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INTROOUçAo

o Brasil é um país que tem enfrentado diversas crises
nos últimos anos, seja na área social, econômica, fiscal, políti-
ca, partidária, cultural, entre outras. Estas crises podem ser
analisadas sob diversos aspectos, sendo o ângulo histórico e o das
ações do Estado brasileiro duas perspectivas fundamentais.

Dentro deste contexto podemos observar relações da rea-
lidade atual com o nosso passado. São quase 500 anos desde o des-
cobrimento do país, entretanto a sua industrialização intensifi-
ca-se apenas a partir da década de trinta, por meio de um projeto
nacional de substituição de importações.

Aliado ao processo de industrialização brasileiro esteve
o Estado, apoiando e investindo na criação da infraestrutura ne-
cessária ao desenvolvimento capitalista; para tanto fez-se neces-
sário a construção de todo um aparato burocrático público que pu-
desse dar apoio às suas ações.

A presente dissertação tem como objeto de estudo o pro- S
cesso de modernização da "função-administração" dentro do conjunto
de organizações burocráticas públicas do Estado brasileiro, mais
especificamente no Governo Federal, analisando o papel da Secreta-
ria da Administração Federal nesse processo.

A "função-administração" deve ser entendida aqui como
aquela responsável pelas atividades de organização, planejamento,
direção e controle nas organizações burocráticas públicas fede-
rais, através da normatização das áreas-meio dos diversos órgãos
nesse nível de governo.
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No primeiro capitulo são abordados os aspectos históri-
cos do processo de expansão da Administração Pública Brasileira
(processo esse que se apresenta muito mais intenso a partir da dé-
cada de trinta) além de apresentar alguns aspectos conceituais de
referência teórica. A seguir é definido o periodo de trabalho
(1988/1992), e detalhada a problemática e o objeto central de es-
tudo, que consiste na análise das ações implementadas pelo governo
para a modernização da "função-administração" no Setor Público, a
nivel federal, e particularmente qual foi o papel da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República nesse processo.
Ainda neste capitulo são apresentados os aspectos metodológicos e
a forma pela qual foi realizado este estudo.

No segundo capitulo é analisado o conjunto das ações
adotadas para a modernização da "função-administração" durante o
Governo Sarney, no periodo que vai desde a promulgação da nova
Constituição Federal (05/10/1988) até o final desse governo.

No terceiro capitulo é realizado o mesmo trabalho de
análise para o Governo Collor, no periodo que vai de 15/03/1990 a
30/09/1992.

Por fim, no quarto capitulo são analisados os aspectos
mais abrangentes da evolução das medidas de modernização adotadas
em todo o periodo selecionado, verificando-se qual foi o papel da
Secretaria da Administração Federal neste processo.

Atualmente existem aproximadamente sete milhões de fun-
cionários públicos no Brasil, sejam estatutários ou celetistas,
civis ou militares, abrangendo os três niveis de governo , a admi-
nistração direta e a indireta. Isto significa 11% da PEA (·popula-
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ção economicamente ativa) , compondo um setor extremamente impor-

tante para o processo de desenvolvimento do pais.

A distribuição desses funcionários está concentrada no

nivel de governo estadual (50%), seguido pelo municipal (26%), e

por fim, o federal (24%). Estas pessoas trabalham em organizações

burocráticas que seguem normas e regras, geralmente bastante dis-

tintas das encontradas no setor privado.

Na década de trinta o Estado no Brasil foi considerado

como o único agente capaz de romper com o ciclo vicioso da pobreza

e do subdesenvolvimento no pais; hoje, é visto pela sociedade jus-

tamente como o contrário: agente do atraso , inibidor das inova-

ções, incapaz de formular e implantar um conjunto de ações que

possam levar o pais ao desenvolvimento.

Apesar dessa visão, ainda é possivel acreditar que sem a

presença do Estado jamais poderemos ultrapassar as fronteiras da

injustiça social e do subdesenvolvimento. O que se faz necessário

é a transformação deste Estado e de suas organizações, adequando-

se todo o aparato público aos tempos de hoje.

Estudar a evolução histórica do Setor Público ,como se

organiza e quais as ações diretamente relacionadas com a sua "fun-

ção-administração", é no momento atual uma tarefa fundamental para

a modernização do Estado no Brasil. Desta forma espera-se que o

presente trabalho possa ser considerado como contribuição ao apri-

moramento da Administração Pública, e ao avanço da sociedade bra-

sileira como um todo.

- o -
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CAPíTULO I

ASPECTOS HISTÓRICOS, CONCEITUAIS E METOOOLÓGICOS
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l)PEBSPECTIVA HISTÓRICA

De 1822 a 1930 o Estado brasileiro pode ser caracteriza-
do como um Estado liberal clássico, devido à sua pequena partici-
pação na economia e na ordem social do pais.

Mesmo com a proclamação da República em 1889, quando
ocorrem alterações significativas no processo politico de detenção
do poder, que deixa de ser centralizado por um imperador e passa a
ser disputado pelas oligarquias locais (coronelismo e autonomia
dos estados), o perfil das ações do Estado não muda significativa-
mente.

Esta postura se estende até a década de trinta, com o
inicio da aceleração do processo de industrialização brasileiro,
quando o Estado passa por uma transformação profunda, surgindo co-
mo um Estado intervencionista, que passa a induzir o crescimento
econômico ao mesmo tempo que apoia a profissionalização do funcio-
nalismo e a expansão das organizações burocráticas públicas. É

deste periodo a criação de novas áreas de atuação e de novos ór-
gãos, tais como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio; e
o Ministério da Educação e Saúde Pública.

Em 1822 havia apenas cinco Ministérios no Governo Fede-
ral, já na década de trinta são nove, além de quatro órgãos de as-
sistência direta ao Presidente da República (ver Anexo I - Quadro
Organizacional Evolutivo do Governo Federal).

Devido ao ritmo muito intenso de expansão da economia e
do aparato burocrático público nesta época, o funcionalismo deixa
de ser apenas uma elite, surgindo como um canal de ascensão so-
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cial, valorizado positivamente pela sociedade.

Com o crescimento das atribuições do Estado, ocorre tam-

bém um crescimento numérico do funcionalismo, acompanhado de um

processo de democratização de oportunidades com a obrigatoriedade

do concurso público para a primeira investidura em cargo público

(Constituição Federal de 1934).

A Administração Pública brasileira passa então a incor-

porar de forma mais intensa, a racionalidade em suas organizações

burocráticas, criando um conjunto de normas e legislações especi-

ficas, visando a estruturação da burocracia do Estado.

Um marco no processo de expansão da Administração Públi-

ca brasileira e de sua racionalização é a criação em 1938 do DASP

(Departamento Administrativo do Serviço Público), que passa a ope-

rar as atividades administrativas do Governo Federal (organização,

direção, planejamento e controle).

O DASP surgiu a partir da transformação do Conselho Fe-

deral do Serviço Público civil (Lei 284 de 1936) que era um órgão

colegiado, disciplinador da administração de pessoal e ativida-

des-meio do Estado. Nesta fase, as atenções voltavam-se para a

área de pessoal, implantação e simplificação de procedimentos ad-

ministrativos ou das atividades-meio, objetivando dar maior efici-

ência à máquina pública.

No exercicio da função de coordenador das atividades ad-

ministrativas dos órgãos da Administração Pública Federal, o DASP

desenvolveu ações no sentido de universalizar o sistema de mérito,

simplificar e padronizar a compra de material de consumo e perma-

nente, entre outras.
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Nesta época vivenciava-se no Brasil um momento de cen-
tralização autoritária. A politica de autonomia dos governos este-
duais e locais havia desaparecido, sendo nomeados interventores
como governadores (o chamado Estado Novo 1937/45).

Dentro deste contexto, o DASP surge como um Ministério
muito forte, que tem uma estrutura regionalizada, os departamentos
estaduais, que fucionavam de uma certa forma como uma espécie de
legislativo estadual e como corpo supervisor para o interventor e
o Ministério da Justiça.

Os prefeitos municipais se submetiam não só ao interven-
tor, mas também ao Departamento estadual do serviço público, ape-
sar do agente com maior poder politico ser o interventor; respon-
sável pela aprovação de todos os decretos e leis estaduais.

A interventoria, o departamento administrativo estadual
e o Ministério da Justiça atuavam na administração dos estados,
sob o controle geral do Presidente da República, de uma forma in-
tegrada. O interventor era o coordenador politico, subordinado ao
Presidente Getúlio Vargas; o DASP regional, dirigido por burocra-
tas, geralmente com instrução de nivel superior (individuos que se
consideravam e eram considerados imunes a pressões clientelisti-
cas) chegava a ser mais poderoso que o próprio interventor.

Já durante a década de cinquenta elaborados estudos e
projetos, dentre os quais deve ser destacado o anteprojeto de Re-
forma Geral da Administração Federal, em que o tema descentraliza-
ção foi mencionado pela primeira vez.

Em 1956 foi instituida a Comissão de Simplificação Buro-
crática (COSB), tendo por objetivo, entre outros, encontrar meios
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de descentralização dos serviços, utilizando-se da delegação de
competências, fixação de responsabilidades e prestação de contas
das autoridades públicas. Mesmo não tendo alcançado seus objeti-
vos, a COSB lançou novos conceitos e diretrizes, aproveitados pe-
los processos de reforma posteriores, principalmente quanto à

questão da descentralização.
Ainda no ano de 1956, foi criada a Comissão de Estudos e

Projetos Administrativos (CEPA), cujos objetivos implicavam em mu-
danças nos processos administrativos e não apenas mudanças de es-
truturas organizacionais. Como resultado dos trabalhos realizados,
a CEPA publicou quatro volumes com reflexões sobre a Reforma Admi-
nistrativa, inclusive sugerindo várias medidas, das
duas foram implementadas: a criação do Ministério

quais apenas
das Minas e

Energia, e do Ministério da Indústria e Comércio.
Já em 1963 foi constituida a Comissão Amaral Peixoto que

propôs uma Lei orgânica do sistema Administrativo Federal, adotan-
do uma filosofia de descentralização e de delegação de competên-
cias. Mas apenas em fevereiro de 1967 é editado o Decreto-lei 200,
que viria a promover profundas mudanças na Administração PÚblica,
tanto a nivel estrutural como conceitual.

Tendo por filosofia básica a adoção de uma politica de
descentralização, um dos principios do projeto elaborado pela Co-

missão Amaral Peixoto, o Decreto-lei 200 propunha a supressão de
todos os controles que se evidenciassem meramente formais, ou cujo
custo fosse superior ao risco, bem como de quaisquer centraliza-
ções decorrentes de mera formalidade burocrática ou de preocupa-
ções com padronização.
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Os princípios básicos do DL 200 são: planejamento, coor-

denação, descentralização, delegação de competência, e controle.

Assim foram introduzidas as seguintes ações :

- delegação de competência ao Poder Executivo para regular a es-

truturação e o funcionamento dos órgãos da Administração Federal;

- conceituação de administração direta e indireta;

- estabelecimento de normas gerais para o desenvolvimento das ati-

vidades do setor público;

- descentralização de decisões e de atividades;

- definição das atividades sistêmicas do Governo Federal;

- criação do Fundo de Reforma Administrativa.

Um dos pontos essenciais do decreto-lei 200 (conforme a

redação do seu artigo quinto) foi a distinção entre administração

direta e indireta, sendo a primeira composta pelos Ministérios e

órgãos da Presidência da República, inclusive os autônomos, en-

quanto que a Administração indireta é composta por Autarquias, Em-

presas Públicas, e Sociedades de Economia Mista (as Fundações fo-

ram incluídas posteriormente pela Lei 7596/87).

Essa distinção e conceituação foram importantes na medi-

da em que permitiram a diferenciação das atividades tipicamente

públicas desenvolvidas no âmbito da administração direta, ou atra-

vés das Autarquias, quando sua execução exigisse uma gestão admi-

nistrativa e financeira descentralizada, daquelas atividades que o

Estado fosse levado a executar por força de conveniências ou con-

tingências que justificassem a exploração de atividade econômica.

Nesta época (1967) o país vivenciava um processo políti-

co com características autoritárias. Com a tomada do poder pelas
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Forças Armadas em 31 de março de 1964, foram suspensos vários di-
reitos civis, e suprimidas as eleições diretas para Presidente da
República.

Este período se estende até o surgimento da Nova Repú-
blica, em 1985. Foram 21 anos de hegemonia política militar com
ideais desenvolvimentistas, período este em que o Estado brasilei-
ro assume uma postura extremamente intervencionista, com o objeti-
vo de alavancar o desenvolvimento capitalista no país.

Durante este período assiste-se a um novo processo de
aceleração na expansão da Administração Pública brasileira, só que
bastante distinto daquele que ocorreu na década de trinta, já que
agora a expansão se dá de forma mais intensa na Administração in-
direta, descentralizada.

Após a edição do DL 200, ainda em 1967, é criado o Es-
critório de Reforma Administrativa (Decreto 61383/1967), órgão que
foi incumbido de coordenar o processo de reforma administrativa
proposto, redefinindo atribuições, estruturas e a organização dos
Ministérios, além de gerir o Fundo de Reforma Administrativa.

Em 30 de outubro de 1968 foi editado o decreto 63500,
que cria urnaComissão de Reforma Administrativa em cada Ministé-
rio, além da Comissão Central de Reforma Administrativa (CERAF),
reservando ao Escritório de Reforma Administrativa o papel de Se-
cretaria Executiva.

Posteriormente, em 3 de julho de 1969, por meio do de-
creto 64781, foi criado o Programa de Treinamento para a Reforma
Administrativa, objetivando capacitar as chefias de todos os ní-
veis hierárquicos para o exercício das atividades de orga~ização,
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reorganização e simplificação das tarefas que lhes competiam, bem

como para uma real compreensão das finalidades do processo de mu-

dança em curso.

No inicio da década de setenta o Ministério do Planeja-

mento e Coordenação Geral, então coordenador geral do Programa de

Reforma Administrativa, ao avaliar os resultados alcançados, re-

solveu redefinir as atribuições e a forma de atuação do Escritório

de Reforma Administrativa. Ao ERA caberia o papel de orientador do

processo, enquanto que agentes externos seriam contratados para

prestar assistência técnica aos Ministérios, visando uma execução

ordenada dos serviços.

Os trabalhos de assistência técnica e as atividades de

análise das estruturas básicas e dos regimentos internos das orga-

nizações burocráticas públicas constituiram-se nos grandes instru-

mentos de ação do órgão encarregado da condução do processo de Re-

forma Administrativa.

O primeiro agente externo contratado para prestar assis-

tência técnica à Administração Pública foi a Fundação Getúlio Var-

gas (FGV), escolhida por sua tradição de entidade formuladora de

novas linhas de ação e de pensamento administrativo.

Com a FGV foram firmados 16 acordos cujo objetivo

principal era o desenvolvimento do sistema de Planejamento e Orça-

mento, nele integrado o planejamento administrativo.

O Escritório de Reforma Administrativa foi extinto pelo

decreto 70793 de 1972, passando suas atribuições para a competên-

cia da Secretaria Geral do Ministério do Planejamento e Coordena-

ção Geral. Em ato posterior, foi criada a Secretaria de Moderniza-
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ção e Reforma Administrativa (SEMOR - portaria 39 de 26.07.1972),
dentro da Secretaria Geral do MPCG, absorvendo as atribuições e
competências do antigo Escritório de Reforma Administrativa, bem
como outras pertinentes ao acompanhamento e coordenação da implan-
tação dos sistemas instituidos pelo decreto-lei 200.

Já em 1985, durante o Governo da Nova República (Presi-
dente José Sarney), foi criada a Comissão Geral da Reforma da Ad-
ministração Pública Federal (decretos 91309 de 04.06.1985 e 91501
de 31.07.1985). Em 03 de setembro de 1986 é extinto o antigo DASP
e criada a SEDAP (Secretaria de Administração Pública da Presidên-
cia da República), que absorveu as competências do primeiro. Quase
cinco décadas após a sua criação, a extinção do DASP, que foi o
órgão pioneiro na estruturação e coordenação da Função Administra-
tiva Pública no Brasil, abre uma nova fase nesta área, a qual será
objeto de estudo, conforme dispõe o item quatro deste capitulo.

- o -
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2) ASPECTOS COMCEITOAIS

o conceito de burocracia e de organizações burocráticas
não é tão recente no mundo acadêmico. Aristóteles já havia aborda-
do princípios de departamentalização durante a antiguidade. Entre-
tanto, somente a partir do século XIX é que surgem conceituações

mais específicas sobre o tema.
A visão marxista de burocracia (século XIX) é bastante

voltada para o aspecto político e de luta de classes. Para Marx a
burocracia é um instrumento do Estado voltado à dominação de clas-
ses, e pelo qual os "organizadores" separam-se do grupo e sobem ao
poder (Lapassade,pg 112); desta forma a "burocracia surge como uma
classe parasitária, baseada nos médodos de produçào do Taylorismo,
e que terminará apenas com o fim do Estado e o surgimento da so-

ciedade socialista".
Uma conceituação bastante distinta da visão marxista é a

elaborada por Max Weber no início do século XX; para ele burocra-
cia é um sistema de administração ou organização que tende à ra-
cionalidade integral. Neste sentido Weber caracterizou o que seria
uma burocracia, abordando aspectos de autoridade burocrática, hie-
rarquia, circulação e memória de documentos e informações, neces-
sidade de dedicação integral do funcionário, aprendizado de suas
funções, etc ..

Ainda no início do século XX, Taylor, nos Estados Uni-
dos, e Fayol, na França, buscando resolver os problemas do traba-
lho industrial, propõem a racionalização do trabalho operário para
aumentar a produtividade. A teorização destes autores funda a Es-
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cola de Administração Cient1fica , criando a "Ciência da Adminis-
tração".

Com a Escola da Administração Cient1fica iniciou-se o
estudo sistemático da administração das organizações. Esta Escola,
que alguns chamam também de Escola Clássica, é um fruto tardio do
racionalismo. "O racionalismo engloba todos os esforços no campo
do conhecimento e da atividade humana, no sentido de substituir o
império da tradição pelo da razão" (Motta,1986).

As organizações burocráticas públicas, que compõem a Ad-
ministração Pública brasileira a partir da década de trinta, o
chamado "modelo clássico", é o que mais se aproxima do modelo bu-
rocrático "weberiano", principalmente quanto às questões de pesso-
al e forma jur1dica.

Muitas vezes se confunde o conceito de organização com o
de instituição. Podemos afirmar que toda instituição é uma organi-
zação , mas nem toda organização pode ser considerada uma insti-
tuição.

Na concepção funcionalista defendida por Parsons, uma
instituição baseia-se na integração complexa de papéis institucio-
nalizados que possuem significado estrutural estratégico no siste-
ma social.

Para Selznick, instituição é "o produto natural das
pressões e necessidades sociais, um organismo adaptável e recepti-
vo, ... concebido como grupos ou práticas, podendo ser parcialmen-
te planejadas, mas possuindo também uma dimensão natural"; e or-
ganização "um sistema formal de regras e objetivos , um instrumen-
to perec1vel e racional projetado para executar um serviço
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instrumentos técnicos, planejados como meio para finalidades espe-
cificas" (Selznick, 1972).

Para Durkheim as instituições existem também ao nível do
inconsciente do grupo, tendo uma considerável força de inércia.

Assim, podemos entender a Administração Pública do Bra-
sil como um conjunto de organizações burocráticas, algumas mais
institucionalizadas que outras, compondo um dos instrumentos de
ação do Estado, que é uma estrutura de poder mais abrangente.

Segundo Selznick,"institucionalização é um processo. É

algo que acontece a uma organização com o passar do tempo, refle-
tindo sua história particular, o pessoal que nela trabalhou, os
grupos que engloba com os diversos interesses que criaram, e a ma-
neira como se adaptou ao seu ambiente ... O grau de instituciona-
lização depende da proteção que existe para a interação pessoal
com o grupo. Quanto mais precisa for a finalidade de uma organiza-
ção e quanto mais especializadas e técnicas as suas operações
menores chances haverá de forças sociais afetarem seu desenvolvi-
mento" (o. c. , pg 14).

As organizações burocráticas podem também apresentar al-
gumas vezes, disfunções e enfermidades de gestão. É o caso do "bu-
rocratismo" , quando a organização deixa de ser um meio e passa a
ser um fim, recusando mudanças e adequações exigidas pelo seu am-
biente externo (Michels : deslocamento de objetivos). Neste caso é

comum o desenvolvimento do carreirismo e as ações voltam-se para a
auto-preservação do status-quo. O culto da eficiência na teoria
administrativa é um meio moderno de super-enfatizar os meios e ne-
gligenciar os fins.
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RD alguns casos encontraremos organizações burocráticas
públicas com estas características, com um enfraquecimento do con-
teúdo , mas , por outro lado, com um fortalecimento da chamada má-
quina administrativa, fazendo-se presente por meio da normatiza-
ção, .uitas vezes desnecessária, expressando o interesse de grupos
específicos que utilizam a burocracia como instrumento de poder.

Em outros casos pode ocorrer a transformação de organi-
zações técnicas em instituições, quando estas adquirem uma identi-
dade própria, distinta, envolvendo uma nova tomada de valores, ma-
neiras de agir e acreditar que são sumamente importantes para sua
própria salvaguarda. Daí em diante, a auto-preservação torna-se
mais do que uma simples sobrevivência organizacional, transforma-
se na luta para preservar a singularidade do grupo face a novos
problemas e circunstâncias estranhas.

A presente dissertação pode ser considerada como um es-
tudo das transformações concretas de uma estrutura burocrática pú-
blica, em contexto histórico, sua expansão e regressão, seus as-
pectos organizacionais e institucionais.

outro enfoque a ser utilizado neste trabalho é o da so-
ciologia especial da administração que, segundo Guerreiro Ramos é

a "parte da sociologia geral que estuda a realidade social da ad-
ministração, suas expressões exteriormente observáveis como fato,
sistema e ação, sua tipologia qualitativa historicamente condicio-
nada, e seus elementos componentes: aestruturais, estruturais e
estruturantes".

O estudo científico da administração deve abranger o es-
tudo científico do fato e do sistema administrativos, consideran-
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do-se desta forma não s6 a estrutura interna da administração, co-
mo as suas relações com as outras esferas da vida social. A nova
teoria administrativa tende a ser integrativa e estruturalista e
demonstra que a administração, vista como fato e sistema, se en-
contra em permanente mudança, seja por força do dinamismo de seus
componentes internos, seja por força de suas relações externas com
uma malha de fatores ou sistemas.

Segundo Guerreiro Ramos "não existe burocracia intrinse-
camente positiva, nem intrinsicamente negativa. O caráter desta é

função da sociedade global e, em particular, das estruturas de po-
der. Nestas condições não existe burocracia modernizante, por seus
caracteres especificos. A função modernizante da burocracia é sem-
pre exercida por estratos restritos da mesma e está condicionada
pelas possibilidades objetivas da sociedade global. Em outras pa-
lavras o papel da burocracia na modernização e no desenvolvimento
é, essencialmente, um problema de estratégia, que não admite solu-
ções abstratas".

Guerreiro Ramos conceitua o fato administrativo como
sendo um "Complexo de elementos e de suas relações entre si, re-
sultante e condicionante da ação de diferentes pessoas, escalona-
das em diferentes níveis de decisão, no desempenho de funções que
limitam e orientam atividades humanas associadas, tendo em vista
objetivos sistematicamente estabelecidos". Tal definicão incorpora
ainda o conceito de que o fato administrativo está em constante e
permanente atualização, por força do desempenho consciente e inin-
terrupto dos agentes que o constituem.

A ação administrativa pode ser considerada como uma mo-
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dalidade do que Max Weber chamou de "ação social com relação aos
fins". Tem limites e orientação, visto que seleciona e combina
meios para atingir objetivos, devendo ser arguida pelo critério da
racionalidade funcional.

Retomando a classificação dos elementos do fato adminis-
trativo feita por Guerreiro Ramos, podemos dizer que os elementos
aestruturais estão presentes em toda a situação administrativa,
sendo algo ~vel e instável que se encontra em continua variação,
suscitando imprevistos, irregularidades e desafios, não dando for-
ma à situação administrativa. Com isto impõe a necessidade de in-
terferência de um fator estruturante, a fim de que se assegure o
sistema e a forma da situação administrativa adequada aos objeti-
vos explícitos. Exemplo de elementos aestruturais: instalações,
máquinas, imóveis, veículos, recursos humanos, atitudes indivi-
duais e coletivas, etc ...

Já os elementos estruturais são aqueles que dão forma
aos elementos aestruturais, compondo a organização. Esses elemen-
tos podem ser configurativos internos ou.externos.

Os elementos configurativos internos consistem na estru-
tura organizacional propriamente dita. A estrutura organizacional
determina as linhas de autoridade, as competências, as hierarquias
funcionais e os grupos que procuram ajustar a estrutura formal às
motivações dos indivíduos.

Os elementos configurativos externos são aqueles deter-
minados pelo ambiente em que se insere a organização, e podem ser
classificados como sendo de primeiro, segundo, e de terceiro grau.

De primeiro grau são as associações, sindicatos, classes
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sociais, entre outras entidades; que mediante sua influência sobre
os trabalhadores impõem padrões de conduta que interferem signifi-
cativamente na execução do trabalho.

Já os elementos configurativos externos de segundo grau
são considerados como sendo a sociedade global, pois as organiza-
ções refletem as características, a cultura, os valores e a estru-
tura da sociedade em que se inserem.

Por fim, a Sociedade Mundial como elemento configurativo
externo de terceiro grau. Atualmente, podemos observar que as in-
fluências mundiais se institucionalizam e que as sociedades glo-
bais hegemônicas, e mesmo de média ou fraca expressão internacio-
nal, tendem a exercer a sua parcela de poder externo com a clara
consciência de seus interesses. Observa-se também que as caracte-
rísticas, os estados, as conjunturas e a estrutura da sociedade
mundial, afetam o fato administrativo em toda parte, principalmen-
te nas nações periféricas. Veja-se por exemplo as repercussões do
avanço tecnológico dos países mais desenvolvidos, da queda do Muro
de Berlim, ou ainda o fim da União Soviética.

A decisão surge como o terceiro elemento do Fato Admi-
nistrativo, o elemento estruturante. De acordo com os conceitos
mais modernos de estrutura organizacional, pode-se dizer que as
organizações não têm propriamente uma estrutura estabelecida de
uma vez por todas, mas encontram-se permanentemente em processo de
estruturação. Dentro delas, existem elementos aestruturais, que
seriam anárquicos, e elementos estruturais com propriedades confi-
gurativas que se efetivam mediante decisões.

São as decisões o elemento dinâmico que articula os ele-
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mentos aestruturais e os elementos estruturais, assegurando a for-
ma da organização. É a decisão funcionalmente racional que possi-
bilita a estabilidade da organização. Dessa forma pode-se dizer
que os processos administrativos são processos decisórios.

Nesse caso há uma característica muito importante das
organizações burocráticas públicas brasileiras; nelas, o processo
decisório é muito mais lento do que nas organizações privadas. Li-
teralmente são constituídos "processos" enormes, muitas vezes com
milhares de páginas, assinaturas e carimbos; é que a decisão nes-
sas organizações, seguindo um modelo de controle extremamente bu-
rocratizado, passa necessariamente por muitas pessoas, para garan-
tir os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade. Assim, nunca se decide totalmente sozi-
nho no setor público, decide-se apenas partes de uma decisão.

Voltando à concepção de Guerreiro Ramos, as decisões
ocorrem num espaço social concreto onde há elementos materiais,
individuais, atitudes, grupos, classes, sindicatos, e as influên-
cias e pressões da sociedade global e da sociedade mundial. Todos
esses fatores condicionam as decisões.

O papel da decisão tende a ser mais forte na fase de
criação ou inauguração, e diminui à medida que as atividades se
institucionalizam até o grau limite da máxima rotinização em que o
papel do fator decisório seria aparentemente nulo. Trata-se de me-
ra aparência, pois as rotinas são decisões cristalizadas ou insti-
tucionalizadas. Pode-se distinguir dessa forma dois tipos de deci-
sões, aquelas que se encontram incorporadas no automatismo do com-
portamento administrativo, por exemplo, um manual de serviço. E
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aquelas que se destinam a assegurar o ajustamento da organização
às emergências de toda natureza.

A comunicação é outra referência sistemática da decisão.
Concebe-se a comunicação como fluxo de mensagens que tornam as de-
cisões adequadas aos fatos, na perspectiva do administrador. A de-
cisão bem-sucedida se baseia no princípio da retroação, espécie de
corrente circular de informações de que resulta o comportamento.

Como podemos observar a partir das considerações acima,
o fato administrativo não é condicionado exclusivamente pelas de-
cisões internas de uma organização, pois estas compõem apenas um
dos seus elementos.

No caso das organizações burocráticas públicas a formu-
lação e aprovação de leis e decretos assumem uma importância muito
relevante na composição do fato administrativo, inicialmente como
um elemento estruturante, pois está se tomando uma decisão; poste-
riormente, após a sua aprovação e edição, como um elemento estru-
tural configurativo externo, pois deixa de ser uma variável con-
trolada pelos dirigentes responsáveis pelas decisões na organiza-
ção.

Passando agora para a conceituação de moderno, Gerreiro
Ramos considera que poderia chamar de "moderna" a sociedade global
cujas qualificações gerais assegurariam a efetivação de uma admi-
nistração atualizante. Dessa forma, nas condições de um país como
o Brasil, o esforço que tende a tornar modernizante determinado
sistema administrativo é inseparável de um esforço de maior enver-
gadura que objetiva modernizar a sociedade global.

A categoria de sociedade moderna é subsidiária de um ti-
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po de mentalidade coletiva que surge na história em épocas da ci-
vilização ocidental orientadas por uma idéia positiva do futuro.
Os pressupostos da idéia da sociedade moderna mais tranquilamente
aceitos seriam o predominio de critérios racionais
entre os homens, a organização politica fundada no

nas relações
principio da

identidade essencial de todos os homens, a organização econômica
fundada na justiça como critério de participação nos resultados da
produção social, e a liberdade universal. Esses, além de outros,
seriam requisitos normativos que definiriam as caracteristicas de
uma sociedade moderna.

Cada um desses requisitos é definido por uma instável
combinação de elementos contraditórios que apresentam alguns tra-
ços de modernidade: uma estrutura politica relativamente diferen-
ciada e autonôma, uma burocracia consideravelmente desenvolvida,
um certo controle dos governantes por categorias restritas de go-
vernados. Por outro lado, a legitimação da autoridade dos dirigen-
tes não ultrapassa critérios propriamente tradicionais ,nem tam-
pouco os governados em geral desfrutam de amplos direitos politi-
coso A continuidade desses sistemas depende de que os governantes
sejam capazes de preservar, no mesmo arcabouço institucional, mo-
dalidades de ação cujos agentes são orientados por critérios con-
traditórios, ou seja, tradicionalizantes e modernizantes. Assim, o
apoio social de tais sistemas não é "fixo", ou "automático", mas
sempre uma conquista precária dos titulares da autoridade. As con-
dições para a continuidade do sistema são de dupla sorte: recursos
para a manutenção das instituições e implementaç~o de politicas, o
que se obterá largamente pela diferenciação econômica e social em
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certo nível; e apropriado e hábil exercício da liderança pelos go-
vernantes, sendo esta condição de decisiva relevânc'a. Em última
análise, o declínio do sistema está correlacionado com a deterio-
rização da liderança.

Conclui-se que a continuidade e o desenvolvimento auto-
sustentado de um sistema só estão garantidos quando, em tal siste-
ma, se formam estruturas institucionais flexíveis que funcionam
como reguladores das mudanças e como transmissoras de recursos e
influências entre diferentes grupos e partes da sociedade, princi-
palmente como municiadores, aos que exercem funções estratégicas,
de meios adequados para atingir objetivos determinados. Muitas so-
ciedades apresentam o quadro crônico de um processo de mudança em
situação de impasse, por força da vigência simultânea de normas,
regras e processos descoordenados, ou não regulados por estruturas
institucionais adequadas.

Esperamos que as idéias acima resumidas possam servir de
apoio conceitual e sugestivo para questionamentos na apresentação
das informações que compõem as duas partes descritivas da presente
dissertação - os capítulos 11 e 111 a seguir.

Quais aspectos de "organização" e quais aspectos de
"instituição" poderiam ser identificados na evolução da Secretaria
da Administração Federal, no Governo do Brasil, no período de ou-
tubro/88 a setembro/92 ?

Até que ponto a SAF atendeu aos interesses dos servido-
res públicos? Até que ponto implementou políticas de Governo refe-
rentes à modernização da burocracia governamental? Até que ponto
produziu, ou impediu, "decisões estruturantes" no sentido da mu-
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dança ou no sentido da institucionalização "conservadora" dos or-
ganismos governamentais?

Nem todas essas perguntas poderão ser respondidas por
este trabalho, entretanto são importantes para orientar o leitor
na leitura dos próximos capitulos.

- o -
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3) A PROBT.RllÁTICA E O OBJETO DE ESTUDO

A partir de 1986 são executadas diversas ações do Gover-
no Federal na área administrativa, mas é em 05 de outubro de 1988,
data da pro.ulgação da nova Constituição, que se iniciam efetiva-
mente as transformações mais significativas a nível estrutural e
organizacional no Estado e na Administração Pública brasileiros.

O objeto de estudo desta dissertação é dimensionar e ca-
racterizar qual foi o papel da Secretaria da Administração Federal
no processo de modernização da "função-administração" no Governo
Federal, identificando quais órgãos desenvolveram ações neste cam-
po no período selecionado, e verificando qual foi a participação
efetiva da SAF na elaboração, coordenação, e implantação das mes-
mas.

Justifica-se a seleção do período de outubro de 1988 a
setembro de 1992 pelas profundas mudanças que advieram da promul-
gação da nova Constituição e também pela possibilidade de compara-
ção, pois abrange dois Governos bastante distintos, o Governo Sar-
ney até 15 de março de 1990, e posteriormente o Governo Collor.
Esta comparação deverá resultar em um enriquecimento do estudo,
face à maior compreensão das ações implementadas.

Durante toda a década de oitenta, não s6 o Brasil mas
boa parte do mundo passaram por sucessivas crises e dificuldades
econômicas, o que acabou por favorecer uma certa predominância da
visão econômica nos processos de modernização administrativa,
principalmente na América Latina. Neste sentido o Brasil não fugiu
à regra.
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À maioria das ações governamentais neste período foram
direcionadas no sentido de se obter redução de despesas, tais como
os cortes de pessoal, as privatizações, liquidações, as alienações
de imóveis e do patrimônio em geral. A visão predominante que
orientou este conjunto de medidas foi uma visão econômica, preocu-
pada em solucionar as graves distorções encontradas na economia
brasileira devido ao grande endividamento interno e externo do Es-
tado.

Por outro lado, a Constituição de 1988 criou uma série
de direitos e garantias aos servidores públicos que vieram a one-
rar as despesas da União; é o caso da estabilização de centenas de
milhares de funcionários, da obrigatoriedade de implantação do Re-
gime Jurídico Único na área de pessoal, da isonomia de vencimentos
para cargos assemelhados, entre outros.

A Constituição de 1988 também estabelece as competências
de legislar nesta área da Função Administrativa Pública; a organi-
zação do Poder Executivo, por exemplo, deve ser objeto de Lei, já
que é uma competência do Poder Legislativo. Entretanto, a organi-
zação do próprio Poder Legislativo é autônoma. O mesmo ocorre
quanto aos reajustes da remuneração do funcionalismo, restringin-
do-se assim significativamente a liberdade de ação do Poder Execu-
tivo.

A grave crise financeira pela qual passa o Governo Fede-
ral nessa época é agravada pelo processo de descentralização tri-
butária presente na nova Constituição. Foram descentralizados di-
versos tributos e receitas sem que houvesse uma descentralização
de competências e deveres para os Estados e Municípios.
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Em relação à questão organizacional da Administração Pú-
blica, emergente na nova Constituição, presenciamos o inicio de um
processo de centralização.

Após a centralização do modelo clássico nas décadas de
30 a 50, com o predominio da Administração direta e funcionários
estatutários, ocorreu um processo de descentralização nas décadas
de 60 a 80, através da expansão da Administração indireta e da
contratação dos funcionários celetistas. O momento iniciado com a
nova Constituição de 1988 indica a intenção de se centralizar no-
vamente (Regime Juridico Unico); assim, caracteriza-se este pro-
cesso de centralização/descentralização organizacional na Adminis-
traça0 Pública como predominantemente ciclico no Brasil.

É interessante notar que os ciclos de centralização não
estão necessariamente relacionados a um periodo de centralismo po-
litico autoritário, como ocorreu, por exemplo, durante o Estado
Novo. Hoje no Brasil presenciamos um momento de total exercício da
cidadania e de democratização do Estado, ao mesmo tempo que ocorre
um ciclo de centralização organizacional, decorrente de uma polí-
tica econômica que exige a contenção de despesas e a "racionali-
zação" dos gastos. Já durante o ciclo de descentralização ocorrido
nas décadas de 60 e 70, precenciávamos um momento de autoritaris-
mo, com sérias restrições à democracia brasileira.

Durante o período selecionado para este estudo a Função
Administrativa Pública passou por diversas alterações dentro da
estrutura organizacional do Poder Executivo no Governo Federal.

Em 1988 cabia à SEDAP (Secretaria de Administração Pú-
blica da Presidência da República), a gestão do pessoal civil e a
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coordenação do Programa de Reforma Administrativa.
Em 1989 a SEDAP é incorporada à SEPLAN (Secretaria de

Planejaaento e Coordenação da Presidência da República)
tando uaa experiência de colocar em um s6 órgão as
planejaaento e de administração.

Em março de 1990 é criada a Secretaria da Administração

represen-
funções de

Federal (SAF), já no primeiro dia do governo Collor, voltanto-se
assim a separação entre as funções de planejamento e as de admi-
nistração. O planejamento passa a integrar-se à Fazenda com a
criação do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (MEFP),
o que resulta na extrema centralização do processo decisório da
economia.

A estrutura organizacional do Poder Executivo adotada no
início do governo Collor visava, além da redução de despesas, uma
centralização do processo decisório. Foi reduzido de 18 para 12 o
número de Ministérios e criadas as Secretarias da Presidência da
República, com uma estrutura menor e menos poderes do que os Mi-
nistérios.

A Lei 8028 de 1990, além de estabelecer a nova estrutura
do Poder Executivo, também delegou poderes ao Presidente da Repú-
blica para definir o detalhamento dessa estrutura, por meio de de-
cretos.

A SAF manteve-se junto à Presidência da República duran-
te dois anos, até abril de 1992, quando houve a sua fusão com a
área Trabalho, que até então era parte integrante do Ministério do
Trabalho e previdência Social. Para abrigar esta nova conjunção
foi criado o Ministério do Trabalho e da Administração, que perma-
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neceu existindo por apenas oito meses, até dezembroj92, quando é
recriada a SAF, voltanto a subordinar-se diretamente ao Presidente
da República.

Como podemos perceber a localização do órgão central da
Função Administrativa Pública no Governo Federal, durante o perío-
do selecionado, passa por um processo de instabilidade, com suces-
sivas mudanças de vinculação hierárquica e organizacional. Além
desta instabilidade, ocorre também uma descontinuidade nas suas
ações, já que em apenas quatro anos houve seis gestões diferentes
de SecretáriosfMinistros nesta área.

Para efeito de análise podemos dividir as ações imple-
mentadas na área em duas fases distintas. A primeira fase, rela-
cionada ao governo Sarney teve uma duração de aproximadamente um
ano e meio; já a segunda fase, relacionada ao governo Collor,
abrange dois anos.

Na primeira fase, as ações de modernização da Adminis-
tração tiveram menos impacto junto à opinião pública, havia uma
preocupação maior com o aprimoramento da gerência no Setor Públi-
co, e a proposta de valorizar o servidor. Já na segunda fase, o
governo volta-se contra o funcionalismo, preocupado em promover o
saneamento financeiro da União, evitar a expansão do coorporati-
vismo das diversas carreiras, e reduzir de forma imediata o tama-
nho do Estado brasileiro.

Como podemos perceber, as filosofias adotadas nas duas
fases são extremamente distintas, caracterizando um processo de
descontinuidade bastante acentuado no período.

Durante a primeira fase uma das ações mais importantes
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do Governo Federal foi a criação da carreira de Especialista em
Políticas Públicas e Gestão Governamental. Foi realizado um con-
curso público de âmbito nacional, selecionando 120 "gestores", que
foram treinados na ENAF (Escola Nacional de Administração Pública)
por um período de 18 meses. O modelo adotado para esta carreira
foi baseado na experência francesa da ENA (Ecóle National de Admi-
nistration Publique); neste caso há um grande investimento do Es-
tado na gestão da administração pública, através da profissionali-
zação de um grupo de funcionários altamente qualificados.

Mas sem dúvida os componentes de análise mais importan-
tes para esse período são as profundas mudanças decorrentes da
promulgação da nova Constituição Federal, tais como a "estabiliza-
ção" dos servidores que contavam mais de cinco anos ininterruptos
no setor público.

Na segunda fase foram desenvolvidas várias ações e pro-
gramas específicos de aprimoramento e transformação da Administra-
ção Pública brasileira, como por exemplo: Adoção do Regime Jurídi-
co Único, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP),
Programa Federal de Desregulamentação, Programa Nacional de Deses-
tatização, Criação do Comitê de Controle das Estatais (CCE) e a
Implantação de projetos piloto de Contratos de Gestão, Adoção de
um modelo experimental de Administração por Projetos na
plantação do SIAFE (Sistema Integrado de Administração

SAF, Im-
de Pesso-

aI), Implantação do SIASG (Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais), Revisão de todas as estruturas organizacionais
da Administração Direta, Fundacional e Autárquica; Venda de apro-
ximadamente 11000 apartamentos funcionais em Brasília, Alienação

34



de imóveis, veiculos e patrimônio da União, Criação do Programa
Nacional de Treinamento do Servidor Público, Criação da Comissão
de Altos Estudos Administrativos, Lançamento do Programa de Moder-
nização da União, entre outras.

Essas ações desenvolvidas durante as duas fases foram
coordenadas e executadas por diversos órgãos federais, e não ape-
nas por aquele "responsável legalmente" pela Função Administrativa
Pública, a SAF.

Um dos objetivos desta dissertação é, além de detalhar
cada uma das medidas listadas, identificar quais os principais
agentes de coordenação e execução dessas ações.

Podemos perceber uma redução de poder dos órgãos da Fun-
ção Administrativa Pública em vários países do mundo, restando-
lhes quase sempre apenas o gerenciamento do pessoal civil. Cada
vez mais as questões gerencial, organizacional, de controle e de
planejamento são delegadas a outros órgãos ou simplesmente ignora-
das.

o predominio da visão econômica no Brasil tem levado a
uma priorização do equacionamento dos problemas do país de forma
concentrada apenas nesta área. O Ministério mais importante é sem-
pre o Ministério da Fazenda, ou da Economia, cabendo à Função Ad-
ministrativa Pública, entre outras, um papel secundário. Desta
forma as expressões gerencial, organizacional e administrativa no
Governo Federal ficaram relegadas a um plano residual.

Além das questões econômicas é fundamental problematizar
também os conceitos da "função-administração" no setor público
brasileiro. O que presenciamos durante praticamente toda década de
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80 foi uma sucessão de planos econômicos que , apesar da sua reco-
nhecida importância, não solucionaram os principais problemas do
pais. Talvez com a integração de outras áreas, formulando-se poli-
ticas públicas mais elaboradas e integradas, evitando-se as ações
isoladas, se consiga um resultado mais favorável.

- o -
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4 }METODQLQGIA

As técnicas de investigação adotadas variaram durante a
execução do projeto mas é possível apresentar uma lógica do pro-
cesso de pesquisa.

O aspecto mais forte deste estudo é o aspecto descriti-
vo; desta forma foi dada uma ênfase maior à apresentação das ações
do Governo Federal e à identificação dos principais agentes envol-
vidos no objeto de estudo.

As referências conceituais deverão apenas dar uma sus-
tentação teórica ao desenvolvimento do trabalho; não se pretende
uma elaboração mais detalhada de aprofundamento teórico.

A fonte principal de informações consiste de documentos
do Governo Federal sobre os programas por ele desenvolvidos, bem
como de toda a legislação pertinente, além de entrevistas com al-
tos dirigentes que ocuparam cargos de chefia durante o período se-
lecionado.

As entrevistas seguiram dois modelos básicos :
- entrevista aberta para mapeamento inicial e levantamento das
fontes documentais e registros existentes nos órgãos governamen-
tais pertencentes ao universo da pesquisa
- entrevista em profundidade com roteiro e análise das ações em-
preendidas.

Também foram utilizados outros textos específicos que
tratam do tema, mas a bibliografia disponível é bastante escassa
por se tratar de um período muito recente.

A disponibilidade de informações "primárias" é pequena,
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dada a falta de sistemas eficientes de arquivo e memória técnica
no Governo Federal. Entretanto, vários documentos foram coletados
durante os últiaos dois anos de trabalho em cargos de direção jun-
to a órgãos da Função Administrativa Pública, tornando possível o
presente estudo.

Pretende-se não confundir uma abordagem científica e
acadêmica com o envolvimento pessoal do autor. Entretanto, não
existe imparcialidade total nas ciências sociais, por isto é im-
portante revelar que o autor trabalhou durante os anos de 1991 e
1992 na Secretaria da Administração Federal, na Escola Nacional de
Administração Pública, e no Ministério do Trabalho e da Adminis-
tração.

Os principais dados da pesquisa resultaram dessa experi-
ência profissional que possibilitou a realização de uma coleta de
informações bastante apurada. A baixa confiabilidade dos dados
disponíveis obrigou a realização de diversas verificações e corre-
ções que possibilitaram uma maior veracidade das informações, ta-
refa difícil, quando falta a experiência de trabalho "dentro" da
máquina administrativa.

- o -
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CAPíTULO II

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS AçõES DESENVOLVIDASDURANTEA FASE I

(OOTUBRODE 1988 A MARço DE 1990)
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INTRODUÇÃO

Este capítulo tem como objetivo apresentar o elenco de
ações desenvolvidas pelo governo federal para a modernização da
função administrativa, no período que vai de 05/10/1988, data da
promulgação da nova Constituição Brasileira, até 15/03/1990, quan-
do se inicia o governo Collor. Este período pode também ser iden-
tificado como governo Sarney, embora englobe apenas o último ano e
meio de seu mandato, aproximadamente 30% do total da gestão.

Inicialmente o mandato do Presidente Sarney, também de-
nominado de "Nova República", foi previsto para seis anos, mas foi
reduzido para apenas cinco. Esta decisão foi uma forma de atender
à pressão política que existiu na época para que houvesse uma re-
dução de dois anos em sua gestão.

Sarney assumiu a Presidência da República em março de
1985, em circunstâncias atípicas, pois havia sido eleito pelo co-
légio eleitoral, em 1984, para o cargo de Vice-Presidente da Repú-
blica. Com a enfermidade de Tancredo Neves, Sarney assumiu interi-
namente o cargo de Presidente da República, até o falecimento do
titular, quando então assumiu definitivamente o cargo.

Nesta primeira fase do período coberto pela presente
dissertação, as ações de modernização da Administração Pública fo-
ram mais voltadas para o aprimoramento da gerência no Setor Pú-
blico e a valorização dos servidores, além de um processo de ex-
pansão da administração direta. A "filosofia" adotada nesta pri-
meira fase (Governo Sarney), é bem distinta da que foi adotada na
segunda fase (Governo Collor).
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Durante a fase Sarney, uma das ações mais importantes do
Governo Federal foi a criação da carreira de Especialista em Polí-
ticas Públicas e Gestão Governamental. Foi realizado um concurso
público de âabito nacional, selecionando 120 Wgestores", que foram
treinados pela ENAP (Escola Nacional de Administração Pública) por
um período de 18 meses. O modelo adotado para esta carreira foi
baseado na experência francesa da ENA (Ecóle National de Adminis-
tration Publique), onde há um grande investimento do Estado no es-
tudo e aprimoramento da gestão da administração pública, através
da profissionalização de um grupo de funcionários altamentequali-
ficados.

Mas, sem dúvida, os componentes de análise mais impor-
tantes para esse período foram as profundas mudanças decorrentes
da promulgação da nova Constituição Federal, tais como a "estabi-
lização" dos servidores que contavam com mais de cinco anos inin-
terruptos no setor público, e a obrigatoriedade de implantação de
um regime jurídico único para toda a administração direta, funda-
cional e autárquica.

- o -
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1)ANTECEDENTES

No início do governo Sarney, em 1985, a Administração
Pública Federal encontrava-se em uma situação bastante precária,
apesar dos esforços anteriores no sentido de moderniza-la.

Gileno Marcelino, em seu livro Evolução do Estado e Re-
forma Administrativa, de 1987, faz uma avaliação em relação à Ad-
ministração Pública na época:

"Havia, claramente, uma deficiência de mecanismos de
implementação, coordenação e avaliação dos processos de moderniza-
ção na máquina estatal, e por isso mesmo foi ela ficando absoluta-
mente defasada e marginalizada. Era evidente a dissociação entre
planejamento, modernização e recursos humanos no Governo. Até por
estarem sob comandos diferentes, Ministérios diferentes, os órgãos
eram pouco integrados. A falta de coordenação entre a SEMOR (Se-
cretaria de Modernização e Reforma Administrativa), qUe estava na
SEPLAN, o DASP e o Programa Nacional de Desburocratização, experi-
ência iniciada em 1979 por Hélio Beltrão, com nível ministerial,
era manifesta. E havia pouca prioridade para a área de recursos
humanos no plano da Administração Pública Federal.

Nessa rápida avaliação da função da Administração no Go-
verno, ressalta claramente o caráter cartorial do DASP nos últimos
anos, ainda no período prévio à Nova República. O DASP tornou-se
efetivamente um grande cartório de movimentação de papéis, remo-
ções de funcionários, transferências, eventual promoção ou mesmo
realização de alguns concursos públicos para admissão de novos
servidores.

Carecia ainda o DASP de políticas e diretrizes na área
de recursos humanos. Nele predominava a gestão rotineira de pesso-
al e muito pouca preocupação com o desenvolvimento de recursos hu-
manos no Setor Público Federal. Existiam disfunções muito graves
em relação a cargos e salários; o estatuto já tinha mais de 25
anos e estava absolutamente ultrapassado; o plano de classificação
de cargos era da década de 70 e também se encontrava defasado;
cargos e salários e plano de carreira já não orientavam a política
de pessoal destroçados já há muitos anos. Nada se fazia a não ser
formal e burocraticamente. Não havia avaliação de desempenho dos
servidores públicos e pouco se proporcionava em termos de treina-
mento e desenvolvimento, embora surgisse a iniciativa salutar da
criação da FUNCEP (Fundação Centro de Formação do Servidor Públi-
co). O processo de recrutamento e seleção era absolutamente desli-
gado de qualquer outro processo de avaliação e desenvolvimento ou
de plano de carreira. .

Do ponto de vista ainda da modernização administrativa,
registrava-se o abandono do planejamento administrativo e da fun-
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ção organização a .édio e longo prazos. Também a SEMOR se tornara
uma espécie da cartório, que simplesmente ratificava, da maneira
mais formal possível, os regimentos internos de novos órgãos cria-
dos nos últ~os anos.( ••.)

Ra face a todas essas distorções e disfunções, era natu-
ralo escapis.o, a fuga até de órgãos da Administração Direta para
entidades da Administração Indireta. Como já mencionamos anterior-
mente, era .uito .ais fácil recrutar, selecionar, remunerar pesso-
al e captar recursos ou até mesmo gerir entidades, no âmbito da
Administração Indireta".

Em 1985 criou-se o Ministério da Administração através
da instituição do cargo de Ministro Extraordinário da Administra-
ção, que tinha COBO competência, entre outras, a supervisão do
DASP. Já no início de 1986 foi colocado também sob o comando deste
Ministério o Programa Nacional de Desburocratização, que até então
estava na Presidência da República, e a SEMOR, que estava na SE-

PLAN.
Em 03/09/1986, através do decreto n~93.211, foi criada a

SEDAP (Secretaria de Administração Pública da Presidência da Repú-
blica) e extinto o DASP (Departamento Administrativo do Serviço
Público), que nesta época já não detinha mais o mesmo poder de in-
fluência que teve principalmente nas décadas de 30 a 50.

o decreto n2 93.212 de 03/09/1986 criou o GERAP (Grupo
Executivo de Reforma da Administração Pública), que tinha como
componentes os Ministros da Administração, Planejamento, Gabinete
civil, Trabalho e Fazenda. Este grupo funcionou até julho de 1987,
quando então foi desativado. O GERAP era presidido pelo Ministro
da Administração, e possuia um Comitê técnico, integrado por espe-
cialistas e coordenado pelo Secretário Geral da SEDAP. Nesta fase
ficou clara a intenção do Governo de fortalecer e modernizar a Ad-
ministração Direta.
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Também em 03/09/1986 foram editados outros seis decretos
neste campo da AdJIlinistração,a saber: Decreto nQ93.213 que insti-
tuiu o Cadastro Nacional do Pessoal Civil: Decreto nQ93.214 que
organizou o sisteaa de gerenciamento das contas e pagamento de
pessoal junto à Secretaria do Tesouro Nacional; Decreto ng93.215
que definiu os procedimentos de auditoria do pessoal civil; Decre-
to n!;93.216 que estabeleceu novos mecanismos de acompanhamento e
controle de gestão das empresas estatais; Decreto nQ93.237 que
sistematizou as atividades de advocacia da União: Decreto ng93.277
que criou a ENAP (Escola Nacional de Administração Pública) e o
CEDAM (Centro de Desenvolvimento da Administração Pública).

Ainda em 1986 foram extintas várias entidades estatais e
sociedades .ercantis tais como a COALBRA, ALUME, CONESG, CRN, além
do BNH (Banco Nacional da Habitação) que foi incorporado à Caixa
Econõmica Federal. Também foram extintos 37 órgãos na Administra-
ção Direta, a maioria colegiados, e diversas representações regio-

nais do governo federal.
O Decreto-Lei n22.292 de 21.11.86 alterou o Decreto-Lei

nQ200, incluindo as Fundações no conceito de Administração indire-
ta; até então as mesmas eram classificadas informalmente nessa ca-
tegoria e consideradas de direito privado quando era conveniente.
Posteriormente, a Lei nQ7.596 de 10/04/1987 consolidou a concei-
tuação de Fundação Pública e promoveu a isonomia de vencimentos
nas Fundações e Autarquias de ensino superior.

Uma das ações mais importantes nesse ano foi a edição do
Decreto-Lei n~2.300 de 21/11/1986, que disciplinou as licitações e
contratos no âmbito da Administração Pública, peça jurídica funda-
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nental para a realização. de cempras no.Seter Público.. O Decrete-
Lei 2300 foi fruto.des estudes desenvelvides pela Censulteria Ge-
ral da República, e praticamente não.teve nenhum envelvimente da
SEDAP na sua elaboração. e negeciaçãe cem e Cengresse.

Foram também adetadas algumas medidas de descentraliza-
ção. intergovernamental, ceme per exemplo., a abserçãe peles Estades
e Municípios das Centrais de Abastecimento. (CEASAS), mediante
transferência de centrele acienárie da União. (decrete n293.611 de

21.11.86).
O períede que antecedeu a primeira fase de presente es-

tude, engloba um cenjunte de estratégias destinadas à medernizaçãe
da "funçãe-administraçãe" no.geverne federal. Inicialmente cem a
centralização. de cemande na área administrativa (início.de 1986) e
posteriermente cem a edição. de diverses instrumentes legais espe-
cífices, principalmente nas áreas erganizacienal e de recurses hu-
manes. Mas a principal característica dessa épeca, que se prelen-
geu até e final de Geverne Sarney, fei a intenção. de fertalecer e
medernizar a Administração. Direta, de uma certa ferma um retôrne
ao. "medeIe weberiane" predeminante no.Brasil nas décadas de 30 a

50.

- e -
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2 )DESCIUçAo E AJlÁLISE DAS AÇOES DESENVOLVIDAS NO PBlÚOOO

Após a promulgação da nova Constituição, ocorreram alte-
rações organizacionais significativas no âmbito do governo fede-
ral. Em janeiro de 1989 a SEDAP foi extinta e. incorporada à SE-
PLAN, dentro de um conjunto de medidas que visavam a redução de
despesas e que foi chamado na época de "operação desmonte".

Tal operação indicava uma posição assumida pelo Ministro
da Fazenda Mailson da Nóbrega e pelo Ministro Chefe da SEPLAN João
Batista, dentro de uma perspectiva econômica de saneamento finan-
ceiro da União, que visava a redução do gasto público. Por outro
lado, segundo dirigentes da SEDAP, havia também uma razão politi-
ca, que era afastar o então Ministro Chefe da SEDAP.

Apesar dos esforços da SEDAP, na tentativa de manter a
unicidade do órgão durante esse processo, propondo a criação de
apenas uma Secretaria de Administração na sua incorporção à SE-
PLAN, a SEDAP foi desmembrada em três secretarias: SRR (Secretaria
de Recursos Hwnanos), SEMOR (Secretaria de Modernização), E SUCAD
(Superintendência de construção e Administração Imobiliária).

A SRB desenvolveu durante o ano de 1989, através de uma
comissão de trabalho especifica, o projeto de Lei do Governo Sar-
ney para a implantação do Regime Jurídico Único, enviado ao Con-
gresso Nacional ainda nesse ano, e aprovado, já no governo Collor,
em dezembroj90. O projeto foi aprovado com poucas alterações em
relação à proposta inicial, apesar das tentativas do governo Col-
lor em retirar a proposta.

Oessa forma a SRH colaborou com os esforços do governo
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Sarney para implantar um .odelo centralizado, nos moldes da admi-
nistração direta, para toda a administração fundacional e autár-
quica.

Durante o ano de 1988, o Governo Sarney influenciou na
elaboração da nova constituição, no sentido de garantir a inclusão
de artigos compatíveis com as diretrizes de centralização da fun-
ção administração. Assim que tais artigos foram aprovados pela As-
sembléia Nacional Constituinte, o Poder Executivo passou rapida-
mente a implantá-los, antes do término do mandato.

Outra ação direcionada para a área de recursos humanos
foi a tentativa de edição de um Decreto-Lei dispondo sôbre o Plano
de Carreiras do governo federal, o que acabou não ocorrendo. Desta
forma foi elaborado um projeto de Lei, que criaria o Plano de Car-
reiras, preparado por uma outra comissão específica. Tal iniciati-
va deu-se em decorrência de uma obrigação Constitucional, e não
chegou a ser implantada. Apesar de ter sido aprovado pela Câmara
Federal, o projeto foi duramente criticado pelo governo Collor, e
acabou sendo arquivado em sua tramitação pelo Senado. O projeto
apresentado possuia como característica principal a obrigatorieda-
de da ocupação da grande maioria dos cargos em comissão do Governo
Federal, apenas por servidores públicos estatutários de seus ór-
gãos respectivos. Apesar dessa disposição, que foi acusada de cor-
porativista pelo Governo Collor, o projeto era bastante genérico,
e constituia-se mais em um conjunto de princípios, do que a cria-
ção de novas carreiras.

Em relação às gratificações, foi adotada uma postura
mais rígida por parte da SRH, que extinguiu várias delas e unifi-
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cou outras, diminuindo as distorções salariais. Também foi criada
uma comissão que iniciou uma fase de maior controle em relação à

acumulação de cargos e que desenvolveu estudos para a concepção de
um sistema de centralização da Folha de Pagamentos.

Por fim, ainda foi implantada uma política de reajustes
para o funcionalismo, que além de manter o poder aquisitivo dos
salários propiciou ganhos reais no período. Nessa época os reajus-
tes do funcionalismo eram coordenados pelo Ministério da Trabalho
com a colaboração da SRH, e não apenas pelo Ministério da Fazenda.

Em relação à área organizacional, a SEMOR desenvolveu um
projeto de -Lei Orgânica", através de uma comissão específica, que
não chegou a ser enviado ao Congresso Nacional. A alteração inter-
na mais visível nesta Secretaria, foi a incorporação da área de
Serviços Gerais à SEMOR, que na antiga SEDAP era uma Secretaria
separada (Secretaria de Serviços Gerais-SESG).

A SEMOR manteve durante essa fase (1988/1990) a ativida-
de de analisar e aprovar as propostas de alteração de estruturas
organizacionais dos órgãos federais, atendo-se praticamente aos
aspectos jurídiCO-formais das mesmas. A estrutura da própria SE-
PLAN só chegou a ser decretada em fevereiro de 1990, um mês antes
da sua extinção (início do governo Collor), e um ano após a sua
criação, o que também demonstra a pouca agilidade desse órgão para
analisar e aprovar estruturas organizacionais.

Durante esse período estava sendo formada a primeira
turma do CUrso de Especialização em Políticas Públicas e Gestão
Governamental pela ENAP. Iniciadas em 13 de agosto de 1988, as au-
las se estenderam até fevereiro de 1989, quando começaram os está-
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gios de aper:feiçoa.ento, que foram até o final de 1989, totalizan-
do aproximadamente 18 meses de treinamento.

Em 06 de outubro de 1989 foi aprovada a Lei n~7.834, que
cria a carreira e os respectivos cargos de Especialista em Políti-
cas Públicas e Gestão Governamental. Foram criados 960 cargos de
provimento eretivo, dos quais apenas 120 foram inicialmente preen-
chidos, ficando o restante vagos até a presente data.

Os integrantes dessa carreira têm como competência legal
a "execução rle atividades de formulação, implementação e avaliação
de políticas públicas, bem assim de direção e assessoramento em
escalões superiores da AdRinistração Direta e Autárquica".

TaEbém consta dessa Lei que "a formação de pessoal qua-
lificado para o exercício de atividades de formulação, implementa-
ção e avaliação de políticas públicas e a habilitação para o exer-
cício de cargos de direção e assessoramento superiores terão prio-
ridade nos programas de desenvolvimento de recursos humanos na ad-
ministração federal". Ainda nesse artigo, fica estabelecido que a
ENAF é a instituição responsável pelas atividades de capacitação.

Pode-se perceber que havia uma intenção clara em priori-
zar a formação de pessoal na área gerencial, utilizando-se para
isso a ENAP, entretanto formou-se apenas uma turma para essa car-
reira durante o Governo Sarney.

Em 1991 a Carreira de Especialista em Políticas Públicas
e Gestão Governamental foi extinta, sendo recriada em 1~92, atra-
vés da revogação do ato que a havia extinto, entretanto não foram
realizados novos concursos até hoje.

o discurso do governo Sarney em relação ao tema era de
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que seria necessário garantir a continuidade administrativa das
ações governamentais, muito instáveis devido às sucessivas trocas
de dirigentes. Assim, a carreira de "gestores" era uma das peças
necessárias para garantir tal continuidade, além do plano de car-
reiras citado anteriormente, que vincularia a ocupação
de chefia à obrigação de ser um servidor do quadro do
pectivo.

de cargos
órgão res-

Todas essas medidas reforçavam a idéia de se implantar
no governo federal uma "nova administração direta", estável, com
continuidade de ação, com dirigentes treinados, com plano de car-
reiras, etc ..•

Essa concepção de Administração Pública já havia sido
incorporada pela nova Constituição, o governo Sarney estava neste
momento apenas implantando aquilo que já havia sido decidido.

O capitulo VII da Constituição Federal, que trata da Ad-
ministração PÚblica, é o que apresenta as definições pertinentes
em relação à "função-administração".

O artigo 37 estabelece que os cargos em comissão deverão
ser ocupados "preferencialmente" por servidores públicos; também
cria o direito à livre associação sindical e o direito de greve
para o funcionalismo, estabelece parâmetros para a implantação da
isonomia salarial e.define que os vencimentos dos funcionários são
irredutiveis.

O artigo 39 estabelece a obrigatoriedade de implantação
de regime juridico único e de planos de carreira para os servido-
res da administrção direta, autárquica e fundacional; também esta-
belece que a lei assegurará a isonomia de vencimentos para cargos
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de atribuições iguais ou assemelhados.
O artigo 40 define que a aposentadoria do servidor deve-

rá ser com proventos integrais, e que os reajustes salariais dos
inativos deverão ser na mesma proporção e ocorrer na mesma data
que a dos servidores em atividade. Determina também que deverão
ser extendidos aos inativos quaisquer beneficios ou vantagens que
venham a ser concedidos aos servidores em atividade.

O artigo 41 mantem a estabilidade para os servidores no-
meados em virtude de concurso público, para cargos de provimento
efetivo, após dois anos de exercicio.

Nas Disposições Transitórias também são abordados alguns
temas relevantes para o campo da "função administração".

O artigo 19 concede a estabilidade aos servidores com
mais de cinco anos continuados de trabalho no setor público, repe-
tindo o que havia ocorrido nas Constituições de 1946 e de 1967.

O artigo 20 dá um prazo de 180 dias para que sejam revi-
sados e atualizados os proventos e pensões dos inativos e pensio-
nistas, respectivamente.

O artigo 24 estabelece um prazo de 18 meses para a im-
plantação do artigo 39 (regime juridico único e planos de carrei-
ra).

A grande maioria dessas disposições constitucionais fo-
ram implantadas no governo federal durante o governo Sarney, com o
apoio do Poder Executivo, e durante o governo Collor, sem esse
apoio.

É interessante perceber a quantidade de direitos con-
quistados pelos servidores nessa Constituição, sem que fossem es-
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tabelecidos os deveres em igual proporção. Talvez pelo fato dos
parlamentares serem susceptíveis às pressões coorporativas do se-
tor público, ou por realmente acreditarem na eficiência do "modelo
clássico weberiano" para a Administração Pública Brasileira, ou
ainda por ambas as razões.

Com o início do governo Collor, muda-se radicalmente a
postura do Poder Executivo com relação às diretrizes nos campos
organizacional e de recursos humanos, conforme afirma ironicamente
Gileno Marcelino: "surge a disputa do neo-weberianismo contra o
neo-liberalismo".

O último ano de governo Sarney teve todas as caracterís-
ticas de um "fim de mandato", quando já se deslocam as grandes
discussões nacionais para a sucessão presidencial, e as decisões
internas passam a ser menos importantes. Apesar disso foi dado
continuidade às disposições da Constituição relativas à área admi-
nistrativa, principalmente por serem de interesse direto dos pró-
prios servidores, que foram os responsáveis por esse trabalho de
implantação.

- o -
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CAPíTULO 111

DESCRIÇÃOE AllÁLISE DAS AçOES DESENVOLVIDASDURANTEA FASE 11

(MARço DE 1990 A SETEMBRODE 1992)
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INTRODuçAQ

As diversas ações do Governo Federal para o aperfeiçoa-
mento da Administração Pública, a partir de março de 1990, foram
caracterizadas com o nome de Reforma Administrativa. Inicialmente
esta reforma foi realizada de uma forma bastante abrupta, que rom-
peu com os setores organizados do funcionalismo, estabelecendo uma
postura de confronto, ao mesmo tempo que propunha uma redução
acentuada e imediata do tamanho do Estado brasileiro.

Com o passar do tempo esta postura foi se modificando,
assumindo certas parcerias com segmentos especificos de servido-
res, e revendo a perspectiva inicial de confronto. No seu todo,
esse período foi marcado por idas e vindas, vitórias e derrotas de
ambas as partes, contradições e coerências, políticas inacabadas e

políticas implantadas.
Este capítulo 111 tem como objetivo listar as principais

medidas desenvolvidas no âmbito da Função Administração no período
do Governo Collor (caracterizado como fase dois nesta dissertação)
independente de qual tenha sido o órgão coordenador ou executor da
política em questão.

Cada medida é exposta através da apresentação de dados e
informações, englobando os aspectos legais e operacionais de cada
uma, analisando se as mesmas atingiram seus objetivos propostos e
qual foi a participação da Secretaria da Administração Federal
(SAF) , na sua elaboração, coordenação e implantação.

Foi utilizado como critério de seleção das ações, o fato
de todas as políticas listadas a seguir se referirem a uma inten-

54



ção de alterar algum aspecto relacionado com a Função Administra-
ção no Setor Público, direta ou indiretamente. Desta forma, foram
localizadas ações nas áreas de Recursos Humanos, Modernização Ge-
rencial, Desregulamentação, Patrimônio, Estrutura Organizacional,
Informática, Extinção e Liquidação de Órgãos Públicos e Empresas

Estatais, entre outras.

- o -
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1)RECURSOS IIQJIMOS

A área de Recursos Humanos foi aquela que teve um maior
número de medidas durante o Governo Collor. Tais medidas foram
elaboradas, coordenadas, e executadas na sua grande maioria, pela
Secretaria da Administração Federal (SAF).

Um dos fatos mais importantes ocorridos em 1990 foi a
adoção do Regiae Jurídico Único (RJU) para toda a administração
direta, fundacional e autárquica do Governo Federal. A Constitui-
ção brasileira de 1988 estabelece no seu artigo 39 a Obrigatorie-
dade de adoção do RJU'para todo o funcionalismo, nos três níveis
de governo. Até então a relação do Estado com o servidor público
estava sujeita à Lei 1.711/52, Estatuto do Servidor Público, e à

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aplicáveis aos ocupantes

de empregos públicos.
Em 12 de dezembro de 1.990 foi publicada no Diário Ofi-

cial da União a Lei 8.112, aprovada pelo Congresso e sancionada
com vetos pelo Presidente da República, estabelecendo o regime es-
tatutário como sendo o único utilizado pela administração direta,
fundacional e autárquica no Governo Federal. Esta Lei submete ao
Regime Jurídico Único, na qualidade de servidores públicos, os
funcionários públicos e os servidores celetistas que ocupavam em-
pregos, ambos da administração direta, em todos os poderes, na ad-
ministração autárquica ou fundacional, inclusive nos ex-territó-
rios. Consagra a expressão constitucional de servidor público ci-
vil, em substituição à denominação anterior de funcionário público
e servidor celetista. Coube a esta Lei definir, para os seus efei-
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tos, que servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público
acabando assim a dicotomia de duas figuras jurídicas para designa-
rem a mesaa coisa, pois ambos ocupantes prestavam serviços públi-

cos à coletividade.
Foram vários meses de negociações entre o Poder Executi-

vo e o Congresso Nacional para que se conseguisse a aprovação des-
te novo Estatuto do Funcionalismo. Havia diversos problemas de or-
dem legal além de uma pressão política muito forte por parte dos
servidores, no intuito de se obter o maior número possível de van-
tagens e garantias na elaboração deste documento.

O regime estatutário é bastante diferente daquele que se
encontra no setor privado, que é regido pela consolidação das Leis
do TrabaLho (CLT), pois determina uma série de vantagens ao fun-
cionalismo em relação aos demais trabalhadores do país. A aposen-
tadoria, por exemplo, de um empregado celetista é calculada atra-
vés da média dos salários corrigidos monetariamente dos últimos
três anos de trabalho; já no caso dos estatutários ela ocorre de
forma integral, com base no último salário recebido pelo mesmo,
muitas vezes ainda acrescido de mais uma referência, caracterizan-
do um ganho real (Constituição Federal-CF art.40 inc.III). Este
fato gera distorções nos valores das aposentadorias, deixando o
funcionalismo em patamares bem maiores de remuneração, o que eleva
a relação entre o valor médio da aposentadoria do setor público
com o do setor privado a quase 6 para 1 (ver Anexos lIa e IIb).

Mas o ponto fundamental que diferencia o regime jurídico
estatutário do celetista é a questão da estabilidade no emprego.
No caso dos estatutários o funcionário não pode ser demitido do
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cargo que ocupa a não ser em virtude de sentença judicial transi-
tada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe se-
ja assegurada ampla defesa (CF art.41). Este processo pode demorar
anos e deve ser aprovado ao final pelo próprio Presidente da Repú-
blica, cabendo ainda muitas vezes recursos do funcionário na jus-
tiça comum, contra a decisão tomada.

A estabilidade do servidor público existe na maioria dos
países desenvolvidos, entretanto no Brasil ela não foi necessaria-
mente conquistada através de um concurso público, já que a Consti-
tuição Federal no artigo 19 das disposições transitórias "estabi-
lizou" centenas de milhares de funcionários que já trabalhavam a
mais de cinco anos no Governo Federal.

Vários servidores que vieram do regime celetista entra-
ram na justiça para receber o Fundo de Garantia por Tempo de Ser-
viço (FGTS) que haviam acumulado durante o período em que seus
cargos ainda não haviam sido transformados. Os funcionários públi-
cos estatutários não possuem FGTS já que são estáveis no emprego,
mesmo assim, diversas ações na justiça concederam liminares no
sentido de que estes recebessem o FGTS acumulado no período ante-
rior à transformação dos seus cargos para o regime estatutário.

A implantação do RJU suscitou centenas de dúvidas de in-
terpretação da Lei, o que acabou fortalecendo o Departamento de
Recursos Humanos (DRH) da Secretaria da Administração Federal
(SAF) como órgão interpretador e normatizador do tema. Foram edi-
tadas 115 Orientações Normativas em 1991 sobre as disposições da
Lei 8.112/90 (Regime Jurídico Único). Segundo o DRH o objetivo foi
esclarecer dúvidas suscitadas por sua interpretação e facilitar
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sua aplicação correta pelas unidades de Recursos Humanos da Admi-
nistração Pública.

OUtra medida de grande repercussão em 1990 foi a decisão
do governo de reduzir o n~ro de funcionários existentes na Admi-
nistração Púb.lica Federal, com o argumento de que era necessário
reduzir as despesas de pessoal como forma de combater o déficit

público.
No inicio do Governo Collor (marçoj1990), o serviço pú-

blico federa1 (Administração Direta, Fundações e Autarquias) pos-
suia 703.517 servidores civis no serviço ativo; em 31 de dezembro
de 1.991 este número chegou a 598.226 funcionários, distribuidos
da seguinte forma: 115.014 (19%) na Administração Direta propria-
mente dita (Ministérios e Secretarias), 324.439 (54%) nas 118 Au-
tarquias, 119.880 (20%) nas 42 Fundações, e 38.893 (7%) servido-
res dos antigos Territórios, hoje cedidos aos novos Estados.

O grande número de funcionários trabalhando em autar-
quias é devido ao fato de que muitas Universidades Federais adotam
essa forma jurídica, elas detêm no total aproximadamente 150.000
servidores trabalhando em suas autarquias e fundações. Além das
Universidades existem outras autarquias muito grandes como o INSS
com cerca de 50.000 servidores, e o INAMPS, com aproximadamente
100.000 funcionários. Atualmente aproximadamente 90% do total dos
funcionários do INAMPS estão cedidos aos Estados através do Siste-
ma Unificado de Saúde-SUS, mas continuam recebendo seus salários
do Governo Federal (89.504 servidores cedidos, dos quais 19.014
médicos - dados de dezj91).
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Como podemos observar, houve uma redução de 15% no fun-
cionalismo (105.291 pessoas) em quase dois anos. Vamos agora ana-
lisar de que forma isto ocorreu.

o número de servidores inativos (aposentados) da Admi-
nistração Direta, Fundacional e Autárquica, atingiu em 31 de de-

.•..
I

zembro dee 1991, 297.881 pessoas. A este total, somam-se mais 156.
624 pensionistas. No periodo de 15 de março a 11 de dezembro de 1.
990, aposentaram-se 27.457 funcionários civis. A partir dessa da-
ta, quando foi sancionado o novo Regime Juridico Único dos servi-
dores, até 31 de dezembro de 1.991, aposentaram-se mais 43.570
servidores. Portanto, o número de aposentadorias no periodo atin-
giu ,71.027 ex-s~rvidores, ou seja, 67% da redução ocorrida no to-
tal do funcionalismo.

'Dessà forma podemos observar que o fator principal de
redução do funcionalismo não foram as demissões em massa, mas sim
as ~posentadorias, pois inclusive há uma grande dificuldade de de-

\mitir devido ao fato da maioria dos servidores possuirem estabili-
dade em seus cargos.

Esta constatação mostra ~ue o objetivo do governo ao re-
duzir o pessoal (reduzir o gasto público) não pôde ser atingido
por esta via, já que os servidores aposentados continuam recebendo
seus salários integralmente.

Se utilizarmos dados mais recentes do DRH (abril de
1992) verificaremos que o total de servidores cresceu, em relação
aos dados de dez/1991, para 615.240 pessoas, o que representa uma
redução de apenas 88.277 pessoas em relação ao inicio do governo
(12,6%).
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Como o total de aposentadorias atingiu 86.306 servidores
entre março de 1990 e abril de 1992, podemos afirmar que pratica-
mente toda a "redução" de pessoal foi uma decorrência do elevado
número de aposentadorias, apesar de terem ocorrido também milhares
de demissões, mas com o equivalente em contratações, o que, em ne-
nhum dos casos, reduziu as despesas com pessoal.

Entretanto, houve uma economia nos gastos com o funcio-
nalismo, através do achatamento salarial. No ano de 1.991, o fun-
cionalismo público federal recebeu os seguintes aumentos de venci-
mentos: 81% na sua data-base (IQ de janeiro, referentes às perdas
de 1990), em fevereiro, reajuste de mais 9,36%; em julho, reajuste
de 20%; e mais 20% em dezembro de 1.991. Na data-base, 1Q de ja-
neiro de 1.992, teve 100%, pago em três parcelas (Lei nQ

8.390/91). Se somarmos os aumentos acumulados em 1991 chegaremos a
215%, bem abaixo da inflação do período. Segundo dados do IPEA as
despesas com pessoal no Governo Federal chegaram a atingir 2,0% do
PIB em 1989, caindo para 1,5% em 1990, e para 1,16% em 1991.

Além das reduções do número de funcionários, foram ex-
tintos 12.336 cargos de provimento efetivo que estavam vagos em 15
de março de 1990 e 31.336 cargos em co.issão e funções de confian-
ça, com uma redução de 50,21% do total existente em 14 de março de
1.990, e uma economia de gastos da ordem de 26%, o que comprova
uma redução mais significativa nas funções inferiores, de menor
valor.

A redução do total de cargos em comissão do tipo Direção
e Assessoramento superior (DAS) não foi significativa; de 7.566
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cargos, chegou-se a 6.732 no segundo semestre de 1992, correspon-
dendo a uma redução de 834 DAS (11%), mas que representaram uma
redução de gastos de apenas 4,3%, ou seja, ocorreu uma concentra-
ção nos cargos de nível hierárquico e salarial mais elevados. En-
tretanto, estes núaeros indicam apenas o que foi feito através de
decretos, pois com a criação de novos cargos através de Leis espe-
cíficas, o total de cargos do grupo DAS aumentou significativamen-
te em relação ao início do governo. Dessa fo~~a podemos afirmar
que a grande redução se deu nos cargos de Direção e Assessoramento
Intermediário (DAI), de pequeno valor salarial, e de baixa coloca-
ção hierárquica.

A Lei ng 8.270/91 determinou o enquadramento de todas as
tabelas de gratificações e cargos em comissão das fundações e au-
tarquias federais nas tabelas da Administração Direta. Esse fato
envolveu aproximadamente 30 instituições que anteriormente gozavam
de autonomia para estruturarem seus quadros de gratificação.

Esta medida completou o processo de centralização pro-
posto na Constituição de 1988, e as Fundações e Autarquias passa-
ram a ter as mesmas características da Administração Direta. Seus
funcionários são estatutários (com estabilidade), seus cargos em
comissão são os mesmos da Administração Direta, seus orçamentos
são controlados pelo Ministério da Fazenda, enfim, a única dife-
rença é que as Autarquias e Fundações podem ter receitas próprias
(cobrar por serviços prestados, por exemplo), o que na maioria dos
casos não chega a ser significativo.

Em 1990 milhares de cargos efetivos foram considerados
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desnecessários e seus ocupantes colocados no regi.e de disponibi-
lidade. O total de servidores colocados sob o regime de Disponibi-
lidade remunerada atingiu um máximo de 53.275 durante o ano de
1991. Já em 31 de dezembro de 1.991, o saldo de servidores em dis-
ponibilidade ficou em 29.174. Desta forma foram excluídos da Dis-
ponibilidade 24.101 funcionários, 13.712 efetivamente aproveitados
e 10.389 que se aposentaram. Esse redirecionamento, no sentido de
reaproveitar os disponíveis, ocorre devido às sucessivas derrotas
do Governo Federal na Justiça, tentando reduzir o salário desses
servidores proporcionalmente ao tempo de serviço de cada um.

A1ém da redução do funcionalismo que houve na Adminis-
tração direta, fundacional e autárquica, ocorreu também uma redu-
ção de pessoal nas e.presas estatais, esta sim, mais significati-
va.

As empresas públicas vinculadas ao extinto Ministério da
Infra-Estrutura (a maioria das chamadas estatais), contavam com
598.591 empregados no dia 12 de janeiro de 1.990. Em março/91 elas
registravam 491.903, havendo uma redução de 106.688 empregados no
período (18%). Estas empresas pertencem ao setor de Transportes,
sistema Portobrás, Sistema RFFSA; Comunicações - EBCT, sistema Te-
lebrás; Minas e Metalurgia - CPRM, Sistema Vale do Rio Doce, Sis-
tema Siderbrás; e, Energia - Sistema Eletrobrás e Sistema Petro-
brás.

A redução do número de empregados celetistas nas empre-
sas estatais, diferentemente dos estatutários na Administração Pú-

blica, não ocorreu através de aposentadorias, mas sim com demis-
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sões em massa. Entretanto a comparação do índice de redução de em-
pregados com o de redução de despesas, aponta para urna redução
maior de empregados nos níveis salariais mais baixos, principal-
mente estagiários e mão de obra braçal.

Um estudo sobre Recursos Humanos no Setor Público reali-
zado pela EHAP em 1992, mostra que haviam 1.631.155 pessoas traba-
lhando no nível de Governo Federal, em 31 de dezembro de 1991.
Aproximadamente 300.000 militares (18%), 598.226 servidores na Ad-
ministração direta, fundacional e autárquica (37%), e 732.929 em-
pregados celetistas nas estatais (45%). Todo este contingente de
pessoas representam 24% do total dos que trabalham no Setor Públi-
co brasileiro (ver Anexo llla). Se somarmos o número de funcioná-
rios nos três níveis de governo, podemos concluir que aproximada-
mente 11% da população economicamente ativa do país trabalham no
Setor Público. Comparando-se este índice com outros países (ver
Anexo lllb) constata-se que no Brasil esta participação relativa é

menor, o que levou setores do governo a reverem aquela postura
inicial de que haveria um excesso de servidores públicos no país.
Já na gestão do Ministro João Mellão, esta nova postura de que não
há necessariamente excesso de pessoal, se consolida, encerrando
uma fase de grande confronto entre o governo e funcionalismo.

Em 1.991, a SAF consolidou a folha de pagamento dos ser-
vidores públicos federais, através do SIAFE (Siste.a Integrado de
Adainistração de Recursos Huaanos). No início de 1.991, o sistema
abrangia 25 órgãos e entidades públicas federais, atingindo em 31
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de dezembro um total de 112 órgãos, quando o número de servidores
incluídos no SIAPE (também chamado de "Folhão" por consolidar as
folhas de pagamento dos diversos órgãos federais em um só sistema
informatizado) passou de 90.505 para 547.385.

O sistema é operacionalizado pelo SERPRO (Serviço de
Processamento de Dados do Governo Federal), de acordo com o decre-
to nA347 de 21/11/91, e possui a uma base de 820 terminais de com-
putadores instalados em todo o País.

O SIAPE também efetuou em 1.991 a fusão dos cadastros de
pagamento de órgãos extintos ou que sofreram fusão no processo da
Reforma Administrativa.

Foram treinados em 1.991 cerca de 5 mil servidores fede-
rais, envolvidos com a administração e execução de serviços pres-
tados pelo SIAPE, para a execução da folha unificada de pagamento.

A folha de pagamento do pessoal da União (Poderes Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário, além das transferências a Estados
e ao Distrito Federal) atingiu em dezembro de 1.991, por força da
Lei ng 8.270 que deu reajustes diferenciados ao funcionalismo,
cerca de Cr$1,2 trilhão mensais (aproximadamente U$$1,1 bilhão).
Os gastos com pessoal em cada Poder da República, de janeiro a no-
vembro de 1.991, foram os seguintes: Poder Executivo (civis e mi-
litares): Cr$679,94 bilhões (86%); Poder Legislativo: 23,31 bi-
lhões (2,9%); Poder Judiciário: 36,94 bilhões (4,7%), transferên-
cias aos Estados para pagamento de servidores federais cedidos por
força de dispositivo da Constituição (Estados de Rondônia, Acre,
Roraima, Amapá, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso) e
ao Distrito Federal: Cr$50,69 bilhões (6,4%). O total pago aos
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Três Poderes, em novembro de 1.991, mais as transferências, atin-
giu Cr$ 790,90 bilhões.

Toda a implantação do SIAPE foi direcionada para se ob-
ter um controle maior da Folha de Pagamento do Governo Federal,
principalmente depois da constatação de que a redução do efetivo
não levou à redução significativa de despesas. Desta forma o outro
lado do sistema que seria a produção de informações sobre os fun-
cionários e a elaboração de relatórios gerenciais para a área de
Recursos Humanos, ficou abandonada e até hoje não desenvolvida.

Outra medida de impacto na área de Recursos Humanos foi
a implantação da Isonomia de Venci.entos, de acordo com o parágra-
fo primeiro do artigo 39 da Constituição Federal. Apesar da isono-
mia ter sido implantada apenas no segundo semestre de 1992, em
1.991 já havia sido reestruturadas as tabelas de vencimentos vi-
gentes até então no serviço público federal, como um inicio desse
processo. Existiam 72 tabelas diferentes que foram reduzidas
11, através das Leis n2s 8.216/91 e 8.270/91, padronizando os

para
li-

mites máximos dos vencimentos das carreiras e dando aumentos dife-
renciados para os diversos grupos funcionais.

Outro ponto fundamental para a implantação da isonomia e
correção das distorções salariais foi o desenvolvimento pela SAF
de um Sistema de acompanhamento do maior salário permitido pela
Constituição Federal, que diz no seu artigo 37 inciso XI, que ne-
nhum funcionário federal pode ter vencimentos que excedam ao salá-
rio de Ministro de Estado. A SAF implantou o sistema de acompanha-
mento deste teto, informatizando e estornando os excessos aos co-
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fres da União.
A Lei nÇ8.448 de 21/07/92 estabeleceu os principios ge-

rais da Isonomia: pOsteriormente, através da Resolução nQ01 do
Congresso Nacional, de 31/07/92, delegou-se poderes ao Presidente
da República para legislar sobre revisão e instituição de gratifi-
cações de atividade, o que possibilitou a implantação da Isonomia
através de Leis Delegadas.

As Leis delegadas nQ12 (07/08/92), e nQ13 (27/08/92),
complementadas pela Lei nQ8.460 (17/09/92),"implantaram" a Isono-
mia no Governo Federal. O maior problema destas medidas é que a
isonomia foi implantada por entidades, mantendo diferenças de al-
gumas gratificações entre os órgãos, o que acabou gerando salarios
diferentes, para funções iguais. Desta forma a implantação da iso-
nomia não atingiu plenamente os objetivos dispostos na Constitui-
ção.

Ainda em 1991 foi elaborado um Projeto de Lei substitu-
tivo para o novo Plano de Carreira dos servidores públicos fede-
rais, adequando-o à nova legislação e dando maior ênfase à quali-
ficação profissional e ao desempenho dos servidores. Havia um pro-
jeto anterior já aprovado pela Câmara Federal aguardando a apre-
ciação do Senado,que foi abandonado. O projeto substitutivo também
não caminhou no Congresso, até hoje não discutido.

Em 1.991 a SAF encaminhou ao Congresso Nacional projeto
de lei para a implantação do Programa Nacional de Treinamento dos
Servidores Públicos Federais. O objetivo deste projeto era o de
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destinar um valor correspondente a 1% dos gastos com pessoal para
treinamento, dando sequência ao processo da Reforma Administrati-
va. Realizada a fase de reordenação geral dos órgãos públicos (fu-
sões, extinções e liquidações), a meta seria valorizar, qualificar
e treinar os recursos humanos no serviço público federal. Entre-
tanto este Programa não chegou a ser implantado, não foi apreciado
de forma isolada no Congresso, e mesmo após a inclusão do artigo
23 na Lei 8.460 de 17/09/92, que trata desta destinação do 1%,
sempre houve resistência por parte do Ministério da Economia, Fa-
zenda e Plan€jamento, em autorizar este volume de recursos finan-
ceiros ao aprimoramento dos servidores públicos, considerado não
prioritário.

Além do DRH a SAF supervisiona a Fundação Escola Nacio-
nal de Adainistração Pública (ENAP) , também ligada a esta área de
recursos humanos. Cabe à ENAP a realização de treinamentos para os
servidores públicos, além de desenvolver estudos e pesquisas que
possam subsidiar a formulação de políticas publicas relacionadas à
"função-administração".

A ENAP realizou em 1.991 um total de 23 cursos e seminá-
rios. Estas atividades de treinamento beneficiaram 1.104 servido-
res, nas áreas de políticas públicas, tecnologia de gestào e téc-
nicas educacionais.

En~re os cursos ministrados, destaca-se o de Gestão Am-
biental, para gerentes de programas em órgãos integrantes do S1S-
NAMA - Sistema Nacional de Meio Ambiente, com 60 participantes e
carga horária de 400 hs.
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o curso de Gestão da Qualidade na Administração Pública
- 40 participantes - , realizado pela ENAP em 1.991 foi uma expe-
riência-piloto que se pretendia difundir em 1.992. A previsão era
o treinamento de 2.400 servidores nesta área para 1992, o que aca-
bou não ocorrendo, como poderemos ver no ítem dois desse capítulo,
que trata do Programa Nacional de Qualidade e Produtividade
(PBQP).

Sem dúvida a ENAP tem apresentado nos últimos anos um
desempenho nesta área de treinamento, aquém das expectativas de
seus dirigentes. Várias sobreposições de competências e de atuação
com o DRH da SAF têm gerado conflitos internos, além do fato de
existir uma descontinuidade muito grande na sua gestão. A falta de
recursos financeiros e humanos também inviabiliza o aumento do nú-
mero de alunos, que à primeira vista parece ser pequeno, dado o
grande volume de recursos físicos disponíveis na sede da Escola.

Todas essas medidas implantadas na área de Recursos Hu-
manos foram coordenadas pela SAF, que é a unidade gestora do Sis-
tema de Pessoal Civil - SIPEC. Além desses projetos ela interpreta
e emite pareceres sobre os assuntos de pessoal, atendendo as con-
sultas das unidades de Recursos Humanos dos órgãos federais. Em
1991, foram produzidos 427 pareceres, que fixam a doutrina na
aplicação das regras trabalhistas dos servidores. Este conjunto de
atividades é realizado pelo Departamento de Recursos Humanos
(DRH), que é o que possui o maior número de funcionários na Secre-
taria. Como podemos perceber, nesta área específica a SAF teve uma
parcela de poder relevante, com exceção da determinação dos índi-
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ces de reajustes do funcionalismo, ou de qualquer outra medida que
gerasse aumento de despesa, que era aprovado exclusivamente pelo
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (MEFP).

Nas outras áreas de competência da Função Administração
no Governo Federal, a SAF não teve o mesmo desempenho, sempre co-
locada em segundo plano com pouco ou nenhum poder de decisão, como
veremos nos próximos itens.

- o -
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2}MOPERNIZAçAo GERENCIAL E ORGANIZACIONAL

Neste ítem serão apresentadas as ações do Governo Fede-
ral destinadas à .odernização gerencial e organizacional da Admi-
nistração Pública. Nesta área a SAF teve uma atuação menor se
compararmos com a área de recursos humanos, pois outros órgãos fe-
derais também atuaram neste campo de forma bastante intensa.

Uma das principais ações do Governo Federal nesta fase
foi a criação do Prograaa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
{PBQP} , em novembro de 1.990, junto à Presidência da República
(Decreto n299.675 de 07/11/90). O objetivo do PBQP era mobilizar o
setor privado no sentido de que fossem adotadas regras, conceitos
e métodos no intuito de promover a qualidade e a produtividade,
com vistas a aumentar a competitividade de bens e serviços produ-

zidos no país.
A orientação estratégica do Programa ficou a cargo do

Comitê Nacional da Qualidade e Produtividade, presidido pelo Se-
cretário Geral da Presidência da República e composto de oito mem-
bros, a saber: três representantes da classe produtora (empresá-
rios), o Secretário Executivo do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, o Secretário de Ciência e Tecnologia da Presidência
da República, o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República e o Presidente do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial do Ministério da Justiça.

Os Sub-Programas Setoriais eram: conscientização e moti-
vação para a qualidade e produtividade, desenvolvimento e cons-
cientização de métodos de gestão, capacitação de recursos humanos,
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adequação dos serviços tecnológicos para a qualidade, e articula-
ção institucional.

Os recursos financeiros que foram utilizados neste pro-
grama provinham inicialmente de um empréstimo internacional junto
ao Banco Mundial (BIRO), gerenciado pela Financiadora de Estudos
e Projetos (FINEP), da Secretaria de Ciência e Tecnologia, poste-
riormente foram também utilizados recursos orçamentários do Gover-
no Federal.

Já em junho de 1.991 o PBQP é ampliado também para a
área pública (até então a participação da SAF junto ao Programa
era praticamente inexistente) com a implantação do Subco.itê Seto-
rial para a Administração Pública, presidido pelo Secretário da
Administração Federal e integrado por um representante de cada Mi-
nistério, e Secretaria da Presidência da República. A partir de
então o PBQP passa também a desenvolver projetos e a financiar
ações dentro da Administração Pública.

Até junho de 1992 foram elaborados 238 projetos no Go-
verno Federal, e encaminhados para o Subcomitê, mas poucos deles
foram totalmente executados (ver Anexo IV).

O setor que teve uma aplicação maior de projetos neste
programa foi o setor de empresa estatais, tais como a Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos, a Companhia Vale do Rio Doce e
as empresas do setor energético, entre outras. Dos 238 projetos
apresentados, 49% são dos Ministérios de Minas e Energia (MME), e
de Transportes e Comunicações (MTC) , quase todos de empresas esta-
tais vinculadas a esses ministérios, e não da administração dire-
ta.
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Os projetos apresentados pela administração direta, fun-
dacional e autárquica não tinham uma consistência conceitual ade-
quada para a sua implementação. Desta forma foi elaborado pela Es-
cola Nacional de Administração Pública (ENAP) um programa de trei-
namento de funcionários públicos visando a capacitação destes na
área de gestão da qualidade. Este projeto tinha como objetivo
treinar 2.400 funcionários durante o ano de 1992, quando então fo-
ram organizadas diversas turmas para o estudo desse tema; entre-
tanto, as metas iniciais foram apenas parcialmente cumpridas.

O PBQP foi durante toda essa fase uma das prioridades do
Governo Federal para a modernização da Administração Pública Fede-
ral. Até 30 de setembro de 1992 foram realizadas 10 reuniões men-
sais do Subcomitê para acompanhamento da execução dos projetos. O
próprio Presidente da República conduziu outras 5 reuniões seto-
riais com o seu ministério, exclusivamente para tratar da implan-
tação dos projetos do PBQP no governo federal.

Os projetos desenvolvidos na administração direta, fun-
dacional e autárquica, não apresentaram resultados significativos,
ficando restritos apenas à conscientização e motivação de dirigen-
tes e servidores. Já na administração indireta, tradicionalmente
mais vocacionada, várias empresas implantaram projetos de gestão
da qualidade com resultados concretos.

Mesmo com a implantação do Subcomitê, presidido pelo Se-
cretário da Administração Federal, a participação da SAF no PBQP
foi pequena. Os recursos financeiros internacionais ficaram con-
centrados todo o tempo na Secretaria de Ciência e Tecnologia, ca-
bendo à SAF recursos orçamentários que foram parcialmente utiliza-
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dos.
Apesar de todos os esforços para envolver a Administra-

ção Pública, o PBQP acabou por ter a sua repercussão mais voltada
para o setor privado, e no caso do setor público, mais nas
sas estatais. Todos os conceitos utilizados na gestão da
de, ponto central do Programa, se adaptam melhor na iniciativa

empre-
qual ida-

privada, ou a algumas estatais, que possuem características do se-
tor privado (seus empregados, por exemplo, são celetistas, sem es-

tabilidade).
Os esforços de implantação do PBQP na área pública esta-

vam ligados básicamente ao interesse pessoal do Presidente da Re-
pública, que convencido da importãncia da gestão da qualidade, in-
centivou e cobrou durante todo o seu mandato, ações neste sentido.

Outro aspecto fundamental desse período, a ser analisado
é a questão organizacional. No início do Governo Collor foram ex-
tintos 12 Ministérios e 22 entidades federais, entre autarquias,
fundações , sociedades de economia mista e empresas públicas.
Diante da reformulação da Administração Federal disposta nas Leis
8.028 e 8.029, ambas de 12 de abril de 1990, e no decreto nº99.244
de 10 de maio de 1990, foram analisados pela SAP até o segundo se-
mestre de 1992, através do seu Departamento de Modernização Admi-
nistrativa (DEMOR) aproximadamente 90 propostas de estruturas or-
ganizacionais de órgãos da Administração Direta, Fundações e Au-
tarquias. Como resultado, foram publicados 45 decretos de novos
Estatutos e estruturas Regimentais (ver Anexo VII).

O DEMOR é a unidade gestora do Sistema de Modernização
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encontram e. caráter experimental no âmbito federal. Quanto à sua
aplicabilidade a empresas estatais, há um consenso de que existem
grandes chances de se conseguir resultados satisfatórios ainda no
curto prazo. Já em relação à administração direta, os estudos de-
senvolvidos pela ENAP/FUNDAP não aconselharam a sua implantação.

A SAF e a ENAP tiveram uma participação apenas nos estu-
dos desse tema, pois a implantação junto a empresas estatais foi
coordenada exclusivamente pelo CCE, e no caso da Associação das
Pioneiras Sociais, a direção da entidade negociou diretamente com
o Congresso Nacional e a Presidência da República a sua implanta-
ção, deixando a SAF apenas como observadora do processo, chamada
poucas vezes para opinar sobre o projeto.

Em 1991/92 foi implementada uma reestruturação organiza-
cional na SAF, visando a aplicação de um modelo de administração
por objetivos. A SAF, como a maioria das organizações burocráticas
públicas brasileiras, apresentava uma estrutura piramidal, com um
excessivo número de níveis hierárquicos. Essa estrutura deriva de
uma cultura organizacional própria do setor público, caracterizada
pela presença de diversos entraves burocráticos, de natureza lega-
lista, praticamente. sem nenhuma flexibilidade administrativa.

No final de 1991 a SAF promoveu uma horizontalização da
sua estrutura hierárquica, reduzindo os níveis decisórios, visando
a implantação de uma estrutura por programas, coordenados por ge-
rentes. Estes gerentes passaram a ter acesso a mais de um diretor,
podendo se relacionar com todos aqueles que tivessem, de alguma
forma, uma interface com os objetivos estabalecidos para o seu
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programa.

A idéia a ser implantada era a de que os programas esta-
belecidos teriam uma duração determinada, sendo extintos ao atin-
girem seus objetivos, alterando a estrutura típica do setor públi-
co, onde as estruturas permanecem mesmo quando já não são mais ne-
cessárias, caracterizando um processo de inércia organizacional.

Cada programa foi composto com um conjunto de projetos,
estabelecendo-se prazos e metas para cada um, e responsabilizando
cada gerente pelos resultados obtidos. Os gerentes passaram a se
reportar periodicamente ao Conselho de Diretores, um colegiado
criado para apreciar o andamento dos trabalhos.

Para agilizar a implantação dessa nova estrutura foi ad-
quirido do SERPRO um sistema informatizado de acompanhamento de
programas, que foi parcialmente implantado, "on line", na Secreta-
ria. A idéia seria que os próprios gerentes alimentariam este sis-
tema, atualizando o andamento dos projetos, e tendo acesso às in-
formações dos outros programas. Este objetivo visava a democrati-
zação das informações na SAF, de forma a quebrar os feudos e es-
truturas de poder consolidadas nas diretorias,. pretendia-se inclu-
sive a alocação física de todos os diretores em um mesmo local,
para evitar o trabalho isolado de cada um deles.

Após uma série de discussões foram criados 21 programas,
que tinham projetos e atividades de dois tipos: permanentes e ro-
tineiras, e inovadoras e de transformação da realidade. Os progra-
mas estabelecidos inicialmente eram: SIASG(Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais), Administração de Edifícios, Re-
gistro de Preços das Compras do Governo, Cadastro de Fornecedores,
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Reforaa Patrimonial, Aproveitamento dos Disponíveis, Cadastro e
Lotação de Pessoal, Política de Remuneração de Pessoal, SIAPE(Sis-
tema Integrado de Administração de Pessoal), Infra-estrutura Tec-
nológica, Gestão da Inforaação, Normas para compra de material de
inforaática, Modernização da Estrutura Organizacional, Qualidade e
Produtividade, Ex-Territórios, Carreiras para os servidores públi-
cos, Treinamento e capacitação, Seguridade do Servidor, Extinções
e Liquidações, Pesquisas e Projetos, e Consolidação de Normas.

Estes progra.as englobavam toda a área fim da Secreta-
ria, e foram nomeados todos os gerentes, após a edição de um de-
creto que alterou o quadro de funções de confiança da SAF, o que
possibilitou a implantação da nova estrutura.

A intenção da SAF era a de implantar esta estrutura como
um piloto, no intuito de repassar posteriormente a experiência pa-
ra outros órgãos federais. Entretanto, apesar de implantada, esta
nova estrutura não chegou a atingir plenamente seus objetivos, nem
a ser implantada em qualquer outro órgão. A descontinuidade na
gestão, decorrente das diversas trocas de dirigentes no período,
levaram a um abandono sistemático desta estrutura e à volta da es-
trutura piramidal anterior, como se esta tivesse uma força
pria, e a tendência fosse sempre o seu retorno, devido ao fato
ser mais concentradora de poder.

Sem dúvida as estruturas organizacionais do setor públi-
co são extremamente rígidas, estabelecidas por lei e detalhadas

pró-
de

por decreto. Essas estruturas propiciam o avanço do burocratismo
como forma de poder de determinados grupos que se apossam de par-
tes da máquina administrativa, constituindo-se feudos, com uma
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grande autono.ia de decisão. Assim é bastante difícil a adoção de
novos aodelos organizacionais no setor público, já que não há in-
teresse dos servidores que detêm o poder nas atuais estruturas, de
que elas .udem.

- o -
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3)SERVlçoS GERAIS E PATRIMOOO

A área da serviços gerais, coordenada pelo Departamento
de Serviços Gerais (DSG) , da SAF, trata da normatização das ques-
tões de transportes, prédios públicos, limpeza, vigilância, entre

outras.
o patri.ânio também é urnadas áreas de atuação do DSG,

entretanto, existe outro Departamento na SAF para cuidar especifi-
camente dos imóveis funcionais de Brasília, o DAI - Dept2 de Admi-

nistração Imobiliária.
Esta área de patrimônio público teve duas frentes de

ações principais. Por um lado a atuação do Departamento do Patri-
mônio da União (OPU) do extinto MEFP, relativa basicamente à regu-
larização das propriedades territoriais federais (ilhas, terras
devolutas, regiões de fronteira, praias, etc ..•), por outro lado,
a atuação da SAF em relação aos imóveis funcionais.

Foi instituida uma Comissão de Reforma Patrimonial,
através do decreto sem número de 28 de junho de 1991, para ampliar
a atuação do governo nesta área, o que acabou não ocorrendo. Assim
a principal medida implantada foi a alienação dos imóveis funcio-
nais, que são aqueles destinados à moradia de servidores públicos.

Entre março/90 e março/92 foram vendidos 9.792 aparta-
mentos funcionais aos funcionários públicos federais e suas famí-
lias, considerados como legítimos ocupantes em 15 de março de
1990. A venda desses imóveis funcionais rendeu à União um total de
Cr$64,8 bilhões, em valores de dezembro de 1.991.

A operação de venda dos imóveis funcionais incluiu a
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Caixa Econômica Federal como agente financeiro da União tanto na
avaliação dos imóveis corno no fechamento dos contratos. A regula-
rização das documentações envolveu a incorporação de 802 imóveis
funcionais ao Patrimônio da União, vinqos do programa de liquida-

oção e extinção de empresas pÚ.blicas e autarquias,.

Com a venda: dos apartamentos funcionais em Brasília, o
Tesouro Nacional economizou em 1.991, Cr$ 2,7 bilhões por mês com
sua administracão e manutenção, gastos que teriam de ser feitos
caso a União continuasse como proprietária.

A União, por determinação constitucional, não era obri-
gada a pagar qualquer imposto imobiliário ao Governo do Distrito
Federal. Com a privatização dos imóveis, os antigos ,funcionais
agora também pagam o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
para o Distrito'Federal.

Por determinação da Lei nQ 8.025, de 12.04.90, o dinhei-
ro arrecadado com a venda dos imóveis funcionais em Brasília deve
ser destinado à construção de casas,populares.

Devido à perda de poder aquisitivo dos servidores fede- I,'

rais que adquiriram apartamentos funcionais, em meados de 1.991 o .>, ,

número de compradores com prestações em atraso chegou a passar do -'I
I
I

zou a repactuação das condições de compra. Foram renegociados

limite de 50% do total dos contratos o que levou a urna renegocia-
",-ção dos mesmos. O Decreto n2"172; de 8 de"'Júih~-':de1.99~'> autori-

9.170 contratos. As prest~ções foram recalculadas com redução de
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de pagamento, sem prejuízo dos encargos financeiros.

A maior vantage~ do Governo Federal em vender esses



apartamentos foi a economia futura que se pretende, e não os re-
cursos financeiros que entraram em um primeiro momento. Estes
apartamentos já possuiam, em média, mais de vinte anos de uso, au-
mentando assim os gastos necessários para a sua manutenção. Como
Brasília é tombada como patrimônio mundial, não é permitida a al-
teração dos atuais edifícios. Com o tempo, caso seja necessária a
reconstrução de alguns deles, deverão ser iguais, com seus apenas
seis andares, o que provavelmente levaria a um valor residual mui-
to baixo para as atuais edificações.

Foram também vendidas, através de licitação pública, 34
mansões localizadas em áreas nobres de Brasília, que renderam Cr$
9,7 bilhões. Outras oito que pertenciam a Empresas Públicas in-
cluídas no programa de liquidaçào e extinção foram incorporadas ao
patrimônio da União.

Algumas estatais como o Banco do Brasil também venderam
seus imóveis residenciais. Até o final de
1.396 apartamentos funcionais, recebendo
cruzeiros de junho de 1.991.

1.991 o
Cr$ 21,58

Banco vendeu
bilhões, em

Em relação à venda de veículos oficiais, em 1.990, a
Administração Pública Federal Direta, Fundacional e Autarquica,
contava com 339 veículos de representação e 33.492 carros de ser-

'viço. A Reforma Administrativa reduziu os veículos de representa-
ção para 43 em 1.991. Os carros de serviço foram reduzidos para
31.459. A frota, portanto, foi reduzida em 2.329 veículos (7%), de
33.831 em 1.990, para 31.502 em 1.991. Ou seja, menos 296 carros
de representação, e menos 2.033 carros de serviço. No total, o Go-
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verno Federal levou a leilão um total de 5.036 veiculos. Foram ar-
recadados e recolhidos ao Tesouro Nacional Cr$ 13 bilhões (valores
de dezembro de 1.991). Em 1.990, foram leiloados 4.875 carros; e,
em 1.991, UD total de 161.

u. dos programas da Presidência da República que teve a
participação do DSG, e que gerou economia para o governo, foi o
Prograaa Nacional de Conservação de Energia, com seu projeto para
o setor público.

ED 1.991, a Esplanada dos Ministérios em Brasília - sede
do Governo e dos principais órgãos públicos federais consumiu
menos 7.500 MWh (mega Watts hota) do que em 1.990 - uma redução no
consumo de energia elétrica dos prédios públicos de 15,1%. A eco-
nomia resultante foi de cerca de 1 milhão de dólares.

A economia no consumo de energia elétrica é resultado
das ações de racionalização desenvolvidas pela Cice's (Comissões
Internas de Conservação de Energia), que foram implantadas em vá-
rios órgãos federais. Em 1.991, o total de Cice's criadas na Admi-
nistração Direta, Fundações e Autarquias, atingiram um total de
500.

o projeto mais inportante desenvolvido nessa área de
serviços gerais foi o SIASG (Sistema Integrado de Adainistração de
serviços Gerais). O SIASG engloba diversos sistemas instituídos
pelo decreto n2449 de 17/02/1992, tais como o SIREP (Sistema Inte-
grado de Registro de Preços), o SICAF (Sistema de Cadastro de For-
necedores) e o CAMS (Cadastro de Materiais e Serviços). Um modelo
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experimental foi colocado em funcionamento na Esplanada dos Minis-
térios a partir do segundo semestre de 1992, através de um sistema
"on line" implantado e operado pelo SERPRO.

O SIREP tem como objetivo acompanhar os preços dos bens
e serviços utilizados na Administração Pública Federal, tanto os
praticados como os pesquisados. Caberá aos responsáveis pelas di-
versas áreas de compras do governo "alimentar" o SIREP com os pre-
ços praticados nas compras de bens e serviços realizadas por eles,
viabilizando a comparabilidade dos preços pagos, diminuindo a pro-
babilidade de ocorrerem atos ilícitos como super-faturamentos.

O SICAF tem como objetivo gerenciar o controle e a aqui-
sição de bens e serviços, adotando um cadastro unificado de forne-
cedores a nível nacional. Esse sistema foi concluído ainda em
1992, restando apenas a inserção das informações pelos fornecedo-
res.

O CAMS tem como objetivo criar uma metodologia para ca-
talogação, viabilizando a padronização dos materiais e serviços
adquiridos pelo governo federal. Até o segundo semestre de 1992
havia sido registrado 600 padrões descritivos de materiais e cerca
de 3000 ítens de materiais de consumo de uso comum da Administra-
ção Pública Federal.

Todo esse conjunto de sistemas ainda se encontra em fase
experimental ou de elaboração, mas sem dúvida nenhuma, podem vir a
caracterizar uma mudança profunda nas compras do governo federal.

- o -
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4)INFQRMÃTlÇA

Em 1.991, a 5AF implantou o Processo Moraativo das Co.-
pras do Governo na Área de Inforaática (PROMOR). O programa envol-
ve a participação de cerca de 180 técnicos em 30 órgãos da Admi-
nistração Pública Direta, Fundacional e Autárquica, além de empre-
sas estatais.

O objetivo do Pronor é orientar e normatizar as compras
de bens de informática do Governo Federal, adotando padrões inter-
nacionais para permitir maior integração do mercado brasileiro de
informática ao Exterior.

Em 1991 foram instalados os subgrupos técnicos do Pro-
nor: o POS1G (Perfil OS1, "open sistem interconection", do Governo
brasileiro); o Procedimento Administrativo de Compras e, a Prote-
ção Lógica e Física em Informática.

A 5AF aprovou em 1.991 as diretrizes para a adoção de
arquiteturas abertas de comunicação de dados na Administração Fe-
deral, como resultado da ação do PRONOR. O objetivo foi superar a
duplicação de esforços e o uso pouco eficaz dos recursos de infor-
mática, evitando soluções isoladas e centralizadas por parte de um
único fornecedor.

A meta das diretrizes era abrir a comunicação entre os
acervos já implantados de informação por computadores, ainda não
atingida plenamente.

Foi também estabelecido um "modelo padrão" para contra-
tos de prestação de serviços técnicos de manutenção para equipa-
mentos de micro-informática na área federal. O modelo determina o
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roteiro para a elaboração do contrato e os procedimentos a serem
adotados em casos de falhas técnicas em micro-computadores.

Foi implantado em 1.991 o SIARI (Sisteaa Integrado de
Adainistração de Recursos de Inforaação e Inforaática), como su-
porte para a administração dos recursos em hardware, software e
informação (bases de dados) na Administração Federal, Fundações e
Autarquias.

Um dos módulos do SIARI é o censo dos recursos de infor-
mática do Governo Federal, considerando-se que o levantamento mais
recente data de 1.984, portanto, já defasado. Foi concluído em
1.991 o roteiro para o Censo e o programa em disquete para toda a
administração federal realizar o censo a partir de março de 1.992.
Até setembro de 1992 esse censo não havia sido concluído.

As diversas ações do Governo Federal na área de Informá-
tica, resumidas acima, foram desenvolvidas pela SAF. Entretanto, a
grande massa de atividades nessa área está concentrada no SERPRO,
que é a empresa pública federal responsável pela grande maioria
dos sistemas informatizados da área administrativa, tais como o
SIAPE, o SIASG e o SIAFI (Sistema Integrado de Administração Fi-
nanceira).

Devido ao grande poder de influência do SERPRO, que aca-
ba sendo o foco de referência nessa campo, principalmente quando
se trata da utilização de equipamentos de grande porte, a atuação
da SAF ficou bastante restrita nessa área.

- o -
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5 )JfRPIDAS INTERSETORIAIS

Neste ítem serão apresentadas as medidas de modernização
da "fumção-administração" no governo federal, na fase dois, que
abrangem mais de uma área específica. Dessa forma, as medidas re-
lacionadas abaixo envolveram ações nas diversas áreas como a de
recursos humanos, a organizacional e gerencial, a de serviços ge-
rais e patrimõnio, e a de informática.

Uma das ações mais importantes durante a fase dois foi o
Program.a Federal de Desregulam.entação, instituido pelo Decreto
nº99.179, de 15 de março de 1.990, tendo como diretrizes básicas
as seguintes: a substituição, sempre que possível, da exigência de
prova documental ou de controles prévios pela fiscalização diri-
gida; a manutenção apenas dos controles e formalidades imprescin-
díveis; deixar a atividade econômica reger-se, basicamente, pelas
regras do livre mercado; a descentralização da atividade adminis-
trativa, atuando a administração pública federal, sempre que pos-
sível, mediante convênios entre seus órgãos e entidades e entre
estes e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; e reafir-
mação, observação e cumprimento das normas editadas na execução do
programa nacional de desburocratização, instituído pelo Decreto
no. 83.740, de 18 de julho de 1.979.

Como podemos perceber o Programa Federal de Desregula-
mentação, de uma certa forma, surge como uma continuidade e am-
pliação do Programa Nacional de Desburocratização de 1.979, incor-
porando seus princípios, legislação, e espírito. Segundo o então
Coordenador da Comissão Executiva do Programa, Dr. Murilo Portugal
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Filho, "as duas linhas de atuação do Programa - desburocratização
e desregulamentação - se complementam e se fortalecem. A desburo-
cratização tem, geralmente, um efeito mais imediato e direto sobre
a vida cotidiana das pessoas e com isso aumenta a visibilidade do
programa e gera apoio popular e político. Esse apoio é essencial
para que o êxito das ações na área da desregulamentação, onde as
resistências são maiores pois, por um lado, sempre se contraria
importantes interesses já estabelecidos e, por outro, os resulta-
dos são menos visíveis para o grande público e surgem, usualmente,
a médio prazo".

No seu primeiro ano de existência este programa revogou
107.285 decretos, simplificando de forma substantiva todo o apara-
to legal do Governo Federal. Durante o ano de 1.992 foi dado pros-
seguimento ao trabalho de revogação de decretos visando a raciona-
lização do direito positivo. Conduzido no âmbito do programa pela
assessoria jurídica da Secretaria Geral da Presidência da Repúbli-
ca, dos 127.370 decretos editados pelo Poder Executivo Federal
desde a Proclamação da República, 113.752 foram revogados, sendo
que apenas 6.550 haviam sido revogados nos cem anos de história
republicanas anteriores ao programa.

As principais medidas adotadas pelo Programa Federal de
Desregulamentação nos anos de 1990 a 1992 estão listadas no Anexo
V, e demonstram a extensão do mesmo, que esteve mais voltado
a desregulamentação do mercado e da economia do que para a
rocratização da Administração Pública.

para
desbu-

Entre 15 de março de 1.990 e primeiro de junho de 1.992
o Programa Federal de Desregulamentação aprovou 4 projetos de lei,
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52 decretos, 138 portarias, 29 resoluções, 19 circulares, entre
outras iniciativas, totalizando 296 atos específicos.

O programa foi coordenado por uma comissão especial pre-
sidida pelo Secretário Geral da Presidência da República, composta
por representantes de 9 Ministérios e de 5 Secretarias da Presi-
dência da República. A participação da SAF foi pequena, ocorrendo
sempre de uma forma pontual e pessoal, sem o envolvimento da Se-
cretaria e de seus técnicos, talvez pelo fato das ações do progra-
ma estarem mais voltadas para a desregulamentação do mercado, do
que para a desburocratização da Administração Pública.

Em 1.991, completou-se integralmente o trabalho de in-
ventário de todos os 25 órgãos da Adainistração Pública Direta que
fora. extintos pelas Leis n2s 8.029 e 8.028, de 1.990. O acervo
desses órgãos foi inventariado e incorporado aos órgãos sucesso-
res, criados pela nova estrutura administrativa. Esse procedimento
de incorporação envolve a trasferência de pessoal, patrimônio, or-
çamento, deveres e obrigações; o que caracteriza esse tema como
intersetorial.

O inventário realizado abrangeu os seguintes órgãos ex-
tintos: Gabinete civil da Presidência da República, Serviço Nacio-
nal de Informações, Secretaria de Planejamento e Coordenação da
Presidência da República, Secretaria de Assessoramento da Defesa
Nacional, Ministério da Fazenda, Ministério dos Tranportes, Minis-
tério da Agricultura, Ministério do Trabalho, Ministério do Desen-
volvimento da Indústria e do Comércio, Ministério das Minas e
Energia, Ministério do Interior, Ministério das Comunicações, Mi-
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nistério da Previdência e Assistência Social, Ministério da Cultu-
ra, Ministério da Ciência e Tecnologia, Conselho de Desenvolvimen-
to Econômico (PR), Conselho de Desenvolvimento Social (PR), Conse-
lho Superior do Meio Ambiente (PR), Comissão de Defesa dos Direi-
tos do Cidadão (MJ), Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
(MJ), ConseLho Federal para Reconstituição dos Bens Lesados - Mi-
nistério da Justiça (MJ), Delegação para o Desarmamento e Direitos
Humanos em Genebra - Ministério das Relações Exteriores, Delegação
Permanente Junto aos Organismos Internacionais sediados em Londres
- Ministério das Relações Exteriores, Missão Permanente Junto às
Nações Unidas em Viena - Ministério das Relações Exteriores, Re-
presentação Permanente junto à FAO e Organismos Internacionais Co-
nexos (sediadas em Roma) - Ministério das Relações Exteriores.

Além das extinções de órgãos da Administração direta,
foram também extintas e liquidadas empresas estatais, decorrencia
da Lei nº 8.029 de 12 de abril de 1.990 que autorizou o Poder Exe-
cutivo a extinguir ou dissolver 22 entidades: Autarquias - SUDECO,
SUDESUL, IBS, DNOS e o lAA; Fundações - Educar, Museu do Café, FU-
NARTE, Fundação do Cinema Brasileiro - FCB, FUNDACEN, Pró-Memória
e a Fundação Pró-Leitura; Empresas Pública - EBTU, EMBRATER e POR-
TOBRÁS; Sociedades de Economia Mista - INFAZ - Companhia Brasi-
leira de Infra-Estrutura FAzendária; CAEEB, SIDERBRÁS, INTERBRÁS,
PETROMISA, EMBRAFILME e BNCC.

Até setembro de 1992 foram efetivamente extintas, e con-
cluidos os processos de inventÁrio, de 17 entidades: SUDECO, SUDE-
SUL, DNOS, FUNARTE, Educar, Pró-Memória, Museu do Café, FCB, Pró-
Leitura, FUNDACEN, PORTOBRÁS I EBTU, EMBRATER, EMBRAFILME, lAA,
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IBC, e PETROMISA, restando apenas cinco entidades a serem inventa-
riadas.

As Autarquias e Fundações tiveram sua extinção regula-
mentada pelo Decreto nQ99.240 (7/5/90). As Empresas Públicas e So-
ciedades de Economia Mista, dissolução regulamentada pelo Decreto
nQ 99.225 (27/4/90). A sucessão relativa às obrigações de caráter
financeiro foi regulamentada pelo Decreto 3 (11/1/91), posterior-
mente substituído pelo Decreto nQ 348, de 21/11/91. A situação dos
órgãos já inventariados e daqueles ainda com pendências para a fi-
nalização de sua liquidação ou extinção, em setembro/92, encon-
tra-se detahada no Anexo VI.

Muitas das liquidações realizadas nesta fase foram con-
tinuidade de propostas ainda do Governo Sarney, são órgãos que já
haviam perdido sua necessidade há muito tempo; outras, foram pro-
postas do governo Collor.

O papel da SAF nesse processo foi de apenas operaciona-
lizar os inventários, a seleção dos órgãos a serem extintos foi
realizada pela Presidência da República e aprovada pelo Congresso
Nacional.

o Prograaa Nacional de Desestatização é uma das partes
essencias das reformas estruturais propostas pelo Governo Collor
visando modernizar a economia brasileira. O objetivo principal
desse Programa é redefinir o papel do Estado na economia, reduzin-
do o seu tamanho, tornando-o mais leve, mais dinãmico e restrito
às atividades típicas de governo. Segundo a proposta desse gover-
no, esta redefinição é fundamental por que o intervencionismo es-

94



tatal no setor produtivo tornou-se excessivo e inviável.
A nacionalização no Brasil ocorreu porque determinadas

empresas, estabelecidas como entidades privadas, passaram ao con-
trole governamental devido à necessidade de suporte financeiro
contínuo; e também pelo fato de que alguns setores considerados
estratégicos para o processo de industrialização precisaram ser
desenvolvidos pelo Estado, devido a falta de investimentos priva-
dos ou o longo prazo exigido para o seu retorno.

Segundo o governo, as justificativas para o desenvolvi-
mento desse Programa seriam livrar o Estado da exigência de inves-
tir na produção, para poder concentrar seus esforços nas áreas de
interesse social como educação, saúde, moradia, segurança e sanea-
mento; também alegando que o intervencionismo estatal tem, na
maioria das vezes, resultado em ineficiências consideráveis, tanto
na produção de bens como na alocação de recursos.

As três principais diretrizes do Programa visavam a re-
dução da dívida pública interna e externa, o aumento da concorrên-
cia e democratização da propriedade acionária, e o estímulo ao
mercado de capitais.

Assim, a lei que regulamenta o Programa determina que
todo o resultado financeiro proveniente das privatizações deverá
ser utilizado para redução da dívida pública interna e externa,
mediante a recompra da dívida existente.

Em relação ao aumento da concorrência ficou estabelecido
que o desmembramento de empresas estatais será considerado sempre
que se fizer necessário evitar a venda de monopólios ao setor pri-
vado.
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Para promover uma maior participação acionária, e con-
tribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, definiu-se a
opção de oferta pública e de oferta de ações em condições favorá-
veis aos empregados.

A lei de privatização (Lei n2 8.031, de 12 de abril de
1.990), aprovada pelo Congresso, estabelece as normas e procedi-
mentos a serem seguidos em cada privatização, além de definir a
estrutura institucional do Programa Nacional de Desestatização.

A estrutura institucional compreende dois agentes prin-
cipais: a Comissão Diretora do Programa e o Órgão Gestor.

A Comissão Diretora é o organismo regulador do Programa.
Ela é diretamente subordinada ao Presidente da República e formada
por quatro membros do Governo e mais sete membros do setor priva-
do.

As principais funções da Comissão são: apresentar ao
Presidente da República as empresas a serem incluídas no Programa;
aprovar o modelo de privatização e as condições de vendas dos ati-
vos; aprovar o preço mínimo das ações; sugerir, em certos casos, a
criação de ação de classe especial; fornecer as linhas-mestras e
regulamentos para o Programa; publicar um relatório anual sobre as
atividades e os resultados do Programa.

O segundo agente, o Gestor do Programa de Desestatiza-
ção, é o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial), que durante os anos de 1.987 a 1.989 já havia conduzido 14
operações de privatização, levantando fundos na ordem de US$500
milhões (a expectativa de receitas que seriarnrn obtidas no atual
programa, foram estimadas em 1990, em torno de US$18 bilhões).
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Às principais funções do BNDES enquanto órgão gestor do
Programa são: administrar o Fundo Nacional de Desestatização; dar
apoio administrativo e operacional ao Programa; estabelecer as
exigências necessárias para o registro das empresas de consultoria
e contratá-las mediante licitações públicas; submeter à Comissão
as condições gerais de venda dos ativos, inclusive o preço minimo
das ações; levar a cabo as tarefas encaminhadas pela Comissão; co-
ordenar e supervisionar o trabalho dos auditores e consultores que
trabalharem nas privatizações.

ÀS empresas de consultoria desenvolvem dois trabalhos
especificos: avaliar econômicamente a empresa a ser privatizada
(analisando sua competividade, alternativas de investimentos, e
indicando o preço minimo das ações); e levantar os obstáculos à

privatização, propondo soluções e identificando potenciais inves-
tidores e sugerir o modelo de venda a ser adotado. Os auditores
independentes acompanham o processo de privatização tendo a atri-
buição de confirmar e certificar a lisura e o cumprimento das re-
gras e apresentarem um relatório final do processo, que é submeti-
do à Comissão de Privatização.

Esse Programa assumiu durante todo o periodo analisado,
uma perspectiva eminentemente econômica, de venda de empresas pú-
blicas visando a diminuição das dívidas da União. Em 1990 foram
incluidas no Programa 26 empresas a serem privatizadas (ver Anexo
VIII), sendo que pouco mais da metade delas foi efetivamente pri-
vatizada até o final de 1992.

Como podemos observar, a coordenação do Programa Federal
de Desestatização sempre esteve junto à Presidência da República,
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com um envolvimento grande da área econômica, através do BNDES,
mas sem qualquer participação da SAF nesse processo, seja nos seus
aspectos organizacionais ou ainda de definição de qual seria o
"novo" papel do Estado e suas principais áreas de atuação.

No primeiro semestre de 1992, durante a gestão do Minis-
tro João Mellão, foi constituída a Co~ssão de Altos Estudos Admi-
nistrativos, através da portaria n256 de 13/05/92, com o objetivo
de "estudar e propor: alternativas para o aperfeiçoamento da es-
trutura administrativa do Governo Federal; a reformulação dos sis-
temas e métodos de administração do setor público federal, com
vistas a torná-lo mais eficiente e eficaz; alternativas para a po-
lítica de recursos humanos do setor público federal; mecanismos e
instrumentos que assegurem a troca de experiências entre o setor
público, a iniciativa privada e a área acadêmica, na área da Admi-
nistração Pública".

Essa comissão foi composta por representantes da área
acadêmica, do setor privado, e da própria estrutura administrativa
do governo federal, totalizando 17 membros que elaboraram durante
os meses de junho e julho de 1992 um relatório contendo o diagnós-
tico básico da "função-administração no setor público federal, bem
como sugestões de ações a serem implementadas.

Com base no relatório da Comissão de Altos Estudos Admi-
nistrativos, foi elaborado o Programa de Modernização da Adminis-
tração Pública Federal lançado em 18/08/92, a partir da edição de
seis decretos neste mesmo dia. Estes decretos dispunham sôbre a
instituição de diversas comissões de estudos, além criação do Pro-
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grama Nacional de Treinamento do Servidor Público, tratado no item
um deste capítulo.

À Comissào de Recursos Humanos caberia a realização de
um diagnóstico detalhado da situação de recursos humanos na Admi-
nistração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, inclu-
sive verificando as carências e excessos de pessoal por setor es-
pecífico, no intuito de realizar uma melhor distribuição de fun-
cionários. Esta comissão seria composta por um representante de
cada Ministério e Secretaria da Presidência da República, indica-
dos pelos respectivos titulares.

A Comissão de Legislação do Funcionalismo tinha como me-
ta identificar, analisar e propor alterações em instrumentos le-
gais, normativos e organizacionais relativos à administração de
pessoal; e seria composta pelo Secretário da SAF, Diretores do DE-
MOR e DRH, Presidente da ENAP, quatro representantes de notória
especialização na área de recursos humanos do setor público, e
quatro do setor privado.

A Comissão de Licitações e Contratos e de Gestão de Ma-
teriais deveria realizar um diagnóstico da sistemática de licita-
ções e contratos, e da gestão de materiais na Administração Públi-
ca Federal, envolvendo a continuidade dos projedos apresentados no
ítem três deste capítulo (Registro de Preços e Cadastro de Forne-
cedores). Esta comissão seria composta pelo Secretário da SAF, os
Diretores do DSG, DEMOR e DINFOR, sete representantes de Ministé-
rios e Secretarias da Presidência da República, trts representan-
tes de entidades da administração indireta, e dois representantes
do setor privado.
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À Comissão Interministerial de Modernização caberia a
revisão dos sistemas, métodos e procedimentos administrativos in-
ternos à administração pública federal direta, autárquica e funda-
cional, visando ao seu aperfeiçoamento e à avaliação de resulta-
dos. Esta comissão seria composta pelos Secretários Executivos dos
Ministérios, Secretários Adjuntos das Secretarias da Presidência
da República, o Secretário da SAF, e até quatro representantes de
autarquias e fundações.

Dentro do contexto do PBQP, também seriam criadas uma
Comissão da Qualidade em cada Ministério, Secretaria da Presidên-
cia, Autarquia e Fundação, com até oito membros internos e quatro
externos, com o objetivo de definir formas de coleta de sugestões
junto aos servidores e usuários de cada órgão, além de analisar
estas sugestões, promover sua implementação e acompanhar e avaliar
os resultados.

Nenhuma dessas comissões do Programa de Modernização
chegou a ser composta e instalada, entretanto é importante perce-
ber como ocorreu uma mudança fundamental de postura em relação ao
processo de elaboração de políticas públicas para a área adminis-
trativa; passando a se pretender um processo mais participativo,
com integrantes da máquina estatal e pessoas do setor privado. O
Programa de Modernização da Administração Pública foi na verdade
uma proposta de se discutir os principais problemas da área, para
que se pudesse elaborar posteriormente um conjunto de diretrizes
básicas para o setor, entretanto, não chegou a ser implementado.

- o -
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CAPíTULO IV

ASPECTOS 00 PAPEL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

NA EVOLUÇÃO DA -FUNÇÃO-ADMINISTRAÇÃO-
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l)A OUESTAo DA lMSTITQCIONALIZAçAO

A institucionalização da "função-administração" no go-
verno federal ocorre durante todo o período republicano de uma
forma cíclica, com diferentes posturas ideológicas e de concepção
do formato organizacional que deve ter a Administração Pública
Brasileira.

Durante as décadas de 30 a 50 a "função-administração"
surge no governo federal a partir da expansão das organizações bu-
rocráticas públicas, como apontado no início do capítulo I. Neste
período a "função-administração" teve um papel muito importante
através da i.plantação de um modelo centralizado (próximo do cha-
mado "modelo weberiano") sob a coordenação do DASP, que na época
era considerado um super-ministério. Foi um período de expansão
numérica do funcionalismo e dos órgãos públicos, que pode ser cha-
mado de ciclo clássico (Marcelino, G.- pag 11).

Durante as décadas de 60 a 80, ocorre um novo ciclo de
expansão da Administração Pública brasileira, desta vez através da
expansão da administração indireta e descentralizada, o que leva a
uma profunda transformação da"função-administração" no Governo Fe-
deral.

Segundo Bertero (paginas 17 e 18), "subjacente à decisão
de expandir a Administração Pública através da administração indi-
reta, estava o reconhecimento de que a administração direta não
havia sido capaz de responder com agilidade, flexibilidade, pres-
teza e criatividade às demandas e às pressões geradas por um Esta-
do que se decidira desenvolvimentista. Imaginava-se que o setor
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descentralizado seria a .elhor solução, pois aliaria aos recursos
financeiros do Estado à flexibilidade administrativa das institui-
ções de direito privado. Por isso, é importante registrar que o
foraato organizacional que acabou predominando no setor descentra-
lizado foi exatamente o da sociedade anônima".

Nessa época a administração indireta possuia autonomia
para gerir seus recursos humanos, financeiros e materiais, sob as
mesmas regras que o setor privado, caracterizando uma descentrali-
zação da "função-administração". A expansão da administração indi-
reta no período faz com que em 1987 chegue-se a uma proporção de
apenas 6% de funcionários federais estatutários, para 94% de cele-
tistas. Chamaremos esse período de Ciclo Descentralizado. Nesse
ciclo, a descentralização levou a uma menor influência central da
função administração, além do que, a partir da década de 70, a
Função Econômica surge como uma função importante no Estado, man-
tendo esta posição durante a década de 80.

A partir de 1.985, no Governo da Nova República, ocorre
um fortaleci.ento do processo de institucionalização da "função-
administração" com o surgimento de uma nova etapa, cujas caracte-
rísticas eraD muito semelhantes às do ciclo clássico. A proposta
de adoção de um modelo de administração direta,
co o sendo o modelo mais adequado para ação do
afirma Gileno Marcelino (pag 31) em relação à

unificada, surge
Estado i conforme

estratégia adotada
na época "havia um claro objetivo de fortalecer e modernizar a ad-
ministração direta, a partir do diagnóstico de que houve uma fuga
ou escapismo para a chamada administração indireta, por motivos
justificados ou não. Tentou-se, mais uma vez, fortalecê-la (a adm.
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direta), de certa forma voltando-se às raízes do modelo clássico
de administração".

O Poder Executivo, adotando essa estratégia centraliza-
dora para a administração, influenciou na elaboração da Constitui-
ção de 1988, através da ação direta de seus altos dirigentes, jun-
to a parlamentares da Assembléia Nacional Constituinte, instalada
no Congresso Nacional. Assim, a nova Constituição consolidou le-
galmente a intenção de se fortalecer a administração direta, ini-
ciando um processo de maior centralização e controle na Adminis-
tração Pública Federal.

Em 1.990, com o início do Governo Collor, o Poder Execu-
tivo assume uma postura completamente diferente da proposta pela
gestão anterior e adotada pela Constituição de 1988. Prega-se uma
administração descentralizada e autônoma, e não uma administração
centralizada e direta, além de uma drástica redução no tamanho do
Estado, nos moldes do que chegou a ser chamado de neo-liberalismo.

Durante essa fase, a Secretaria da Administração Federal
surge como o órgão central dos sistemas administrativos da admi-
nistração direta, fundacional e autárquica, e como responsável pe-
la normatização e coordenação das ações relacionadas com a "fun-
ção-administração" (apesar de existirem outros órgãos e Ministé-
rios atuando nesta área, conforme exposto no capítulo 111).

Durante este período a SAF teve três dirigentes (dois
secretários e um ministro) com posturas bastante diferentes. O
primeiro, João Santana, adotou uma postura de confronto direto
contra o funcionalismo. Já o segundo, Carlos Garcia, assumiu uma
perspectiva mais branda em relação aos servidores, chamando a
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atenção para a importância de questões tais como a necessidade de
realização de novos concursos públicos e de ampliação dos investi-
mentos em treinamento de pessoal. O terceiro, João Mellão, adota
uma postura de defesa do funcionalismo, de uma certa forma acei-
tando o fortalecimento da administracão direta como um novo ciclo
da "função-administração".

Como podemos perceber a "função-administração" no Gover-
no Federal é tratada de forma muito diferente de gestão para ges-
tão, mas os aspectos decisórios são apenas um dos elementos do fa-
to administrativo, exi$tindo ainda os elementos aestruturais e es-
truturais, que envolvem outros agentes de poder internos e exter-
nos, e que também compõem o processo de institucionalização de uma
função, além das decisões dos dirigentes de cada gestão. Isto ex-
plica porque apesar das diferentes posturas dos altos dirigentes
da SAF, não se conseguiu alterar a tendência estabelecida pela
Constituição de 1988 de retomada do modelo clássico de administra-
ção. Os elementos aestruturais (recursos humanos, financeiros/or-
çamentários, opiniões dos funcionários), bem como os elementos es-
truturais (Constituição Federal, Leis, Sindicatos de servidores,
Associações, Estrutura Organizacional da SAF) eram favoráveis à

manutenção da atual tendência. Assim, o elemento estruturante (a
decisão), mesmo com o apoio inicial de parte dos elementos estru-
turais (a sociedade global, através da opinião pública), não con-
seguiu reverter esse processo.

Nessa perspectiva podemos afirmar que a "função-adminis-
tração" possui um alto grau de institucionalização no setor públi-
co federal, inclusive com um grande poder de determinação de ci-
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cIos e tendências globais. Ela possui uma cultura própria e vem
passando por transformações profundas durante toda a nossa histó-
ria, mas tem estado presente, com uma maior ou menor força de in-
fluência.

Apesar do alto grau de institucionalização da "função-
administração" no Poder Executivo Federal, a SAF não pode ser con-
siderada uma instituição em si mesma, pelo contrário, apresenta-se
como uma organização que tem passado por muitos períodos de des-
continuidade de gestão, com um nível elevado de "burocratismo".

O conceito de institucionalização pode ser problematiza-
do a partir das idéias utilizadas no capítulo l, ítem dois; pois
possui duas perspectivas fundamentais. A primeira, que coloca a
instituição como um produto natural das pressões de uma sociedade,
ou ainda como um conjunto de papéis que possuem significado estru-
tural estratégico no sistema social; não representa o que ocorre
com a função administrativa pública; pelo contrário, existem pou-
cas possibilidades de forças sociais afetarem o seu desenvolvimen-
to. A segunda perspectiva, mais adequada ao caso da função admi-
nistrativa pública, coloca a institucionalização como uma decor-
rência do aprofundamento da identidade de uma organização, justa-
mente para resistir às ameaças e questionamentos externos, neste
caso calcada em interesses corporativistas. Esta segunda perspec-
tiva contribui para a compreensão da resistência interna da SAF em
relação aos dirigentes que por ela passaram, e que apresentaram
propostas de atuação diferentes das defendidas pelos funcionários.

Entretanto, como a institucionalização da "função-admi-
nistração" ocorre muito mais através de elementos estruturais (co-
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mo a Constituição e as Leis) do que através dos elementos estrutu-
rantes (a decisão dos dirigentes), conseguiu-se um nível elevado
de "proteção· e institucionalização dessa "função".

Co. a re-implantação da democracia no Brasil, a partir
de 1985, foi garantida a liberdade de ação dos grupos e agentes de
interesse no Estado brasileiro, possibilitando a interação das di-
versas forças institucionalizadas no setor.

Dentro desse contexto a SAF não pode ser entendida como
o único agente de poder na "função-administração" do governo fede-
ral.

Um dos agentes mais importantes nesse processo é o Poder
Legislativo, já que a institucionalização das diversas funções no
Setor Público ocorre principalmente através da elaboração de leis
específicas. Desta forma o Poder Executivo depende do Poder Legis-
lativo para implementar mudanças estruturais na Administração Pú-
blica.

A relação entre o Poder Executivo e o Legislativo nesta
fase foi marcada pela instabilidade, sendo necessárias negociações
específicas para a aprovação de cada projeto de Lei, não tendo o
Governo atingido, em nenhum momento, maioria estável e ampla no
Congresso Nacional.

Após as dificuldades enfrentadas no primeiro ano de ges-
tão, o governo Collor tentou modificar a Constituição Federal
através do projeto chamado de "Emendão" (1991/92); entretanto, o
Poder Legislativo negou-se a antecipar a discussão da revisão
constitucional, permanecendo assim os óbices legais para a implan-
tação das propostas do governo nesta área administrativa.
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No Regime Presidencialista a figura do Presidente da Re-
pública é muito forte, podendo em alguns casos influenciar decisi-
vamente o Poder Legislativo. Entretanto, este novo ciclo da "fun-
ção-administração" havia sido definido na Constituição Federal de
forma muito detalhada, exigindo uma ampla reforma constitucional
para sua alteração, o que torna necessária uma maioria de dois
terços no Congresso Nacional, nunca alcançada pelo governo Collor.

outro agente relevante é o Poder Judiciário, que inclu-
sive impediu que fossem adotadas diversas medidas pelo governo,
como por exemplo a redução dos vencimentos dos servidores que fo-
ram colocados em disponibilidade.

A SAF é apenas um dos agentes neste processo e,apesar da
descontinuidade nas suas gestões, teve o papel de garantir a im-
plantação das disposições constitucionais para a área de pessoal
no governo federal, como veremos no item 3 deste capitulo.

- o -
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2 )A QUESTAo DA COQRDEMAçAo

A SAF tem sua origem em 1938, relacionada com a criação
do antigo DASP (Departamento Administrativo do Serviço Público),
que foi extinto em 1986 e incorporado à SEDAP (Secretaria de Admi-
nistração Pública da Presidência da República).

O conceito de "incorporado" utilizado na presente dis-
sertação, refere-se à absorção de uma estrutura organizacional da
Administração Pública por outra. Significa que são transferidos
para a organização incorporadora o pessoal, o orçamento, o patri-
mônio, os equipamentos, e os deveres e obrigações do órgão incor-
porado. Em alguns casos a organização incorporada é dividida entre
várias incorporadoras, ou ainda, tem parte do seu patrimônio alie-
nado.

Em janeiro de 1989 a SEDAP é extinta e incorporada à SE-
PLAN (Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da
República) .

Em março de 1990 é criada a SAF, que teve um periodo de
incorporação ao MTA (Ministério do Trabalho e da Administração) de
abril a dezembro de 1992.

Em setembro de 1992, a SAF mantem as mesmas competências
a ela atribuidas em março/90, que são "planejamento, coordenação,
supervisão e controle de assuntos referentes ao pessoal civil da
Administração Pública Federal, direta, indireta, autárquica e fun-
dacional, be~ assim os referentes aos serviços gerais, à moderni-
zação e organização administrativa e aos sistemas e serviçQs de
processamento de dados dessas entidades" (MP 309 de 16/10/92).
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A SAF é o órgão central de quatro Sistemas, a saber:

1) SIPEC - Sistema de Pessoal Civil
2) SIDEMOR - Sistema de Modernização Administrativa
3) SISG - sistema de Serviços Gerais

4) SISP - Sistema de Administração de Recursos de Informação e In-
formática

Cada um desses sistemas tem como órgão central e norma-
tizador, um Departamento da SAF, que são, respectivamente:
1) Departamento de Recursos Humanos (DRH)
2) Dept2 de Organização e Modernização Administrativa (DEMOR)
3) Departamento de Serviços Gerais (DSG)
4) Departamento de Administração dos Recursos de Informação e In-
formática (DINFOR)

Esses sistemas são estruturados através da existência de
uma coordenação geral respectiva em cada Ministério; são os órgãos
setoriais. Por exemplo, existe uma coordenação geral de recursos
humanos em cada Ministério, subordinada hierarquicamente ao Secre-
tário da Secretaria de Administração Geral (SAG); entretanto, esta
coordenação subordina-se sistêmicamente às normas expedidas pelo
DRH da SAF. Desta forma, as estruturas das SAG's são um reflexo da
estrutura da SAF, que é o órgão central dos sistemas.

Nas autarquias e fundações também existem unidades orga-
nizacionais subordinadas a cada um dos sistemas; são os órgãos
seccionais.

Apesar desses sistemas serem instituidos por leis e de-
cretos, muitas vezes as unidades descentralizadas não seguem per-
feitamente as disposisões emanadas da SAF. Apenas os sistemas que
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já estão totalmente informatizados, como o SIAFE (só para remune-
ração), posuem uma eficiência maior na sua estrutura de comando e
controle.

Através do decreto n2223 de 25/09/91, foi criada a Ins-
petoria-Geral da SAF, justamente para fiscalizar o controle do
fiel cumprimento , pelos órgãos setorias e seccionais, das leis e
regulamentos pertinentes a cada sistema. Isso porque nem sempre
estes órgãos obedecem às determinações da SAF.

São aproximadamente 500 funcionários trabalhando na SAF
durante 1992, normatizando e "controlando" os órgãos que compõem
seus sistemas, estes com dezenas de milhares de funcionários, com-
pondo todas as áreas-meio da administração direta, fundacional e
autárquica.

A .aior unidade organizacional da SAF é o DRH, que con-
siste no setor mais forte, sob o aspecto normativo, e com o maior
número de funcionários.

Apesar das constantes modificações de vinculação organi-
zacional da SAF nos últimos anos, essas áreas e sistemas não foram
alterados; mesmo agora, em fevereiro/93, a nova estrutura da SAF,
apesar de contar com três Sub-Secretarias que coordenam os Depar-
tamentos, ainda mantem a mesma área de atuação, e os mesmos Siste-
mas, que são o suporte básico para se manter um conjunto de normas
e regulamentos para toda a "função-administração" na Administração
Direta, Fundacional e Autárquica.

- o -
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3)0 SIGMIFlCADQ DA ÁREA DE RECURSOS HUKANOS

Analisando as ações desenvolvidas pelo governo federal
para a modernização da "função-administração", sob o ponto de vis-
ta de uma maior racionalização de suas organizações burocráticas
públicas, podemos dimensionar e caracterizar qual foi a participa-
ção da SAF nesse processo 'durante o período selecionado de estudo.

Acompanhando a estrutura descritiva do capítulo 111, mas
fazendo referência também à fase do governo Sarney, podemos ini-
ciar a análise pelo ítem dois, que trata da modernização gerencial
e organizacional da Administração Pública Federal.

O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
(PBQP), não apresentou resultados concretos na Administração Dire-
ta; nas empresas estatais obteve alguns sucessos, mas não foi co-
ordenado pela SAF. Mesmo com a criação do Sub-Comitê Setorial para
a Administração Pública, o papel da SAF ficou restrito à elabora-
ção de relatórios de acompanhamento dos projetos desenvolvidos em
outros órgãos.

As constantes alterações de estruturas organizacionais
no período, não podem ser consideradas como fundamentais para o
processo de modernização da "função-administração", pois não sig-
nificaram uma alteração das características globais da Administra-
ção Pública, mas apenas um re-arranjo interno. Além disso, muitas
das reorganizações implementadas, com o tempo acabaram voltando à

sua forma original. A redução do número de ministérios ocorrida no
início do governo Collor não teve continuidade; o decreto n294.234
de 15/04/87 extingue as coordenadorias regionais do Ministério da
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Saúde, que são posteriormente re-criadas através do decreto nR109
de 02/05/91; a própria SAF é retirada da Presidência da República
em janeiro/89, passa por três alterações de vinculação hierárqui-
ca, e volta para a Presidência em dezembro/92. As outras iniciati-
vas de estruturação mais abrangentes da Administração Pública, co-
mo o Projeto de Lei Orgânica, não tiveram continuidade, nem foram
implantados.

Os Contratos de Gestão significariam uma mudança estru-
tural mais abrangente, mas só tiveram uma única experiência na Ad-
ministração Direta, Fundacional e Autárquica; trata-se do caso da
Fundação das Pioneiras Sociais. Caso essa experiência, com o tem-
po, possa significar a construção de novas relações de controle
entre a Administração direta e a Fundacional e Autárquica, e não
apenas um contrato de prestação de serviços, poderemos ter um fato
importante para a modernização da "função-administração". Já em
relação às estatais, o único contrato de gestão assinado foi o da
Companhia Vale do Rio Doce, sem a participação da SAF, pois foi
coordenado pelo CCE (Comitê de Controle das Estatais).

A reestruturação organizacional implantada na SAF em
1991/92 ilustra muito bem a força de inércia das estruturas buro-
cráticas públicas. Mesmo com a edição do decreto nº461 de
27/02/92, que adapta a estrutura dos cargos em comissão e funções
de confiança da SAF a uma estrutura por gerências, visando implan-
tar uma administração por objetivos e democratizar as informações
no órgão com a informatização do andamento dos projetos, não se
conseguiu manter esta proposta, e a SAF voltou a ter uma estrutura
tradicional e verticalizada no final de 1992.
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C mo podemos perceber, vários órgãos federais atuaram
nesse campo da modernização gerencial e organizacional da "fun-
ção-administração"; mas a participação da SAF nesse processo foi
muito peque~, e quase sempre sem resultados concretos.

Uma das ações que teve uma certa importância na máquina
administrativa nessa área foi a introdução da primeira turma de
"gestores" ~ 1989. Entretanto, esta foi uma experiência de peque-
nas proporções, mais relacionada com a questão de recursos humanos
do que com a modernização gerencial e organizacional.

~ relação ao ítem três (capítulo 111), que trata das
medidas imp antadas na área de Serviços Gerais e Patrimônio, pode-
mos verificar que as ações mais significativas ainda não foram
completamente desenvolvidas e acabadas.

A Reforma Patrimonial, que deveria ter se desenvolvido a
partir da criação da Comissão de Reforma Patrimonial, em junhoj91,
não ocorreu; ficando a atuação do governo nessa área restrita à

venda de imóveis em Brasília, e de alienação de veículos automoto-
res.

Em relação aos outros projetos dessa área, o único real-
mente relev~te é o desenvolvimento e implantação do SIASG (Siste-
ma lntegradc de Serviços Gerais), que poderá vir a dotar o sistema
de Compras da Administração Pública Federal de uma transparência
muito maior que a que existe hoje, através do registro de preços
dos bens e serviços adquiridos, possibilitando a comparabilidade
dos mesmos mo intuito de evitar super-faturamentos. Entretanto,
este projeto ainda está em fase experimental, apenas na Esplanada
dos Ministérios em Brasília, desenvolvido pelo SERPRO, sob a coor-
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denação da SAF.
No futuro o SIASG poderá representar uma modernização

significativa na Administração Pública Federal; por enquanto é
apenas um projeto experimental. Dessa forma, a área de Serviços
Gerais e a de Patrimônio também se apresentam com uma atuação pe-
quena para a modernização da "função-administração" no período.

A área de informática desenvolveu uma série de projetos
de integração de hardwares e softwares na Administração Pública
Federal (ítem 4, cap 111); entretanto, não chegou a implantar ne-
nhum programa abrangente que configurasse uma transformação pro-
funda na "função-administração".

Apenas o SIAPE e o SIASG (este ainda no início do seu
desenvolvimento e implantação) possuem relevância
aspecto. Mas apenas o primeiro se encontra em
avançado, sendo muito mais voltado para a área de

quanto a
um estágio

esse
mais

recursos huma-
nos, pois não necessita de uma tecnologia em informática das mais
avançadas.

Em relação às medidas de caráter intersetorial, estas
ti eram um papel importante no processo de modernização da "fun-
ção-administração", mas com uma atuação pequena da SAF em seus
do·s maiores programas: o de desregulamentação e o de desestatiza-
ção.

o Programa de Desregulamentação esteve mais voltado para
a desregulamentação da economia do que para a racionalização da
Administração Pública. Já o Programa de Desestatização, sempre foi
coordenado pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
através da atuação do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
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Econômico e Social).
OUtras medidas tais como o Programa de Modernização da

União, não chegaram a ser implementadas. Por fim, em relação a es-
sas medidas de caráter intersetorial, a SAF teve uma presença mais
efetiva apenas na coordenação do Programa de Liquidações e Extin-
ções, inventariando e dando destinação aos bens e funcionários
dessas entidades.

Deixada para o final desta análise, a maior área de
atuação da SAF no período desse estudo, foi a área de Recursos Hu-
manos. Nesse caso, a maioria das disposiçôes constitucionais de
1988 foram implementadas (ítem 3, cap 11), tanto no governo Sar-
ney, quanto no governo Collor (ítem 1,cap 111), além de terem pre-
valecido os Decanismos de defesa dos servidores.

O Regime Jurídico Único, o SIAPE (controle das remunera-
ções), a Isonomia de vencimentos, a carreira de especialista em
políticas públicas e gestão governamental, a manutenção da estabi-
lidade e a ftestabilização" dos servidores com mais de cinco anos
de trabalho, a manutenção da aposentadoria integral. Estas, entre
outras medidas, demonstram que a área de recursos hunanos foi a
que teve uma maior participação no processo de definição do perfil
da "função-administração" no Governo Federal. O fracasso de outras
medidas também demonstra o alto grau de institucionalização dessa
área, como a redução do número de funcionários (obtida s6 através
das aposentadorias), os servidores colocados em disponibilidade
(tiveram seus vencimentos preservados e acabaram retornando ao
trabalho) e a redução inicial do número de cargos em comissão e
funções de confiança (que voltaram a aumentar posteriormente).

116



o Plano de Carreira dos servidores federais e o Programa
Nacional de Treinamento, poderiam ser caracterizados como os úni-
cos projetos de interesse do funcionalismo que não foram implanta-
dos no período de estudo.

O papel principal da SAF no período estudado foi o de
garantir o processo de fortalecimento e expansão da Administração
Direta e de defender os interesses corporativistas do funcionalis-
mo, seja influenciando na elaboração da nova Constituição, seja
garantindo a implantação do que foi determinado em 1988.

Nesse aspecto, a atuação da SAF dificultou que o governo
Collor alterasse as diretrizes constitucionais para a área de re-
cursos humanos.

A área de recursos humanos é a mais atuante na SAF, des-
de a criação do antigo DASP, geralmente com um alto teor corpora-
tivista, porém com um alto grau de institucionalização na Adminis-
tração Pública Federal; apesar dos graves problemas que apresenta
enquanto organização burocrática.

O conceito de burocracia neste caso possui dois aspectos
a serem considerados; o primeiro, mais tradicional, apresenta uma
burocracia como um conjunto de pessoas atuando de forma eminente-
mente racional, científica e legal. Já o segundo aspecto é o de
uma organização que passa a atuar de forma irracional, mas que
contém uma lógica própria, na maioria das vezes voltada a interes-
ses pessoais e corporativistas.

Muitas das atividades desenvolvidas pela SAF são desne-
cessárias, como por exemplo, a autorização e publicação dos rema-
nejamentos de servidores entre os órgãos da Administração Pública
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Federal, decididos um a UB, seguindo a característica processua-
lística adotada pelo antigo DASP. Neste caso, como em outros, se-
ria possível estabelecer-se critérios e procedimentos que descen-
tralizassem as atividades para as Coordenações Gerais de Recursos
Humanos nos outros órgãos, mantendo-se apenas um banco de informa-
ções centralizado e alimentado pelo SIPEC. Entretanto, este proce-
dimento atingiria interesses dos dirigentes intermediários da área
de recursos humanos da SAF.

Mesmo apresentando uma enfermidade de gestão próximo ao
"burocratismo", a SAF tem conseguido atuar de forma constante, com
objetivos e procedimentos que a fazem independente das decisões de
seus altos dirigentes. A máquina, composta por pessoas com larga
experiência na área, que efetivamente "acreditam" e são sinceros
no que fazem, tem conseguido vencer as constantes redefinições de
rumos que possam ser dadas pelos seus altos dirigentes. Articulan-
do-se com os agentes externos, tais como o Congresso Nacional e o
Poder Judiciário, o corpo funcional da SAF tem conseguido implan-
tar seus projetos prioritários, principalmente na área de recursos
humanos.

- o -
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4 ) COMENTÁRIOS FIlIAIS

A análise de politicas públicas, enquanto tentativa de
compreensão de uma realidade complexa, deve levar em consideração
diferentes perspectivas de estudo.

Utilizando-se uma perspectiva de base quantitativa, po-
de-se verificar se os objetivos internos de um determinado progra-
ma foram alcançados, bem como os reflexos gerados na sociedade co-
mo um todo. Desta forma pode-se constatar a eficiência e a eficá-
cia de uma politica pública, nos mesmos moldes que no setor priva-
do.

Outra perspectiva de análise seria procurar identificar
os principais agentes que compõem o processo de formulação e im-
plantação de uma determinada politica pública. Este processo pode
ser entendido como o resultado da soma das ações de diversos agen-
tes, públicos ou privados, assumindo posturas e ações especificas
e interagindo entre si.

Apesar de encontrarmos ações isoladas dentro desse pro-
cesso, podemos considerar como mais relevantes aqueles agentes já
institucionalizados junto à sociedade ou a estruturas dentro do
próprio Estado. O peso desses agentes muda não só conforme o seu
envolvimento momentâneo no processo, mas também conforme o momento
histórico analisado. Atualmente, com o avanço da democracia no pa-
is, agentes como a Imprensa e o Congresso Nacional possuem uma in-
fluência muito maior do que na época do regime militar. A imprensa
mobilizando a opinião pública, e o Congresso utilizando instrumen-
tos clássicos da ação estatal como a elaboração de leis ou a cria-
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ção de organizações burocráticas.
Tanto a formulação quanto a implantação de uma política

pública possuem fases específicas de surgimento, amadurecimento,
implantação e tendências; variando conforme a área de cada uma.

No caso da política de centralização administrativa ado-
tada pelo governo federal no período estudado, podemos verificar
que o seu surgimento data do início da "Nova República" (1985),
tendo como agentes principais de formulação a própria SAF (na épo-
ca DASP e Ministério da Administração) e o Congresso Nacional (na
época Assembléia Nacional Constituinte).

O amadurecimento dessa política ocorre durante a elabo-
ração da Constituição de 1988; e passa a ser implantada após a
consolidação das suas diretrizes básicas a nível constitucional.
Como apresentado nesta dissertação, as diferentes gestões que pas-
saram pela SAF durante os últimos quatro anos não conseguiram ter
o peso suficiente para alterar os rumos traçados por esta política
de centralização administrativa, que seguiu as diretrizes traçadas
entre 1985 e 1988.

Apesar de ainda não se ter consolidado todo o processo
de implantação dessa política, os resultados não apontam para uma
melhora significativa na Administração Pública Federal. A Adminis-
tração Direta, agora ampliada com as Fundações e Autarquias, con-
tinua dominada pela processualística e pelos procedimentos do for-
malismo, imbuídos de instrumentos de controle e eficácia duvido-
sos.

Persiste a busca frenética dos dirigentes públicos em
tentar fugir do excesso de regulamentos e controles burocráticos
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inócuos. Por exemplo, a experiência da Fundação pioneiras Sociais,
apresentada no capítulo três, ítem dois, representa a recriação de
uma entidade nos moldes das antigas Fundações. Em 1991/92 os diri-
gentes interessados em adotar a mesma experiência para seus órgãos
de atuação, procuraram a SAF de forma intensa, todos tentando se
livrar das amarras do setor público tradicional.

Os dirigentes públicos hoje estão presos muito mais a um
rígido controle de processos, do que a um controle de realizações.
Nesse sentido, seria necessária a implantação de instrumentos de
controle de resultados, responsabilizando os dirigentes pelas me-
tas atingidas, sejam elas boas ou ruins.

A modernização do setor público não pode ser vista como
algo instantâneo, imediato e acabado, mas sim como um processo de
reforma, principalmente em países com uma democracia jovem como o
Brasil.O próprio conceito do que poderia ser considerado "moderno"
em termos de Administração Pública, certamente envolve opiniões
divergentes, fruto de diferentes ideologias e juízos de valor.

Atualmente diversos agentes continuam em um processo de
interação e de formulação de novas políticas para a Função Admi-
nistrativa Pública. Nesse aspecto é importante observar que o ano
de 1993 é um ano de revisão constitucional, o que poderá consoli-
dar a atual política administrativa ou ainda alterá-la substan-
cialmente.

A atualidade do debate é agora reforçada com a realiza-
ção do Plebiscito sobre o sistema de Governo, previsto para abril
deste ano. A opção a ser tomada pelo país deverá ser seguida de
medidas rápidas e adequadas no sentido de adaptar a máquina do Es-
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tado às necessidades do modelo adotado. De fato, o resultado do
plebiscito i.plicará numa ampla reforma institucional, independen-
te do sistema a ser implantado. Mesmo a manutenção do presidencia-
lismo, indicando a continuidade das relações institucionais em vi-
gor, trará demandas por reformas que permitam a revisão das rela-
ções entre os Poderes da República, a máquina administrativa e a
sociedade brasileira.

O próprio papel do Estado no Brasil é um tema que tem
despertado controvérsias entre diversas perspectivas ideológicas e
culturais. A visão de Estado provedor é diferente da de Estado
prestador de serviços; o primeiro tende a assumir uma perspectiva
paternalista que possibilita o surgimento de uma postura de "tute-
lado" por parte do servidor público, aspecto mais negativo do cor-
porativismo no setor. Já na segunda visão o Estado deve preocu-
par-se com a qualidade dos serviços prestados, enquando organiza-
ção que recebe um pagamento por isso, através da arrecadação de
tributos.

Nos últimos anos tem-se observado no debate político,
institucional e acadêmico, uma crescente preocupação com a chamada
crise do Estado. Esta vem se apresentando sob as formas de crise
econômica, crise fiscal, ineficácia da ação governamental, desor-
ganização institucional, falência do sistema de Planejamento, des-
qualificação do servidor público e mesmo sob a forma da chamada
"crise de governabilidade".

No contexto dessas controvérsias mais amplas, o estudo
continuado e crítico da "função-administração", a nível do governo
federal brasileiro, é de fundamental importância por chamar a
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atenção para uma área frequentemente esquecida nas análises, embo-
ra sempre lembrada pela sua relação problemática com o processo de
modernização. A presente dissertação procurou focalizar esse as-
pecto burocrático do Estado brasileiro através de uma descrição
das atividades e características da Secretaria da Administração
Federal em um período recente.

- o -
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ANEXO I

QUADRO ORGAlHZACIONAL EVOLUTIvO DO GOVERNO FEDERAL

LEGENDA

CGR - Consultoria Geral da República
DASP - Departamento Administrativo do Serviço Público

Departamento Administrativo do Pessoal Civil (entre 1967
e 1975)

EMFA - Estado-Maior das Forças Armadas
EMG - Estado-Maior Geral
EMGP - Estado-Maior do Governo Provisório
EMPR - Estado-Maior do Presidente da República
GC - Gabinete Civil da Presidência da República
GM - Gabinete Militar da Presidência da República
GP - Gabinete Pessoal do Presidente da república
MA - Ministério da Agricultura
MACOP - Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas
MAD - Ministro Extraordinário da Administração
MAer - Ministério da Aeronáutica
MAIC - Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio
MARA - Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
MAS - Ministério da Ação Social
MBES - Ministério da Habitação e Bem-Estar Social
MC - Ministério das Comunicações
MCEx - Ministro Extraordinário do Comércio Exterior
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- Ministro Extraordinário da Coordenação dos Organismos Re-
gionais

MCT - Ministério da Ciência e Tecnologia

MCOR

MD - Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio
MDU - Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio-Ambiente
MEC - Ministério da Educação e Cultura (até 1985)

Ministério da Educação (a partir de 1985)
MEFP
MESP
MEx
MP
MG
MHU
MIC
MINC

- Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
- Ministério da Educacão e Saúde Pública
- Ministério do Exército
- Ministério da Fazenda
- Ministério da Guerra
- Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio-Ambiente

Ministério da Indústria e do Comércio
- Ministério da Cultura

MINFRA - Ministério da Infra-Estrutura
MINTER Ministério do Interior
MIPCT - Ministério da Instrução Pública, Correios e Telegráfos
MIRAD - Ministério do Desenvolvimento e da Reforma Agrária
MIVOP - Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas
MJ - Ministério da Justiça
MJNI - Ministério da Justiça e Negócios Interiores
MM - Ministério da Marinha
MME - Ministério das Minas e Energias
MNE - Ministério dos Negócios Estrangeiros
MNI - Ministério dos Negócios do Interior
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- Ministério dos Negócios do Império e Estrangeiros
- Ministério dos Negócios do Império
- Ministro Extraordinário do Planejamento
- Ministério da Previdência e Assistência Social
- Ministro Extraordinário do Planejamento e Coordenacão

Econômica
- Ministério do Planejamento e Coordenação Geral
- Ministro Extraordinário da Reforma Administrativa
- Ministério das Relações Exteriores
- Ministério da Saúde
- Ministério dos Transportes
- Ministério do Trabalho
- Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio
- Ministério do Trabalho e Previdência Social
- Ministério da Viação e Obras Públicas
- Programa Nacional de Política Fundiária, dirigido por Mi-

nistro Extraordinário
- Programa Nacional de Desburocratização, dirigido por Mi-

nistro Extraordinário
PRONI - Programa Nacional de Irrigação, dirigido por Ministro Ex-

MNIE
MNI.l
MP
MPAS
MPCE

MPCG
MRA
MRE
MS
MT
MTb
MTIC
MTPS
MVOP
PNPF

PrND

traordinário
SADEN - Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional
SAE - Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da Re-

pública
SAF - Secretaria da Administração Federal da Presidência da

República
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SCT

SDR

SECOM

SEC
SECT
SEDAP

SEDES
SEMAM

- Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da
República

- Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência
da República

- Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República

- Secretaria da CUltura da Presidência da República
- Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia

Secretaria de Administração Pública da Presidência da
República

- Secretaria dos Desportos da Presidência da República
- Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República

SEPLAN - Secretaria de Planejamento da Presidência da República
(até 1986)
Secretaria de Planejamento e Coordenacão da Presidência
da República (a partir de 1986)

SGCSN - Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional
SNI - Serviço Nacional de Informações
SPR - Secretaria da Presidência da República

FONTE: Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)
Assessoria Técnica da Presidência - Setembro de 1991

- o -
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ANEXO II (a)

UDR TOTAL E VALOR. IlÉDIO DE ALGUNS BENEFíCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM MANU-
~çAo EM 12/85

~NEFfcIO NÚMERO
VALOR TOT EM

CR$10.000,OO

~SENTADORIA .•..••••.•••.•. 3.263.533 405.410.967

:-Aposent por Inval. (LOPS) .
-Aposent por Velhice(LOPS)
'-Aposent por tempo de

Serviço (LOPS) .••......•.
,-Aposent Especial ••..•..•
:-Aposent por Invalidez

Acidentária Urbana ..•.•.
.tras Aposent por invalidez
.t.ras Aposent por Velhice •.
.tras Aposent por Tempo de
.rví.ço .•......•.......•...
-Aposent por Invalidez

(empregador rural) .....•.
-Aposent por Velhice

(empregador rural) .

NSÕES ...•....•.••••.......

-Pensão (LOPS) •••......•.
-Pensão Acidentária urbana
tras Pensões •.•••......•.
nsão P.Federais •.........
-Pensão do Empregador Rural

XÍLIOS-DOENÇA

-Auxílio-doença (LOPS) .
XÍLIO-ACIDENTE (94) .
XILIO-DOENÇA (95) .

1.346.100
533.398

998.242
185.688

49.095
1.042

60

25.214

12.673

112.021

1.925.271

1.639.113
74.876
38.255

146.423
26.604

759.704

759.704
130.828

77.267

97.315.032
49.691.143

201.022.647 '
36.746.602

5.411.344
259.710

17.301

6.737.698

759.868

7.449.622

111.255.818

91.878.417
8.306.076
2.721.150
7.053.398
1.296.777

47.069.728

47.069.728
6.041.380
1.692.056

VALOR MÉDIO
Em CR$l,OO

1.242.246

722.941
931.596

2.013.767
1.978.943

1.102.219
2.492.418
2.883.500

2.672.205

599.596

665.020

577.871

560.537
1.109.311

711.319
481.714
487.437

619.580

619.580
461.780
218.988

Em SM

2.07

1.20
1.55

3.36
3.30

1.84
4.15
4.81

4.45

1.00

1.11

0.96

0.93
1.85
1.19
0.80
0.81

1.03

1.03
0.77
0.36

NTE: Tabelas constantes do "Documento consolidado de informações ao Po-
r Executivo". encaminhada à Comissão Especial de Reforma da Previdência
cial.

S: Salário mínimo em 12/85 = Cr$ 600.000,00
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ANEXO II (b)

PESSOAL DA UNIAo

DESPESAS CORRENTES COM SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS
(NOVEMBROj91)

VALOR TOTAL
[SCRIMINAÇAo NÚMERO

DOS BENEFíCIOS

CIVIS

fATIVOS ..•.••.....• 267.589 131.069.623.000.00

'oder Legislativo. 8;.950
'oder Judiciário.. 7.986
'oder Executivo ... 256.653

18.890.854.500.00
9.090.455.814.00

115.750.503.000.00

~SIONISTAS ....... 222.470 40.035.098.000.00

'oder Legislativo. 1.433 1.475.597.358.00
'oder Judiciário .. 224 201.926.816.00
'oder Executivo •.. 220.813 46.803.302.567.00

'IVOS ............ 981.214 305.259.255.000.00

'ode r Legislativo. 15.016 16.062.880.983.20
'ode r Judiciário .. 45.529 27.653.538.785.84
'oder Executivo ...
Administr Direta. 426.026 118.949.134.643.28
Autarquias ...... 312.698 57.350.048.357.10
Fundações ....... 124.284 42.274.354.983.12
Empresas Públicas 52.651 32.459.161.960.09
Soe. Economia Mist 5.710 10.510.128.972.60

MILITARES

ATIVOS ..•........ 111.518 103.941.459.273.74

NSIONISTAS ..... . 134.885 76.885.856.850.55

IVOS ............ 293.574 75.019.720.000.00

VALOR MÉDIO

CR$ Sal Minimo

489.816.00 11.7

2.110.710.00 50.3
1.138.299.00 27.1

451.000.00 10.7

179.957.00 4.3

1.029.726.00 24.5
901.459.00 21.5
211.959.00 5.0

311.103.65 7.4

1.069.717.70 25.5
607.382.96 14.5

279.206.28 6.6
183.403.95 4.4
340.143.18 8.1
616.496.59 14.7

1.840.653.06 43.8

932.059.93 22.2

570.010.43 13.6

255.539.39 6.1

NTE: SAFjPR Retirado do Relatório da Comissão Especial de Reforma da
evidência Social, cujo Relator foi o Deputado Antonio Brito.
S: Os totais fornecidos e aqui reproduzidos não coincidem com o somató-
o dos sub-itens, e os dados referentes a pessoal ativo estão incorre-
s, segundo o DRH.
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ANEXO 111 (a)

SERVIOORES If() SETOR PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

------------------------------------------------------------------
NíVEIS DE GOVERNO 1.991 (%) /PEA
------------------------------------------------------------------
FEDERAL 1.631.155 23.83 2.6

ESTADUAL 3.452.775 50.45 5.51

MUNICIPAL 1.760.000 25.72 2.81

TOTAL 6.843.930 100 10.92

Fontes: Secretaria da Administração Federal, 1.991
Secretarias Estaduais de Administração, 1.991
RAISfMTb, 1.987
Consolidação : ENAP
Obs: Dados referentes à esfera municipal foram estimados
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ANEXO III (b)

PROPORÇAo DO EIIPREGO PÚBLICO MA POPULAçAo ATIVA DE DIVERSOS PAÍSES

(DECtNIO DE 1.980 - EM PORCENTAGEM)

PAÍS EMPREGO PÚBLI CO

FINLÂNDIA 26
ALEMANHA (RDA) 20
FRANÇA 20
REINO UNIDO 19
ÁUSTRIA 15
ALEMANHA (RFA) 15
VENEZUELA 14
ITÁLIA 14
ESTADOS UNIDOS 14
ESPANHA 11
PORTUGAL 10
HONG KONG 6
JAPÃO 6

FONTES: PNUD DESARROLLO HUMANO - INFORME 1.990
OIT/EL TRABAJO EN EL MUNDO - ANEXO ESTATÍSTICO 1.989
BANCO MUNDIAL WORLD DEVELOPMENT REPORT 1.988
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AlfEXO IV
RELAçAo DOS PROJETOS DO PBQP PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ilinistério da Agricultura e Reforaa Agrária (MARA)
1. Programa Parceria.
2. Calendário Agrícola para 1.992/94.
3. Implantação do Serviço Telerural On-line.
4. Campanha Interna de Conscientização e Motivação em Qualidade

e Produtividade na Agricultura.
5. Termos de Referência para Estudo do Processo de Gerenciamento

de Qualidade Total para a Agricultura.
6. Capacitação em Qualidade e Produtividade de Pessoal de Enti-

dades e Empresas Agropecuárias.
7. Capacitação em Qualidade e Produtividade do Pessoal dos Ór-

gãos e Entidades do Ministério.
8. Programa de Capacitação de Dirigentes da Codevasf em Qualida-

de e Produtividade.
9. Implementação de Programa Voltado para a Qualidade e Produti-

vidade.
10. Implantação de um sistema de Qualidade e Produtividade nos

Programas Sociais ea Cargo da CONAB.
11. Autogestão de Cooperativas.
12. Qualidade Cooperativa.
13. Programa de Apoio à Produção e Exportação de Frutas e Horta-

liças - FRUPEX.
14. Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Qualidade Total

na EMBRAPA.
15. Capacitação de Gerentes de Ciência, Pesquisa e tecnologia

Direcionada para o Aumento da Produtividade e Qualidade da
Pesquisa Agropecuária Brasileira.

16. Desenvolver Metodologia para Auditoria Técnica Integrada Ba-
seada na Série de Normas ISO 9000/NBR 19.000.

17. Modernização e Melhoria de Qualidade dos Meios da Produção
de Informação de Pesquisa e Extensão Rural.

18. Campanha Nacional de Aumento de Produtividade em Rebanhos
Leiteiros.

19. Zoneamento e Competividade - Orientações para Política Agrí-
cola - Setor Grãos.

20. Controle da Qualidade de Sementes.
21. Concepção e Desenvolvimento de Modelo para Implantação do

Sistema Brasileiro para Certificação da Qualidade de Produ-
tos Agropecuários.

22. Conheça o Solo Brasileiro.
23. Alimentação Animal - Garantia de Qualidade dos Alimentos pa-

ra Animais.
24. Garantia de Qualidade dos Materiais de Multiplicação Vege-

tal.
25. Mercado Futuro.
26. Qualidade e Competividade das Exportações de Produtos e Ser-

viços do Complexo Agroindustrial.
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- Ministério da Ação Social (MAS)
27. Estruturação e Fortalecimento do sistema Nacional de Defesa

Civil - PROFORT/SINDEC.
28. Programa de Qualidade e Produtividade na LBA.
29. Projeto "Bea Informar".
30. Programa Nacional de tecnologia da Habitação - PRONARTH.
31. Projeto Nacional de Melhoria da Qualidade e Produtividade em

Saneaaento - PRONAMES.
Ministério da Aeronáutica (MAer)
32. Formação de Recursos Humanos para a Qualidade.
33. Programa de Mestrado em Gestão da Qualidade do ITA.
34. Capacitação de Recursos Humanos para a Qualidade.
35. Implantação do sistema de Metrologia Aeroespacial.
Ministério da Educação (MEC)
36. Programa de Treinamento de Pessoal da Universidade Federal.
37. Treinamento de Instrutores para Capacitação de Empresários

em Gestão da Qualidade e Produtividade em Santa Catarina.
38. Treinamento Integrado de Novos Empreendedores em Santa Cata-

rina.
39. Foros Regionais entre as Universidades e os Setores Produti-

vos.
40. Conscientização para a Qualidade e Produtividade dos Servi-

ços e Atividades dos Hospitais de Ensino.
41. Conscientização e Motivação para a Qualidade nas IFES.
42. Implantação da Gestão da Qualidade Total no CEFET/RJ.
43. Treinamento em Gestão da Qualidade na EFEI.
44. Curso de Especialização em Qualidade e Produtividade na

EFEI.
45. Gestão da Qualidade nas Instituições Federais de Educação

Tecnológica.
46. Polo Nucleador para Gestão da Qualidade - CEFET/PR.
Ministério da Econo-rra, Fazenda e Planejamento (MEFP)
47. Conscientização e Morivação - COMOB.
48. Gestão para a Qualidade.
49. Criação da Central de Atendimento aos Clientes.
50. Plano de Qualidade Total do Banco do Brasil.
51. Projeto Piloto de Treinamento em Qualidade.
52. Conscientização e Motivação - I.
53. Conscientização e Motivação - 11.
54. Qualidade e Produtividade.
55. Capacitação de Recursos Humanos.
56. projeto MRP 11 (Planejamento e Controle de Recursos de Manu-

fatura) .
57. Programa de Confiabilidade Metrológica.
58. Programa de Qualidade Assegurada por Fornecedores - PQA.
59. Implantar o Processo de Auto-Controle da Qualidade nas Li-

nhas de Produção.
60. Padronização e Racionalização de Formulários Administrati-

vos.
61. sistema de Divulgação de Atos Deliberativos e Regulamentares

(SIAD).
62. Desenvolvimento de Indicadores Setoriais e Regionais de Qua-
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lidade e Produtividade.
63. Núcleo de Desenvolvimento de Indicadores de Qualidade e Pro-

dutividade.
64. certificação de Fornecedores e Suprimentos de Processamento

de Dados.
65. Modelagem Operacional.
66. Relacionamento com Clientes Externos.
67. Implantação de sistema da Qualidade e Total no Gerenciamento

do DIC.
68. Conceber e Implementar um sistema Único Integrado do Proces-

so de Alocação de Recursos Públicos, Utilizando Conceitos
Modernos de Qualidade e Produtividade.

69. Sistema de Avaliação de Empresas Estatais de Modo a Induzir
o Desenvolvimento de Ação de Qualidade e Produtividade.

Ministério da Justiça (MJ)
70. Serviços de Informação em Tecnologia Industrial.
71. Implantação de sistema da Qualidade no Inmetro.
72. Consolidação do Lab. Nac. de Metrologia - LAM.
73. Revisão do Sinmetro.
74. Consolidação e Ampliação da Rede de Laboratórios de Ensaios

(FASEI).
75. Reformulação e Dinamização da Rede Nacional de Metrologia

Legal.
76. Descentralização do Modelo Institucional Cientificação,

Certificação, Inspeção e Supervisão Técnica Independente.
77. Estabelecimento de Novo Modelo para Elaboração de Normas

Técnicas.
78. Patrulhamento e Campanha Educativa.
79. Sinalização e Campanha Publicitária.
80. O código de Defesa do Consumidor e o Resgate da Cidadania.
81. Cadastro Nacional de Empresas.

- M.inistério das Minas e Energia (M.M.E)
82. Desenvolver um sistema de Custo da Qualidade.
83. Implementar Uso das Técnicas de Análise e Solução de Pro-

blemas, Controle Estatístico de Processo e Padronização nos
Convertedores, Lingotamento, Calcinação, Dessulfuração e
Matérias-primas.

84. Treinamento de Todas as Pessoas da Empresa em Técnicas e
Conceitos da Qualidade Total.

85. Certificação de Profissionais.
86. Aprimoramento do sistema de Aferição de Equipamento de Aná-

lises Físicas e Químicas.
87. Aperfeiçoar o sistema de Aferição e calibração de Equipamen-

tos de Medição e Termopares.
88. Plano de Qualificação e Desenvolvimento de Fornecedores.
89. Conscientização e Motivação para a Qualidade e Produtivida-

de.
90. Programa Chesf da Qualidade e Produtividade.
91. Divulgação Interna da Qualidade e Produtividade.
92. Sistema de Gerenciamento Integrado da Manutenção.
93. Sistema de Gerenciamento Integrado do Gusa.
94. Sistema de Gerenciamento Integrado do Produto.
95. Programa de Educação e Treinamento na Qualidade Total.
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96. sistema Normativo da Qualidade Total.
97. Desenvolvimento Tecnológico.
98. Adequação dos Procedimentos de Compra e Contratação às Nor-

mas NBR Série 19.000.
99. Elaboração de Manuais de Controle de Qualidade.
100. Elaboração e Implementação de um Programa de Qualidade To-

tal.
101. Modernização da Gestão na CPRM.
102. Instituir o TQC Como Modelo de Gestão Empresarial.
103. Revisão e Implementação de Planos Empresariais de Seleção,

Treinamento e de Carreira, Voltados para o Programa da Qua-
lidade Total.

104. Consolidação e Fortalecimento do Programa de Padronização
das Atividades Produtivas e Adiministrativas.

105. Adequar as Atividades Produtivas ao Atendimento da Norma
ISO 9000.

106. Promover o TQC.
107. Prog. de Melhoria de Resultados - PHR - Fase 11.
108. Habilitar a CST a Prêmios Nacionais.
109. Auditar Plano do TQC.
110. Educar e capacitar no TQC.
111. Aplicar a NBR 190000 na CST e Fornecedores.
112. Gerenciamento da Qualidade Total.
113. sistema de Certificação da Qualidade (ISO 9000).
114. Sistema Nacional de Catalogação de Materiais e Serviços

SNCM.
115. Capacitação Básica para Qualidade e Produtividade na Ele-

trobrás.
116. Conscientização e Motivação para a Qualidade na Eletrobrás.
117. Implementação da Gestão da Qualidade no Setor da Energia

Elétrica.
118. Comunicação Social Relativa a Qualidade e Produtividade na

Eletrobrás.
119. A Qualidade da Energia no Brasil.
120. Imple.entação da Gestão da Qualidade na Eletrobrás.
121. Exigência de Sistema da Qualidade em Prestadores de Servi-

ços.
122. Capacitação, Qualificação e Certificação de Auditores da

Qualidade.
123. Exigência de Sistema da Qualidade em Fornecedores de Bens.
124. Programa da Qualidade e Produtividade do CEPEL - PQPC.
125. Programa Eletronorte da Qualidade e Produtividade - PEQP.
126. Conscientização e Motivação para a Qualidade e Produtivida-

de.
127. sistema da Qualidade Total de Furnas.
128. Implantação dos Núcleos de Produtividade e Qualidade.
129. Implantação do sistema de Gestão de Qualidade e Produtivi-

dade da LIGHT.
130. Projeto Sensibilização/Capacitação para a Gestão da Quali-

dade.
131. Indicadores de Desempenho.
132. Desenvolvimento de Supervisores a Distância.
133. Educação e Treinamento em Gestão pela Qualidade Total.
134. prêmio Petrobrás da Qualidade.
135. Implantação da Rotina de Cálculo de Indicadores da Qualida-
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136.
137.
138.
139.

140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

147.

de e Produtos.
Sistema de Garantia da Qualidade de Gasolina de Aviação
(GAV).
Sisteaa e Melhoria da Qualidade para Gasolina e Diesel.
Sisteaa de Garantia da Qualidade de Lubrificantes Básicos
Ligado ao Sistema Petrobrás.
Implantação de Conferência Eletrônica nas Operações de Im-
portação/Exportação e Cabotagem de Derivados, bem como Im-
portação de Petróleo.
Revisão do Planejamento Estratégico
Planejamento Tático, Incorporando a
sisteaa da Garantia da Qualidade de
(QAV) •
Capacitação em Engenharia de Confiabilidade e Análise de
Riscos.
Elaborar e Revisar Normas Técnicas.
Desenvolvimento do banco de Dados de Confiabilidade (BDC).
Revisão das Exigências Contratuais de Sistema da Qualidade
de Empresas Prestadoras de Serviço.
Projeto Multicliente de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
Tecnológico de Aços de Alta Resistência e Respectivos Pro-
cedimentos de Soldagem.
Educação e Treinamento Funcional em Qualidade e Produtivi-
dade para Supervisores.

e a Integração com o
Gestão da Qualidade.

Querosene de Aviação

Ministério da Previdência Social (MPS)
148. Divulgação e Engajamento do Corpo Funcional para as Ações

de Qualidade e Produtividade.
149. Sensibilização e Mobilização dos Dirigentes para Qualidade

e Produtividade.
150. PRISMA - Projeto de Regionalização de Informações e Siste-

mas.
151. Cartões Magnéticos.
152. Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional dos

Recursos Humanos no INSS.
153. Gestão pela Qualidade.
154. Melhoria da Qualidade do Atendimento aos Beneficiários.
155. Capacitação de Recursos Humanos em Qualidade e Produtivida-

de.
156. Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional dos

Recursos Humanos no INSS.
157. Melhoria da Qualidade da Análise Contábil e Econômico-Fi-

nanceira das Entidades Fechadas de Previdência Privada.
Ministério da Saúde (MS)
158. Autosuficiência em Sangue e Hemoderivados.
159. Análise e Controle de Qualidade de Medicamentos.
160. Remuneração por Produtividade e Qualidade e Satisfação do

Usuário.
161. Projeto Qualidade/Projeto de Especialização em Gestão da

Qualidade.
162. Projeto Qualidade/Rede de Laboratórios para Controle de

Qualidade em Saúde.
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- ~nistério do Trabalho e da Adainistração (MTA)
163. Processo Normativo das Compras na Área de Informática.
164. Desenvolvimento e Implantação da Estrutura Básica para Via-

bilizar a Criação de um sistema de Informações Integrado na
Área de Serviços Gerais.

165. Programa de Difusão da Qualidade Total no Setor Público.
Ministério dos Transportes e das Co.unicações (MTC)
166. Sensibilização para a Qualidade.
167. Melhoria da Qualidade do Serviço.
168. Treinamento em Qualidade.
169. Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal.
170. Campanha Inicial de Conscientização para Qualidade e Produ-

tividade.
171. Controle da Qualidade na Aquisição de Bens e Serviços.
172. Certificação de Qualidade.
173. Implantação do Programa de Qualidade e Produtividade.
174. Implantação do Terminal Especializado para Conteineres no

Porto de Salvador - 1~ Fase.
175. Implantar Gestão de Q/P na CODEBA.
176. Implantação Integrada do sistema de Material.
177. Desenvolvimento de Recursos Humanos.
178. Implantação da Padronização na CODEBA.
179. Seminários Internos de Qualidade e Produtividade.
180. Conscientização e Motivação.
181. Treinamento de Pessoal.
182. Projeto de Engenharia de Manutenção Rodoviária.
183. sistema de Manualização de Normas.
184. Programa de Qualidade do Atendimento.
185. Franchising de Agências dos Correios.
186. Sistema de Automação de Agências.
187. Sistema de Rastreamento de Objetos.
188. Implantação da Gestão da Qualidade.
189. Implantação dos Projetos Vencedores do Prêmio RFFSA de Qua-

lidade e Produtividade 1.991.
190. Racionalização do Consumo de Combustíveis.
191. Integração Ferrovia-Rodovia com Iniciativa Privada.
192. Articulação Técnica para a Qualidade.
193. Gerenciamento Racionalizado da Manutenção da Via Permanen-

te.
194. Racionalização das Oficinas.
195. Racionalização de Serviços Anti-Econômicos.
196. Aperfeiçoamento de Recursos Humanos para a Qualidade.
197. Formação de Multiplicadores para Gestão de Qualidade.
198. Implantação das Normas NBR 19.000.
199. Qualidade no Transporte de Mercadoria Perigosa.
200. Satisfação dos Clientes.
201. Expansão da PrOdução/Produtividade.
202. Melhoria do Sistema de Atendimento à Lista.
203. Avaliação da Qualidade do Serviço Prestado.
204. Qualificação de Fornecedores.
205. Programa de Sugestões.
206. Aprimoramento do Atendimento ao Público.
207. Atendimento ao Cliente.
208. Jornal da TELERJ de Qualidade e Produtividade.
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209. Sistemática de Aceitação em Fábrica/Norma NBR 19.000.
210. Capacitação de Recursos Humanos em Qualidade e Produtivida-

de.
211. Integração do Laboratório da TELERJ à Rede Nacional do In-

metro.
212. Implantação de Sugestões de melhoria.
213. Modernização da Gestão Empresarial.
214. Satisfação do Usuário da Integração Intermodal.
215. Modernização da Gestão Empresarial.
Secretaria de Assuntos Estratégicos (SU)
216. Gestão da Qualidade Total no CEPESC.
217. Rastreabilidade dos Padrões Dosimétricos.
218. Ciclos de Palestra.
219. Programa Editorial sobre Qualidade e Produtividade.
220. Pesquisa de Indicadores de Q & P para os Serviços da SAE.
221. Gestão da Qualidade e Produtividade na SAE.
222. Treinamento para a Qualidade.
223. Implantação da Metodologia de Planejamento e Gestão pela

Qualidade.
224. Análise e Testes Destrutivos e Não Destrutivos
225. sistema de Garantia da Qualidade para os Laboratórios da

Divisão de Caracterização de Materiais Nucleares do IPEN.
226. Implantação da sistemática de Análise e Otimização de Méto-

dos e Processos.
227. Implementação do PEGQ na CNEN.
228. Implantação da sistemática de Auditoria da Qualidade.
229. Sensibilização e Motivação para Q & P.
230. Gestão da Qualidade Total no Grupo INB.
231. Nuclep na Gerência pela Qualidade Total.
232. Programa de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Huma-

nos.
- Secretaria da Ciência e tecnologia (SCT)

233. Apoio a Projetos de Qualidade e Produtividade no Setor Pú-
blico.

234. Implantação de Sistema de Gestão da Qualidade na FINEP.
235. Implantação de sistema de Gestão da Qualidade do INT.
Secretaria da CUltura (SEC)
236. Implantação da Gestão da Qualidade no Gerenciamento do PRO-

NAC.
- Secretaria dos Desportos (SEDES)

237. Programa de Conscientização e Motivação dos Servidores.
238. Criação de um Sistema Gerencial de Acompanhamento e Contro-

le de prgramas e Projetos.
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ANEXO V

AçOES 00 PROGRAMA FEDERAL DE DESREGULAMENTAÇAO

a) Medidas Relativas à ReJIOÇão de Obstáculos ao Livre Exerc1cio da
Atividade Econô~ca :

- 1.990/91 : redução das restrições ã comercialização de veicu-
los e elininação de empecilhos ã diminuição de preços ao consumi-
dor; eliminação da exclusividade na exploracão dos transportes aé-
reos; estabelecimento da livre cODercialização e industrialização
do trigo; eliminação de restrições de acesso à atividade de trans-
porte de carga, permitindo a ampliação do número de transportado-
res; dispensa de cadastramento prévio de empresas e liberação das
atividades nos seguintes setores: envasilhamento de óleos combus-
tiveis , produção de alimentos para animais, produção, beneficia-
mento e comercializacão de sementes ou mudas, mistura e envasilha-
mento de óleos lubrificantes, produção de graxas e derivados de
petróleo, re-refino de óleos minerais usados, transporte de hidro-
carbonetos e de seus derivados para fins não energéticos, distri-
buição de laminados planos comuns e inoxidáveis; permissão do uso
de mais de três cores nas latas destinadas a embalagens; institui-
ção de normas para a defesa da livre concorrência; a desregulamen-
tação dos serviços de movimentação de mercadorias, armazenagem,
transporte, vigilância portuária e demais serviços correlatos ou
afins nos portos e a liberação da construção e exploração de ins-
talações portuárias;

- 1.991/92 : simplificação das exigências e ampliação de oportu-
nidades para importação de sêmen e embriões para inseminação arti-
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ficial; inclusão da indústria têxtil entre as autorizadas a traba-
lhar nos feriados e domingos mediante prévio acordo com entidades
sindicais dos trabalhadores; eliminacão da necessidade de autori-
zacão prévia para operação experimental de emissoras de radiodifu-
são; proposta de eliminação da obrigatoriedade de transmissão de
um minimo de 5% de programas noticiosos e um máximo de 25% de pu-
blicidade por emissoras de radiodifusão; desequalização dos preços
do álcool, gasolina e óleo diesel nos postos de abastecimento, ex-
tinção das reservas de mercado em termos de tipo de consumidor e
de área geográfica que restringiam a competicão entre as distri-
buidoras e os transportadores-revendedores-retalhistas de deriva-
dos de petróleo, permitindo que cada um trabalhe onde desejar; au-
torização para que qualquer posto possa transportar seu próprio
produto; eliminação ou redução de quotas mínimas de fornecimento
excessivamente elevadas das empresas estatais, que impediam as mi-
croempresas de se abastecerem diretamente das empresas estatais;

B) Medidas Relativas à Si~lificação de Controles Sobre Empresas :
- 1.990/91 : permissão para funcionamento do comércio

aos domingos, condicionada a prévio acordo coletivo de
varejista
trabalho;

eliminacão de controles desnecessários sobre transportes ferroviá-
rios; ampliacão do limite de potência para aproveitamento de
das d'águas e outras fontes de energia hidráulica, para uso
prio; simplificação das exigências para instalação de postos

que-
pró-

re-
vendedores de combustíveis e liberação do exercício de outras ati-
vidades comerciais nesses estabelecimentos: simplificacão das exi-
gências e da burocracia para a concessão do crédito rural; exten-
são simplificada, ao produtor rural pessoa física, do Finame Ru-
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ral;
- 1.991/92 : proposta de simplificação de procedimentos, redu-

ção de prazos e eliminacão de formalismos desnecessários na atua-
ção das Juntas Comerciais; eliminação da necessidade de prévia au-
torização para companhias aéreas realizarem alterações, cancela-
mentos de vôos e fretamento de aeronaves; proposta de extinção de
27 taxas, emolumentos e contribuições devidas à União; facilitação
do exercicio, pelo setor privado, das atividades de classificação
de produtos de origem vegetal; estabelecimento do regime de tari-
fas liberadas para as empresas aéreas, permitindo a concessão de
descontos e o oferecimento de tarifas promocionais; permissão para
que concursos de distribuição gratuita de prêmios possam conceder,
como prêmios, mercadorias estrangeiras e viagens ao exterior; sim-
plificação e racionalização dos critérios operacionais de progra-
mas habitacionais financiados com recursos do FGTS;

C) Medidas Relativas à Redução da Burocracia na Vida do Cidadão:
- 1990/91 : simplificação do cumprimento da exigência de prova

de quitação de tributos e contribuições federais; eliminacão da
emissão da Carteira de Identificação de Beneficiário, estabelecen-
do o livre acesso dos usuários aos serviços de promoção, proteção
e recuperação de saúde públicos; simplificação da movimentacão das
contas vinculadas ao Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS);
pagamento do FUNRURAL e a faculdade do pagamento de contas de luz
e telefone através das agências dos Correios (ECT); inscrição em
concursos vestibulares e exames de seleção das Instituições de En-
sino superior, Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais através
das agências dos Correios; cadastramento dos beneficiários do
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PIS/PASEP nas agências dos Correios nos municípios onde não haja
agência da caixa Econômica Federal: extinção da cobrança do selo
pedágio: re~:irmação das normas que dispensam o reconhecimento de
firma e os atestados de vida, residência, pobreza, dependência
econômica, honomímia e bons antecedentes, presumindo-se verdadei-
ras as declarações firmadas pelos interessados, sob as penas da
lei, perante órgãos da Administração Pública Federal, extinção do
registro de profissões e abolição das demais formalidades adminis-
trativas no âmbito do Ministério do Trabalho e previdência Social
como requisito para o exercício profissional de: museólogo, econo-
mista doméstico, guardador de carros, sociólogo, arquivista, jor-
nalista, técnico de segurança do trabalho, agente de vigilância,
artista e técnico em espetáculos de diversão, despachante aduanei-
ro e agente de despachante, publicitário e agenciador de propagan-
da, radialista, relações públicas, secretário executivo e técnico
em secretariado, estatístico e atuário: criação de canais exclusi-
vos para brasileiros e estrangeiros nos aeroportos internacionais
, dispensa do preenchimento do cartão de entrada/saída por brasi-
leiros, delegacão às empresas aéreas do recolhimento do cartão de
entrada/saída dos estrangeiros, eliminando filas nos momentos de
embarque/desembarque, e dispensando um número considerável de
agentes da policia federal de funções burocráticas para executarem
tarefas que lhes são especificas; dispensa da apresentação do bi-
lhete de passagem internacional e da anotação no passaporte para
aquisicão de câmbio a viajantes com destino ao exterior; faculdade
de aquisição de mapas, livros, publicações e periódicos no exte-
rior, por pessoas físicas, mediante vales postais; possibilidade
de aquisição de passagens internacionais em moeda externa aos es-

145



trangeiros nào domiciliados no pais, dispensando comprovação mera-
mente burocrática do ingresso de divisa; instituição do cartão de
crédito internacional; eliminacào de restrições referentes ao in-
gresso e permanência de estrangeiros no pais; aumento para US$
500,00 o valor de mercadorias que podem entrar como bagagem acom-
panhada com isenção de impostos:

- 1.991/92 : possibilidade de pagamento de contas de luz, água e
telefone em lojas de loteria esportiva, proibição de discriminacão
entre clientes e não-clientes no recebimento de contas nos estabe-
lecimentos bancários, ampliação do uso do cartão de crédito inter-
nacional para aquisição de programas de computação, livros e pe-
riódicos, pagamento de taxas escolares e inscrição em congressos,
aluguel de automóvel e reserva de hóteis no exterior; autorizacão
para pagamento do Imposto territorial Rural em agências da Empresa
de Correios e Telégrados - CET; proposta de ampliação do 52 para
até o 202 dia útil do prazo de pagamento de contribuições indivi-
duais ao INSS para reduzir filas nos bancos; proposta de ampliação
do limite do cheque ao portador para 300 UFIR; possibilidade de
recebimento de benefícios do INSS por vale postal em áreas não
servidas por agências bancárias; possibilidade de recebimento de
benefícios do INSS em agências da ECT; recebimento pelas agências
da ECT de contribuições individuais do INSS; regime de tributação
simplificada para aquisicão de mercadorias estrangeiras até US$
500,00 pelo sistema de remessa postal e de encomenda aérea inter-
nacional; permissão para utilizacão do cartão de crédito nacional
na aquisicão de combustível em postos revendedores; proposta de
extinção do centavo; estabelecimento em 10.000 UFIR do limite de
isenção do imposto de renda para ganhos de capital auferidos na
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venda de bens de pequeno valor.

D) Medidas Relativas às Atividades de Co~rcio Exterior:
- 1.990/91 : simplificacão dos formulários de registro de con-

trole das importações e exportações; ampliação da lista de produ-
tos passíveis de entrepostagem aduaneira; autorizacão às empresas
que gozam de isenção tributária na compra de insumos industriais
para adquiri-los, com o benefício, em entreposto industrial; eli-
minação da prévia aprovacão, pelo Governo, do nome do navio para
embarque de café e cacau em grão para o exterior.

- 1.991/92 : inclusão, na modalidade de trânsito aduaneiro, do
tranporte de peças, partes e componentes para manuetenção e reparo
de embarcações; simplificação de normas para admissão temporária
de veículos de turistas estrangeiros de países fronteiriços; pro-
posta de revogacão da proibição das microempresas realizarem im-
portações; antecipação em 6 meses de cronograma de redução das
alíquotas do imposto de importacão; instituição do regime de
"drawback" nacional para dar aos insumos adquiridos no mercado in-
terno usados na produção de produtos de exportação tratamento
idêntico ao dispensado aos insumos estrangeiros; proposta de sus-
penção do IPI nas vendas realizadas por empresas que prestem ser-
viços de revisão e recondicionamento de motores, veículos e embar-
cações estrangeiras; proposta de isenção do imposto de importação
incidente sobre doações de obras de arte para museus e entidades
culturais reconhecidas de utilidade pública; simplificação e libe-
ralizacão das atividades exercidas pelas empresas comercias expor-
tadoras "trading companies".
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ANEXO VI

LIQUIDAçõES E EXTINÇÕES

FUNDAÇAO EDUCAR -Na área de recursos humanos, de um quadro total
de 1.994 servidores, 393 foram devolvidos à origem, 334 foram de-
mitidos, 512 foram redistribuídos e 755 colocados em disponibili-
dade.
FUNDAçAO RACIONAL DE ARTE - FUNARTE - Completou-se em 1.991 o exa-
me de todos os processos de agregação de tempo de serviço e os in-
ventários de bens móveis e material de venda e revenda, sendo que
os bens móveis de consumo foram absorvidos pelo IBAC, conforme
dispõe a lei.
Concluiu-se o levantamento analítico dos bens imóveis pertencentes
à União, cujo resultado foi encaminhado ao Departamento do patri-
mônio da União - DPU/MEFP. Fez-se o levantamento e análise dos
contratos e convênios, com o cancelamento de sete, 42 arquivados,
rescindidos 37 contratos, sendo mantidos 39 que foram absorvidos
pelo IBAC;
Quanto ao pessoal, cuja existência em 15/03/90 era de 417 servido-
res, 9 foram devolvidos aos órgãos de origem, 91 foram demitidos,
128 colocados em disponibilidade, 8 aposentaram-se e 181 foram re-
distribuídos.
FUNDAçAO RACIONAL DE ARTES CtNICAS - FUNDACEN - A SAF devolveu ao
Governo do Distrito Federal os Teatros Aluísio Batata e Aluísio
Magalhães, localizados no Centro de Convenções de Brasília. O le-
vantamento do acervo documental atingiu a um total de 380 plani-
lhas.
Em relação ao quadro de pessoal, a Fundacen possuía em 15/03/90,
um total de 311 servidores, dos quais 94 foram demitidos, 175 re-
distribuídos, 25 colocados em disponibilidade e 17 aposentados.
SUPER.IlfTENI)bCIADO DESENVOLVIMIDfTO DA REGIAO SUL - SUDESUL - Fo-
ram feitos levantamento, seleção e classificação do acervo da bi-
blioteca, sendo que o material bibliográfico atingiu o total de
11.387 itens, tendo a seguinte destinação: livros técnicos - para
a Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da Repú-
blica; livros jurídicos - para a Procuradoria-Geral da República
no Rio Grande do Sul; e o remanescente, para a Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul. Foi realizado também o inventário do
acervo da mapoteca, registrando-se, ao final, 30.568 itens, além
da desativação da totalidade dos contratos e acordos.
Com relação ao quadro de pessoal, a SUDESUL possuía, em 15/03/90,
um total de 341 servidores, dos quais 20 foram demitidos, 90 re-
distribuídos, 9 devolvidos aos órgãos de origem, 217 colocados em
disponibilidade, 2 aposentados e 3 colocados em tratamento de saú-
de.
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FUNDAÇÃO MUSEU DO CAFÉ - Foi feito o inventário da totalidade do
patrimônio físico (laboratórios, equipamentos, utensílios e bens
móveis e imóveis), assim como o inventário de acervo tecnológico
vivo, constituído por banco genético, ensaios e experimentos, cam-
pos experimentais, coleções de fungos e insetos.
Realizaram-se também a redistribuição e transferência da totalida-
de do patrimônio físico e do acervo tecnológico vivo para diversos
órgãos da Administração Pública Federal, além do levantamento, se-
leção e classificação dos acervos bibliográfico, arquivístico e
documental, que foram transferidos para o Ministério da Agricultu-
ra e Reforma Agrária.
FUNDAÇÃO NACIONAL PRÓ-LEITURA - Procedeu-se ao inventário da tota-
lidade dos bens (equipamentos, linhas telefônicas, veículos auto-
motores e bens móveis e imóveis), localizados na administração
central da Fundação, na Biblioteca Nacional, no Instituto Nacional
do Livro e nas unidades de sua estrutura.
A SAF levantou, selecionou, classificou, empacotou e etiquetou o
acervo documental, totalizando 3.565.000 documentos.
Foi transferida a totalidade dos acervos documentais, arquivísti-
cos e bibliográficos para a Fundação Biblioteca Nacional.
Todas as responsabilidades perante os fornecedores e prestadores
de serviços foram liquidadas.
Na área de recursos humanos, de um quadro total de 681 servidores,
53 foram devolvidos aos órgãos de origem, 107 demitidos, 89 redis-
tribuídos, 19 colocados em disponibilidade, 3 aposentados e 410
foram integrados ao quadro de pessoal da entidade sucessora, a
Fundação Biblioteca Nacional.
FUNDAÇÃO DO CINEMA BRASILEIRO - FCB - Concluiu-se o inventário da
totalidade do patrimônio (equipamentos de escritório e tecnológi-
co, linhas telefônicas, veículos automotores, bens móveis e imó-
veis), bem como o inventário e levantamento de títulos de filmes.
Foram feitos registros de 79 títulos de curta-metragem com contra-
tos vigentes; 44 títulos de média-metragem com contratos vigentes;
e 56 títulos de longa-metragem com contratos vigentes. Além disso,
procedeu-se á listagem de cópias de películas, totalizando 4.656
cópias, assim como ao inventário da sonoteca, constituída de dis-
cos a laser, contendo efeitos sonoros para a utilização em produ-
ções filmográficas e videográficas. Foi feita, ademais, a devolu-
ção, ao "Museu da Imagem e do Som - MIS", do acervo bibliográfico
" Augusto Malta" e respectivo mobiliário, além da transferência
dos acervos patrimoniais e documental para o Instituto Brasileiro
de Arte e Cultura - IBAC.
Quanto aos recursos humanos, de um quadro de 276 servidores, 2 fo-
ram devolvidos aos órgãos de origem, 131 demitidos, 26 redistri-
buídos, 12 colocados em disponibilidade, 2 aposentados e 103 foram
integrados ao quadro de pessoal da entidade sucessora - Instituto
Brasileiro de Arte e Cultura - IBAC.
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FUNDAçAO NACIONAL PRÓ-MEMÓRIA - Em caráter emergencial, foram rea-
lizadas 42 obras de restauração e conservação nas áreas de museo-
logia e documentação, e o levantamento dos bens móveis, materiais
permanentes e de equipamentos, que registraram os resultados de
100.580 bens distribuídos por todo o território nacional.
Os convêncios foram transferidos para a entidade sucessora, Insti-
tuto Brasileiro do Patrimônio Cultural - IBPC. Foram também trans-
feridos todos os saldos bancários e orçamentários das unidades pa-
ra a administração central da Pró-Memória, que os repassou para o
IBPC, assim como os saldos contábeis passíveis de transferência. A
totalidade dos acervos patrimoniais, bibliográficos, arquivísticos
históricos e museológicos foi transferida para a entidade sucesso-
ra, Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural - IBPC e às suas
unidades gestoras, como o Museu de Biologia Mello Leitão, Museu
Imperial, Museu Histórico Nacional, Museu Nacional de Belas Artes,
MUseu da República, Museu VIlla Lobos, Museus Castro Maya, Paço
Imperial, Sítio Burle Marx, Museu Lasar Segall, Cinemateca Brasi-
leira, Museu da Inconfidência e Parque Histórico Nacional dos Gua-
rarapes.
Na área de recursos humanos, de um quadro total de 2.175 servido-
res, 24 foram devolvidos aos órgãos de origem, 434 demitidos, 32
redistribuídos para outros órgãos, 162 colocados em disponibilida-
de, 18 aposentados, 5 faleceram e 1.400 foram integrados ao quadro
de pessoal da entidade sucessora, o IBPC.
SUPERINTEHDbCIA DO DESENVOLVDIENTO DA REGIAO CENTRQ-OESTE - SUDE-
CO - Realizou-se o inventário da totalidade do patrimônio, bem co-
mo a redistribuição e transferência da totalidade do patrimônio
físico (veículos, máquinas, equipamentos, utensílios, linhas tele-
fônicas, materiais permanentes e bens móveis e imóveis) para di-
versos órgãos da Administração Pública Federal.
Tranferiu-se também o saldo da conta única para o Tesouro Nacio-
nal. Com relação aos recursos humanos, a SUDECO possuia, em
15/03/90, um total de 409 servidores, dos quais 12 foram devolvi-
dos aos órgãos de origem, 72 demitidos, 232 colocados em disponi-
bilidade, 11 aposentados, 81 redistribuídos e um permaneceu em li-
cença.
EMPRESA DE PORTOS 00 BRASIL S/A - PORTOBRÁS -.À União Federal fo-
ram tranferidos todos os seus bens imóveis, móveis, instalações e
utensílios, enquanto que todos os processo judiciais das áreas cí-
vel, trabalhista e criminal foram transferidos para a Procuradoria
Geral da República.
Foi feita ainda a tranferência para a Secretaria da Administração
Federal de todos os bens móveis, utensílios, linhas telefônicas,
máquinas e aparelhos remanescentes na sede da empresa e, para o
Ministério da Infra-Estrutura, todo o acervo documental relativo à
área de pessoal e o administrativo, contábil, financeiro e socie-
tário referente aos exercícios de 1.989 a 1.991.
Na área de recursos humanos, foram demitidos todos os 4205 servi-
dores.
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EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS - EBTO - Procedeu-se ao
inventário da totalidade do patrimônio e foram realizados cinco
leilões públicos de bens móveis, no toal de 2.226 itens. Dos 603
convênio, referentes ao período de 1.984 a 1.990, foram encerrados
392, sendo os 211 remanescentes transferidos à União, por intermé-
dio do Ministério da Infra-Estrutura (Decreto n2 230, de 15 de ou-
tubro de 1.991).
No tocante aos recursos humanos, a EBTU possuia, em 15/03/90, um
total de 502 servidores, todos demitidos durante o processo liqui-
datório.
EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTtmCIA TÉCNICA E EXTENSAo RURAL EM-
BRATER - Além do inventário da totalidade do patrimônio, foi rea-
lizado o levantamento do acervo bibliográfico de aproximadamente
15.000 volumes, totalmente inventariado, catalogado, acondicionado
em caixas-arquivos e transferido à Embrapa. O acervo documental
audiovisual foi selecionado por atividade, analisado, inventariado
e, posteriormente, encaminhado ã Embrapa.
Na área de recursos humanos, na data da posse do liquidante, em
16/05/90, a Embrater possuía 447 servidores, dos quais 417 com
vínculo empregatício, exercendo atividades na entidade, e 9 servi-
dores fora da empresa em curso de pós-graduação. Os funcionários
requisitados foram devolvidos aos órgãos de origem; os demais, de-
mitidos.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO - DNOS - Junto ao in-
ventiario da totalidade do patrimônio, procedeu-se à redistribui-
ção e transferência da totalidade do patrimônio físico (veículos,
máquinas, equipamentos, utensílios, materiais permanentes, bens
móveis e imóveis) para diversos órgãos da Administração Pública
Federal, além da desativação de contratos, convênios e tomadas de
contas especiais, e de quinze diretorias regionais.
Quanto ao pessoal, o DNOS possuía, em 15/03/90, 2.095 servidores,
dos quais nove foram devolvidos aos órgãos de origem, 116 demiti-
dos, 537 colocados em disponibilidade, 957 redistribuídos, 429
aposentados e 47 faleceram.
BANCO NACIONAL DE CRÉDITO COOPERATIVO S.A. - BNCC - Foi realizada
a preparação do acervo documental para entrega ao Arquivo'Nacional
(30 mil caixas), além da demissão de 1.300 servidores e desativa-
ção de todas as agências.
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CAEEB - Foi
efetivado leilão de bens móveis, a venda de diversas salas e a de-
missão de 1.200 servidores.
DISTRIBUIDORA DE FILMES S.A. - EMBRAFILME - Foi preparado o acervo
documental para entrega ã Secretaria da Cultura da Presidência da
República, e efetuada a demissão da totalidade dos servidores
(251), além da entrega ã Secretaria da Fazenda Nacional, no MEFP,
de todos os contratos.
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INSTITUTO DO AçúCAR E DO ÁLCOOL - lAA - Foi realizada a preparação
do acervo documental para entrega ao Arquivo Nacional e à Secreta-
ria de Desenvolvimento da Presidência da República, bem como a re-
distribuição de todos os servidores a diversos órgãos da Adminia-
tração Pública Federal. Foi feita, ademais, a entrega de todos os
contratos à Secretaria da Fazenda Nacional do MEFP e a desativação
dos escritórios regionais.
INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ - IBC - Foi preparado o acervo docu-
mental para entrega ao Ministério da Econo.ia, Fazenda e Planeja-
mento e a redistribuição de imóveis a diversos órgãos da Adminis-
tração Pública Federal. Houve a transferência de 67 armazéns com
estoques de café ao MEFP, além de 17 milhões de sacas de café e de
todos os contratos. Foram desativados os escritórios no exterior e
no País e realizada a redistribuição de todos os 2.533 servidores.
COMPANHIA BRASILEIRA DE IHFRA-ESTRUTURA FAZENDÁRIA - INFAZ Foi
preparado o acervo documental para entrega ao Arquivo Nacional e
feito repasse dos postos de fronteira à Receita Federal. Além dis-
so, houve a demissão de 200 servidores e o fechamento dos escritó-
rios em Nova Iorque e Londres.
PETROBRÁS COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A. - INTERBRÁS - Procedeu-se à
preparação do acervo documental para entrega ao Arquivo Nacional e
ao fechamento de todas as filiais no exterior, além da demissão de
1.200 servidores.
PETROBRÁS MIKERAçAo S.A. - PETROMISA - Preparou-se o acervo docu-
mental para entrega à PETROBRÁS ; e foi feita a entrega da mina-u-
sina localizada em Sergipe à PETROBRÁS. Registrou-se o fechamento
de todos os escritórios regionais e a demissão de todos os servi-
dores (1.359).
SIDERURGIA BRASILEIRA S.A. - SIDERBRÁS Na siderbrás, houve a
preparação do acervo documental para entrega ao Arquivo Nacional
assim como a entrega da documentação e contratos relativos às di-
vidas interna e externa ao MEFP, além da demissão de 340 servido-
res.

Fonte: Gerência de Liquidações e Extinções (SAF, setj92)
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ANEXO VII

LEGISLAçAO DE MUDANÇAS ORGAXIZACIOHAIS APROVADAS PELO DEMOR

(GOVERNO COLLOR)

- Vice-Presidência: Dec.99607 de 13/10/90

- Secretaria-Geral: Dec.115 de 13/05/91, Dec.539 de 26/05/92, Dec.
99411 de 25/07/90

- Gabinete Militar: Dec.99411 de 25/06/90, Dec.115 de 13/05/91

- Secretaria de Governo: Lei 8.410 de 27/03/92

SECRETARIAS DA PRESIDbCIA DA REPÚBLICA

- Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE): Dec.339 de 12/11/91,
Dec.99373 de 04/07/90

- Secretaria de Ciência e Tecnologia (SCT): Dec.99618 de 17/10/90

- Secretaria da Cultura (SEC): Dec.99600 de 13/10/90
.IBAC: Dec.99601 de 13/10/90
.IBPC: Dec.99602 de 13/10/90

- Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR): Dec.79 de 05/04/91
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- Secretaria de Desportos (SEDES): Dec.99.605 de 13/10/90

- Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM): Dec.99604 de 13/10/90
.IBAMA: Dec.78 de 05/04/91

- Secretaria da Administração Federal (SAF): Dec.99606 de 13/10/90

MINISTÉRIOS

- Ministério da Ação Social (MAS): Dec.99916 de 24/12/90, Dec.233
de 22/10/91

.LBA: Dec.12 de 18/01/91

- Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (MARA): Dec.99621 de
18/10/90, Dec.233 de 22/10/91

- Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (MEFP): Dec.451
de 17/02/92, Dec.80 de 05/04/91

.IPEA: Dec.99620 de 17/05/90

- Ministério da Educação (MEC): Dec.539 de 26/05/92, Dec.99678 de
08/11/90

.FNDE: Dec.114 de 08/05/91

- Ministério da Infra Estrutura (MINFRA): Dec.35 de 11/02/91
.DNER: Dec.61 de 15/03/91
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- Ministério das Minas e Energia (MME): Dec.507 de 23/04/92

- Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC): Dec.502 de
23/04/92, Lei 8.422 de 13/05/92

- Ministério da Justiça (MJ): Dec.11 de 18/01/91
.INMETRO: Dec.10 de 16/01/91
.INPI: Dec.77 de 04/04/91
.FUNAI: Dec.564 de 08/06/92

-Ministério das Relações Exteriores (MRE): Dec.345 de 20/11/91,
Dec.99578 de 10/10/90

- Ministério da Saúde (MS): Dec.109 de 02/05/91
.INAMPS: Dec.229 de 11/10/91
.FNS: Dec.100 de 16/04/91

- Ministério do Trabalho e da previdência Social (MTPS): Dec.55 de
11/03/91

- Ministério da previdência Social (MPS): Dec.503 de 23/04/92, Lei
8.422 de 13/05/92

.INSS: Dec.34 de 08/02/91, Lei 8.422 de 13/05/92

- Ministério do Trabalho e da Administração (MTA): Lei 8.422 de
13/05/92, Dec.509 de 24/04/92, Dec.539 de 26/05/92

.FUNDACE~~O: Dec.466 de 28/02/92
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ANEXO VIII

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAçAO

l)Lista das Empresas incluídas no Programa para serem Privatizadas
(1990)

1. Arafértil S/A
2. Aços Finos Piratini S/A
3. COPESUL - Companhia Petroquímica do Sul
4. Cia. Aços Especiais Itabira - ACESITA
5. Companhia Eletromecânica CELMA
6. Companhia Nacional de ALCALIS
7. Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST
8. Companhia Siderúrgica do Nordeste - COSINOR
9. Companhia de Navegação do São Francisco - FRANAVE
10. Empresa de Navegação da Amazônia S/A - ENASA
11. Fertilizantes Fosfatados S/A - Fosfértil
12. Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste S/A - Nitrofértil
13. Goiás Fertilizantes S/A - Goiásfertil
14. Indag S/A
15. Indústria Caborquímica Catarinenese S/A - ICC
16. Mafersa S/A
17. Mineração Caraíba Ltda.
18. Nitriflex S/A - Indústria e Comércio
19. PPH - Companhia Industrial de Polipropileno
20. Petroflex Indústria e Comércio S/A
21. Petroquímica Triunfo S/A
22. Petroquímica Unio S/A
23. Polisul Petroquímica S/A
24. Serviço de Navegação da Bacia do Prata - SNBP
25. Ultrafértil S/A - Ind e Com de Fertilizantes
26. Usinas Siderúrgicasde Minas Gerais - usiminas
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2)Sumário de Legislação

-Medida Provisória n2 ISS, de 15 de março de 1.990 - texto legal
de caráter provisório que institui o Programa Nacional de Desesta-
tização.

-Lei n2 8.031 de 12 de abril de 1.990 (com base na Medida Provisó-
ria) - lei geral que regula o Programa Nacional de Desestatização,
estabelecendo normas e procedimentos a serem seguidos durante o
processo de privatização.

-Decreto Lei nQ 99.463, de 16 de agosto de 1.990 - regulamenta a

Lei 8.031.

-Decreto Lei nQ 99.464, de 16 de agosto de 1.990 - designa o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como a Ad-
ministrador do Fundo Nacional de privatização, encarregado de pro-
ver apoio administrativo, financeiro e material para o programa de
privatização. O mesmo decreto inclui 10 empresas e 18 subsidiárias
no Programa de Privatização.

-Três outros decretos - incluem mais 10 empresas e 17 subsidiárias
no Programa de Privatização.
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ANEXO IX

COMPET2HCIAS DA SAF (DECRETO Ng 509 DE 24/04/92)

Art. 17. À Secretaria da Administração Federal compete reali-

zar estudos, formular diretrizes, orientar normativamente, plane-

jar, coordenar, supervisionar e controlar os assuntos referentes

ao pessoal civil da Administração Pública Federal direta, indireta

e fundacional, bem assim os referentes aos serviços gerais, à mo-

dernização e organização administrativas, à administração de imó-

veis residenciais localizados no Distrito Federal e aos sistemas

de serviços de processamento de dados dessas entidades.

Parágrafo único. A Secretaria da Administração Federal é o ór-

gão central dos sistemas de Pessoal civil SIPEC, Modernização

Administrativa - SIDEMOR, Administração de Recursos de Informação

e Informática do Setor Público - SISP e Serviços Gerais - SISG.

Art. 18. Ao Departamento de Administração dos Recursos de In-

formação e Informática, unidade gestora dos Sistema de Administra-

ção de Recursos de Informação e Informática do Setor Público

SISP, compete:

I - formular políticas, diretrizes e normas relativas ao pla-

nejamento, administração, coordenação, acompanhamento e controle

da aplicação dos recursos de informação e info~~ática na Adminis-
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tração Pública Federal direta, indireta e fundacional,
do Serviço Nacional de Protocolo;

inclusive

11 - promover a elaboração de planos permanentes de treinamen-
to de pessoal técnico especializado na área de informação e infor-
mática;

111 - criar condições, no seu campo de atuação, para o estabe-
lecimento e a manutenção de um conjunto instrumental tecnológico
avançado para responder as necessidades de qualidade, produtivida-
de e atualidade na Administração Pública Federal direta, indireta
e fundacional;

IV - promover o conhecimento, o acesso e a disseminação das
informações constantes dos acervos públicos federais, tanto para a
sociedade como para o próprio Governo, ressalvados os aspectos re-
lacionados com a privacidade e o sigilo previstos na legislação
vigente.

Art. 19. Ao Departamento de Administração Imobiliária compete
coordenar as ações relativas à alienação, à regularização patrimo-
nial e à política de administração e distribuição de imóveis resi-
denciais de propriedade da União, localizados no Distrito Federal,
inclusive os vinculados ou incorporados ao Fundo Rotativo Habita-
cional de Brasília, ressalvados aqueles pertencentes à reserva da
Secretaria-Geral da Presidência da República, destinada, em cará-
ter eventual e excepcional, a ocupantes de cargos em comissão ou
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função de confiança na Administração Pública Federal direta, de
comprovada indispensabilidade para o serviço público.

Art. 20. Ao Departamento de Organização e Modernização Admi-
nistrativa, unidade gestora do sistema de Modernização Administra-
tiva - SIDEMOR, compete:

I - promover estudos e desenvolver propostas visando a elabo-
ração e a avaliação de políticas, diretrizes e estratégias de mo-
dernização da Administração Pública Federal direta, indireta e
fundacional;

11 - planejar, coordenar, normatizar e supervisionar as ativi-
dades do sistema de Modernização Administrativa - SIDEMOR, no âm-
bito da Administração Pública Federal direta, indireta e fundacio-
nal;

111 - definir critérios e estabelecer normas para a estrutura-
ção e a organização dos órgãos e entidades da Administração Públi-
ca Federal direta, indireta e fundacional;

IV - sistematizar e promover a geração de informações referen-
tes à organização e o funcionamento da Administração Pública Fede-
ral direta, indireta e fundacional;

V - promover a elaboração de planos permanentes de treinamento
de pessoal técnico especializado na área de organização e moderni-
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zação administrativas.

Art. 21. Ao Departamento de Recursos Humanos, unidade gestora
do Sistema de Pessoal civil - SIPEC, compete planejar, coordenar,
supervisionar e controlar as atividades relacionadas à administra-
ção do pessoal civil ativo, inativo e pensionista, da Administra-
ção Pública Federal direta, indireta e fundacional, bem como o ge-
renciamento do sistema Integrado de Administração de Recursos Hu-
manos - SIAPE.

Art. 22. Ao Departamento de Serviços Gerais, unidade gestora
do sistema de Serviços Gerais - SISG, compete planejar, coordenar,
supervisionar e controlar as atividades relacionadas com a admi-
nistração patrimonial, de materiais, de transporte, de conservação
manutenção de edifícios públicos, bem como o gerenciamento do Sis-
tema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG.

Art. 23. À Inspetoria-Geral compete a fiscalização e controle
do fiel cumprimento, pelos órgãos setoriais e seccionais, das leis
e regulamentos pertinentes aos sistemas de Pessoal Civil SIPEC
de Modernização Administrativa - SIDEMOR, de Administração de Re-
cursos de Informação e Informática do Setor Público - SISP e de
Serviços Gerais - SISG.
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