correntes)  1.179.725,28  62,41 

Valor Adicionado da Administração Pública (Em mil 

reais correntes)  263.894,18  13,96 

Fonte: Fundação Seade - elaborado pelos autores. 

 

Segundo o IBGE, Cruzeiro tem 1.977 empresas atuantes, empregando 20.598 

pessoas, com remuneração média de 3 salários mínimos. 
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3.3. Indicadores Sociais 

 

 

 A partir deste momento iremos fazer uma análise de dois índices sociais, a saber: 

Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS e o Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social – IPVS. 

 

O Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS, criado pela parceria entre 

a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e a Fundação Seade, analisa os dados 

de todos os municípios do Estado de São Paulo sob o ângulo da renda, longevidade e 

escolaridade, conforme o IDHM, mas utilizando-se de fontes alternativas de dados, pois 

“a necessidade de atualização periódica dos indicadores impôs limites à utilização do 

Censo Demográfico como fonte primária de informação, já que este levantamento 

ocorre a cada dez anos”3. Também, é impossível aproveitar os dados oriundos de 

levantamentos amostrais, pois estes não permitem a desagregação para cada uma das 

645 cidades paulistas. 

Portanto, considerando os fatores da periodicidade e abrangência, as fontes 

diversas de análises escolhidas são:  

 

Para o Indicador de riqueza municipal: registros administrativos 

fornecidos anualmente pelas Secretarias de Estado dos Negócios da 

Fazenda e da Energia do Estado de São Paulo e pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego; para o Indicador de longevidade: projeções 

populacionais e dados do Registro Civil, produzidos anualmente pela 

Fundação Seade; e para o Indicador de escolaridade: dados 

provenientes do Censo Escolar e do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb), publicados pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão ligado ao Ministério 

da Educação (MEC)4.  

 

 O índice em comento é medido em uma escala de 0 a 100, conforme 

demonstrado na tabela abaixo. 

 

                                                 
3 http://indices-ilp.al.sp.gov.br/view/pdf/iprs/metodologia.pdf - pg.6. 
4 http://indices-ilp.al.sp.gov.br/view/pdf/iprs/metodologia.pdf - pg.7. 

http://indices-ilp.al.sp.gov.br/view/pdf/iprs/metodologia.pdf
http://indices-ilp.al.sp.gov.br/view/pdf/iprs/metodologia.pdf
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Tabela 5 - IPRS 

Categoria Riqueza Longevidade Escolaridade 

Baixa Até 40 Até 66 Até 53 

Média - 67 a 69 54 a 56 

Alta 41 e mais 70 e mais 57 e mais 

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Responsabilidade Social (elaboração dos autores). 

 

A partir da pontuação obtida o município fará parte de um dos 5 grupos 

estabelecidos pelo IPRS, conforme expresso na figura 3. 

Figura 3 – Mapa Estado de São Paulo - IPRS 

 

 

Observa-se que Cruzeiro faz parte do grupo 2 que tem como característica índice 

de riqueza alta, embora abaixo da média do Estado, e indicadores sociais insatisfatórios. 

Nota-se, ainda que dentre os municípios escolhidos para comparação, o Município de 

Cruzeiro tem o pior índice na dimensão riqueza (167º ranking) e o 2º pior nas 

dimensões longevidade (559º ranking) e escolaridade (549º ranking). 
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Tabela 6 – Comparativo do IPRS - 2014 

IPRS Bebedouro 

Campo 

Limpo 

Paulista Cruzeiro Ibiúna Lins Matão 

São 

Sebastião 

Total do 

Estado 

de São 

Paulo 

Dimensão Riqueza 42 43 42 48 43 45 57 47 

Dimensão 

Longevidade 65 69 61 60 67 68 67 70 

Dimensão 

Escolaridade 57 56 50 53 49 65 53 54 

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Responsabilidade Social (elaboração dos autores). 

 

 Segundo as análises realizadas pela Fundação Seade, “o município teve seus 

indicadores agregados de longevidade e escolaridade decrescentes”5 se comparado com 

os anos anteriores e ficando abaixo da média do Estado. Por outro lado, o estudo de 

2014 demonstrou que o município conseguiu seu melhor desempenho na dimensão 

riqueza. 

 

Gráfico 1 - Índice Paulista de Responsabilidade Social 

 

Fonte: Fundação Seade - elaboração dos autores. 

                                                 
5 http://www.iprs.seade.gov.br/iprs2016/view/pdf/iprs/mun3513405.pdf  
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O segundo índice que iremos abordar é o de Vulnerabilidade Social – IPVS que 

consiste na análise de aspectos socioeconômicos e demográficos (exemplos: renda 

domiciliar per capita, porcentagem de crianças de 0 a 5 anos de idades, etc.) para 

estabelecer regiões de vulnerabilidade social no Estado e municípios.  

Este índice é separado em 7 grupos, vejamos: Grupo 1 – Baixíssima 

Vulnerabilidade; Grupo 2 – Vulnerabilidade Muito Baixa; Grupo 3 – Vulnerabilidade 

Baixa; Grupo 4 – Vulnerabilidade Média (urbanos); Grupo 5 – Vulnerabilidade Alta 

(urbanos); Grupo 6 – Vulnerabilidade Muito Alta (aglomerados subnormais urbanos) e 

Grupo 7 – Vulnerabilidade Alta (rurais).  

Cruzeiro, conforme demonstra tabela abaixo, tem 40,2% da população vivendo 

em áreas de muito baixa e baixa vulnerabilidade (grupos 2 e 3), 45% em áreas de média 

vulnerabilidade (grupo 4) e por fim, 14,8% vivem em localidades de alta 

vulnerabilidade rurais e urbanas (grupo 5 e 7). Vale destacar que a cidade não tem 

nenhuma área considerada de baixíssima ou muito alta vulnerabilidade.  

 O mapa abaixo mostra a localização de cada grupo de vulnerabilidade.  

 

Figura 4 – Localização dos grupos de vulnerabilidade 

 

Fonte: Fundação Seade. http://www.iprs.seade.gov.br/ipvs2010/view/index.php# 
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Tabela 7 – IPVS – Município de Cruzeiro 

 

Quantidades 

de Pessoas* 
% população 

Rendimento 

nominal médio 

dos domicílios 

% Domicílios com 

renda per capita de 

até meio salário 

mínimo 

Grupo 2 23.190 30,3 R$3.041 10,5% 

Grupo 3 7.585 9,9 R$2.482 14,5% 

Grupo 4 34.520 45 R$1.660 25,1% 

Grupo 5 10.267 13,4 R$1.455 31,8% 

Grupo 7 1.096 1,4 R$1.344 39,3% 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade - elaboração dos autores. 

Nota: Foram excluídos os setores censitários com menos de 50 domicílios particulares permanentes. 
*a população base para esta tabela é a de 2010, ano do último censo e estudo realizado. 
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4. A Prefeitura do Município de Cruzeiro 
 

 

4.1. Gestão 2013-2016 

 

 

Nas eleições de 2012 a prefeita Ana Karin Dias de Almeida Andrade, do Partido 

da República – PR, foi reeleita com 56,45% dos votos válidos, que significa 22.559 

votos. Todavia, este segundo mandato foi muito turbulento, pois a prefeita Ana Karin 

teve por duas vezes seu mandato cassado no 1º semestre de 2014. 

Os 10 vereadores que compunham a Câmara votaram a favor da cassação da 

prefeita, mostrando com isso que não existia mais a sustentação política para a 

sequência do mandato. 

As alegações dos nobres edis eram de que a Prefeita não respondia aos 

requerimentos legislativos no prazo previsto em lei e, também, que havia realizado 

contratação de uma organização social - OS para execução de programa de saúde, mas 

esta instituição não prestou contas dos recursos repassados pelo Poder Executivo.    

A partir deste momento o Município viveu várias intercorrências, pois durante 

os anos seguintes deste mandato foi travada na cidade uma grande batalha jurídica e 

política. 

A prefeita foi afastada por mais de um ano entre os meses de julho de 2014 e 

outubro de 2015. Durante esse período, o vice-prefeito Rafic Simão, do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, assumiu a Prefeitura Municipal.  

Com a volta da prefeita da prefeita Ana Karin no final de 2015, o vice-prefeito 

ingressou com recurso no Tribunal de Justiça para afastar novamente a mandatária, pois 

a decisão que a levou à prefeitura novamente tinha invalidado apenas a cassação do 

mandato pelo atraso das respostas de requerimento. Assim, a cassação que se deu pela 

denúncia de irregularidades no contrato com a OS ainda estava em vigor.  

A alegação feita pelo vice Rafic foi deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado 

no final de 2016, levando-o novamente para posição mais alta do Executivo no dia 29 

de novembro de 2016, ou seja, aproximadamente um mês apenas antes do término do 

mandato 2013-2016. 
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Contudo, neste pequeno período em que Rafic ocupou novamente a posição de 

prefeito, ele publicou um decreto de calamidade financeira (em anexo), tendo em vista 

ter encontrado  

uma dívida que atinge números elevados e que perante a atual 

arrecadação, torna-se praticamente impagável em curto prazo. 

A atual gestão afirma que não encontrou recursos financeiros 

em caixa nem mesmo previsão para o pagamento do 13º 

salário do funcionalismo, bem como o pagamento de dois 

meses de vale alimentação que não foram pagos pela ex-

prefeita6. 

 

Em reunião realizada com o Secretário de Desenvolvimento Sustentável e 

Turismo, Emerson Goulart Caetano de Souza, com o Secretário de Planejamento 

Urbano e Obras, Rodolfo Monteiro Scamilla, e com a Secretária de Finanças, Elaine 

Silva Oliveira eles informaram que esta disputa de poder nos últimos quatro anos 

atrapalhou significativamente o progresso do Município. 

Além disso, de acordo com o atual prefeito Thales Gabriel Fonseca, do 

Solidariedade – SD, a “cidade vem sofrendo com as dívidas de FGTS e INSS a mais de 

30 anos”7. 

 

 

4.2. Gestão 2017-2020 

 

 

Thales, o atual prefeito, foi vereador de 2013 a 2016 e assumiu a presidência da 

Câmara de Cruzeiro no primeiro biênio (2013-2014). Foi eleito prefeito de Cruzeiro 

com 43,92% dos votos válidos, o que totaliza 17.211 votos. 

Interessante ressaltar que todos os vereadores eleitos para o mandato 2017-2020 

fizeram parte do grupo do prefeito eleito, tendo teoricamente apenas apoiadores 

(situação) na edilidade. 

O atual alcaide entende que “o governo não vive sem a união da parte técnica e 

a parte política”. Por isso, se preocupou em nomear pessoas qualificadas tecnicamente 

para fazer a cidade de Cruzeiro voltar para os trilhos do progresso. 

                                                 
6 http://www.cruzeiro.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2354:prefeito-de-
cruzeiro-decreta-calamidade-financeira-na-cidade&catid=86:noticias 
7 https://www.youtube.com/watch?v=A-Nt3smY514  
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Elaine Oliveira, atual secretária de finanças, diz que a maior preocupação da 

atual gestão é realizar uma auditoria profunda nas finanças do Município, pois os 

números das “despesas com as receitas não batem”. 

 

 

4.3. Análise da situação do Município 2013-2016 

 

 

O Município de Cruzeiro tem uma previsão de receita para o ano de 2017 de 

aproximadamente 170 milhões de reais. Em contrapartida, a dívida do Município gira 

em torno de 205 milhões de reais. 

De acordo com o relatório de instrução do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo (dezembro de 2016) a realização “da análise do comportamento das receitas, 

constatamos uma situação desfavorável, uma vez que ficou aquém da meta bimestral de 

arrecadação, demonstrando, portanto, descumprimento das Metas Fiscais”, conforme 

demonstra tabela 10 abaixo. 

 

Tabela 8 – Receita Total 2016 

Previsão de receitas acumulada até o 6º 

Bimestre de 2016 

R$ 169.277.909,16  

Realização acumulada até o 6º Bimestre de 

2016 – receitas correntes, capital e deduções 

R$ 166.231.004,34  

Variação R$ -3.046.904,82 -1,7999%  

 

Fonte: TCE – relatório de instrução 12/2016 (elaboração dos autores) 

 

 

Ademais, quanto às despesas, o TCE/SP também constatou desequilíbrio 

financeiro, senão vejamos: “da análise do comportamento das receitas arrecadadas e 

despesas liquidadas, observamos uma situação desfavorável em virtude da ocorrência de 

déficit, uma vez que ficou aquém da meta bimestral de arrecadação, demonstrando, 

portanto, desequilíbrio financeiro”, conforme demonstra tabela 11 abaixo. 
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Tabela 9 – Despesa Total 2016 

Receitas Realizadas até o 6º Bimestre 

de 2016: 

R$ 166.231.004,34  

Despesas Liquidadas até o 6º Bimestre 

de 2016: 

R$ 167.834.848,36  

Resultado da Execução Orçamentária: R$ -1.603.844,02 -0,9648% 

  Fonte: TCE – relatório de instrução 12/2016 

 

 Outro ponto frágil do Município de Cruzeiro é o excesso de despesa com 

pessoal, a folha de pagamento tem ultrapassado o limite estabelecido na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000. 

 

Comentando a Lei de Responsabilidade Fiscal, Bruno (2013) diz que: 

 

em relação aos Municípios brasileiros, em face da 

combinação do disposto no art.19, inc. III, com o art.20, inc. 

III, “a” e “b”, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, os 

limites para o dispêndio com pessoal foram estabelecidos em 

60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, 

repartindo entre Executivo e Legislativo, e ainda: reservando 

ao legislativo 6% (seis por cento); e para o Executivo o 

percentual máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento), 

abrangidas aqui as despesas de Administração Direta, das 

Autarquias, das Fundações, dos Fundos e das Empresas 

estatais dependentes. (BRUNO, 2013:165) 

 

 

Pelos dados coletados do TCE/SP nos últimos meses de 2016 fica demonstrado 

que Cruzeiro está acima deste limite faz algum tempo, conforme tabela 12:  

 

 

Tabela 10 – Gasto com pessoal 

Período Gastos RCL % Gasto % Legal Permitido 

12/2015  R$ 82.009.956,20  R$ 154.785.559,06  52,9830%  54,0000%  

4/2016  R$ 84.128.786,52  R$ 156.122.353,43  53,8864%  54,0000%  

8/2016  R$ 89.040.679,08  R$ 161.114.181,43  55,2656%  54,0000%  

12/2016  R$ 91.108.521,90 R$ 165.533.001,60  55,0395% 54,0000%  

 Fonte: TCE – relatório de instrução 12/20168  

 

                                                 
8 Os dados apresentam divergências em relação aos dados do Siconfi. 
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O Tribunal de Contas ressalta que: 

 

diante dos elementos apurados acima, verificamos que a 

despesa total com pessoal superou o limite previsto no art. 20, 

inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, sendo 

necessária a emissão de alerta ao Poder em tela, tendo em 

vista que o percentual apurado acima ultrapassou aquele 

previsto no art. 59, § 1º, inciso II, da Lei supracitada, estando 

sujeito às vedações previstas nos incisos I a V do parágrafo 

único do art. 22 da Lei já mencionada. Esclareça-se que o 

percentual encontrava-se no quadrimestre anterior acima do 

limite legal e que foi efetuada a recondução em percentual 

abaixo do exigido no art. 23 da LRF, ficando sujeito às 

vedações impostas no seu §3º9. 

 

Ademais, segundo os dados obtidos pelo Sistema de Informações Contábeis e 

Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI no primeiro quadrimestre de 2017 o 

Município gastou mais de 89 milhões de reais com pessoal, o que equivale a 61,99% da 

receita corrente líquida (R$143.618.169,85) estando ainda com o percentual muito 

acima do limite estabelecido pela LRF. Confirmando que o atual mandatário recebeu o 

Município numa situação muito delicada quanto às despesas com pessoal. 

Cruzeiro, segundo os dados obtidos no Perfil dos Municípios Brasileiros, IBGE 

– MUNIC (2015) tinha 2.760 servidores públicos, divididos na administração direta e 

indireta, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 11 – Quadro de Servidores Públicos do Município de Cruzeiro 

1 Unidades Quantidade 

1.1 Composição do quadro de pessoal da administração direta 

 1.1.1 Total de funcionários ativos da administração direta 2620 

1.1.1.1 Total de funcionários ativos da administração direta – Estatutários 0 

1.1.1.2 Total de funcionários ativos da administração direta – CLT 2012 

1.1.1.3 Total de funcionários ativos da administração direta - Somente comissionados 115 

1.1.1.4 Total de funcionários ativos da administração direta – Estagiários 85 

1.1.1.5 Total de funcionários ativos da administração direta - Sem vínculo permanente 408 

1.2 Composição do quadro de pessoal da administração indireta 

 1.2.1 Administração indireta – existência Sim 

1.2.2 Total de funcionários ativos da administração indireta 140 

1.2.2.1 Total de funcionários ativos da administração indireta – Estatutários 0 

                                                 
9 TCE - Relatório de Instrução 12/2016 – Município de Cruzeiro. 
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1.2.2.2 Total de funcionários ativos da administração indireta – CLT 132 

1.2.2.3 Total de funcionários ativos da administração indireta - Somente comissionados 8 

1.2.2.4 Total de funcionários ativos da administração indireta – Estagiários 0 

1.2.2.5 

Total de funcionários ativos da administração indireta - Sem vínculo 

permanente 0 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/cruzeiro/pesquisa/1/21682 

 

 Em comparação com os sete municípios escolhidos, percebemos que o número 

de servidores de Cruzeiro (2013-2015) é o terceiro maior em quantitativo e o maior 

percentual da despesa total com pessoal - DTP sobre a receita corrente líquida - RCL, 

demonstrando que o município está realmente em desequilíbrio na questão em análise.  

 

 

Tabela 12 – Comparação do número de servidores com os municípios semelhantes 

 

 

  

 Administração 

Direta e Indireta 

% 

pessoal 

Administração 

Direta e Indireta 

% 

pessoal 

Administração 

Direta e Indireta 

% 

pessoal 

  

2013 2013 2014 2014 2015 2015 

1 São Sebastião-SP 3.553 50,66% 3.593 48,81% 3.637 48,00% 

2 Bebedouro-SP 3.304 50,13% 3.143 51,42% 3.156 46,97% 

3 Cruzeiro-SP 2.808 26,19% 2.600 52,58% 2.760 52,98% 

4 

Campo Limpo 

Paulista-SP 2.347 53,28% 2.692 49,43% 2.325 52,67% 

5 Matão-SP 1.864 38,30% 2.007 39,94% 2.097 46,73% 

6 Ibiúna-SP 1.694 52,19% 3.563 47,26% 1.831 44,74% 

7 Lins-SP 1.822 43,94% 1.768 43,37% 1.487 42,13% 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br e Relatório de Gestão Fiscal – RGF do SICONFI - elaboração dos autores. 

  

 

Muito embora não exista ainda a compilação dos números de servidores no ano 

de 2016, temos abaixo um gráfico com a evolução dos percentuais da DTP sob a RCL 

nos quatro anos analisados neste trabalho, vejamos.  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/cruzeiro/pesquisa/1/21682
https://cidades.ibge.gov.br/
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Gráfico 2 – Evolução do percentual de gastos de pessoal dos municípios comparados 

 

 Fonte: gráfico elaborado pelos autores a partir dos dados do SICONFI. 

 

 Causa espanto o crescimento exacerbado da despesa com gasto de pessoal do 

Município de Cruzeiro entre os exercícios 2013/2014. Analisando os Relatórios de 

Gestão Fiscal - RGF percebe-se que o Município dispendeu em 2013 o valor de 

51.768.814,59 milhões de reais com pessoal. Todavia, deste total, 12.704.439,15 

milhões de reais não foram computados como despesas de pessoal. 

 Ressalta-se que há divergência no valor apresentado pelo Relatório de Instrução 

de dezembro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP, que 

apresenta o valor gasto com pessoal de 74.733.012,98 milhões de reais. Entretanto, 

estamos considerando o valor apresentado pelo município no RGF. 

 Em decorrência deste descompasso, decidiu-se por avaliar também a evolução 

dos gastos com pessoal nos exercícios de 2009 a 2012. 

 Realizada a análise, constata-se que o ano de 2013 foi uma exceção à regra, pois 

os gráficos abaixo demonstram que nos oito anos verificados o percentual e o valor 

nominal das despesas com pessoal ficaram muito além dos valores apurados no 

exercício de 2013. Portanto, pode-se considerar que o ano de 2013 é um outlier. 
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Gráfico 3 – Percentual de gasto com pessoal – Município de Cruzeiro 

 

Fonte: gráfico elaborado pelos autores a partir dos dados do SICONFI. 

 

Gráfico 4- Despesa líquida com pessoal – Município de Cruzeiro 

 

Fonte: gráfico elaborado pelos autores a partir dos dados do SICONFI. 

 

Em análise minuciosa do RGF de dezembro de 2013, nota-se que houve um 

valor muito elevado de “despesas não computadas por decorrência de decisão judicial 

de período anterior ao da apuração”, que perfaz no importe de R$12.704.439,15. 

Diante das informações fornecidas pela Prefeitura não foi possível verificar qual 

a origem desta dívida. Sabe-se apenas que tem relação com despesas de pessoal. 
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 Extrai-se também do gráfico 2, que o município de Cruzeiro, que até 2015  tinha 

o maior percentual de despesa com pessoal, acabou por ser ultrapassado minimamente 

pelo Município de Campo Limpo Paulista. 

Abaixo, apresenta-se mais um gráfico com objetivo de relacionar o crescimento 

das receitas frente às despesas de pessoal no mesmo período. 

 

Gráfico 5 – Percentual de crescimento das Receitas x Despesas de Pessoal (2014-2016) 

 

Fonte: gráfico elaborado pelos autores a partir dos dados do SICONFI (ano base 2013). 

 

 Da análise do presente gráfico depreende-se que o crescimento da despesa de 

pessoal foi praticamente o dobro da arrecadação no período. 

Contudo, conforme relatório encaminhado pelo atual Secretário de 

Administração, Danilo de Almeida Rezende, o número de servidores diminuiu entre 

2015 e 2017. Cruzeiro tem dois entes na administração indireta, o SAAE e a Escola 

Superior de Cruzeiro e hoje tem a seguinte composição de servidores: 

   

Tabela 13 – Servidores Públicos em 2017 

 Administração Direta SAAE ESC Total 

Quantidade de Servidores* 2.427 138 91 2.656 

fonte: relatório encaminhado pela Prefeitura – Sec. Administração - Danilo Almeida Rezende 

*efetivos, comissionados e temporários 
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Uma outra informação interessante é quanto aos riscos ambientais do trabalho -

RAT. A Lei Federal nº 8.212/91, em seu artigo 22, diz que “a contribuição a cargo da 

empresa, destinada à Seguridade Social,” para os benefícios financiados em decorrência 

dos riscos ambientais do trabalho - RAT, “sobre o total das remunerações pagas” tem 

três níveis, que variam de acordo com o risco (leve, médio e grave). 

No caso específico do Município de Cruzeiro, segundo informação da Secretaria 

Municipal de Administração o ente está enquadrado no risco mínimo (leve) do índice 

RAT (riscos ambientais do trabalho), o que traz o menor ônus aos cofres públicos e tem 

a maior quantidade de servidores lotados na secretaria de educação. 

Quanto ao regime jurídico dos servidores houve uma alteração no meio do 

corrente ano, passando do Regime Celetista para o Regime Estatutário, a partir de 01 de 

setembro de 2017. Ressalta-se que o regime da previdência continua o geral e de acordo 

com o secretário de administração, Danilo Rezende, não há intenção de alterá-lo. 

 Outra informação relevante é que 159 servidores foram admitidos antes da atual 

Constituição. 

  

4.4. Finanças Públicas 

 

 

4.4.1. Receitas 

 

 Com relação às receitas e despesas do Município, foi selecionado o último 

mandato (2013-2016) para a realização da análise do objeto deste trabalho – despesas. 

Todavia, não há como falar das despesas se não forem relacionadas minimamente com 

as receitas recebidas pelo município durante o período. 

 Na próxima tabela verifica-se ano a ano as receitas e despesas de Cruzeiro no 

período do último mandato do poder executivo: 

  

Tabela 14 – Histórico das Receitas e Despesas do Município 

Período Receita* Despesa 

2013 141.607.366,44 142.626.472,81 

2014 149.460.760,69 143.030.616,88 

2015 155.006.318,98 155.080.697,55 

2016 166.231.004,34 167.834.848,36 

*este valor se refere a somatória das receitas correntes e de capital, líquida das deduções. 
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 Verificamos que as receitas, durante o período de 2013-2016, cresceram 17,29% 

e que as despesas, no mesmo período, tiveram um crescimento minimamente superior 

totalizando o percentual de 17,67.  

 

Gráfico 6 - Receitas x Despesas - Cruzeiro 

 

*receitas correntes e de capital, computadas as deduções e despesas liquidadas 

 

Quanto às receitas, verificamos que Cruzeiro tem o segundo pior crescimento 

(17,39%) entre as cidades analisadas neste trabalho, estando à frente apenas de Campo 

Limpo Paulista, que teve o crescimento de 15,46%. O maior aumento foi do município 

de Bebedouro, com 59,78%, seguido de São Sebastião com 48,46%. Embora não seja o 

tema desta pesquisa, é certo que o Município deverá fazer um diagnóstico 

pormenorizado, pois certamente será necessária uma revisão no sistema de arrecadação. 

O gráfico abaixo mostra o percentual de crescimento da receita dos sete 

municípios entre os anos 2013-2016. 

 

R$141.61 

R$149.47 

R$155.01 

R$166.23 

R$142.63 R$143.03 

R$155.08 

R$167.83 

 R$125.00

 R$130.00

 R$135.00

 R$140.00

 R$145.00

 R$150.00

 R$155.00

 R$160.00

 R$165.00

 R$170.00

2013 2014 2105 2016

M
ill

io
n

s

Receitas Despesas



41 

 

 

 

Gráfico 7 - Receitas comparadas - Municípios 

 

Fonte: gráficos elaborados pelos autores a partir dos dados do SICONFI. 

 

 Além disso, constata-se que a inflação no período de 2014-2016 foi de 25,17% 

(IPCA/IBGE), portanto, observa-se, que Cruzeiro não teve um aumento real da receita 

no período mencionado. 

 

 

4.4.2. Despesas 

 

Um dado interessante sobre Cruzeiro é o fato de que o Munícipio teve o 

crescimento de suas despesas num percentual menor do que o índice inflacionário – 

IPCA/IBGE. As despesas cresceram 17,67% se compararmos as despesas finais de 2013 

com as despesas finais de 2016. A inflação acumulada nos anos de 2014 a 2016 é de 

25,17% (ano base 2013). Portanto, há uma diferença de 5,99% a menos que a inflação 

no período. 

Comparando com os municípios selecionados, Cruzeiro foi a única cidade a não 

ter o crescimento real de despesas, pois ficou abaixo da inflação acumulada no período. 

Vejamos no gráfico abaixo o crescimento real dos outros Municípios no período 

analisado. 

17.39%

59.78%

15.46%

38.87%

28.81%

21.94%

48.46%

CRUZEIRO BEBEDOURO CAMPO
LIMPO

PAULISTA

IBIUNA LINS MATÃO SÃO
SEBASTIÃO



42 

 

 

 

Gráfico 8 – Crescimento das despesas no período 2014-2016 

 

 Fonte: gráficos elaborados pelos autores a partir dos dados do SICONFI 

 

Constata-se que embora esteja em desequilíbrio financeiro e gastando mais do 

que arrecada, o Município não teve gastos exorbitantes ou fora da realidade durante este 

período. 

Podemos citar como exemplo as “outras despesas correntes” que tiveram um 

aumento de apenas 2,77% no período analisado e comparado com os municípios 

semelhantes vemos que este aumento é insignificante. 
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Gráfico 9 – Comparação do percentual de aumento das “outras despesas correntes” 

 

    Fonte: gráficos elaborados pelos autores a partir dos dados do SICONFI 

 

Vale lembrar que as “outras despesas correntes” incluem os seguintes itens: 

material de consumo, outros serviços de terceiros – pessoa física e jurídica, diária civil, 

serviços de consultoria, entre outros. 

Destes selecionamos dois itens para analisarmos e compararmos com os 

municípios selecionados. 

Nota-se que com relação ao item “material de consumo” o município de 

Cruzeiro teve um crescimento de 9,49%, o menor entre os sete municípios e ainda bem 

abaixo da inflação acumulada no período, portanto, não havendo aumento real nesta 

despesa, conforme demonstra o gráfico abaixo.  
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Gráfico 10 - Crescimento das Despesas - Material de Consumo 

 

       Fonte: gráficos elaborados pelos autores a partir dos dados do SICONFI 

 

Quanto ao serviço de terceiros – pessoa jurídica o município também se destaca 

positivamente em comparação com a inflação e com os municípios assemelhados, pois 

esta despesa cresceu apenas 5,99%, sendo o menor crescimento entre as cidades 

selecionadas e muito abaixo do índice inflacionário. 

 

Gráfico 11 - Comparação do percentual de aumento das “serviços de terceiros – 

pessoa jurídica” 

Fonte: gráficos elaborados pelos autores a partir dos dados do SICONFI 
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Com isso, percebemos e constatamos que o principal problema do Município é 

relacionado à folha de pagamento. Por exemplo, Cruzeiro teve neste mesmo período um 

aumento no valor nominal de 33,25% com gastos de pessoal e encargos sociais, 

passando de 78.610.155,36 milhões de reais em dezembro de 2013 para 104.750.618,12 

milhões de reais em dezembro de 2016. 

Na tabela e no gráfico abaixo verificamos o valor da despesa corrente da cidade 

e notamos que as despesas com pessoal vêm aumentando anualmente e as “outras 

despesas correntes” vêm percentualmente diminuindo. 

 

Tabela 15 – Despesas Correntes - Cruzeiro 

 

DESCRIÇÃO 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

Despesas Correntes 133.487.933,91 100 135.217.961,18 100 145.826.637,67 100 161.344.302,02 100 

Pessoal e Encargos 

Sociais 
78.610.155,36 58.89 83.695.562,92 61.9 90.985.568,39 61,3 104.750.618,12 64.92 

Juros e Encargos da 

Dívida 
6.483,27 0 139.914,07 0.1 27,46 0 201.440,49 0.12 

Outras Despesas 

Correntes 
54.871.295,28 41.11 51.382.484,19 38 57.752.041,18 38,6 56.392.243,41 34.95 

Fonte: tabela elaborada pelos autores a partir dos dados do SICONFI e dos balanços orçamentários encaminhados 

pelo Município. 

 

Gráfico 12 - Evolução das despesas de pessoal e encargos x outras despesas correntes 

 

Fonte: gráficos elaborados pelos autores a partir dos dados do SICONFI 
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5. Gestão do Gasto Público 
 

Antes da análise dos dados fáticos coletados para os fins desta pesquisa, 

imprescindível a revisão bibliográfica referente à gestão e busca da eficiência no gasto 

público, com vias a não só demonstrar a sua evolução na prática público-administrativa, 

mas, principalmente, compreender a sua devida aplicação atualmente. 

Para tanto, serão expostos breves apontamentos referentes ao orçamento público, 

à teoria da administração gerencial – ou ‘nova gestão pública’ – e foco particular na 

qualidade e eficiência no gasto público, visando expressar base teórica para 

enquadramento da situação fática existente no município de Cruzeiro. 

De fato, pressionado com o grande desafio de reestruturar o serviço público 

cruzeirense em um cenário com severíssimas restrições financeiras, o prefeito Thales 

Gabriel buscou se apoiar, desde o início de seu mandato, em orientações técnicas e 

decisões rápidas. Nesse esteio, a tônica deste trabalho: buscar reunir todas as 

informações hábeis a viabilizar despesas e investimentos equilibrados, e um custeio 

minorado da máquina pública sem abrir mão de um serviço público de qualidade. 

Diversas medidas administrativas poderiam ser recomendáveis para o caso; 

todavia, a premência do tempo e considerações políticas – necessariamente ponderáveis 

na gestão pública, sobretudo em municípios do porte de Cruzeiro – orientaram o 

direcionamento técnico. 

Como se verá adiante, a atuação do gestor público cruzeirense, conquanto 

desejável possa ser efetuada na totalidade dos elementos, será direcionada para a 

obtenção do maior resultado efetivo possível no menor tempo de atuação – na mesma 

linha do denominado “Princípio de Pareto”, aplicado em esforços de otimização de 

resultados –, sobretudo pela urgência de adoção de medidas eficazes e eficientes em 

face do grave cenário administrativo herdado. 

Com essa visão e essa opção de atuação, a prefeitura cruzeirense demonstrou 

interesse em buscar se alinhar a princípios de eficiência da Administração Gerencial, 

que podem ser sintetizados basicamente em: ação do Estado focada no cidadão; 

autonomia para alcance de resultados; flexibilização administrativa com aumento da 

accountability; e intensificação do uso da tecnologia da informação. 
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5.1 Orçamento Público 

 

 

5.1.1. Da criação e evolução histórica do conceito de orçamento público 

 

A ideia de orçamento público, plenamente desenvolvida, com exposição por 

parte do Chefe do Poder Executivo ao crivo do Poder Legislativo, surgiu na Inglaterra 

por volta do ano de 1822, fruto de reiterados embates entre a atuação dos monarcas e os 

interesses da burguesia, tendo em vista que estes se opunham ao poder de tributar 

daqueles, o qual, por vezes, beirava o ilimitado. (GIACOMONI, 2012) 

Embora haja um espectro de espécimes de orçamento, aponta Giacomini 

(2012:55), que se encontram, mesmo que cada um em seu determinado estágio de 

desenvolvimento e amadurecimento, sobre uma linha com ponto inicial e final, as quais 

representam, respectivamente, os conceitos de orçamento tradicional e orçamento 

moderno. 

Ao passo que o orçamento tradicional se limitava a mero controle político sobre 

a atuação executiva, buscando manter o equilíbrio financeiro e evitar ao máximo a 

expansão dos gastos; o moderno, deixando a neutralidade que o caracterizou nas fases 

do laissez-faire, passando a intervir como corretor de distorções do sistema econômico e 

como propulsor de programas de desenvolvimento, passou a se constituir, cada vez 

mais, em instrumento de administração, refletindo não só a situação atual do respectivo 

ente, mas também o planejamento do programa a ser executado no exercício seguinte e 

as formas de seu financiamento. (GIACOMONI, 2012:57) 

Perceptível essa mudança de paradigma nos dizeres do Presidente William 

Howard Taft, em mensagem ao Congresso em 1912: 

 

Desejamos economia e eficiência; desejamos poupar, e poupar com um 

objetivo. Desejamos economizar dinheiro para habilitar o governo a 

desenvolver projetos benéficos, os quais estamos impedidos de executar, pois 

não podemos aumentar as despesas. (GIACOMONI, 2012:57) 
 

No Brasil, Afonso da Silva (2005), aponta que o “orçamento clássico, cuja 

origem se identifica com a das instituições democráticas representativas, era uma tela de 

previsão das receitas e autorização das despesas públicas, classificadas estas por objeto, 

sem se cogitar das necessidades reais da administração e da população, nem dos 

objetivos econômico-sociais a atingir com sua execução”. (Afonso da Silva, 2005:1) 



48 

 

 

 

Afirma, ainda, que “deixando sua posição de neutralidade em face da economia, 

as finanças públicas se transformaram em elementos ativos de interferência nas relações 

de ordem econômica e social. O orçamento, então, como instrumento básico da 

atividade financeira do Estado, teria que assumir novas funções, para exercer 

finalidades de política fiscal de relevo nos momentos de depressão ou de prosperidade 

econômica”. (Afonso da Silva, 2005:3) 

Tal evolução fez com que o orçamento público deixasse de ser mero instrumento 

fiscal, ou seja, de simples abastecimento dos cofres públicos, para se dotar de função 

extrafiscal, buscando a conformação de comportamentos, pressionar certas condutas e 

encaminhar determinadas soluções. (OLIVEIRA, 2013:405).  

Nessa toada, conclui Oliveira (2013) que “o orçamento de resultado (ou de 

desempenho) aponta interessante questionamento sobre o orçamento clássico. Não é, no 

entanto, a solução para problemas que se enfrentam na aplicação das despesas 

orçamentárias. É mais um instrumento colocado nas mãos dos agentes públicos para que 

possam desempenhar bem a função pública”. 

 

 

5.2. Panorama atual do orçamento público no Brasil 

 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o orçamento público no âmbito 

dos entes da Federação está organizado em três peças distintas, o Plano Plurianual, a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. 

Tais instrumentos funcionam em sintonia, sendo o primeiro relativo ao 

planejamento das atividades governamentais; o segundo, que compreende as metas e 

prioridades para o próximo exercício, orientando a elaboração da Lei Orçamentária 

Anual; e o terceiro, que determina o orçamento fiscal, compreendendo as receitas e 

despesas de todos os poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e 

indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

Outro marco importante na legislação orçamentária é a Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que, 

preenchendo um vácuo institucional e dando eficácia a vários dispositivos da 

Constituição Federal, sendo que especialmente os artigos 163 e 169, houve por retomar 

a discussão sobre a importância do planejamento no contexto da Administração Pública. 
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Frisa-se que a LRF vai além de estabelecer normas que privilegiam o planejamento, vez 

que dita também regras sobre o controle de recursos para as ações governamentais, o 

equilíbrio entre receita e despesa, a transparência da gestão fiscal e a responsabilidade 

dos dirigentes pelo não cumprimento de seus preceitos. (MATIAS-PEREIRA, 

2012:298) 

As definições de “receitas” e “despesas” são encontradas na Lei nº 4.320/64, a 

qual, embora se trate de Lei Ordinária, fora em partes recepcionada pela CF/88 como 

Lei Complementar, tendo em vista as disposições do artigo 165, § 9º do texto 

constitucional, que determina que lei de tal natureza, complementar, disporá sobre o 

“exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano 

plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual, cabendo-lhe 

também “estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta 

e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. 

As receitas são classificadas em receitas correntes e de capital, sendo que as 

primeiras são constituídas de tributos, alcançando as contribuições e as patrimoniais 

(agropecuária, industrial, serviços e financeiros, recebidos de outras pessoas de direito 

público ou privado, quando destinadas a atender as despesas correntes), ao passo que as 

de capital proveem da realização de recursos financeiros oriundos de dívidas, conversão 

em espécie de bens e direitos, recursos transferidos de outras pessoas de direito público 

ou privado, destinados a atender despesas de tal ordem. (OLIVEIRA, 2013:473) 

Por sua vez, as despesas, que representam as saídas de recursos públicos, são 

classificadas em correntes (custeio e transferências correntes) e de capital 

(investimentos, inversões financeiras, transferências de capital). As de custeio são 

dotações para manutenção de serviços existentes e as “destinadas a atender a obras de 

conservação e adaptação de bens imóveis”. (OLIVEIRA, 2013:473) 

 Já as transferências correntes implicam passagem de recursos de uma para outra 

pessoa jurídica, ao passo que as despesas de capital englobam os investimentos, as 

inversões financeiras e as transferências de capital. 

Por fim, conveniente comentar que desde 2001, sob determinação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, toda despesa pública prevista no orçamento anual deve estar 

coerente com os vetores do Plano Plurianual – PPA e com as diretrizes da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO, visando a um quadro de maior controle e 

previsibilidade de receitas e despesas, e, por conseguinte, a uma maior eficiência na 

gestão pública. 
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5.3 Princípios da Administração Gerencial 

 

 

A gênese da Administração Gerencial advém da expressão “Nova Gestão 

Pública”, originalmente criada pelo Conselheiro de Estado e ex-diretor-geral do serviço 

público francês Michel MASSENET, na obra La Nouvelle Gestion Publique: pour un 

Etat sans Burocratie, de 1975. Ali, Massenet teceu críticas ao sistema burocrático, 

corrente na Administração Pública da época. Posteriormente, Christopher HOOD, em 

1991, desenvolveu o tema e a teoria no artigo A public management for all seasons?. 

A teoria desenvolvida e denominada Nova Gestão Pública (NGP), também 

chamada de “gerencialismo, novo gerencialismo, nova gerência pública ou gerência 

baseada no desempenho”, é conhecida em outros idiomas por New Public Management 

(NPM) e Nueva Gerencia Pública ou Nueva Gestión Pública (NGP) ou, ainda, Nuevo 

Manejo Público (NMP). Luiz Carlos BRESSER PEREIRA adota a expressão 

“Administração Gerencial”, que também é adotada neste trabalho (2000, p.58). 

Tendo despontado nos anos 80, inicialmente na Inglaterra, com Thatcher, 

Estados Unidos, com Carter/Reagan, Austrália e Nova Zelândia, a Administração 

Gerencial teve – e tem – grande influência em um sem-número de países ocidentais, 

propondo, em síntese, o uso de ideias e ferramentas gerenciais advindas do setor 

privado, visando, sobretudo, à eficiência e o alto desempenho das atividades públicas. 

Pressionado com o grande desafio de reestruturar o serviço público cruzeirense 

em um cenário com severíssimas restrições financeiras, o prefeito Thales Gabriel 

buscou se apoiar, desde o início de seu mandato, em orientações técnicas e decisões 

rápidas. Nesse esteio, a tônica deste trabalho: buscar reunir todas as informações hábeis 

a viabilizar, investimentos equilibrados/ponderados/parcimoniosos, e um custeio 

minorado da máquina pública sem abrir mão de um serviço público de qualidade. 

Diversas medidas administrativas poderiam ser recomendáveis para o caso; 

todavia, a premência do tempo e considerações políticas – necessariamente ponderáveis 

na gestão pública, sobretudo em municípios do porte de Cruzeiro – orientaram o 

direcionamento técnico. 

Como se verá adiante, a atuação do gestor público cruzeirense, conquanto 

desejável possa ser efetuada na totalidade dos elementos, será direcionada para a 

obtenção do maior resultado efetivo possível no menor tempo de atuação – na mesma 

linha do denominado “Princípio de Pareto”, aplicado em esforços de otimização de 
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resultados –, sobretudo pela urgência de adoção de medidas eficazes e eficientes em 

face do grave cenário administrativo herdado. 

Com essa visão e essa opção de atuação, a prefeitura cruzeirense demonstrou 

buscar se alinhar aos princípios da Administração Gerencial, que podem ser sintetizados 

basicamente em: ação do Estado focada no cidadão; autonomia para alcance de 

resultados; flexibilização administrativa com aumento da accountability; e 

intensificação do uso da tecnologia da informação. 

A esse propósito, convém contextualizar e tecer apontamentos acerca da Teoria 

da Administração Gerencial, e cotejar sua aplicação na atual fase de gestão do 

município de Cruzeiro. 

 

 

5.3.1. Evolução histórica da Administração Pública 

 

 

Compreendida como o corpo funcional hábil a materializar as orientações 

políticas do governante, a Administração Pública teve evolução paralela ao 

desenvolvimento dos Estados e às atividades por estes prestadas à população. Quanto 

maior e mais complexa a demanda pelos serviços públicos, maior desenvolvimento da 

Administração Pública se perfez necessário. 

Com o desenvolvimento de núcleos urbanos e certas atividades comerciais a 

partir da Idade Média, foi-se pouco a pouco enfraquecendo o poder dos senhores 

feudais, donos das terras, e ampliando-se a influência da burguesia mercante, que 

procurou incentivar a ideia de um poder central que viabilizasse a expansão comercial 

por intermédio de unidade política, uniformidade de legislações e moedas, pesos e 

medidas. 

A busca pela unidade promoveu a formação de um Estado forte – e, à frente, 

absoluto –, hábil a fomentar o comércio e a riqueza e, com a tributação sobre essa 

mesma riqueza, se retroalimentar e se fortalecer. Essa lógica deu origem aos vários 

reinos europeus, notadamente França, Inglaterra e Espanha – Alemanha e Itália, por 

força de questões políticas regionais, mantiveram-se fragmentadas até meados do século 

XIX – que pouco a pouco organizaram eficientes sistemas militares e tributários, base 

garantidora da nobreza e do clero, bem como da burguesia e suas atividades sobretudo 

comerciais. 
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A partir do século XVIII, os Estados absolutistas foram superados em 

movimentos revolucionários diversos, onde se buscavam definir e assegurar direitos 

civis mínimos à população, protegendo-a dos governantes inescrupulosos e do Estado 

opressor. 

Sem embargo, o Estado moderno moldado como tal, justificava-se para 

essencialmente garantir a segurança da população. A partir do século XVIII, quando por 

consequência da Revolução Francesa, foram definidos os direitos civis, incorporados 

posteriormente às Constituições, mas principalmente a partir do século XIX, quando 

foram definidos direitos sociais, a administração pública teve de se adequar às 

demandas que de imediato se formavam sob a denominação de Welfare State, o Bem-

Estar Social. 

De Estados absolutistas, lastreados no patrimonialismo e identidade com o 

próprio governante – o Estado era propriedade do rei –, para estados liberais e 

burocráticos, assentados na garantia de direitos e separação entre o patrimônio público e 

o privado. De estados governados por membros escolhidos por influências e tradições 

para Estados democráticos, governados por pares escolhidos em voto. 

Com a chegada do século XX, a administração pública ganhou os contornos 

burocráticos weberianos, com inspiração e reflexos nas teorias de Taylor e Fayol, 

buscando a concepção de um Estado impessoal, racional-legal. A esse respeito, Bresser-

Pereira (1996) ensina: 

 

A administração burocrática clássica, baseada nos princípios 

da administração do exército prussiano, foi implantada nos 

principais países europeus no final do século passado; nos 

Estados Unidos, no começo deste século; no Brasil, e 1936, 

com a reformas administrativa promovida por Maurício 

Nabuco e Luís Simões Lopes. É a burocracia que Max Weber 

descreveu, baseada no princípio do mérito 

profissional.(BRESSER-PEREIRA, 1996:47)  

 

Mais adiante, em meados do século XX por força de uma ampliação da 

percepção social sobre o locus das relações humanas, surge uma nova frente de desafio: 

o patrimônio público, a ser igualmente protegido e gerido pela administração pública. O 

mestre Bresser-Pereira (1998) expõe:  

 

À medida que a proteção aos direitos públicos passava a ser 

dominante em todo o mundo, foi-se tornando cada vez mais 

claro que era preciso refundar a república, que a reforma do 

Estado ganhava nova prioridade, que a democracia e a 
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administração pública burocrática – as duas instituições 

criadas para proteger o patrimônio público – precisavam 

mudar: a democracia devia ser aprimorada para se tornar 

mais participativa ou mais direta, e a administração pública 

burocrática devia ser substituída por uma administração 

pública gerencial. (BRESSER-PEREIRA, 1998:25) 

 

Desse modo, o liberal “Estado mínimo” foi sendo substituído por um novo 

padrão onde as diversas e crescentes funções sociais (educação, saúde, cultura etc.) e 

econômicas (finanças, moeda, infraestrutura, serviços públicos diversos etc.) o levaram 

a ter de se adequar para suportá-las e garantir o estado de bem-estar social. A burocracia 

estatal de outrora começou a dar espaço à ideia da nova gestão pública, a administração 

pública gerencial. Um padrão marcado essencialmente pela eficiência do Estado, 

buscando atender a um número progressivo de usuários e de novos serviços, porém 

sujeito a uma limitação orçamentária, exigindo capacidade de decisão e de gestão. Na 

lição de Bresser-Pereira (1998),  

 

 

Aos poucos foram se delineando os contornos da nova 

administração pública: a) descentralização do ponto de vista 

político, transferindo-se recursos e atribuições para os níveis 

políticos regionais e locais; b) descentralização 

administrativa, através da delegação de autoridade aos 

administradores públicos, transformados em gerentes cada 

vez mais autônomos; c) organizações com poucos níveis 

hierárquicos ao invés de piramidais; d) pressuposto da 

confiança limitada e não da desconfiança total; e) controle a 

posteriori, ao invés do controle rígido, passo a passo, dos 

processos administrativos; e f) administração voltada para o 

atendimento do cidadão, ao invés de autorreferida. 

(BRESSER-PEREIRA, 1998:242) 

 

 

5.3.2. Da Administração Pública Gerencial 

 

 

Conforme destaca Abrucio (1997), os novos paradigmas efetivamente 

começaram a brotar com a crise do petróleo do início dos anos 70, como natural 

necessidade de revisão da estrutura, dos custos e dos investimentos necessários pelo 

Estado, que desaguou em profunda crise econômica – encerrando a “fase de ouro” do 

pós-guerra –, advindo como uma das consequências dessa retração o desequilíbrio 

fiscal, criando imensos déficits para a maioria dos Estados, e dificuldades extremas aos 

governos. 
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Sem embargo, se pode facilmente deduzir as situações de caos na 

governabilidade dos Estados, com a redução drástica da atividade econômica e crise 

fiscal, por um lado, e todos os novos serviços e as habituais exigências da sociedade 

moderna, por outro. Urgiam reformas no aparelho do Estado, de modo a torná-lo mais 

adequado à novel situação.  

O despontar de novos parâmetros em tecnologias de comunicação e de 

informação – sobretudo satélites e a informática –, associados a novas técnicas de 

produção e pela globalização, avultou a tendência para a reforma do Estado, no sentido 

deste ter de acompanhar tais inovações. Essa propensão trouxe, também, a constatação 

de que o novo mercado despontava em supremacia ao Estado, superando-o em 

capacidade. 

O mesmo autor aponta que o novo modelo de administração pública – ou de 

Estado, a rigor – adveio desse caos narrado, ocorrente sobretudo em três vertentes 

principais: a vertente administrativa, emperrada pelo sistema burocrático; a vertente 

social, com sistemas altamente excludentes nos países pobres e insustentáveis nos 

países ricos; e a vertente econômica, moto do sistema, encontrando nas regulações 

estatais barreiras para seu desenvolvimento. Para solução, entendeu-se adequado 

redefinir o papel do Estado na economia e a redução das despesas de cunho social, além 

da adoção de novos padrões de gestão, emprestados da administração de empresas, 

notadamente sob os conceitos de ampliação da produtividade e obtenção de eficiência – 

o denominado managerialism. 

Managerialism, ou “modelo gerencial puro”, na lição de Abrucio (1997), é o 

modelo no qual os valores econômicos deveriam predominar sobre os demais. Daí, a 

incessante busca de corte de custos, de ampliação da produtividade e da eficiência, a 

superação da rigidez e da centralização burocrática weberianas. Esse modelo, contudo, 

sofreu pesadas críticas em face das pesadas restrições sociais – e mesmo democráticas – 

que advieram, pois, como salientado por Abrucio (1997), essa visão focada apenas na 

eficiência desvia da óptica na qual se encontram outros valores fundamentais para a 

administração pública. 

No mesmo sentido, Gomes (2009) destaca: 

 

Presente na retórica dos movimentos pela reforma do Estado, 

que se iniciam na década de 80 nos países anglo-saxões, 

particularmente nos EUA de Reagan e na Inglaterra de 

Thatcher, mas que se propagam para outros países, inclusive 

o Brasil a partir dos anos 90, a busca de maior eficiência da 
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Administração Pública é um dos temas cruciais. Se em sua 

perspectiva inicial, estas reformas propunham o Estado 

mínimo, transferindo grande parte da prestação dos serviços 

públicos ao mercado sob o argumento de que a alocação dos 

bens seria nele muito mais eficiente, movimentos posteriores 

passaram a defender a sua reconstrução, em busca de um 

tamanho adequado e eficiente de Estado. (GOMES, 2009:11) 

 

De fato, na Inglaterra, berço da Nova Gestão Pública, esse modelo buscou 

evoluir, agregando em si a noção de clientes – ou consumidores – dos serviços 

prestados pelo Estado, sem deixar de lado as questões da eficiência e da economicidade. 

Esse modelo evoluído, denominado consumerism, buscou atenuar o impacto causado 

pelo “modelo gerencial puro”, este muito mais afeto à administração empresarial do que 

à administração pública. 

O consumerism, cujo objetivo era introduzir a perspectiva de qualidade na 

administração pública com o fito de viabilizar o acompanhamento dos serviços públicos 

pela sociedade, se utilizou basicamente de delegação e descentralização política, 

contratualização e incentivo à competição, pautando-se por enfatizar elementos de 

racionalização e maximização da eficiência à gestão pública. 

Tratou-se de importante passo, consistindo a descentralização e delegação 

política em transmissão de poderes e autoridade para que os órgãos de interface com a 

sociedade tivessem autonomia para decisão; a contratualização, um mecanismo de 

formalização de objetivos e metas, tanto entre os órgãos públicos quanto entre estes e as 

empresas e entidades do terceiro setor. Por fim, a aludida competição, interessante 

medida cuja finalidade foi estimular que órgãos públicos se esforçassem entre si a 

prover o melhor serviço público ao cidadão, além de evitar a exclusividade a cada um. 

Exemplo dessa competição se verificou particularmente no provimento de serviços 

médicos, onde os cidadãos, após cumprimento de certas rotinas, podem se dirigir a 

qualquer dos “postos de saúde” do National Health Service – NHS, e estes, por sua vez, 

buscam atender a um maior número de “consumidores” para justificar sua própria 

utilidade e existência (postos com pior desempenho quantitativo e qualitativo acabam 

por sofrer penalidades como cortes de orçamento e até seu próprio fechamento). 

Dentro dessa linha da competição entre órgãos públicos, estabelecendo uma 

relação lógica entre a competitividade e o aumento da qualidade dos serviços públicos, 

Abrucio (1998) explica ter sido criado no sistema inglês, 
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baseado no princípio de que os serviços públicos devem estar 

mais direcionados às necessidades definidas pelo público 

diretamente afetado, o Citizen’s Chart, que consiste na 

implantação de programas de avaliação de desempenho 

organizacional de acordo com dados recolhidos junto aos 

consumidores. (ABRUCIO, 1998:186)  

 

Esse modelo, conquanto refletindo avanço em relação ao managerialism, não 

deixou de sofrer críticas. A mais frequente adveio da denominação de consumidor dos 

serviços públicos, uma vez que há várias e severas distinções conceituais entre um 

consumidor de serviços públicos e um consumidor de bens e serviços de mercado, tanto 

pela natureza das relações jurídicas quanto pela compulsoriedade que advém para o uso 

de determinados serviços públicos.  

Ademais, tomando por base o incentivo à competição, retro referida, a 

possibilidade de se criarem grupos de consumidores, com o consequente fortalecimento 

de sua capacidade de pressão e exigência, traria à baila a condição de “consumidores 

preferenciais”, desequilibrando noções de igualdade na prestação de serviços públicos. 

Desse modo, ao caso, em vez de ‘consumidor’, percebeu-se restar mais 

adequada a denominação ‘cidadão’, conceito mais amplo que, inclusive, abrange a 

corresponsabilidade do próprio cidadão para o sucesso na prestação dos serviços 

públicos, uma vez que a cidadania exige participação ativa em direitos e deveres. 

Noutra mão, embora o consumerism evidentemente tenha tido lastro em 

desejáveis valores gerenciais como eficiência, planejamento, qualidade etc., acabou por 

receber críticas por conta de certos hiatos em sua formulação, notadamente os valores 

intangíveis de cunho democrático. De fato, um modelo de serviço público, além de ser 

desejável que observe valores gerenciais para o provimento de serviços adequados com 

a menor oneração possível aos cofres públicos, deve também observar o conjunto de 

ideais propostos à sociedade, via de regra declinados na Constituição do país – no caso 

inglês, uma Constituição consuetudinária, não escrita. Assim, valores como justiça 

social, isonomia, participação e controle popular, além da própria democracia, também 

devem se verificar presentes no provimento dos serviços públicos, de modo a refletir o 

modo de ser e agir, a própria identidade nacional. 

Nessa linha de raciocínio, evoluindo mais uma vez e abarcando os modernos 

valores gerenciais e os nacionais valores constitucionais, foi criado no seio inglês uma 

tendência denominada Public Service Orientation (PSO), que destaca os conceitos de 

accountability e de participação dos cidadãos. Abrucio (1997) detalha: 
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É a partir do conceito de esfera pública (domain public) que 

se estrutura o conjunto de ideias da public service orientation. 

Esfera pública vista como local de aprendizagem social. Isto 

é, a esfera pública não é só o locus por excelência da 

participação dos cidadãos, mas sobretudo onde os cidadãos 

aprendem como o debate público.O conceito de esfera 

pública como locus de transparência e de aprendizado 

organizacional deve estar presente na atuação da burocracia, 

sobretudo quando da formulação das políticas públicas. O 

planejamento estratégico, por exemplo, não pode ficar 

confinado à burocracia. Os objetivos políticos definidos pelo 

planejamento estratégico devem ser discutidos e revelados 

num processo de debate público.(ABRUCIO, 1997:11) 

 

Desse modo, percebe-se que a descentralização – ou desconcentração – do 

serviço público se reflete de modo diferente nas correntes de evolução: no 

gerencialismo puro, servia como uma forma para ampliar a eficácia das políticas 

públicas estabelecidas; no consumerism, servia para permitir que o ‘consumidor’ 

escolhesse o estabelecimento público que melhor lhe conviesse; no PSO, a 

descentralização tem o papel de destacar o papel do ‘cidadão’, com direitos e deveres, 

inclusive de controle sobre a qualidade dos serviços públicos, numa referência coletiva, 

diversa da referência individual atrelada à ideia de ‘consumidor’. 

O PSO também veio para questionar a ideia do incentivo à competição entre os 

órgãos públicos concorrentes em serviços à população, estabelecida pelo consumerism. 

Na visão do Public Service Orientation, deve-se buscar a ideia de cooperação entre os 

órgãos, visando à maximização dos resultados globais de oferta de serviços. 

E acerca da accountability, igualmente prezada no consumerism e no PSO, neste 

ela se destaca com uma intenção extra à mera fiscalização: a própria cultura de 

aprendizado social acerca do funcionamento da administração pública, de modo a se 

obter futuramente um arranjo harmônico entre os diversos atores: usuários, governantes 

e servidores públicos. Para tanto, a transparência acaba por ser pilar fundamental e 

bastião de proteção contra intervenções indesejadas como o clientelismo e o 

corporativismo, de forma que o aludido aprendizado ocorra e se estabeleça como cultura 

social. 

Abrucio (1997) sintetiza referidos modelos gerenciais para o serviço público com o 

seguinte quadro: 
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Tabela 16 - Respostas à crise do modelo burocrático inglês 

Respostas à crise do modelo burocrático inglês (Whitehall) 

Modelo gerencial puro Consumerism Public Service Orientation 

Economia/Eficiência 

(Produtividade) 
Efetividade/Qualidade Accountability/Equidade 

Taxpayers (contribuintes) Clientes/consumidores Cidadãos 

 

 

Percebe-se que o PSO complementa os modelos anteriores do managerialism e 

do consumerism, resguardando os princípios gerenciais essenciais, porém adotando a 

esfera pública – a sociedade, portanto, e não apenas o indivíduo – e os valores a ela 

inerentes – democracia, isonomia, accountability, etc. – como principal referência.  

 

 

5.3.3. Evolução e reflexos do modelo gerencial inglês na Administração Pública 

brasileira 

 

 

A partir de 1995, inicia-se no âmbito do governo federal brasileiro, sob a 

condução do Ministro da Administração e Reforma do Estado, Luiz Carlos Bresser 

Pereira, um arrojado programa de revisão do modelo burocrático de governança até 

então vigente. 

Dentro do programa de reformas, incluiu-se uma proposta de emenda à 

Constituição, visando à adoção de elementos hábeis a prover os serviços públicos com 

maior eficiência dentro do rol de princípios da Administração Pública, o que foi levado 

a efeito por intermédio da Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998. Essa 

emenda, em síntese, cuidou de modificar o regime e dispor sobre princípios e normas da 

Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças 

públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, além de outras 

providências. 

Diversos artigos da Constituição Federal foram alterados pela EC 19, 

promovendo evolução em vários aspectos, destacando-se a adoção de remuneração 

exclusivamente por subsídio fixado em parcela única para membro de Poder, detentor 

de mandato eletivo, Ministros de Estado e Secretários Estaduais e Municipais, vedado o 

acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 
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outra espécie remuneratória, tendo por teto o subsídio mensal, em espécie, dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Outra modificação de impacto adveio pela alteração do artigo 41 da 

Constituição, ampliando o prazo de estágio probatório para 3 anos antes da estabilidade, 

e prevendo a possibilidade de perda do cargo, além das hipóteses de sentença judicial 

transitada em julgado e processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 

defesa, também – esta, a novidade – mediante procedimento de avaliação periódica de 

desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. 

Com efeito, a ideia de avaliação periódica de desempenho materializada no 

artigo 41 da Constituição Federal, bem como a avaliação especial de desempenho por 

comissão instituída para essa finalidade, como condição para a aquisição da 

estabilidade, inseriu no panorama da administração pública brasileira o conceito de 

contratualização de metas, recursos e prazos a serem ajustados em comum acordo entre 

os servidores e as chefias respectivas. 

Outro avanço se deu no âmbito do orçamento público, onde o artigo 169, CF, 

previu várias condições para a admissão de pessoal, concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou mesmo alteração de 

estrutura de carreiras, de modo a buscar racionalizar e limitar as despesas públicas com 

pessoal em todos os entes da federação – União, Estados, DF e Municípios –, inclusive 

prevendo providências de redução em pelo menos vinte por cento das despesas com 

cargos em comissão e funções de confiança e exoneração dos servidores não estáveis. 

Conveniente destacar, no plano fiscal, que posteriormente, em 1997, em face de 

desequilíbrio nas contas públicas, o governo federal estimulou grupo de estudo e 

trabalho para desenvolver um projeto de lei com o objetivo de assegurar a estabilidade 

fiscal, que acabou por originar em 2000 a Lei Complementar no 101, denominada Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que veio a se agregar ao esforço de reestruturação do Estado 

delineado pela Reforma Gerencial. No âmbito dos estudos, foram analisadas normas de 

disciplina fiscal adotadas no Budget Enforcement Act – BEA, de 1990, nos EUA, no 

Tratado de Maastricht, de 1992, e no Ato de Responsabilidade Fiscal na Nova Zelândia, 

de 1994, dentre outros. 

Ao abordar a questão fiscal, sobretudo na administração pública municipal, 

Vignoli (2002) destaca que  
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A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe normas de 

Planejamento e Controle das Contas Públicas, e é, 

seguramente, uma das mais rigorosas legislações a respeito 

deste tema, quando comparada às equivalentes em outros 

países. É uma lei que determina regras severas ao grau de 

endividamento, impedindo que o governante, ao final de seu 

mandato, comprometa o mandato de seu sucessor, 

introduzindo alterações importantes no processo de prestação 

de contas e limitando gastos que, via de regra, têm 

praticamente comprometido a realização da gestão pública. 

(VIGNOLI, 2002:13) 

 

 

Nessa seara de mudanças e aperfeiçoamentos, compôs-se melhor estruturada a 

administração pública federal em vários setores. De se destacar, essa composição pôde 

se dar, sobretudo, por conta do sensível aumento do nível de arrecadação tributária, 

viabilizando a criação de cargos, como os Especialistas em Gestão e Políticas Públicas, 

e a valorização de muitos outros, sobretudo aqueles ligados ao núcleo estratégico, 

conforme apontou o Plano Diretor da Reforma do Estado, de 1995, assim sintetizado em 

quadro: 

 

Tabela 17 – Distribuição de atividades estatais e não estatais 

 Núcleo Estratégico Atividades exclusivas Serviços não exclusivos  

Abrangência Legislativo, Judiciário, 

Presidência, Cúpula dos 

ministérios 

Polícia, regulamentação, 

fiscalização, fomento, 

seguridade social básica 

Universidades, hospitais, 

centros de pesquisa, 

museus 

Empresas estatais 

Diretriz Estado Estado Publicização Privatização 

 

Item fundamental da Reforma Administrativa, relativa à gestão e estruturação do 

pessoal no âmbito federal, todavia, somente se perfez três anos depois da EC 19, 

ocorrendo com a Emenda Constitucional 32 de 2001, que alterou os artigos 48, X; 61, 

§1o, II; e 84 da Constituição Federal, permitindo competir privativamente ao Presidente 

da República dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da 

administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 

extinção de órgãos públicos; e extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. 

Essa medida garantiu muito maior agilidade aos procedimentos da espécie, mantendo 

reservada ao Congresso a competência onde há impactos financeiros. 

Desse conjunto de medidas no âmbito federal, advieram reflexos e orientações 

para os demais planos institucionais brasileiros, os estados e, apropriadamente ao 

presente estudo, os municípios. 
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5.4. Eficiência e Qualidade no Gasto Público 

 

 

O gasto público, em face de sua enormidade, além de causar impacto nas 

próprias contas públicas, tem a capacidade de gerar impacto na própria economia. Com 

efeito, particularmente em municípios, tanto os valores que são injetados na economia 

local oriundos da folha de pagamento de uma prefeitura, quanto os valores que 

igualmente são introduzidos na mesma seara por meio de compras de bens e serviços, 

para satisfação de necessidades públicas ilimitadas, são enormes. No caso de Cruzeiro, 

o orçamento da municipalidade para 2017 é de aproximadamente R$170 milhões sendo 

que boa parte desse valor é empreendido na própria cidade. 

Dessa forma, havendo uma boa política de gastos governamentais, é possível a 

uma prefeitura até ampliar sua arrecadação fazendo girar o dinheiro que administra em 

prol da economia local, aperfeiçoando-a e gerando tributação. Não é equivocado pensar 

até em orientar os servidores municipais a gastar seus salários preferencialmente no 

mercado local, ampliando ainda mais esse movimento de riqueza e tributação. 

Todavia, como exposto, o ente estatal tem de ser eficiente nesse tripé 

institucional para o desenvolvimento: ‘Estado – sociedade – mercado’. Tanto os gastos 

quanto os custos tem de ser bem avaliados, programados e executados para que o 

resultado de aperfeiçoamento da economia ocorra satisfatoriamente. Paralelamente, o 

Estado também colherá resultados dessa orientação, sem ter de recorrer à impopular – e, 

de certo modo, também ineficiente – solução de aumento da carga tributária, 

notadamente a tributação direta sobre os contribuintes. 

Assim, planejar a aplicação dos recursos financeiros e evitar desperdícios na 

execução de seus serviços é um norte aos entes estatais diversos. Nessa linha é que se 

verifica possível obter eficiência da máquina pública e, particularmente no que tange à 

aplicação dos recursos financeiros, obter a denominada “qualidade do gasto público”, 

agenda permanente, porém introduzida no Brasil a partir da Reforma Gerencial – ou 

reforma administrativa, ou introdução da denominada Administração Pública Gerencial 

– proposta em 1995 pelo governo federal, que será abordada e detalhada adiante em 

tópico exclusivo. 

Sem embargo, atualmente é cada vez mais necessário aperfeiçoar as práticas 

administrativas e de gestão da Administração Pública, como vem sendo exigido pela 

população, de maneira bastante ostensiva, ao menos desde junho de 2013. Tais práticas 
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têm de se embasar na busca pela eficiência administrativa – note-se não se estar falando 

em “tamanho do Estado”, mas em prover eficiência ao aparelho existente, ou seja, 

produzir resultados sem desperdícios ou com o mínimo destes. 

Não por acaso, eficiência é um princípio constitucional para a Administração 

Pública, insculpido no art. 37, CF, assim constante em seu caput, após a Emenda 

Constitucional no 19, de 1998: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) [sequência de 22 incisos versando sobre servidores e serviços 

públicos] 

 

 

Observa-se a eficiência como princípio basilar, fundamental para a operação da 

máquina pública. A administração pública deve, obrigatoriamente, pautar suas 

atividades observando com o mesmo peso todos esses princípios, sendo certo que a 

eficiência é tão relevante como a legalidade ou a publicidade, assim como a moralidade 

e a impessoalidade. Todos os princípios têm de ser observados em sua integralidade na 

ação cotidiana da administração pública, pois se trata de imposição constitucional, 

imposição determinada pelo titular do poder. 

Eficiência pode ser resumida na frase “fazer mais e melhor com o mesmo ou 

menor investimento”. Para tanto, técnicas como a padronização e controle de processos, 

fluxos e documentos são básicas e abrem caminho para que o trabalho se aperfeiçoe 

sobre a qualidade e a produtividade do gasto público. Eficiência e efetividade do serviço 

público, ou seja, ação sem desperdícios e alcançando as metas e objetivos previamente 

estabelecidos para atendimento das demandas da sociedade, são princípios que 

caminham paralelamente e devem informar a Administração Pública em todas as suas 

instâncias, inclusive nos municípios. 

Para ampliar a eficiência dos gastos públicos, soluções como compras 

eletrônicas e gestão estratégica de suprimentos, podem qualificar as ações 

administrativas, sobretudo se aliadas a premissas como o incentivo aos produtores 

locais para participarem com ofertas nas compras da prefeitura – ampliando a 

competitividade nos procedimentos licitatórios, a transparência do gasto público e o 

fomento ao desenvolvimento social e econômico da região – e a adoção de boas práticas 
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para redução de consumo de materiais descartáveis, gerando inclusive ganho para o 

meio ambiente local. 

De toda forma, a efetiva racionalização de gastos também é uma frente hábil a 

gerar maior eficiência da máquina estatal. Todavia, essa racionalização, como a própria 

denominação sugere, tem de ser executada seletivamente, analisando-se sobretudo as 

taxas de desperdícios eventualmente existentes em cada tipo de prestação de serviço 

público, direta ou indiretamente oferecido ao cidadão, visando à melhor qualidade do 

gasto público. 

Assim, parte-se de um modelo tradicional de gestão, alicerçado no mero controle 

formal de recursos e protocolos, para um modelo atual de gestão, a administração 

gerencial, calcada na busca da eficiência, da qualidade, do desempenho e da efetividade 

na prestação de serviços públicos. 

A esse propósito, da qualidade do gasto público, Cardoso (2016) analisa que: 

 

O estudo dos gastos públicos relaciona-se com a análise da intervenção do 

Estado na economia, essencialmente, por meio da obtenção de recursos 

oriundos da sociedade e a sua realocação na forma de bens e serviços 

ofertados ao público, para supressão das falhas de mercado (SILVA, 2007). 

Nesse sentido, a realocação dos recursos, ou, mais precisamente, a qualidade 

com que é realizado este gasto é fundamental para que o setor público 

alcance seu objetivo principal: o bem-estar social. Tendo isso em mente, 

cabe, então, definir o conceito de “gasto público” e de “qualidade do gasto 

público”. Segundo Riani (2002), os gastos públicos constituem-se: 

 

[...] no principal instrumento de atuação governamental e representam 

o custo da quantidade e da qualidade dos bens e serviços oferecidos 

pelo governo. Mediante sua utilização, o governo define suas 

prioridades em relação à prestação de serviços públicos básicos e aos 

investimentos a serem realizados (RIANI, 2002. p.52). 

 

Os gastos públicos são, portanto, “a evidenciação das políticas de gestão 

efetuadas pelos governos” (MAIA et al., 2009. p.4). A palavra “qualidade”, 

por sua vez, pode ter várias definições, uma delas consiste em “o grau de 

perfeição, de precisão, de conformidade a certo padrão”. Assim, por 

interpretação extensiva, o termo “qualidade do gasto público” torna-se um 

constructo social, no sentido da utilização dos recursos públicos para 

atendimento a certos padrões considerados positivos. 

 

Outro significado da palavra qualidade é a “virtude ou característica de se 

conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erro e/ou dispêndios de 

energia, tempo, dinheiro ou meios”. Assim, Chaves (2007) acrescenta: 

 

[...] a melhoria da qualidade do gasto público redunda em melhorar a 

eficiência desse gasto, ou seja, determinado investimento deverá ser 

concluído com o menor custo possível e gerar o máximo de benefícios 

para a sociedade (CHAVES, 2007. p. 845-855). 
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Nessa lógica de eficiência dos recursos públicos, o Boletim de 

Desenvolvimento Fiscal do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada –IPEA 

(2006) - complementa: 

 

[...] a melhoria da qualidade do gasto público permitiria que as 

demandas sociais por serviços públicos pudessem ser supridas, pelo 

menos parcialmente, a custos decrescentes, ou seja, sem acréscimo da 

carga fiscal. Dessa forma, seria possível conciliar a pressão por mais 

serviços com a restrição imposta pelo limite à tributação (IPEA, 

2006.p.5). (CARDOSO, 2010) 

 

 

Conclui-se que o sistematizado conhecimento do custo – efetivo e marginal, 

além do próprio custo de oportunidade –  dos serviços públicos é fundamental para se 

perfazer um eficiente gasto público. Conhecer detalhadamente os custos é, certamente, 

sinal de eficiência na oferta de serviços à população e, por conseguinte, sinal de 

qualidade na aplicação dos recursos financeiros públicos. 

Criar condições para reestruturação da administração pública municipal significa 

adotar bases modernas e racionais para o desempenho do serviço público, sobretudo 

tornando mais eficaz e responsável sua prestação. Para evidenciar o impacto que essas 

bases podem trazer para melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, é importante a 

utilização de indicadores, de modo a demonstrar a efetividade da gestão pública. 

Com os apontamentos trazidos neste capítulo, notadamente acerca do orçamento 

público, dos princípios da administração gerencial e da eficiência e qualidade no gasto 

público, notabiliza-se a evolução pela qual passou – e vem passando – a gestão pública 

brasileira a partir dos anos 90, no rumo de sua modernização administrativa, com maior 

eficiência do gasto público e efetividade das políticas públicas ao cidadão. 
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6. Pontos focais para aprimoramento da eficiência na Prefeitura 

Municipal de Cruzeiro 
 

 

No levantamento de dados, buscou-se obter informação acerca da gestão de 

pessoas, da gestão de serviços públicos e da gestão de contratos, pelo fato de que nas 

entrevistas realizadas junto aos gestores e servidores revelou-se haver possibilidade de 

que nessas searas pudesse haver necessidade de ajustes para um melhor desempenho da 

máquina pública. 

De fato, apesar de seus mais de 2.600 servidores, a municipalidade local não 

conta com uma secretaria exclusiva para a gestão de pessoas, sendo essa atividade 

acumulada com outras de natureza diversa, sendo possível haver necessidade de atenção 

em seu desempenho institucional-legal. 

Do mesmo modo, na gestão de serviços públicos – considerados aqui aqueles 

serviços mais cotidianos e que não podem ser interrompidos como varrição de 

logradouros, coleta e tratamento de resíduos sólidos, e manutenção do calçamento de 

vias públicas – alguns dados não eram facilmente identificáveis, sugerindo necessidade 

de igual atenção em seu desempenho.  

Por fim, a mesma percepção se deu também acerca da gestão de contratos – 

oriundos de convites, tomadas de preços, concorrências, dispensas e inexigibilidade de 

licitações, além de pregões e registro de preços –, cujos dados preliminares eram 

incertos, necessitando de verificações. 

Nesse levantamento de dados, entretanto, obteve-se êxito apenas no que tange à 

gestão de pessoas, dada certa dificuldade junto à Administração, bem como ausência de 

dados no próprio site da prefeitura. Das demais frentes, não foram obtidos dados 

suficientes para que se pudesse precisar eventuais distorções na estrutura da 

administração pública cruzeirense, em comparação a municípios equivalentes 

quantitativa e qualitativamente. 

Observe-se que, dentro de parâmetros razoáveis, buscou-se aproveitar ao 

máximo os dados obtidos junto à municipalidade, de tal modo que as anotações 

sequentes, de toda forma, guardam coerência com o cenário cruzeirense. Desse modo, a 

seguir se apresentam os pontos costumeiramente sensíveis e que, via de regra, refletem 

no aprimoramento da eficiência na gestão público municipal. 
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6.1. Gestão de pessoas 

 

 

O município de Cruzeiro tem 2.620 servidores em sua totalidade, distribuídos da 

seguinte forma: 

Tabela 18 – Servidores Públicos – Cruzeiro 

1 Unidades Quantidade 

1.1 Composição do quadro de pessoal da administração direta 

 1.1.1 Total de funcionários ativos da administração direta 2620 

1.1.1.1 Total de funcionários ativos da administração direta - Estatutários 0 

1.1.1.2 Total de funcionários ativos da administração direta - CLT 2012 

1.1.1.3 Total de funcionários ativos da administração direta - Somente comissionados 115 

1.1.1.4 Total de funcionários ativos da administração direta - Estagiários 85 

1.1.1.5 Total de funcionários ativos da administração direta - Sem vínculo permanente 408 

1.2 Composição do quadro de pessoal da administração indireta 

 1.2.1 Administração indireta - existência Sim 

1.2.2 Total de funcionários ativos da administração indireta 140 

1.2.2.1 Total de funcionários ativos da administração indireta - Estatutários 0 

1.2.2.2 Total de funcionários ativos da administração indireta - CLT 132 

1.2.2.3 Total de funcionários ativos da administração indireta - Somente comissionados 8 

1.2.2.4 Total de funcionários ativos da administração indireta - Estagiários 0 

1.2.2.5 

Total de funcionários ativos da administração indireta - Sem vínculo 

permanente 0 

 

Comparativamente entre os municípios comparados de porte equivalente, 

percebe-se que Cruzeiro detém, como já dito acima, o terceiro maior plantel (2.620) de 

servidores públicos.  

Todavia, considerando a média (2.382) e o desvio-padrão da amostra (606) 

do total de servidores desses mesmos municípios, verifica-se que a quantidade total de 

servidores de Cruzeiro está apenas 10% acima da média, porém plenamente dentro da 

dispersão da amostra, não havendo que se falar em discrepâncias. 

Outro ponto importante de destacar é que o número total de comissionados 

na administração direta de Cruzeiro (115) é 32% inferior à média (165) dos demais 

municípios, assim como o número de total de servidores da administração indireta (140) 

também é 30% inferior à média (206) referida. 
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Assim, pode ser considerada adequada quantitativamente a configuração do 

corpo de pessoal em Cruzeiro. 

Na tabela abaixo verificamos detalhadamente a composição dos servidores 

das sete cidades analisadas: 

Tabela 19 – Servidores Públicos - Municípios 

1 Unidades Bebedouro 

Campo 

Limpo 

Paulista 

Cruzeiro Ibiúna Lins Matão 
São 

Sebastião 

1.1 
Composição do quadro de pessoal 

da administração direta  
      

1.1.1 
Total de funcionários ativos da 

administração direta 
2911 2325 2620 1831 1487 2097 3403 

1.1.1.1 
Total de funcionários ativos da 

administração direta - Estatutários 
1719 1896 0 16 1168 0 2683 

1.1.1.2 
Total de funcionários ativos da 

administração direta - CLT 
0 1 2012 1375 22 1652 0 

1.1.1.3 

Total de funcionários ativos da 

administração direta - Somente 

comissionados 

129 351 115 143 65 114 235 

1.1.1.4 
Total de funcionários ativos da 

administração direta - Estagiários 
345 77 85 65 232 181 43 

1.1.1.5 

Total de funcionários ativos da 

administração direta - Sem 

vínculo permanente 

718 0 408 232 0 150 442 

1.2 
Composição do quadro de pessoal 

da administração indireta 
       

1.2.1 
Administração indireta – 

existência 
Sim Não Sim Não Não Não Sim 

1.2.2 
Total de funcionários ativos da 

administração indireta 
245  140    234 

1.2.2.1 

Total de funcionários ativos da 

administração indireta – 

Estatutários 

151  0    0 

1.2.2.2 
Total de funcionários ativos da 

administração indireta - CLT 
0  132    216 

1.2.2.3 

Total de funcionários ativos da 

administração indireta - Somente 

comissionados 

35  8    2 

1.2.2.4 

Total de funcionários ativos da 

administração indireta - 

Estagiários 

14  0    0 

1.2.2.5 

Total de funcionários ativos da 

administração indireta - Sem 

vínculo permanente 

45  0    16 
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7. Análises e recomendações para a Prefeitura do Município de 

Cruzeiro 
 

 

Com o intuito de que os esforços despendidos até aqui pela municipalidade de 

Cruzeiro, nesta gestão do prefeito Thales Gabriel, se aperfeiçoem e reflitam em prol de 

um melhor serviço público ao cidadão cruzeirense, busca-se adequar a execução dos 

serviços às diretrizes da Administração Pública Gerencial, notadamente no que tange à 

gestão de custos para a eficiência administrativa. Assim, destacam-se os sequentes 

pontos e soluções possíveis. 

 

7.1. Dados seguros e acesso rápido para a tomada de decisão 

 

 

O caso estudado neste trabalho, a prefeitura do município de Cruzeiro, 

demonstrou dificuldade para obter e repassar informações acerca do serviço público que 

desenvolve. Tal dificuldade, naturalmente, deriva do sistema de trabalho adotado e 

repercute na própria execução do serviço. 

Para uma tomada de decisão assertiva em sua área, é fundamental que os 

gestores de cada unidade de serviços tenham fácil acesso aos dados que vão embasar 

suas análises na construção de cenários e opções possíveis. Deter informações precisas e 

consistentes sobre os serviços de forma organizada, bem estrutura e disponível é 

essencial. 

Decidir é uma ação de ponderação que precisa estar alinhada aos valores 

políticos determinados pelo prefeito, mas também deve ocorrer com base em 

informações concretas. Daí, a essencialidade de que as bases de dados estejam sempre 

bem alimentadas e checadas, e o sistema possa entregar a informação necessária para a 

decisão. 

Convém destacar que inovações tecnológicas são sempre bem-vindas, tanto pelo 

ganho de produção quanto pela consistência e transparência dos dados, alinhamento 

necessário nos tempos atuais de demanda da sociedade. 

Investir em sistemas que possam padronizar e automatizar processos dentro da 

prefeitura, certamente promoverá a produtividade da área. Não apenas sistemas de TI, 

mas revisões de fluxos de documentos e informações proporcionarão melhor 
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desempenho na esfera de retaguarda dos serviços. Naturalmente, após adequada revisão, 

caso seja possível informatizar as operações com sistemas parametrizados, certamente 

se ampliará o desempenho e se reduzirão eventuais falhas operacionais. 

A adoção de eficiente sistema de gestão da informação – documentos, fluxos, 

processos – se alinha à ideia da Administração Pública Gerencial adotada como base 

deste trabalho, e é capaz de prover eficiência nos diversos níveis da administração 

cruzeirense – que tem naturalmente de trabalhar com elevada quantidade de dados e 

expectativas –, perfazendo ganho de produtividade e decisões mais acertadas, tanto em 

nível gerencial quanto em nível estratégico. 

Futuramente, viabilizará sua inserção num modelo Big Data, visando melhor 

classificar e utilizar dados oriundos da digitalização da vida social e empresarial 

cruzeirense, sendo capaz de se antecipar na solução de problemas. 

 

7.2. Indicadores 

 

 

A construção e adoção de indicadores é ferramental essencial, básica para uma 

gestão lastreada na Administração Gerencial. Os indicadores são capazes de quantificar 

o resultado de políticas públicas, auxiliando o gestor a tomar decisões para seu 

aperfeiçoamento. 

Indicadores podem ser construídos para quantificar eficiência, eficácia, 

produtividade, qualidade, competitividade, efetividade etc., tornando disponível ao 

gestor a informação necessária para aperfeiçoamento e melhores resultados de cada 

etapa de um processo. Ademais, proporcionam maior exatidão na tomada de decisão, 

mais rapidez, melhor compreensão e transparência na divulgação de dados e resultados, 

conferindo excelência ao serviço ou produto prestado. 

É costumeiro na atualidade a criação de dashboards que condensam em si todas 

as informações disponíveis pelo órgão numa interface gráfica, de assimilação muito 

mais rápida e efetiva, destinada sobretudo à alta gerência. No âmbito público, 

equivalente ao secretariado de uma prefeitura, onde são adotadas as decisões políticas 

sobre a atuação dos serviços públicos. 

Uma vez construídos, devem ser continuamente aperfeiçoados, amoldando-se às 

novas circunstâncias e cenários nos quais inseridos os serviços ou produtos entregues 

aos usuários. 
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7.3. Gestão de pessoas 

 

 

Conforme o diagnóstico apresentado, constatou-se que a folha de pagamento é o 

problema das despesas do município de Cruzeiro. Portanto, a seguir será discutido cada 

item das recomendações legais para a diminuição do valor despendido com pessoal. 

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, algumas medidas 

deverão ser tomadas caso o município não consiga atender o limite de gasto com 

pessoal nela estabelecida. 

O primeiro ponto a ser avaliado é a redução em pelo menos vinte por cento das 

despesas com cargos em comissão e funções gratificadas (169, §3º, I, da Constituição 

Federal). 

Conforme informações do Secretário Municipal de Administração, Cruzeiro tem 

atualmente 140 cargos comissionados, o que equivale a 5% do total de servidores 

(2.656). Nota-se, que este percentual é baixo e necessário para a execução da gestão. 

Pela falta de dados suficientes para realizar uma análise mais profunda sobre os cargos 

comissionados não conseguimos verificar o impacto orçamentário no orçamento do 

Município. 

O segundo ponto a ser abordado é a possibilidade de exoneração dos servidores 

não estáveis. De acordo as informações prestadas pelo Secretário Municipal de 

Administração, 159 servidores foram contratados antes de 1988, ou seja, 6,2% do total 

de servidores ativos. 

Todavia, fazendo uma análise do montante despendido mensalmente para 

remuneração destas 159 pessoas chegou-se ao valor de aproximadamente 

R$550.000,00, conforme tabela constante no apêndice. Tendo um impacto de no 

mínimo 10% na folha de pessoal total. 

Assim, nota-se que a exoneração dos servidores não estáveis poderia ser de 

grande importância para o aspecto financeiro do Município. Devendo-se, é claro, avaliar 

se a exoneração destes não seria prejudicial a prestação efetiva dos serviços públicos. 

Por último, versa-se sobre redução temporária da jornada de trabalho com 

adequação dos vencimentos. Ocorre que em 29 de julho de 2011, foi sancionada a Lei 

Municipal nº4.077 (em anexo) que “dispõe sobre a reestruturação da carga horária dos 

servidores públicos municipais efetivos do Poder Executivo”. Em suma, todos os 



71 

 

 

 

servidores municipais que possuíam a carga horária de 40/44h semanais passarão a atuar 

na carga horária de 30 horas semanais, sem qualquer redução no salário. (arts. 1º e 2º). 

Portanto, verifica-se que a citada Lei impossibilita qualquer nova alteração na 

carga horária, pois se houver outra redução haverá notoriamente grande prejuízo para a 

gestão e execução dos serviços públicos. 

Interessante também seria realizar um estudo sobre a constitucionalidade da Lei 

Municipal de Cruzeiro nº4.077/11, verificando, por exemplo, se foi juntado ao processo 

o impacto orçamentário desta alteração.  

Importante frisar a recente iniciativa tomada pela Administração, com decisão da 

Câmara de Vereadores em transformar os servidores celetistas em servidores 

estatutários, garantindo severa redução nos gastos públicos em curto espaço de tempo, 

sem comprometer as finanças futuras com os benefícios previdenciários, pois se 

mantém o regime previdenciário geral, do INSS, aos servidores. 

 

 

7.4. Gestão financeira 

 

 

Cruzeiro teve o crescimento de suas despesas num percentual menor do que o 

índice inflacionário – IPCA/IBGE e em comparação com os municípios selecionados, 

Cruzeiro foi à única cidade a não ter o crescimento real de despesas, como explicitado 

acima. 

Assim, é oportuno que seja realizado um estudo para a ampliação das receitas, 

mas que seja imediatamente iniciada uma análise detalhada dos contratos em vigência, 

no que tange a sua execução, para verificar se existem espaços para otimização dos 

recursos disponíveis. 
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8. Eficiência da gestão pública municipal em perspectiva superior 
 

 

Neste tópico, elencam-se três pontos a serem eventualmente adotados pela 

municipalidade cruzeirense, na hipótese de ambicionar, futuramente, desenvolver sua 

gestão em perspectiva superior, com instrumentos e métodos hábeis a garantir mais 

eficiência administrativa e menores custos operacionais. 

Atualmente, entretanto, ainda desprovida de ferramental e conhecimento 

organizacional suficientes para introduzir Cruzeiro em mais elevado patamar de 

resolutividade das questões do município, a prefeitura local sugere estar se orientando 

para o modelo da Administração Gerencial. 

Elementos nesse sentido não foram detectados nas visitas e entrevistas 

realizadas, nem tampouco nas informações disponíveis publicamente, o que não chega a 

infirmar a sugestão, mas identifica lacunas a serem ainda necessariamente preenchidas. 

Com vistas a essa propensão, tecem-se a seguir argumentos com algumas ações 

úteis a serem adotadas futuramente pela prefeitura cruzeirense, caso ultrapasse os 

desafios atuais, retro elencados. 

 

8.1. Gestão por resultados – contratualização 

 

 

O modelo de gestão por resultados demanda um conjunto de práticas e 

princípios administrativos formulados no contexto da Administração Gerencial, hábeis a 

estabelecer uma cultura organizacional apta a motivar os servidores, a média e a alta 

gerência na consecução de objetivos comuns. 

Via de regra, deve ser estabelecido um contrato, um acordo entre os envolvidos, 

estabelecendo clara e objetivamente metas a serem perseguidas durante um certo 

decurso de tempo, habitualmente um ano. Com essa contratualização, ficam claros os 

objetivos, os parâmetros e os recursos necessários para execução do quanto planejado e 

obtenção dos resultados. 

Muito comum a adoção de ferramentas de informática, como o ERP – Enterprise 

Resource Planning e metodologias específicas, como o BSC – Balanced Scorecard, 

costumeiramente utilizados no âmbito da administração de empresas, mas também 

passíveis de utilização na administração pública. O BSC é uma metodologia de medição 

e gestão de desempenho desenvolvida nos anos 90 por Kaplan e Norton, cujo objeto é 
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auxiliar a definição da melhor estratégia e das gerências envolvidas para o objetivo 

material pretendido, estabelecendo ainda indicadores de desempenho para mensuração 

do resultado em cada etapa.  

 

 

8.2. Comunicação eficaz 

 

 

A comunicação é uma ferramenta de gestão estratégica que viabiliza 

negociações, desenvolvimento de projetos e o próprio planejamento estratégico em 

entidades tanto do setor privado quanto no setor público. 

Pela resposta havida no período de busca de dados junto à prefeitura do 

município de Cruzeiro, percebeu-se a necessidade de aprimoramento dos processos 

comunicacionais, de modo a que os processos internos de prestação de serviços, 

fornecimento de produtos e produção de informações respondam adequadamente às 

solicitações e demandas externas. 

Comunicação direta, objetiva, focada na boa e completa transmissão da 

mensagem que se pretende entregar ao interlocutor. BRINCA (2012: 28), ao analisar a 

comunicação na administração pública, assim expõe essa qualidade: 

 

A aposta na simplificação da comunicação escrita e dos 

procedimentos administrativos é outra componente presente 

nas várias reformas levadas a cabo, com especial incidência 

para a prestação de serviços de qualidade ao nível do 

atendimento, de modo a satisfazer as necessidades dos 

cidadãos e das empresas e a melhorar a relação entre estes e a 

Administração Pública. Tornar os actos administrativos mais 

transparentes tem sido, aliás, uma preocupação dos governos 

até aos dias de hoje e, apesar da introdução de métodos de 

controlo, a morosidade dos prazos de resposta e, por vezes, a 

falta de controlo dos gastos, justificam, em grande medida, o 

défice de confiança e da opacidade da AP e do poder político. 

 

 

A precisa ênfase na simplificação, além de prover eficiência e garantir a 

qualidade na transmissão do conteúdo, preserva a necessária transparência que deve 

embasar todos os atos do poder público. 

Canais diversos de comunicação, sobretudo os eletrônicos, operando em rede, 

adequados às diversas faixas etárias e culturais, com monitoramento e interação 
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contínuos e imediatos, são tônica na atual fase de transparência exigida da 

Administração Pública. 

Com a informatização dos serviços, desenvolvida pela Tecnologia da 

Informação e Comunicação – TICs, adota-se um patamar superior de governança, 

aproximando a Administração do cidadão e facilitando-lhe a resolução de questões. Tais 

horizontes devem estar presentes também no plano de gestão da prefeitura de Cruzeiro. 

 

8.3. Controladoria 

 

 

Estruturar uma Controladoria distinta da atual na prefeitura do município de 

Cruzeiro é tarefa bastante apropriada para adequar o sistema da gestão atual ao 

perseguido modelo da Administração Gerencial, onde eficiência e eficácia dos serviços 

públicos são requisitos básicos. 

A função essencial de uma Controladoria é auxiliar os gestores no cumprimento 

dos programas pré-estabelecidos em PPAs, Planos de Metas e mesmo em contratos de 

resultados firmados com os servidores e superiores, ou seja, tem uma função de 

assessoria e auxílio no planejamento estratégico, e não de auditoria para apuração de 

inconformidades ou punições. A Controladoria deve acompanhar metodicamente e 

auxiliar na verificação do cumprimento dos diversos programas e suas metas e ações, 

zelando pela transparência e legalidade. 

Esse acompanhamento se dá, via de regra, de forma informatizada, elaborando 

relatórios de conformidade aos projetos e programas, bem como à legislação de 

regência, facilitando a prestação de informações e tomada de decisões pelo gestor. 

Outro aspecto a ser definido diz respeito à posição de independência ou de 

vinculação da Controladoria a determinada Secretaria – é muito comum a vinculação à 

Secretaria Municipal de Finanças, via de regra. A implantação com independência, num 

status de staff, sem subordinação hierárquica, é a mais adequada sob o ponto de vista de 

sua eficiência.  
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9. Considerações Finais 

 
Administrar uma cidade é uma tarefa extremamente complexa, tanto pela vasta 

amplitude de serviços a serem prestados, quanto pela imensa quantidade de anseios 

existentes em cada um dos cidadãos. 

No caso específico de Cruzeiro, esse importante e progressista município do 

Vale do Paraíba, a complexidade se ampliou por conta de um acúmulo sucessivo de 

resultados financeiros indesejados, avolumando recursos da ordem de um orçamento 

anual inteiro, tornando muito mais delicada sua gestão, necessitando de medidas de 

impacto para a retomada do equilíbrio. 

Medidas na gestão de pessoas são convenientes e apontadas neste trabalho como 

passíveis de resultados em curto e médio prazo, o que interessa à gestão atual. Outras 

medidas de médio e longo prazo, também indicadas, podem favorecer cenários futuros. 

Gestão de contratos e gestão de serviços públicos específicos também são duas 

frentes altamente recomendáveis de atuação. Conquanto por ‘serviços públicos’ possam 

ser elencados praticamente todos os serviços que uma prefeitura executa ordinariamente 

como atribuição constitucional – educação, saúde, transporte público etc. –, para o fim 

aqui almejado deve-se observar aqueles que constituem os serviços mais cotidianos e 

que não podem ser interrompidos como varrição de logradouros, coleta e tratamento de 

resíduos sólidos, e manutenção do calçamento de vias públicas. 

No que tange à gestão de contratos, é importante um trabalho de racionalização 

com a disposição dedicada de servidores nas diversas fases dos contratos, desde o 

processo licitatório, passando pelo acompanhamento e fiscalização rotineiros, 

concluindo com a extinção e arquivamento do contrato. As despesas fixas de custeio 

dessa atividade administrativa são elevadas e podem garantir recursos a mais para o 

município. 

Por fim, necessário se faz termos estrita observância aos ditames supra 

esposados, vez que a construção e adoção de indicadores é ferramental essencial e 

básica para uma gestão lastreada na Administração Gerencial. 

Nesse sentido, dos indicadores apresentados, pode-se quantificar o resultado da 

política financeira de Cruzeiro, auxiliando o gestor a tomar decisões para seu 

aperfeiçoamento, sendo hialino o fato de que a grande questão a ser enfrentada pelo 

Município reside na imperiosidade em adequar-se quanto as suas despesas de pessoal e, 
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para tanto, imperioso se faz comprometer-se na adoção de soluções apresentadas no 

bojo deste trabalho, mormente às elencadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, de 

sobremaneira e per si, corroboraria para uma escorreita melhora e reestabelecimento da 

saúde financeira do Município. 

Os números de Cruzeiro são superlativos, com franca possibilidade de retomada. 

Aliado a esse fato, há uma nova equipe no governo, liderada por um jovem prefeito, que 

guarda em si as virtudes do arrojo e do equilíbrio, apoiado até aqui pela Câmara de 

Vereadores, possibilitando antever situação futura mais confortável. 
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Apêndice 1 – Roteiro de Entrevistas 
 

 

 

 

Roteiro de Entrevistas 

MPGPP-FGV TERMO DE REFERÊNCIA PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO 

 

Organização parceira: 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro – SP 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Turismo 

Secretário Emerson Goulart Caetano de Souza 

 

Discentes: 

Fundação Getúlio Vargas – SP 

Mestrado em Gestão e Políticas Públicas 

Grupo 1: Antonio Donato Netto e Marcelo F. Lo Monaco  

Grupo 2. Mariana Calêncio, Paola E. Figueiredo e Reginaldo V. Guariente 

 

 

Estabeleceu-se realizar 3 tipos de entrevistas conforme o momento realizado, 

entrevistados envolvidos e questões estabelecidas, visto as oportunidades de reuniões e 

aprofundamento no tema do trabalho, assim como especificado:  

Tipo 1: roteiro aberto 

Quando: reunião introdutória 

Entrevistados: lideranças isoladas ou em conjunto 

Questões: abrangentes 

Objetivos: entrevistado expor a questão livremente antes do desenvolvimento do 

trabalho a fim de contextualizar o trabalho.  

Tipo 2: roteiro semi-aberto 

Quando: reunião específica, por e-mail ou telefone 

Entrevistados: lideranças isoladas 

Questões: direcionadas 

Objetivos: entrevistado responder questões direcionadas por perguntas 

norteadoras e previamente estudadas, a fim de esclarecer ou compor a estrutura do 

trabalho em desenvolvimento.  

Tipo 3: roteiro fechado 

Quando: por e-mail ou telefone 

Entrevistados: liderança isoladas 
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Questões: específicas  

Objetivos: entrevistado responder questões específicas previamente 

estabelecidas a fim de compor dados tabulados do trabalho. 

Quantitativamente, foram realizadas: uma entrevista tipo 1, duas entrevistas tipo 

2 e quatro entrevistas tipo 3. 

 

 

ENTREVISTA 1 

 

TIPO: 1 - Roteiro semi-aberto 

DATA: 26.04.2017 
MODO: Presencial 

LOCAL:  

 

PARTICIPANTES 

Secretário de 

Desenvolvimento 

Sustentável e Turismo 

Emerson Goulart Caetano de 

Souza 

FGV 

Marcelo F. Lo Monaco, 

Mariana Calêncio 

Reginaldo V. Guariente 

 

Questão: 

Introdução à problemática da prefeitura de Cruzeiro - SP, a fim de estabelecer o 

tema do Termo de Referência para o trabalho a ser desenvolvido pelos alunos da FGV.  

 

 

 

 

ENTREVISTA 2 

 

TIPO: 2 - Roteiro semi-aberto 

DATA: 01.06.2017 MODO: Telefone 

 

PARTICIPANTES 

Secretário de 

Desenvolvimento 

Sustentável e Turismo 

Emerson Goulart Caetano de 

Souza 

FGV  Paola Ercolin Figueiredo 

 

 

Questões:  

 

Esclarecimentos para conclusão do Termo de Referência proposto entre as 

partes. 
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ENTREVISTA 3 

 

TIPO: 1 - Roteiro aberto 

DATA: 03.07.2017 
MODO: Presencial 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Cruzeiro – SP 

 

PARTICIPANTES  

Prefeito Thales Gabriel 

Secretário de 

Desenvolvimento 

Sustentável e Turismo 

Emerson Goulart Caetano de 

Souza 

Secretária de Finanças Elaine Silva Oliveira 

Secretário de Planejamento 

Urbano e Obras 
Rodolfo Monteiro Scamilla 

FGV 
Antonio Donato Netto, Marcelo F. Lo Monaco, Mariana 

Calêncio, Paola E. Figueiredo e Reginaldo V. Guariente 

 

Questões:  

1. Qual o panorama da administração pública em Cruzeiro, atualmente? 

2. Qual a situação financeira pública do Município, atualmente? 

3. Quais as razões que justifique esta situação financeira?  

4. Existem instituições autônomas para quais serviços no município? 

5. Quais as perspectivas desta gestão perante a situação financeira exposta? 
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ENTREVISTA 4 

 

TIPO: 3 - Roteiro fechado 

DATA: 03.07.2017 LOCAL: Prefeitura Municipal de Cruzeiro - SP 

 

PARTICIPANTES Secretária de Finanças Elaine Silva Oliveira 

 

Questões e Respostas 

 

1. Quais informações e dados financeiros o município detém que possam ser 

reportados para estudo, conforme os tópicos indicados e respondidos: 

 

 

 

ENTREVISTA 5 

 

TIPO: 3 - Roteiro fechado 

DATA: 24.07.2017 LOCAL: e-mail 

 

PARTICIPANTES Secretária de Administração Danilo Rezende 

 

Questões:  

1. quantidade de servidores da administração direta? quantidade de servidores da 

administração indireta? quantos servidores ingressaram na administração antes da 

Constituição Federal de 1988? 

 2. folha de pagamento de pagamento - administração direta e indireta (com todos os 

itens abertos - analítica e a resumida; 

3. em qual “índice” RAT (riscos ambientais do trabalho) a administração direta e 

indireta está enquadrada? A maioria dos servidores estão em qual área de atuação? 

4. em que consiste a dívida do Município com o INSS? 

5. qual o regime de previdência? Há previsão para alterar? 

6. qual o regime Jurídico dos servidores? 
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ENTREVISTA 6 

 

TIPO: 3 - Roteiro fechado 

DATA: 07.08.2017 LOCAL: e-mail 

 

PARTICIPANTES Secretária de Finanças Elaine Silva Oliveira 

 

Questões:  

 

1. Dados de valores do balanço de 2013 até 2016 estão diferentes do balancete 

no item total de transferências correntes. Ocorre alguma dedução quando exposto em 

balanço? 

2. Precisamos do perfil da dívida (discriminada). Pode ser uma tabela ou lista 

(não oficial), que reflita o que expos para nós verbalmente. É importantíssimo 

entendermos: a. divida flutuante (curto prazo), o quanto mais discriminada que tiver. b. 

divida consolidada (longo prazo), o quanto mais discriminada que tiver. c. quais os 

restos a pagar do dia 1 de janeiro de 2017? d. O que é de fornecedores, de bens, de 

serviços - vocês tem esse dado? Pode ser aproximado.  

3. Quanto ao decreto de calamidade financeira, sob qual argumento ou proposta 

você considera que este decreto foi realizado? 

4. Poderia nos enviar as seguintes informações de 2016, ainda que estejam nas 

tabelas, estamos com dificuldade de retratá-los neste formato, e acreditamos que a sua 

expertise em finanças junto aos dados de Cruzeiro traga tais informações de forma mais 

adequada.  

 

Dados 2016  

Receita Própria  

Receita Total  

Despesa Total  

Despesas fixas  

Despesas com Pessoal  

Receita Corrente Líquida  

Desempenho Orçamentário + Reservas  

Receita Corrente Líquida 

(Receita Total - Deduções)  

Despesas com Investimento  
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ENTREVISTA 7 

 

TIPO: 3 - Roteiro fechado 

DATA: 01.11.2017 LOCAL: e-mail 

 

PARTICIPANTES 
Secretária de Finanças 

Secretário de Administração  

Elaine Silva Oliveira 

Danilo Rezende 

 

 

Questões reiteradas relativas à gestão de pessoas 

1.       em que consiste a dívida do Município com o INSS? 

 

Questões reiteradas relativas aos Serviços Públicos 

1 - Varrição de ruas e praças: 

a) Há contrato de varrição com empresa terceirizada ou a realização é feita pelo próprio 

quadro de funcionários? 

b) Quantos quilômetros de vias são varridos? 

c) A varrição é diária ou intercalada? 

d) Qual o preço ou custo por km varrido? 

e) Outras informações úteis. 

 

2 - Coleta de lixo: 

a) Há contrato de coleta com empresa terceirizada? 

b) Há coleta seletiva (cata-trecos, recicláveis, orgânicos etc.)?  

c) A coleta é diária ou intercalada? 

d) Quantas toneladas de resíduos (orgânicos, recicláveis, trecos) são coletadas 

mensalmente? 

e) Qual o preço e de que forma é pago o serviço? 

f) Outras informações úteis. 
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Apêndice 2 – Tabela de servidores contratados antes de 1988 
 

Data de 

Admissão Cargo Situação salário 

08/04/1981 DIRETOR ESCOLA Ativo  R$13.169,74  

19/03/1979 PROFESSOR PEB I Ativo  R$11.235,68  

28/07/1986 PROFESSOR PEB I Ativo  R$10.697,69  

13/03/1981 PROFESSOR PEB I Ativo  R$10.561,71  

28/07/1986 PROFESSOR PEB I Ativo  R$9.774,77  

08/04/1981 PROFESSOR PEB I Ativo  R$9.770,56  

01/02/1985 PROFESSOR PEB I Ativo  R$9.097,68  

28/07/1986 PROFESSOR PEB I Ativo  R$8.761,17  

01/03/1988 PROFESSOR PEB I Ativo  R$8.667,95  

25/11/1982 PROFESSOR PEB I Ativo  R$8.604,43  

02/05/1988 PROFESSOR PEB II Ativo  R$8.558,03  

20/03/1987 PROFESSOR PEB I Ativo  R$8.444,00  

02/05/1977 AUXILIAR DIRETORIA Ativo  R$8.163,80  

09/02/1984 PROFESSOR PEB I Ativo  R$8.071,03  

08/02/1988 PROFESSOR PEB II Ativo  R$7.825,36  

08/02/1988 PROFESSOR PEB II Ativo  R$7.814,68  

28/05/1982 PROFESSOR PEB I Ativo  R$7.659,88  

08/02/1988 PROFESSOR PEB II Ativo  R$7.612,07  

10/02/1988 PROFESSOR PEB I Ativo  R$7.472,34  

01/03/1988 PROFESSOR PEB I Ativo  R$7.450,84  

02/08/1982 CIRURGIAO DENTISTA Ativo  R$7.365,77  

24/02/1988 PROFESSOR PEB I Ativo  R$7.292,46  

27/05/1981 PROFESSOR PEB II Ativo  R$7.268,93  

28/07/1986 PROFESSOR PEB I Ativo  R$7.172,77  

01/08/1983 PROFESSOR PEB I Ativo  R$7.161,72  

01/11/1978 MEDICO Ativo  R$6.994,23  

10/02/1988 PROFESSOR PEB I Ativo  R$6.857,17  

03/08/1978 PROFESSOR PEB I Ativo  R$6.607,84  

28/07/1986 PROFESSOR PEB I Ativo  R$6.594,55  

01/04/1981 MEDICO Ativo  R$6.530,97  

16/04/1982 ENFERMEIRO (A) Ativo  R$6.495,83  

05/05/1987 PROFESSOR PEB I Ativo  R$6.453,86  

26/02/1987 PROFESSOR PEB I Ativo  R$6.290,54  

26/04/1983 PROFESSOR PEB I Ativo  R$6.173,31  

10/02/1984 PROFESSOR PEB I Ativo  R$6.029,11  

28/07/1986 PROFESSOR PEB I Ativo  R$5.995,24  

03/01/1983 MEDICO Ativo  R$5.908,62  

05/04/1983 MEDICO Ativo  R$5.908,62  
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17/05/1988 CIRURGIAO DENTISTA Ativo  R$5.828,33  

02/03/1988 PROFESSOR PEB I Ativo  R$5.708,87  

28/02/1980 ENGENHEIRO Ativo  R$5.694,33  

01/07/1977 ASSISTENTE SOCIAL Ativo  R$5.647,45  

06/02/1984 PROFESSOR PEB I Ativo  R$5.632,31  

10/02/1988 PROFESSOR PEB I Ativo  R$5.506,68  

20/12/1982 AUXILIAR SECRETARIA Ativo  R$5.504,42  

20/03/1987 AJUDANTE MECANICO Ativo  R$5.489,94  

19/03/1979 PROFESSOR PEB I Ativo  R$5.343,18  

03/12/1979 AUXILIAR DIRETORIA Ativo  R$5.280,67  

01/06/1987 PROFESSOR PEB I Ativo  R$5.179,17  

09/02/1984 PROFESSOR PEB I Ativo  R$5.037,71  

03/04/1979 MOTORISTA Ativo  R$4.918,72  

27/03/1980 PROFESSOR PEB I Ativo  R$4.893,00  

10/02/1988 PROFESSOR PEB I Ativo  R$4.800,61  

15/10/1982 MECANICO MAQUINA Ativo  R$4.418,55  

21/05/1982 ENFERMEIRO (A) Ativo  R$3.986,77  

10/02/1988 PROFESSOR PEB I Ativo  R$3.894,76  

25/10/1982 TECNICO ENFERMAGEM Ativo  R$3.782,74  

24/01/1983 ESCRITURARIO Ativo  R$3.728,17  

19/04/1979 AUXILIAR DIRETORIA Ativo  R$3.654,14  

04/01/1982 OPERADOR MAQUINA Ativo  R$3.638,85  

15/08/1976 PINTOR DE PAREDE Ativo  R$3.353,44  

20/06/1977 MOTORISTA Ativo  R$3.289,87  

15/01/1980 GUARDA Ativo  R$3.144,20  

19/05/1982 ASSISTENTE SOCIAL Ativo  R$3.136,38  

01/11/1978 TECNICO ENFERMAGEM Ativo  R$3.124,36  

01/02/1980 ENCARREGADO EQUIPE Ativo  R$3.086,61  

24/07/1982 MOTORISTA Ativo  R$3.022,78  

25/03/1983 MOTORISTA Ativo  R$2.944,79  

05/09/1983 TOPOGRAFO Ativo  R$2.865,15  

18/04/1979 PINTOR DE PAREDE Ativo  R$2.810,85  

14/01/1988 

CHEFE SETOR CADASTRO 

IMOBILIARIO Ativo  R$2.772,76  

23/12/1981 MOTORISTA Ativo  R$2.754,18  

05/04/1983 MEDICO Ativo  R$2.669,61  

02/01/1986 ESCRITURARIO Ativo  R$2.654,85  

04/01/1983 SERVENTE Ativo  R$2.492,92  

20/06/1974 ENCARREGADO Ativo  R$2.424,62  

28/01/1980 PINTOR DE PAREDE Ativo  R$2.375,22  

01/04/1981 FISCAL GERAL MUNICIPIO Ativo  R$2.316,82  

01/04/1987 ESCRITURARIO Ativo  R$2.258,35  

09/02/1981 CADASTRADOR Ativo  R$2.234,48  
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25/07/1977 PEDREIRO Ativo  R$2.197,07  

03/12/1981 COLETOR LIXO Ativo  R$2.134,55  

16/04/1979 PEDREIRO Ativo  R$2.092,74  

09/04/1979 SERVENTE Ativo  R$2.074,09  

20/05/1974 SERVENTE Ativo  R$2.071,52  

08/07/1968 SERVENTE Ativo  R$2.029,67  

16/03/1981 SERVENTE Ativo  R$2.004,87  

14/01/1980 PEDREIRO Ativo  R$1.955,69  

12/07/1983 AUXILIAR ENFERMAGEM Ativo  R$1.953,69  

01/02/1980 NUTRICIONISTA Ativo  R$1.952,21  

19/06/1986 ATENDENTE CRECHE Ativo  R$1.924,52  

14/01/1980 FISCAL GERAL MUNICIPIO Ativo  R$1.916,25  

23/08/1978 MERENDEIRA Ativo  R$1.904,12  

24/01/1980 ESCRITURARIO Ativo  R$1.904,12  

03/11/1981 AUXILIAR ESCRITORIO Ativo  R$1.841,65  

18/05/1983 MERENDEIRA Ativo  R$1.841,35  

23/08/1983 AUXILIAR ESCRITORIO Ativo  R$1.841,35  

01/11/1983 SERVENTE Ativo  R$1.841,35  

09/03/1981 PEDREIRO Ativo  R$1.804,73  

10/07/1978 ESCRITURARIO Ativo  R$1.800,53  

01/06/1982 ESCRITURARIO Ativo  R$1.770,72  

23/01/1980 SERVENTE Ativo  R$1.754,41  

01/02/1980 ESCRITURARIO Ativo  R$1.742,50  

03/01/1983 BIBLIOTECARIO Ativo  R$1.720,00  

22/04/1983 ESCRITURARIO Ativo  R$1.704,76  

01/07/1983 FISCAL GERAL MUNICIPIO Lei Orgânica  R$1.700,41  

13/02/1981 PINTOR DE PAREDE Ativo  R$1.700,41  

16/04/1979 COLETOR LIXO Ativo  R$1.700,41  

16/02/1981 SERVENTE Ativo  R$1.700,41  

02/08/1961 ENCARREGADO GERAL Ativo  R$1.700,41  

28/03/1978 ENCARREGADO EQUIPE Ativo  R$1.695,18  

14/08/1976 SERVENTE Ativo  R$1.663,49  

01/02/1980 CALCETEIRO Ativo  R$1.616,41  

18/02/1981 SERVENTE Ativo  R$1.616,41  

24/04/1979 OFICIAL OFF-SET Ativo  R$1.512,09  

25/01/1978 SERVENTE Ativo  R$1.512,09  

28/02/1980 AUXILIAR DIRETORIA Ativo  R$1.512,09  

12/02/1981 ESCRITURARIO Ativo  R$1.512,09  

01/02/1980 RECEPCIONISTA Ativo  R$1.512,09  

07/03/1985 ESCRITURARIO Ativo  R$1.465,01  

16/01/1980 SERVENTE Ativo  R$1.428,09  

17/07/1982 SERVENTE Ativo  R$1.428,09  
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01/02/1978 SERVENTE Ativo  R$1.428,09  

28/07/1976 ATENDENTE CRECHE Lei Orgânica  R$1.392,44  

06/03/1986 ESCRITURARIO Ativo  R$1.381,01  

06/01/1983 SERVENTE Ativo  R$1.381,01  

20/11/1987 CADASTRADOR Lei Orgânica  R$1.381,01  

05/01/1982 SERVENTE Lei Orgânica  R$1.365,32  

03/12/1981 ENCARREGADO EQUIPE Ativo  R$1.349,63  

14/01/1982 MERENDEIRA Lei Orgânica  R$1.333,93  

20/11/1987 SERVENTE Lei Orgânica  R$1.333,93  

28/01/1985 PEDREIRO Lei Orgânica  R$1.082,84  

06/01/1983 SERVENTE Lei Orgânica  R$1.082,84  

17/02/1986 SERVENTE Lei Orgânica  R$1.082,84  

07/11/1968 COVEIRO Lei Orgânica  R$1.082,84  

01/04/1981 SERVENTE Lei Orgânica  R$1.082,84  

28/02/1980 ESCRITURARIO Lei Orgânica  R$1.082,84  

06/03/1986 AJUDANTE GERAL Lei Orgânica  R$941,60  

27/07/1966 AJUDANTE GERAL Lei Orgânica  R$941,60  

07/02/1980 MERENDEIRA Lei Orgânica  R$941,60  

12/07/1985 

TECNICO MANUT 

EQUIPAMENTOS 

MEDICO/ODONTO 

Licença sem 

vencimentos  R$-    

27/04/1987 PROFESSOR PEB I Lei Orgânica  R$-    

24/04/1979 PEDREIRO 

Afastado pelo 

INSS  R$-    

01/11/1978 AUXILIAR ESCRITORIO 

Afastado pelo 

INSS  R$-    

20/03/1987 CARPINTEIRO Ativo  R$-    

04/03/1974 SERVENTE 

Afastado pelo 

INSS  R$-    

03/04/1979 SERVENTE 

Afastado pelo 

INSS  R$-    

01/04/1978 CARPINTEIRO 

Afastado pelo 

INSS  R$-    

02/12/1981 SERVENTE 

Afastado pelo 

INSS  R$-    

06/11/1989 ATENDENTE CRECHE 

Afastado pelo 

INSS  R$-    

27/09/1983 MERENDEIRA 

Afastado pelo 

INSS  R$-    

28/03/1977 ESCRITURARIO 

Afastado pelo 

INSS  R$-    

01/02/1980 MOTORISTA Outros  R$-    

28/02/1980 AUXILIAR ESCRITORIO 

Afastado pelo 

INSS  R$-    

01/02/1980 MERENDEIRA COZINHEIRA 

Afastado pelo 

INSS  R$-    

01/02/1980 ESCRITURARIO Outros  R$-    

20/02/1981 SERVENTE 

Afastado pelo 

INSS  R$-    

07/02/1980 MERENDEIRA Afastado pelo  R$-    
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INSS 

16/02/1981 SERVENTE 

Afastado pelo 

INSS  R$-    

  

TOTAL  R$558.238,41  
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Anexo 1 – Decretos de cassação da Prefeita Ana Karin 
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Anexo 2 - Termo de referência 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

MPGPP-FGV TERMO DE REFERÊNCIA PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO 

 

Organização parceira: 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro – SP 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Turismo 

Secretário Emerson Goulart Caetano de Souza 

 

Discentes: 

Fundação Getúlio Vargas – SP 

Mestrado em Gestão e Políticas Públicas 

Grupo 1: Antonio Donato Netto, Marcelo F. Lo Monaco  

Grupo 2. Mariana Calêncio, Paola E. Figueiredo e Reginaldo V. Guariente 

 

 

Alternativas para o reequilíbrio financeiro e  

aprimoramento da gestão pública do Município de Cruzeiro – SP 
 

 

Questão  

 O Município paulista de Cruzeiro, com cerca de 80 mil habitantes (IBGE 2010), 

está localizado na porção nordeste do Vale do Paraíba. Expôs crítica situação pública de 

calamidade financeira através de decreto em novembro de 2016, sendo o primeiro 

município paulista a concretizar este feito. Relata-se que o orçamento de Cruzeiro para 

2017 é da ordem de R$ 100 milhões e sua dívida estimada em R$ 200 milhões. Diante 

desta situação problema buscam-se soluções e alternativas (necessárias e adequadas) 

para a ampliação das receitas e racionalização dos gastos dos processos por meio de 

ações governamentais direcionadas ao desenvolvimento do município. 

 

Contexto 

 Informa-se que o município apresenta uma planta genérica de valores para 

imposto territorial urbano desatualizada, sem reajustes desde a década de 80. Também, 

informa-se que o município não possui programa de parcerias de investimentos 

(concessões e parcerias público-privadas) para serviços considerados essenciais como: 

coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos; transporte público, coleta e 

tratamento de esgoto, entre outros.  
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 Há a expectativa que o poder público possa reduzir as despesas e aumentar as 

arrecadações, inclusive através de políticas de atração de investimentos e mapeando os 

programas do governo federal e estadual que possam contribuir nesse tema.  

 Outras frentes possíveis de atenção, perfazem-se sobre o tema do funcionários 

públicos, quanto a gestão financeira, o estatuto dos servidores públicos e outras 

questões que possam ser identificadas. 

 

Objetivos 

 Tendo em vista a questão e o contexto relatados acima, pretende-se que os 

grupos realizem os trabalhos técnicos adequados, visando a: 

● Conhecer a efetiva realidade financeira municipal, detalhando receitas e 

despesas. 

● Estudar práticas realizadas por municípios semelhantes para agregar no aumento 

da arrecadação e na diminuição das despesas, sendo desejável a exposição de 

ideias inovadoras, considerando o porte do município.  

● Apresentar ações, através da indicação de projetos com diretrizes básicas 

(conteúdo, objetivo, estimativa de prazos e possíveis resultados), que poderão 

ser submetidas a desenvolvimento específico no futuro pelo município para 

concretizar a ação esperada.  

 

Abordagem 

● Análise de informações e dados disponibilizados por instituições – do setor 

público ou do setor privado – de credibilidade, podendo ser municipais, 

estaduais ou federais/nacionais, a respeito do município de Cruzeiro.  

● Entrevistas com colaboradores apropriados do poder público para a elaboração 

de diagnósticos e propostas. 

● Orientação de professores do curso relacionados a projetos, finanças e análises 

de dados e informações, entre outros. 

● Estudo de bibliografia relacionada aos temas considerados chave da presente 

proposta de estudo, tais como finanças públicas, capacidades institucionais e 

gestão pública, dentre outros.  

Produtos 

● Diagnóstico analítico sobre as fontes de arrecadação e despesas do município, 

bem como de processos e programas existentes (até 3, a serem definidos em 
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conjunto) e que necessitam ser aprimorados; 

● Apontamentos de referências de textos técnicos e acadêmicos a respeito da 

política fiscal brasileira, buscando enquadramento do município conforme suas 

peculiaridades; 

● Identificação dos principais itens de arrecadação e despesas, definição das 

variáveis ou temas mais relevantes, e indicação das potenciais oportunidades de 

otimização. Este processo poderá ser realizado por meio de análise estatística de 

dados e comparação a municípios assemelhados. 

● Proposta de programa consistente em conjunto de projetos oportunos (até 3, a 

serem definidos), com diretrizes individuais, para que o Município possa 

desenvolvê-los diretamente ou por subcontratação. 

 

 Os discentes organizar-se-ão em dois grupos para o desenvolvimento do 

trabalho, sendo que o Grupo 1 tratará do assunto com enfoque para as despesas 

públicas, e o Grupo 2 trará o foco para as arrecadações do município. Oportunamente, 

algumas etapas como entrevistas e levantamento de dados e informações, ocorrerão em 

conjunto. Os possíveis títulos dos trabalhos serão: 

● Grupo 1: Alternativas para o reequilíbrio financeiro e aprimoramento da 

gestão pública do Município de Cruzeiro – Gestão de Resultados; e 

● Grupo 2: Alternativas para o reequilíbrio financeiro e aprimoramento da 

gestão pública do Município de Cruzeiro – Gestão de Finanças.  

 

 Serão reportados 2 trabalhos finais (um de cada grupo) através de documento em 

padrão acadêmico (cerca de 80 páginas, fonte Times New Roman 12, espaçamento 1,5, 

acrescidos de anexos e referências bibliográficas), que será protocolado, impresso e 

digitalizado na Secretaria de Registro da EAESP-FGV e disponibilizado em formato 

digital para os professores da banca examinadora.  

  

A apresentação dos trabalhos finais será realizada cerca de 45 dias após o 

protocolo, diante de banca acadêmica integrada por 4 membros, incluindo a participação 

do dirigente da organização envolvida e membros da FGV. Posteriormente, os discentes 

dispõem-se a apresentar o trabalho para gestores da instituição parceira (sem efeito 

avaliativo) em data a ser ajustada. 
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Conteúdo 

 O trabalho final deverá atender aos itens acima pontuados, incluindo: 

● Diagnóstico da situação e análise. 

● Proposta de medidas específicas e justificativas (projetos) que contribuirão para 

a implementação do objetivo proposto.   

● Anexos com lista de participantes; lista de pessoas entrevistadas; fontes de dados 

utilizados; e este termo de referência.  

● Referências bibliográficas.  

  

Aplica-se a metodologia AoL – Assurance of Learning, conforme exigência do 

MPGPP, para avaliação conforme os seguintes aspectos:  

● Diagnóstico do problema: a escala varia desde “o trabalho limitou-se a 

reproduzir o diagnóstico constante no Termo de Referência” (nota mínima) até 

“o trabalho interpretou o problema e desenvolveu um diagnóstico inovador” 

(nota máxima). 

● Propostas: a avaliação levará em conta a qualidade e aplicabilidade das 

propostas. 

● Abordagem multidisciplinar integrada: uso de conceitos de ciência política, 

sociologia, economia, direito e gestão pública, sempre que couber no problema 

sob análise – a escala varia de “não fez uso”, passa por “apenas justapôs os 

conceitos”, até a nota máxima para quem integrou as diversas abordagens 

disciplinares cabíveis”.  

 

 

 

São Paulo, 03 de julho de 2017 

 

 

 

 

   

Secretário representante  

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

 Discentes representantes 

Fundação Getúlio Vargas 
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Contatos: 

 

Emerson Goulart, Secretário Municipal 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Turismo da Prefeitura 

Municipal de Cruzeiro - SP  

Email: emerson.mantena@hotmail.com Telefone: (12) 99706-0109 

 

Regina Pacheco, Coordenadora do Mestrado.  

MPGGP – FGV – SP. 

Email: regina.pacheco@fgv.br 

 

Alexis Vargas, Orientador dos trabalhos.  

MPGGP – FGV – SP. 

Email: alexis.vargas@fgv.br  

 

 

Grupo 1  

Antonio Donato Netto, discente do MPGPP. 

Email: neto@nettodonato.com.br – Telefone: (16) 99241-6468 

 

Marcelo F. Lo Monaco, discente do MPGPP. 

Email: mflomonaco@hotmail.com – Telefone: (11) 98189-7770  

 

Grupo 2  

Mariana Calêncio, discente do MPGPP.  

Email: mari.calencio@gmail.com – Telefone: (14) 98179-0051 

 

Paola Ercolin Figueiredo, discente do MPGPP. 

Email: pfercolin@gmail.com – Telefone: (15) 99765-5048 

 

Reginaldo Vieira Guariente, discente do MPGPP. 

Email: regis.usp@gmail.com – Telefone: (11) 98838-6622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:neto@nettodonato.com.br
mailto:mflomonaco@hotmail.com
mailto:mari.calencio@gmail.com
mailto:pfercolin@gmail.com
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Anexo 3 – Decreto Estado de Calamidade Financeira 
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Anexo 4 – Lei nº4.077/11 que dispõe sobre reestruturação da 

carga horária dos servidores 
 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 


	1. Introdução
	2. Situação problema, objetivos propostos e metodologia
	2.1. Situação problema
	2.2. Objetivos propostos
	2.3. Objetivos e justificativas
	2.4. Metodologia de pesquisa

	3. Perfil do município de Cruzeiro
	3.1. Dados históricos, territoriais e demográficos
	3.2. Dados Econômicos
	3.3. Indicadores Sociais

	4. A Prefeitura do Município de Cruzeiro
	4.1. Gestão 2013-2016
	4.2. Gestão 2017-2020
	4.3. Análise da situação do Município 2013-2016
	4.4. Finanças Públicas

	5. Gestão do Gasto Público
	5.1 Orçamento Público
	5.2. Panorama atual do orçamento público no Brasil
	5.3 Princípios da Administração Gerencial
	5.4. Eficiência e Qualidade no Gasto Público

	6. Pontos focais para aprimoramento da eficiência na Prefeitura Municipal de Cruzeiro
	6.1. Gestão de pessoas

	7. Análises e recomendações para a Prefeitura do Município de Cruzeiro
	7.1. Dados seguros e acesso rápido para a tomada de decisão
	7.2. Indicadores
	7.3. Gestão de pessoas

	8. Eficiência da gestão pública municipal em perspectiva superior
	8.1. Gestão por resultados – contratualização
	8.2. Comunicação eficaz
	8.3. Controladoria

	9. Considerações Finais
	Referências Bibliográficas
	Apêndice 1 – Roteiro de Entrevistas
	Apêndice 2 – Tabela de servidores contratados antes de 1988
	Anexo 1 – Decretos de cassação da Prefeita Ana Karin
	Anexo 2 - Termo de referência
	Anexo 3 – Decreto Estado de Calamidade Financeira
	Anexo 4 – Lei nº4.077/11 que dispõe sobre reestruturação da carga horária dos servidores

