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Editorial

O processo eleitoral já em curso no plano municipal será por certo a 
melhor referência para medirmos a temperatura política do País, 
em vista das mudanças no centro do poder. Das urnas sairá tam-

bém a extensão das reformas que estão no sentimento da nossa gente.

O afastamento em definitivo de Dilma Rousseff da presidência da Repú-
blica e as alterações desse fato decorrentes já nos dão, por elas próprias, 
uma ideia de que rumo tomará a realidade nacional. Mas, por ora, ainda 
inspiram mais dúvidas que certezas.

Os eleitores das cidades são aqueles que estão mais próximos de seus 
representantes na chefia dos governos e na composição dos legislativos 
locais. Por isso, podem também interagir com mais facilidade na gestão 
dos poderes constituídos.

Muito pouco podem fazer, no entanto, a respeito da relação desigual que 
ainda se mantém entre os municípios, os estados e a União. O grau de 
dependência da municipalidade interfere nas políticas públicas adota-
das especialmente nos municípios de pequeno e médio portes e na vida 
de todo o cidadão e cidadã.

No Brasil inteiro, mas em especial em Goiás, cresce cada vez mais a cons-
ciência de que o caminho do desenvolvimento sustentável é o que mais 
se ajusta às demandas da sociedade. E isso significa maior autonomia 
política, econômica e institucional.

A FGM tem promovido atividades diversas no sentido de apoiar os ges-
tores locais na busca dessa sustentabilidade mais que pretendida, ne-
cessária. E atuado em nível nacional, na soma de esforços para que as 
reformas que se avizinham levem em conta esse pleito dos municípios.

Tanto é nosso empenho que esta edição da revista Força Municipal é 
dedicada quase que inteiramente ao tema.

Sempre observando que esta causa é do movimento municipalista como 
um todo, por isso exige unidade, com a certeza de que chegaremos lá.

Saudações,.
Visando a qualicação e o aprimoramento das administrações locais, a Escola Goiana de 

Gestão Pública constitui uma importante ferramenta para o desenvolvimento dos municípi-

os, promovendo uma reexão sobre o atual momento vivenciado pelos administradores 

locais. Com o intuito de abrir novos caminhos, a EGP oferece um amplo portfólio de eventos 

técnicos de interesse e relevância para os municípios goianos.

CAPACITAÇÃO EM 
GESTÃO MUNICIPAL
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FERNANDO VASCONCELOS - Prefeito de Goiatuba
Estamos passando por um momento de transição política e 
econômica de muita importância e vemos a necessidade de o 
País enfrentar esse momento. Nós, municipalistas, temos que 
buscar no Congresso Nacional melhores condições para todos 
os cidadãos, especialmente os de Goiás.

AMAURI RIBEIRO- Prefeito de Piracanjuba
“Conseguimos, em seis meses, mesmo com toda dificuldade 

no início da gestão, colocar a casa em ordem. Hoje, nosso 
município ainda está longe do ideal em relação à arrecadação, 

mas estamos acrescendo isso gradativamente e, graças a 
algumas melhorias, estamos conseguindo manter a folha dos 

funcionários em dia e gerir o município com obras.

JOSÉ CÂNDIDO - Prefeito de Santo Antônio da Barra
Como a maioria dos prefeitos, estou muito preocupado com 
a crise. Ela chegou em um momento muito complicado, de 
encerramento de mandato, e acho que poucos prefeitos vão 
fechar as contas diante dessas dificuldades. Ainda estamos com 
a esperança de reverter essa situação.

JUDSON LOURENÇO - Prefeito de Santa Helena de Goiás
“O nosso município está sobrevivendo. Precisamos manter o 

cuidado na gestão e é o que estamos fazendo em reuniões com 
a FGM e a CNM, para que possamos manter a responsabilidade 

com a gestão pública. Esperamos que o balanço no final de 
mandato seja positivo”.

LUCIMAR CONCEIÇÃO - Prefeita de Valparaíso de Goiás
A crise nacional que vivenciamos surtiu efeito nos municípios, 
o que ocasionou redução de investimentos, diminuição de 
empregos, entre outros problemas. A população está cada vez 
mais exigente.

LUIZ CARLOS ATTIÉ - Prefeito de Cristalina
A economia municipal deve ser planejada e pensar no futuro. 

Hoje, o pacto federativo, a divisão tributária, não auxilia os 
municípios e os gestores municipais devem buscar novas 

alternativas para conseguir fechar as gestões.

NEY FÁBIO - Prefeito de Professor Jamil
A falta dos repasses das entidades federais fez com que os 
gestores municipais sentissem efeitos de cortes em áreas 
essenciais na administração local. Em compensação, as 
parcerias entre os municípios aumentaram, mantendo o cenário 
econômico estável.

RIVALINO DE OLIVEIRA - Prefeito de Rio Quente
Política, em qualquer lugar do País, não é fácil, principalmente 

com esse marasmo que estamos passando de homens íntegros 
que precisam ficar na política. Porém, temos que agradecer 

muito as pessoas que tem trabalhado para o fortalecimento 
dos municípios brasileiros e encontramos muitos nomes para 

essa força municipal aqui em Goiás.
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W

   MOMENTO DE 

INCERTEZAS                          
AFETA MUNICÍPIOS

Vencida a fase do 
impeachment, que retirou 

em definitivo Dilma 
Rousseff da presidência da 

República, o Brasil entrou 
numa fase de aparente 

estabilidade.

A inda ficam, porém, muito mais perguntas 
que respostas, muito mais dúvidas que cer-
tezas, de modo que ninguém pode ousar fa-

zer previsões de médio e longo prazos.

Desde o começo, embora alongado, o processo 
tinha um final previsível. Contudo, o caráter provi-
sório do governo de Michel Temer não o impediu 
de adotar medidas administrativas, econômicas 
e até mesmo no plano internacional. Deu claras 
posições sobre a linha a ser adotada quando se 
tornasse oficial.

O PT e seus aliados, já na postura de oposição, conseguiram fixar a 
imagem das ações em curso como golpe. Isto ganhou apoio de gover-
nos ao redor do mundo e especialmente da mídia internacional, que 
passou a caracterizar o governo interino como golpista, o que gerou 
mal-estar e dificuldades no campo externo.

O mesmo ocorreu com o Judiciário e a Polícia Federal, acusa-
dos de agirem de modo partidário, especialmente nos casos da 
Operação Lava Jato e de decisões do Supremo Tribunal Federal. 
E de modo ainda mais específico sobre as investigações e ações 
movidas contra o ex-presidente Lula.

Também surgiram de imediato, já na formação do governo e 
nos primeiros debates no Congresso, alguns problemas que não 
eram esperados diante do maciço apoio que o afastamento de 
Dilma vinha tendo. Interesses partidários e pessoais vieram à 
tona e criaram embaraços, demonstrando que a unidade não 
era tão sólida.

O maior deles, veio de onde Temer menos esperava. A cúpula 
nacional do PSDB, partido aliado desde a primeira hora, relutou de 
início em participar do governo. Mas acabou aceitando cargos, inclusive 
os de ministros da Fazenda e das Relações Exteriores, ocupados pelos 
senadores Henrique Meirelles e José Serra. 

Contudo, o partido procurou certo distanciamento a partir daí. Os tucanos 
deixaram claro que seu foco principal não está propriamente no momento 
atual, mas sim nas próximas eleições presidenciais, programadas pra 2018. 

O surgimento de novos possíveis pré-candidatos, inclusive o pró-
prio Michel Temer, deixou as lideranças do PSDB de orelhas em pé. Até 
porque, desde já se trava no seio do PSDB uma surda disputada entre 
Aécio Neves, José Serra e Geraldo Alkmin como possíveis pré-candida-
tos do partido. 

Ademais, outro fator que pesou naquele momento e dali por diante 
foi o das pesquisas de opinião pública. Os índices de aprovação do 
presidente interino, medidos pelos principais institutos do País, eram 
tão baixos quanto os apontados, no período imediatamente anterior, 
ao governo de Dilma, e isso poderia influenciar no pleito municipal e 
prejudicar os tucanos.
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Conjuntura Conjuntura 

DILMA
Dilma, por sua vez, seguiu morando no Palácio da Al-

vorada e dando indicações públicas de que acreditava 
na reversão da ação de impeachment. A portas fechadas, 
no entanto, ela reconhecia ser mínima essa possibilida-
de e até mesmo que ela própria não queria voltar, pois 
seria muito difícil governar naquelas circunstâncias.

Ela fez incontáveis viagens por todos os estados, 
participando de reuniões em universidades, entidades 
sindicais e ONGs e de comícios em praças públicas. 
Com isso, buscava capitalizar os eleitores já contrários 
ao impeachment e ampliar o contingente que se opu-
nha ao governo interino de Temer.

Passou, então, a defender a realização de um ple-
biscito nacional, que votasse a proposta de convocação 
imediata de novas eleições presidenciais, antecipando 
as de 2018. Na fala que proferiu em sua defesa no Se-
nado, em 29 de agosto, na fase final do processo, ela 
reafirmou que estava sendo injustiçada, por não haver 
crime comprovado, e levantou a hipótese das diretas-já.

NOVO QUADRO
O fato é que, mesmo dentre aqueles que apoiaram o 

pedido de impeachment, seja com simples opiniões ou 
com votos, no caso dos parlamentares, surgiu em segui-
da uma indagação singela, mas preocupante: e agora?

Temer assumiu a presidência em definitivo tendo 
que encarar as aguardadas (e amargas) reformas fiscal, 
da Previdência e da legislação trabalhista, com as elei-
ções municipais em curso. São medidas estruturantes, 
de longo alcance, que qualquer um que estivesse em 
seu lugar teria que fazer, mesmo que impopulares.

No campo econômico, por exemplo, o ministro Mei-
relles já havia acenado com a possibilidade de criação 
ou elevação de impostos, como forma de equilibrar as 
contas públicas. Na área trabalhista, as propostas tam-
bém são de alterar as bases da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho), originadas no primeiro governo de 
Getúlio Vargas, na década de 1930.

Essas medidas também encontraram resistência 
imediata, conseguindo unificar centrais sindicais diver-
gentes no campo das políticas econômicas. E atingem 
grande parte da classe média, boa parte apoiadora do 
governo, especialmente quando ajuntadas às alterações 
que podem ser feitas no regime das aposentadorias.

Desde o início de sua interinidade, Temer anunciou 
medidas de cortes, a começar pelo número de ministérios 
então existentes. Nisso, teve que voltar atrás em alguns 

casos, em função de enorme resistência encontrada, in-
clusive no Congresso Nacional. O exemplo mais significa-
tivo é o do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Atendeu, também, a um antigo pleito do PSDB, que era 
a quebra do controle acionário da Petrobrás sobre áreas de 
exploração do Pré-sal, as enormes reservas de petróleo e 
gás descobertas pela estatal. Até agora, por lei, ela era obri-
gada a participar com pelo menos 30% de cada consórcio 
formado na abertura de novos poços. E cada empresa es-
trangeira só poderia participar de um consórcio.

No entanto, o projeto do então senador José Serra 
(PSDB-SP), promove o que foi chamado de “flexibiliza-
ção do Pré-sal” e indicava a possibilidade de que a pri-
vatização da empresa seria o passo seguinte. A forma 
de fazer isso, evitando grande impacto, seria fragmen-
tar a Petrobrás em várias outras, a começar pela 
BR Distribuidora, e colocá-las no mercado por 
partes.

Embora passando pelo crivo do Congresso, 
a medida provocou reações e reabriu o debate 
sobre a Petrobrás. Funcionários da empresa e 
amplos setores da opinião pública pedem que 
seja feita a diferença entre a empresa de lon-
ga tradição e capacidade técnica e os casos de 
corrupção investigados pela Justiça, envolvendo 
alguns de seus diretores.

PROGRAMAS 
SOCIAIS

De imediato, também, Temer 
anunciou cortes nos programas 
sociais implantados por Lula 
e Dilma, especialmente o 
Bolsa Família e o Minha 
Casa Minha Vida. A re-
visão do SUS e do Mais 
Médicos também seriam 
passíveis de revisão, como 
mudanças mais profun-
das na área de Saúde.

Já na área da 
Educação os pri-
meiros cortes, tam-
bém sentido por 
boa parte da clas-
se média foram em 
programas de suple-
mentação, em especial 

o Ciência Sem Fronteiras, que financia a participação 
de jovens em cursos no exterior. O mesmo ocorreu 
com o Fies, Proune e Reune, que atendem ao meio 
universitário.

MUNICÍPIOS
Frustrante. A palavra resume o encontro dos presi-

dentes da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), 
da Federação Goiana de Municípios (FGM) e outras 14 
entidades municipalistas estaduais com o interino Mi-
chel Temer, dia 13 de julho, no Palácio do Planalto.

Temer estava acompanhado dos ministros da Fazen-
da, Henrique Meirelles, do Planejamento, Dyogo Oliveira, 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do Secretário de Governo, 
Geddel Vieira Lima. Juntos, eles receberam a pauta prio-

ritária das entidades municipalistas, 
que incluía o pagamento do 1% 

do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), que soma-
ria R$ 3,4 bilhões.

Em seu discurso, porém, 
Temer anunciou a liberação 
de R$ 2,7 bilhões e pediu 
(mais) paciência aos prefeitos 
ao liberar bem menos do que 
já é de direito. Disse que era 
preciso entender do “o País 
atravessa um momento com-
plicado”, E tentou contempori-

zar, afirmando:
-- “Nós pre-

cisamos fazer 
a revisão do 
pacto federativo 

para que daqui 
a alguns anos os 
senhores não pre-
cisem vir a Brasí-

lia com o ‘pires na 
mão’. A ideia não é só 

descentralizar compe-
tência, mas sim descen-

tralizar recursos”.
No fim das contas, ficou 

adiado o debate sobre a 
desigualdade hoje reinante 
nas relações entre os entes 
federados, em desfavor dos 
municípios. O tempo passou 

e, quase dois meses depois, no final de agosto, a Confe-
deração Nacional dos Municípios (CNM) divulgou con-
tundente estudo sobre a situação atual.

Segundo o documento, “cerca de 70% dos municípios 
brasileiros dependem hoje em mais de 80% de verbas 
que vêm de fontes externas à sua arrecadação. Mesmo 
assim, as prefeituras aumentaram em 53%, em média, o 
total de funcionários em seus quadros na última década. 
No período, a população cresceu apenas 12%.”

A pesquisa, divulgada nacionalmente pelo jornal 
Folha de S.Paulo, constata ainda que a maior fonte de 
recursos de 60% das prefeituras, o FPM, cairá 10% neste 
ano, reduzindo-se a R$ 90 bilhões. Em 2015, esse total já 
havia encolhido 2,3%, já descontada a inflação. “É nesse 
contexto, e como maiores empregadores do país (com 
6,3 milhões de funcionários), que muitos municípios di-
zem atravessar hoje uma de suas piores crises”, informa.

Ao apresentar o documento, o presidente da entida-
de, Paulo Ziulkoski, afirma que o crescimento dos gas-
tos e do funcionalismo são justificados pelo aumento 
das atribuições das prefeituras nas últimas décadas, 
período em que a Constituição de 1988, a União e o 
Congresso passaram aos prefeitos centenas delas, so-
bretudo na saúde e na educação.

Até 1988, segundo ele, as prefeituras tinham 40 mil 
servidores na saúde. Para atender às novas atribuições 
encampadas ao longo dos anos, elas tiveram que ex-
pandir esse número para o 1,5 milhão atual.

Por fim, a CNM informa que a União hoje paga valores 
baixos nos programas que subsidia. No Saúde da Família, 
por exemplo, as prefeituras com até 30 mil habitantes re-
cebem R$ 10.695 por mês, por equipe. No entanto, o gasto 
médio chega a R$ 32.500, segundo ele. Na merenda, R$ 
0,30/dia por aluno, para um custo de R$ 2,50.

OU SEJA
Isso demonstra que, se a situação dos municípios 

já era de gravidade, pode-se dizer que aqueles que 
aguardavam notícias positivas com as mudanças polí-
ticas no País estavam enganados. Ao contrário, tendem 
a se agravar com a já anunciada redução de renda de 
grande parte das populações locais.

Há que se reconhecer, é certo, que muitos gestores 
cometem falhas na aplicação de recursos ou mesmo 
se envolvem em esquemas de corrupção. No entanto, 
a esmagadora maioria padece mesmo é da imbricada 
correlação financeira entre a União, estados e municí-
pios, que precisa de reforma urgente.
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Raio-X das Prefeituras

“Desde o ano passado, houve redução de custos e 
poucos investimentos. Isso acaba desagradando a 
população, que vem se tornando exigente por con-

ta do cenário político nacional”. O desabafo da pre-
feita de Valparaíso de Goiás, Lucimar Conceição, é a 
mesma de boa parte dos prefeitos em Goiás. 

Com a alta demanda e a falta de recursos, a ges-
tão local vive momentos de adversidades e poucos 
conseguem manter um diálogo com a população so-
bre os motivos que levaram os municípios a enfren-
tarem as dificuldades financeiras.

Apesar do momento de
 crise, mais de 60% dos 

municípios goianos realizaram 
parcerias para driblar as dificuldades 

e direcionar  esforços para o 
desenvolvimento sustentável local.

A crise econômica vivenciada nos últimos 
anos tem afetado as finanças dos municípios. De 
acordo com pesquisa realizada pela Confedera-
ção Nacional de Municípios (CNM), mais de 60% 
das cidades brasileiras estão no limite de gastos. 
Em Goiás, 230 municípios sofrem com cortes em 
suas finanças. 

Dos 246 municípios goianos, 232 responderam à 
enquete da entidade municipalista no primeiro se-
mestre. Como alternativas, os gestores locais realiza-
ram cortes nos serviços públicos, como coleta de lixo 

PLANEJAMENTO 

URBANO                          
REFORÇA O 
CRESCIMENTO 
LOCAL                               

e investimentos em setores como o da agricultura, 
afetando a situação econômica dos municípios.

Para o economista da CNM, Hilton Silva, a crise 
econômica incomoda os gestores municipais há al-
gum tempo. Prejudicados pelo fato de os repasses 
não seguirem o mesmo ritmo das demandas, os muni-
cípios demostram dependência em relação aos repas-
ses constitucionais de outros entes da Federação, que 
geram problemas quando atrasam ou não são feitos. 
“A forma de fugir desses repasses federais é melhorar 
suas arrecadações próprias, como o IPTU – Imposto 
Predial e Territorial Urbano. Mas o que é essencial é a 
melhoria do pacto federativo”, esclarece Hilton.

Como saída, segundo a pesquisa da CNM, algumas 
prefeituras reduziram seus gastos. Em Goiás, 38 muni-
cípios suspenderam a coleta de lixo. No setor da agri-
cultura, onde o estado é referência nacional, 136 mu-
nicípios sofreram com a falta de investimento no setor.

A alternativa para driblar esse momento de di-
ficuldades foi por meio da procura por parcerias, 
como a adesão aos consórcios intermunicipais. Se-
gundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em 2015, mais de 60% dos muni-
cípios em Goiás aderiram a esse tipo de parceria. A 
pesquisa ainda revela que a maioria dos consórcios 
formados no estado é na área de manejo de resí-
duos sólidos, com a busca de 98 municípios.
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Raio-X das Prefeituras

O atual momento do País exige criatividade e 
capacitação para os gestores municipais. Em 
uma realidade marcada por repasses consti-

tucionais que não aumentam no mesmo ritmo das 
demandas transferidas aos municípios desde a pro-
mulgação da Constituição de 1988, deve-se planejar 
e preparar a gestão antes mesmo do início do man-
dato para não sofrer com surpresas negativas.

Para o economista Welington Rodrigues, o pró-
prio prefeito deve levar para a sua equipe um pen-
samento a longo prazo, além de estimular a quali-
ficação técnica de seu pessoal. “Um dos principais 
motivos que levaram os municípios a sofrerem tanto 
neste momento de crises política e econômica foram 
a desqualificação dos funcionários e a falta de visão 
de futuro para o desenvolvimento regional”, afirmou.

Já o presidente da Federação Goiana de Muni-
cípios (FGM), Divino Alexandre da Silva, afirma que 
os municípios também podem encontrar caminhos 
para o desenvolvimento sustentável através da ca-
pacitação. “Entre os principais objetivos dos municí-

Municípios que buscam a 
qualificação dos profissionais 

das prefeituras enfrentam menos 
dificuldades em períodos de crise

Capacitação Municipal

pios deve estar a criação de meios para a qualifica-
ção e reestruturação funcional e administrativa das 
gestões”. Para ele, a qualificação dos profissionais 
proporciona melhoria no funcionamento das ges-
tões locais, principalmente para os pequenos muni-
cípios que dependem de repasses constitucionais de 
outros entes da Federação.

Métodos para cidades sustentáveis
Welington também ressaltou que a arquitetu-

ra das cidades sustentáveis também deve levar em 
consideração fatores ambientais que podem impac-
tar diretamente a economia das cidades. “Os ges-
tores devem promover a inclusão e a inovação nos 
municípios e investir em infraestrutura para que não 
sejam surpreendidos por acontecimentos desagra-
dáveis, como o climático. Isso exige capacitação de 
profissionais”, orientou.

Ciente dessas dificuldades, a FGM realiza desde 
o segundo semestre do ano passado os cursos da 
Escola Goiana de Gestão Pública (EGP). A iniciativa 
busca qualificar e aperfeiçoar os gestores muni-
cipais para as diversas atividades da gestão local. 
“Essa iniciativa visa dar um avanço na qualificação 
das administrações. Entre os objetivos está a criação 
de meios para a qualificação das gestões locais para 
que ofereçam serviços de qualidade aos munícipes”, 
explicou Divino Alexandre.

POLÍTICAS URBANAS 
SÃO O NOVO DESAFIO

“Consorcio é a saída para enfrentar a crise. A ten-
dência é que cada vez mais os municípios façam a 
adesão na procura de parceria local”, ressalta o pre-
feito de Professor Jamil, Ney Fabio de Novais, que 
ainda explica a necessidade dessa parceria como 
uma forma de melhoria da renda do município.

SUSTENTABILIDADE 
O planejamento ambiental urbano não se limi-

ta à qualidade de vida, mas também pode auxiliar 
a economia local, mesmo que a longo prazo. Nesta 
perspectiva, os gestores municipais devem entender 
que alguns cuidados, como a fiscalização das áreas 
verdes na zona urbana, a reciclagem de resíduos só-
lidos e o saneamento básico, podem contribuir para 
o desenvolvimento da economia local.

Com a crise instalada no País, os municípios brasi-
leiros foram os que mais sofreram economicamente. 
Em Goiás, a forte produtividade agrícola contribuiu 
para que muitas cidades fugissem dessa situação, 
como o município de Professor Jamil, com pouco 
mais de 3 mil habitantes. 

O prefeito Ney Fábio afirma que os municípios 
enfrentam um momento de dificuldades financeiras, 
impossibilitando novos investimentos, mas ressalta 
a necessidade da conservação dos recursos naturais 
para a economia. “Juntamente com o Ministério Pú-
blico e a Saneago, elaboramos o projeto de conser-
vação da água, voltado para os pequenos agriculto-
res. Um investimento que visa o reconhecimento e o 
apoio à economia local”, explica ele.

Ao todo, 287 prefeitos assinaram, em 2012, a carta 
de compromisso do Programa Cidades Sustentáveis. 
Esse instrumento oferece aos gestores públicos uma 
agenda completa de sustentabilidade urbana, que 
contém banco de práticas, com casos exemplares em 
nível nacional e internacional. São referências a se-
rem exercidas pelos municípios em diversas áreas. 
A iniciativa mobiliza as cidades brasileiras para um 
desenvolvimento econômico e social sustentável.

Dos 287 municípios, 21 são de Goiás, como Santa 
Isabel, que, em 2012, com arrecadações das obras da 
ferrovia Norte-Sul, comprou nascentes particulares 
para a construção de um lago como investimento 
para o turismo local. “Essas nascentes foram reapro-
veitadas e transformadas em área de lazer, sendo um 
atrativo também para quem visita o município”, ex-
plicou o prefeito Levino de Souza Silva.

No Brasil ainda não existe uma cidade totalmente 
sustentável, mas Curitiba se destaca dentre as capi-
tais brasileiras como umas das mais verdes, segundo 
pesquisa do Siemens. Além disso, a capital paranaen-
se é exemplo em soluções de urbanismo e tecnologia 
de transporte urbano. Já Londrina, também no Paraná, 
se destaca no cenário nacional pela implantação de 
coleta seletiva dos materiais recicláveis, com a inclu-
são de catadores no programa municipal, em 2001.

Em Goiás, destaca-se o município de Alto Pa-
raíso, que teve o Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros considerado uma unidade de conservação 
de proteção integral à natureza, eleito pela UNESCO 
como Patrimônio Mundial Natural, em 2001. 

Ramon Lacerda 
Estagiário de jornalismo
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Com a crise, municípios buscam alternativas por meio de parcerias e ações sustentáveis
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Saúde

POLÍTICAS URBANAS 
SÃO O NOVO DESAFIO

Trânsito e Mobilidade

A apresentação do Planejamento Urbano (PMU) 
é obrigatório para cidades para captação de re-
cursos direcionados às obras de infraestrutura de 
transporte e mobilidade junto ao Governo Federal a 
partir de exigência da Lei da Mobilidade Urbana, Nº 
12.587/12. 

No próximo mandato, os municípios de pequeno 
porte devem entender que as questões de mobilida-
de urbana surgem como um novo desafio às políti-
cas ambientais e urbanas. Nesse sentido, por ser um 
passo importante para o desenvolvimento urbano, 
os governantes devem trabalhar as novas políticas, 
elevando debates a respeito da importância de agir 
com responsabilidade. 

Isso deve representar um problema imediato 
para as pequenas cidades, uma vez que grande parte 
delas não possui infraestrutura ou acúmulo técnico 
exigidos para elaboração dos planos. 

No cenário de desenvolvimento social e econô-
mico de Goiás, com o crescimento das taxas 

de urbanização, as limitações das políticas 
públicas de transporte coletivo e a retoma-
da do crescimento econômico têm impli-

cado num aumento expressivo da motorização in-
dividual (automóveis e motocicletas), bem como da 
frota de veículos dedicados ao transporte de cargas, 
que deve ser uma preocupação dos gestores.

Por esse motivo, a necessidade de aplicar polí-
ticas que visem criar a cultura da sustentabilidade, 
cruzando com o meio urbano nas populações de to-
das as faixas sociais e, principalmente, nas camadas 
mais baixas da sociedade, as ações promovidas pe-
los gestores públicos é fundamentalmente centrada 
no planejamento.

Vem, então, o desenvolvimento de programas e 
serviços que visem melhorar a qualidade de vida 
da população e produção do espaço urbano. Para os 
gestores de mobilidade urbana nas cidades brasilei-
ras este será, sempre, um desafio eminente. 

Por isso, é de fundamental importância garan-
tir uma melhor condição de vida para todos e a 
oportunidade de aprenderem que a utilização 
de meios sustentáveis de convivência com 
o meio ambiente em torno deles pode 
ser muito mais do que meramente “agir 
ecologicamente de forma correta”.

Alexsandro de Oliveira Fernandes
Assessor técnico de Saúde e Mobilidade Urbana 

GESTÃO REQUER EFICIÊNCIA, 
INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Os serviços de 
saúde pos-
suem impor-

tante papel social, 
sendo a principal 
responsabilidade dos 
municípios. Na me-
dida em que são res-
ponsáveis por atender 
as necessidades bási-
cas do ser humano, os 
processos de gestão 
requerem, em primei-
ro lugar, intervenção 
com ênfase na ques-
tão ambiental e sus-
tentabilidade urbana. 

Também prioritários, são os serviços de sanea-
mento ambiental, vigilância em saúde ambiental e 
do trabalhador, áreas ligadas aos programas de Saú-
de e que estão diretamente envolvidos com a Sus-
tentabilidade. Isto, não apenas levando às pessoas 
a cura de doenças, mas também promovendo saúde 
em seu sentido integral. 

Ao mesmo tempo, com os avanços de forma subs-
tantiva nos últimos anos, a gestão pública precisa 
entender e cumprir o seu papel de atender aqueles 
que acabam se tornando grandes consumidores de 
insumos como materiais, água e energia, e, na mes-
ma proporção, descartam grandes volumes de resí-
duos, produzidos durante anos se forem mal gerencia-
dos, pode causar podem causar grandes impactos ao 
meio ambiente, pois retornam à população em forma 
de doenças. Portanto, reconhecer os principais impac-
tos que as atividades das instituições de saúde podem 
causar e geri-las com responsabilidade é fundamental 
para seu sucesso.

A FGM defende também que, para uma boa ges-
tão, os hospitais devem buscar pessoas qualificadas. 
Porém, isso exige um custo elevado. Por esse motivo, 
a FGM ressalta que a gestão deve ter critérios de 
análise específico para cada local. 

Por exemplo, como o hospital se mantém para 
poder criar com propriedade estratégias eficientes. 
A sustentabilidade é o certificado de qualidade, sus-
tentabilidade é uma palavra que resume a eficiência 
e a eficácia da gestão de um hospital, quanto maio-
res as contradições, maiores serão as estratégias. De-
vem ser criadas metas, caminhos para um resultado 
satisfatório na gestão. 

Estratégias para uma nova abordagem de uma 
gestão mais participativa é criar mecanismo onde 
a população usuária do SUS tenha espaço para ex-
pressar questões relacionadas à gestão local. Levan-
tar contradições, pontuar melhoras, alternativas, e a 
partir daí criar alternativas que melhor enquadrem a 
gestão local. 
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O Brasil passa por grandes transformações políti-
cas, econômicas, sociais e culturais que refletem na 
educação e em todo o seu processo de ensino-apren-
dizagem. Entretanto, por mais que a escola seja afe-
tada em sua estrutura organizacional, ela mantém-
-se como uma instituição necessária que tem como 
objetivo preparar os indivíduos para o exercício da 
democracia.

Na construção dessa escola necessária de direito 
de todos, mas que não contempla o todo, compete 
às esferas governamentais pensar numa gestão pla-
nejada de acordo com a realidade local, incluindo as 
questões essenciais, como uma gestão de qualidade; 
para a área onde o saber e o cuidado com o am-
biente sejam essenciais no contexto da formação de 
cidadãos conscientes de suas práticas.

O mundo vem, cada vez mais, surpreendendo com 
mudanças rápidas e intensas. Precisamos refletir 
uma pouco mais nas relações humanas acerca dos 
valores, visando sempre um mundo melhor. Preci-
samos satisfazer nossas necessidades, mas não po-
demos desconsiderar as necessidades das gerações 
futuras e, para que isso ocorra, se faz necessário polí-
ticas eficazes voltadas para a sustentabilidade.

EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO 
E SUSTENTABILIDADE... 

O QUE O FUTURO NOS RESERVA?

CULTURA, CONHECIMENTO, 
DIVERSÃO E SUSTENTABILIDADE

Educação Cultura
Karla Kellem de Lima

Assessora técnica de Educação e Cultura 

Embora pareça tarde, é sempre pos-
sível apostar no futuro. Hoje, diante de 
tantos estudos e pesquisas direcionados 
à educação e modelos de sucesso con-
cretizados por pessoas que acreditaram e 
fizeram a diferença, compete aos gestores 
educacionais descruzar os braços e par-
tir para a “luta” a fim de sustentar numa 
visão crítico-reflexiva o patrimônio edu-
cacional. Para tal, será necessário gritar e 
promover na educação, dirigida pela ética 
à conquista de novos direitos, professores 
atualizados, espaço físico adequado, ma-
terial didático suficiente, bibliotecas ati-
vas e salários compatíveis.

Só assim, o mínimo de ética na edu-
cação será alcançado, preparando os 
indivíduos para viver as leis de causa 
e efeito dentro de uma cultura contex-

tualizada na ética moral, social, política, religiosa e 
educacional. Cabe ao gestor educacional a responsa-
bilidade de exercer militância política no triplo movi-
mento destacado por Shön (1990), que discorre sobre 
a reflexão na ação, da reflexão sobre a ação e da re-
flexão sobre a reflexão na ação.

Essa formação será capaz de configurar o sujeito 
e os cenários que se deseja construir para a futu-
ra geração, em função do desenvolvimento de uma 
nova racionalidade sustentável. Tal formação poderá 
proporcionar ao ser humano postura capaz de en-
frentar os desafios impostos pelo desenvolvimento 
dominante a partir da estruturação de um novo esti-
lo harmônico entre a sociedade e a natureza.

É preciso caminhar rumo à transformação. E essa 
caminhada possibilitará construir uma equipe eficaz 
com uma gestão focada em um bom planejamento 
capaz de criar e ampliar espaços de participação nas 
“tomadas de decisões” dos problemas sócio educa-
cionais, políticos e ambientais.

Desta forma, pode-se dizer que, ao mesmo tempo, 
o ser humano deverá ter condições para superar a 
racionalidade consumista que originou as crises am-
biental e social, tão preocupantes nos dias de hoje.

Embora pareça tarde, é sempre possível apostar no 
futuro. Hoje, diante de tantos estudos e pesquisas 
direcionados à educação e modelos de sucesso 

concretizados por pessoas que acreditaram e fizeram a 
diferença, compete aos gestores educacionais descruzar 
os braços e partir para a “luta” a fim de sustentar numa 
visão crítico-reflexiva o patrimônio educacional. Para tal, 
será necessário gritar e promover na educação, dirigi-
da pela ética à conquista de novos direitos, professores 
atualizados, espaço físico adequado, material didático 
suficiente, bibliotecas ativas e salários compatíveis.

Só assim, o mínimo de ética na educação será 
alcançado, preparando os indivíduos para viver as 
leis de causa e efeito dentro de uma cultura contex-
tualizada na ética moral, social, política, religiosa e 
educacional. Cabe ao gestor educacional a respon-
sabilidade de exercer militância política no triplo 
movimento destacado por Shön (1990), que discorre 
sobre a reflexão na ação, da reflexão sobre a ação e 
da reflexão sobre a reflexão na ação.

Essa formação será capaz de configurar o sujeito 
e os cenários que se deseja construir para a futu-
ra geração, em função do desenvolvimento de uma 
nova racionalidade sustentável. Tal formação poderá 
proporcionar ao ser humano postura capaz de en-
frentar os desafios impostos pelo desenvolvimento 
dominante a partir da estruturação de um novo esti-
lo harmônico entre a sociedade e a natureza.

É preciso caminhar rumo à transformação. E essa 
caminhada possibilitará construir uma equipe eficaz 
com uma gestão focada em um bom planejamento 
capaz de criar e ampliar espaços de participação nas 
“tomadas de decisões” dos problemas sócio educa-
cionais, políticos e ambientais.

Desta forma, pode-se dizer que, ao mesmo tempo, 
o ser humano deverá ter condições para superar a 
racionalidade consumista que originou as crises am-
biental e social, tão preocupantes nos dias de hoje.
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Desenvolvimento Social

A MUNICIPALIZAÇÃO DO 
CADASTRO ÚNICO

FICA 2016: 
SUSTENTABILIDADE E CERRADO

O Festival Internacional de Cinema e Vídeo 
Ambiental (Fica), que acontece na Cidade de 
Goiás, berço cultural do Estado, adquiriu so-

lidez e independência, marcando-se como um dos 
mais importantes acontecimentos cinematográficos 
mundiais. Desde a primeira edição, o festival tem 
descrito uma trajetória de crescimento e consolida-
ção. Uma das causas dessa ascensão é o fato de pos-
suir a maior premiação da América Latina no gênero.

O FICA deste ano discutiu a questão da Preserva-
ção Ambiental e a Produção de Alimentos no Bioma 
Cerrado. O fórum ambiental traz o tema: O Caminho 
para um Futuro Sustentável: Governança Territorial, 
Proteção Ambiental e Segurança Alimentar.

O festival, que segue a temática ambientalista, 
é palco de vários debates e discussões a respeito 
de como melhorar a condição de vida no Planeta 
e sobre a sua própria preservação. Porém, o projeto 
não se limita apenas à exibição de filmes. Desde a 
primeira edição, são oferecidos minicursos, cursos e 
debates aos participantes. O festival também possui 
uma programação multicultural paralela, colocando 
em cena espetáculos que valorizam a criação musi-
cal, o teatro, a dança e a literatura.

Para esse debate, especialistas da área se reuni-
ram na Cidade de Goiás, como o doutor Paul West, di-
retor da Global Landscape Iniciative, Tasso Azevedo, 
do Observatório do Clima, deputado Daniel Vilela, 
presidente da Comissão Mista do Congresso Nacio-
nal de Mudanças Climáticas, Pedro Arraes, presiden-
te da Emater de Goiás e diversos outros nomes que 
buscam soluções e caminhos.

TURISMO
Milana Vieira Martins

Assessora técnica de Desenvolvimento Social e Turismo

O Cadastro Único para Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico) é um instrumento de 
coleta de dados que tem como objetivo iden-

tificar todas as famílias de baixa renda em um único 
cadastro, permitindo que o governo conheça melhor a 
realidade socioeconômica da população. Nesse senti-
do, os estados, municípios e o Distrito Federal podem 
utilizá-lo para conhecer melhor as demandas sociais 
e selecionar os beneficiários dos programas ofertados.

A gestão do Cadastro Único desempenha papel 
primordial no município, sendo uma importante fer-
ramenta para a articulação da rede de promoção e 
proteção social. É também um mecanismo funda-
mental para a integração das iniciativas de diversas 
áreas que trabalham a inclusão social.

O CadÚnico não é um sistema exclusivo da Políti-
ca de Assistência Social, sendo porta de entrada para 
diversos programas sociais, sendo obrigatório para a 
concessão de outros benefícios, tais como:

• Programa Bolsa Família
• Tarifa Social de Energia Elétrica
• Brasil Alfabetizado
• Programa de Erradicação de Trabalho Infantil

• Carteira do Idoso
• Cisternas
• Projovem Adolescente
• Minha Casa Minha Vida
• Isenção de taxa para concursos públicos 
• Programa Passe Livre
• Telefone Popular
• Aposentadoria para Pessoa de Baixa Renda
• Programa Bolsa Verde
• Programa Mais Educação
• Ação Brasil Carinhoso
• Água para Todos
• Programa Bolsa Estiagem
• Programa de Fomento às Atividades Produtivas
   Rurais
• Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
   Emprego

O Cadastro Único é muito mais do que um ban-
co de informações sobre famílias de baixa renda. 
Ele abrange procedimentos, tecnologias e sistemas 
eletrônicos. Assim, é importante que os agentes mu-
nicipais otimizem as informações fornecidas pelo 
cadastro e utilizem a favor da gestão das políticas 
públicas sociais municipais.

Uma das novidades desse ano foi a presença de Da-
niel Jobim, neto de Tom Jobim, que realizou um concerto 
especial com suas canções e de seu avô sobre a natu-
reza.

A Cidade de Goiás recebe o projeto Fica na Co-
munidade, que esse ano desenvolveu o Se Liga no 
FICA. O projeto vem realizando oficinas de produção 
audiovisual em onze escolas públicas do Estado de 
Goiás e o resultado dessa ação foi a realização da 
Mostra Competitiva de Vídeos Escolares dentro da 
programação do 18º Fica.

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 
(Seduce) estará realizando o primeiro Concurso de 
Produção de Texto do Festival, com o tema: O que 
fica do FICA? Alunos da rede estadual de educação  
participaram do festival, e depois, produziram textos 
sobre suas impressões e vivências.

O FICA é promovido pela Seduce foi realizado nos 
dias 16 a 21 de agosto. Toda a programação é gra-
tuita, com mostras de cinema, fóruns, oficinas, cursos 
e shows.
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Meio Ambiente

O DESAFIO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL SUSTENTÁVEL

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL GERA 
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Desenvolvimento RuralRanna Paula Alves Martins
Assessora técnica de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural

O atual modelo de desenvolvimento rural e 
agrícola do Brasil está passando por uma 
transição. O grande desafio é superar a di-

cotomia entre produção e proteção ambiental, por 
meio da integração dos objetivos e instrumentos 
das políticas ambientais e agrícolas dentro do marco 
geral do desenvolvimento sustentável.

Fazer a transição para o desenvolvimento rural 
sustentável depende da motivação e construção de 
consensos, mediados por uma relação democrática 
e com diálogo entre a política ambiental e as po-
pulações rurais. A transição para a sustentabilidade 
do rural é entendida e conduzida como parte es-
truturante do projeto de desenvolvimento nacional 
em curso, cujo objetivo central é assegurar o cresci-
mento econômico com redução das desigualdades 
sociais, da pobreza e da fome, com conservação dos 
recursos naturais e da capacidade produtiva dos 
ecossistemas.

O desafio é duplo: por um lado, reverter o estágio 
atual de degradação dos ecossistemas provocada 
pela agropecuária, e, por outro, mas ao mesmo tem-
po, promover, difundir e consolidar formas e estilos 
do sistema produtivo agrosilvopastoril e desenvolvi-
mento rural praticados em bases sustentáveis.

O objetivo do desenvolvimento rural susten-
tável é incentivar o uso adequado da terra e dos 
recursos naturais, seja nas áreas de agricultura 

familiar, assentamentos da reforma agrária, Terras 
Indígenas ou Comunidades Extrativistas, nas Áreas 
Susceptíveis à Desertificação (ASD) e nas áreas de 
produção agropecuária de tipo patronal/empresa-
rial de grande escala. 

A implementação de sistemas agrícolas sustentá-
veis depende de mudanças profundas do paradigma 
de desenvolvimento vigente na sociedade contem-
porânea, ou seja, entre outros aspectos, na elabora-
ção de estratégias que sejam fundamentadas nos 
eixos local e regional.

O desenvolvimento rural sustentável depende, 
porém, fundamentalmente, de decisões políticas que 
procurem internalizar, no sistema econômico, os da-
nos à natureza provocados pela atividade humana 
inadequada. E que, ao mesmo tempo, por meio do 
uso de instrumentos de política agrícola e ambien-
tal, seja estimulada a adoção, pelos agricultores, de 
modelos agroecológicos de produção, com destaque 
aos que utilizam estrutura de trabalho familiar.

Em suma, entende-se que esse encaminha-
mento somente será possível com uma firmeza de 
propósitos da ação do poder público (duradoura e 
integrada em seus diferentes níveis), associada ao 
envolvimento efetivo da sociedade na construção 
de soluções, especialmente em nível local, para os 
problemas ambientais provocados pela agricultura 
convencional.

Diferente do que muitos pensam, a sustentabili-
dade não se trata de um entrave ao desenvolvimen-
to ou uma dificuldade, mas se apresenta como um 
desenvolvimento racional, pautado no que é ecolo-
gicamente correto, economicamente viável, social-
mente justo e culturalmente diverso.

Portanto, ser sustentável é crescer sem sacrificar 
o que é necessário para continuar desenvolvendo. 
É buscar soluções inteligentes para problemas que 
podem ser evitados, ou mitigá-los. É ensinar que a 
prevenção é melhor do que remediação. É reciclar, 
reutilizar, economizar, reduzir os recursos naturais 
de forma que nosso consumismo não os extingue, 
de forma que não falte, como foi o proposto pelo 
Relatório Brundtland: “Desenvolvimento Sustentá-
vel é aquele que satisfaz as necessidades presentes, 
sem comprometer a capacidade das gerações futu-
ras de suprir suas próprias necessidades”.

Diante disso, espera-se que o uso de instrumen-
tos econômicos, juntamente com os instrumentos 
de comando e controle, permitirá que a gestão am-
biental saia de ações mitigadoras ou reparadoras 
das perdas ambientais para atuar de forma preven-
tiva e indutora de usos compatíveis com a preserva-
ção, podendo também gerar receitas para a imple-
mentação de atividades sustentáveis.

Dentro da estrutura regulatória do 
Brasil, um instrumento que vem ga-
nhando importância é o ICMS Ecológi-
co, o qual é um instrumento econômi-
co de compensação fiscal que atende 
a vários requisitos de um instrumento 
de política ambiental. E tem a quali-
dade de ser facilmente implementado, 
pois é perfeitamente adaptado à nossa 
estrutura institucional e legal, sem au-
mentar a carga tributária. 

Entretanto, ele apresenta alguns 
problemas sobre a sua efetividade no 
longo prazo, o que lhe confere um sta-
tus de mecanismo transitório de incen-
tivo e proteção, além de sua vinculação 
à questão da “vontade política”.

As experiências do ICMS Ecológico implantadas 
no Brasil indicam que ele é positivo para muitos 
municípios que estão em regiões onde predominam 
áreas protegidas e que, por isso, possuem restrições 
para as atividades econômicas. Esses recursos fa-
zem um papel compensatório e participam signifi-
cativamente na receita local, sendo fonte importan-
te de recursos para a economia municipal.

Além do papel compensatório, a aplicação desse 
instrumento, com a finalidade de estimular a con-
servação e uso sustentável de recursos ambientais, 
tem sido uma experiência promissora. O ICMS Eco-
lógico, agregando valor econômico a atividades de 
proteção ambiental, tem contribuído para ampliar 
as iniciativas dos municípios na conservação de 
espaços naturais e no saneamento ambiental, bem 
como para desenvolver e articular a gestão am-
biental municipal e estadual.

Embora o ICMS Ecológico seja um instrumen-
to interessante, não se deve pensar que ele resol-
verá todos os problemas ambientais. Ele deve ser 
entendido como mais um instrumento a ser utili-
zado e que contribuirá para a melhoria do quadro 
ambiental geral e, desta forma, para a melhoria na 
qualidade de vida dos moradores dos municípios 
beneficiados.

Fo
to

: P
ix

ab
ay

Fo
to

: P
ix

ab
ay



22 23FORÇA MUNICIPAL      SETEMBRO/NOVEMBRO • 2016 SETEMBRO/NOVEMBRO • 2016      FORÇA MUNICIPAL

Economia

Nos municípios, as finanças apresentam um 
agrupamento de receitas basicamente estru-
turadas entre receitas próprias e transferên-

cias da União e Estados, fazendo com que os mu-
nicípios, em sua grande maioria, sejam ainda mais 
dependentes dos repasses constitucionais. Essa si-
tuação inibe investimentos das gestões locais em 
suas próprias estruturas de arrecadação e aumen-
tando a fragilidade dos municípios, principalmente 
no atual cenário de crise política e econômica.

Diante da realidade apresentada pelas atuais es-
truturas de receitas dos municípios, é importante que 
se desenvolvam ações consistentes focadas no forta-
lecimento das receitas próprias, a exemplo da arreca-
dação do IPTU, ISS e mais recentemente a cobrança 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). 

Assim, é necessário investir na formação de equi-
pes qualificadas para atuação na arrecadação e em 
tecnologias para fiscalização e atendimento ao con-
tribuinte, recadastramento de unidades imobiliárias 
e a formalização de convênio com o poder judiciário 

FAVORECIMENTO DE UMA 
ECONOMIA LOCAL

 DINÂMICA E SUSTENTÁVEL
para atuação na redução da dívida ativa.

No caso do ITR, uma receita de apuração anual 
tem como fato gerador a propriedade, o domínio 
útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado 
fora da zona urbana do município. O ITR é repassa-
do pela União aos municípios, 50% do total arreca-
dado, relativamente aos imóveis rurais situados em 
seu território. Mas, a partir de 2008, com a assinatura 
do convênio junto à Receita Federal, os municípios 
recebem 100% do total do imposto arrecadado rela-
tivo a esses imóveis.

Os municípios ficam possibilitados de fazer cobran-
ça e fiscalizar dentro da forma da lei, desde que não 
implique redução do imposto ou qualquer outra forma 
de renúncia fiscal. É importante os gestores ficarem 
atentos, pois, com o convênio assinado, os municípios 
se responsabilizam por exercer as atribuições de fisca-
lização através da nomeação de um servidor com com-
petência legal para fazer os lançamentos dos créditos 
tributários no site da Receita Federal do Brasil.

O município que assinar o convênio com a Re-
ceita Federal do Brasil (RFB) passa-
rá a receber 100% da arrecadação 
do imposto a partir do primeiro dia 
útil do segundo mês subsequente 
ao da celebração do convênio. Vale 
ressaltar que a celebração do con-
vênio não prejudica a competência 
supletiva da Receita de fiscalizar e, 
inclusive, lançar créditos tributários 
e de cobrança do ITR. 

É importância destacar que os 
municípios conveniados têm obriga-
ção de informar o Valor da Terra Nua 
(VTN) e, quando essa obrigação não 
é feita, fica o município penalizado 
em não receber de forma integral seu 
ITR, configurando-se como renúncia 
de receita.

Leandro Ilidio da Silva
Assessor técnico de Economia e Finanças 
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A sustentabilidade vem ganhando cada vez mais 
espaço nos tempos atuais, não por modismo, 
mas sim por necessidade. Nossa sociedade se vê 

compelida a lidar eficientemente com recursos que 
nos são preciosos e finitos, sob risco de enfrentarmos 
sérias crises futuras nas mais diversas áreas como 
meio-ambiente, economia, política e relações sociais. 

As regiões urbanas e rurais, cada uma à sua ma-
neira, devem se tornar sustentáveis, inclusive como 
forma de garantir os direitos fundamentais de seus 
cidadãos. Torna-se forçoso pensar em fontes reno-
váveis de energia, bem como na viabilização de 
“negócios verdes”. Nesse sentido, a participação dos 
governos é essencial. É dever da administração pú-
blica estimular e induzir novas formas de produção 
que gerem economia e que causem o menor impacto 
possível ao meio-ambiente. O meio jurídico desperta 
então, para essas e outras questões.

A contratação pública com o setor privado torna-se, 
então, mecanismo importantíssimo na promoção dos 
ideais sustentáveis. Com efeito, a consideração de cri-
térios de sustentabilidade nos procedimentos de con-
tratação pública é uma obrigação imposta ao Poder 
Público, assim preconizado pelo art. 3º, caput, da Lei de 
Licitações (Lei nº 8.666/93) e, num sentido mais amplo, 
até mesmo pelo art. 225 da Constituição da República. 

Assim, pensar juridicamente em desenvolvimento 
sustentável como um dos princípios que norteiam 

a licitação  é agregar ao clássico tripé da sustenta-
bilidade – ambiental, social e econômica – os fun-
damentos e princípios da República Federativa do 
Brasil constantes em seus artigos 1º e 3º: cidada-
nia, dignidade da pessoa humana, valores sociais do 
trabalho, construção de uma sociedade livre, justa 
e solidária, erradicação da pobreza, com redução 
das desigualdades sociais e regionais, promoção do 
bem-estar de todos, juntamente com o constitucio-
nal dever estatal de preservar o meio ambiente (ar-
tigo 225, CF/88). 

Todo esse arcabouço jurídico exige um desenvol-
vimento que vá muito além dos aspectos econômi-
cos e que, nas palavras do Prof. Amartya Sen, prêmio 
Nobel de Economia, possibilite o fortalecimento das 
liberdades substantivas de todo ser humano. Sendo 
assim, realizar contratações sustentáveis não é fa-
culdade, mas dever inevitável e inadiável do Estado. 

Nesse sentido, a Advocacia-Geral da União, atra-
vés de sua Consultoria-Geral, elaborou neste ano a 
1ª edição do Guia Nacional de Licitações Sustentá-
veis1 (GNLS), com o objetivo de oferecer segurança 
jurídica aos gestores públicos no que diz respeito às 
contratações públicas que consideram os aspectos 
socioambientais dos bens, serviços e obras a serem 
contratados pela Administração Pública.

Esperamos que a referida cartilha seja o ponta-
pé inicial para a mudança de paradigma nas licita-
ções governamentais, inaugurando uma nova era de 

maior eficiência e responsabilidade socioam-
biental na gestão dos recursos públicos em 
prol da coletividade.

Jurídico 
Táric Calil

Assessor técnico Jurídico

SUSTENTABILIDADE E SEU 
ENQUADRAMENTO 

JURÍDICO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Governo DigitalDiego Santana Santos
Assessor Técnico do Governo Digital
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INFORMATIZAÇÃO COM 
SUSTENTABILIDADE

Com as novas demandas de agilidade e a preocu-
pação com tecnologias sustentáveis, podemos dizer 
que um dos grandes exemplos de governo eletrô-
nico é o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 
desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal. O SEI 
tem como finalidade aumentar a eficiência admi-
nistrativa, com um sistema eletrônico de gestão de 
processos e documentos. Ele consegue aumentar a 
agilidade e eficácia, fazendo os trâmites por meio di-
gital, evitando o uso de papel.  

O SEI foi selecionado como solução de processos 
eletrônico no projeto Processo Eletrônico Nacional 
(PEN). Sob a coordenação do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, o PEN integra diferentes 
esforços com o objetivo de melhorar os processos e 
ganhos de agilidade, produtividade e transparência. 

Com este pensamento, o SEI foi elaborado com 
o objetivo de criar uma forma de tratar a produção 
e a utilização de informações, aumentando desta 
forma a produtividade e a velocidade na tramitação 
dos processos, elevando o padrão de segurança e 
a confiabilidade dos dados, facilitando desta forma 
o acesso às informações das áreas administrativas, 
reduzindo, ao mesmo tempo, os gastos com papel, 
impressões e os custos de armazenamento de do-
cumentos.   

Com estas informações, podemos listar as princi-
pais características e facilidades do SEI, sendo eles:

Portabilidade: Permite ser acessado através da 
internet e tem compatibilidade com os principais 
navegadores.  

Acesso Remoto: Possibilita o acesso do funcioná-
rio à distância, permitindo o trabalho e o acesso às 

informações, mesmo quando estiver em viagens ou 
foda da sede.

Acesso de usuários externos: Permite o acesso 
dos usuários para saber o teor e o andamento de 
processos e permite assinar os mesmos de forma 
online.

Controle de nível de acesso: Com ele, podemos 
garantir o nível de segurança para os processos, per-
mitindo somente as pessoas que podem utilizar da-
dos sigilosos. 

Tramitação em múltiplas unidades: Promove 
novo conceito de processo eletrônico, eliminando o 
excesso do uso de papel, possibilitando economia. 
Isso permite que todas as partes envolvidas obser-
vem o processo e opinem sobre ele sem a espera do 
trânsito legal que o processo levaria com o papel.

Funcionalidades específicas: Controle de prazos, 
ouvidoria, estatísticas da unidade, tempo do proces-
so, base de conhecimento, pesquisa em todo teor, 
acompanhamento especial, inspeção administrativa, 
modelos de documentos, textos padrão, sobresta-
mento de processos, assinatura em bloco, organiza-
ção de processos também em bloco, acesso externo, 
entre outros;

Sistema intuitivo: Estruturado com boa navegabi-
lidade e usabilidade.

Desta forma, podemos concluir que o SEI é a for-
ma mais eficiente de melhorar o atendimento da 
população, agilizar os tramites dos processos e  de 
economizar com gastos com papel e translado de 
documento, além do estoque, que, de maneira vir-
tual, não necessita de espaço físico. 
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Planejamento Municipal: Agentes Municipais

FGM E CNM REALIZAM CURSO DE 
FORMAÇÃO DE AGENTES MUNICIPALISTAS

Germano Araujo Coelho
Assessor técnico de Planejamento Municipal

Com o objetivo de qualificar os profissionais 
que são os elos de ligação entre as entida-
des municipalistas e as prefeituras, a Fede-

ração Goiana de Municípios (FGM) e a Confede-
ração Nacional de Municípios (CNM), realizaram 
em Goiânia, no mês de junho, o primeiro Curso de 
Formação de Agentes Municipalistas.

Na abertura, o presidente da FGM, Divino Ale-
xandre da Silva, destacou a importância da qua-
lificação e o aprofundamento da relação entre os 
gestores municipais e as entidades municipalistas. 

“A Confederação tem trabalhado muito bem 
com os municípios brasileiros, inclusive com os 
goianos. A Rede Municipalista, acima de tudo, é um 
importante passo para que o agente conheça os 
trâmites de projetos no Congresso Nacional”, ex-
plicou Divino. De acordo com dados da CNM, mais 
de 320 pautas de interesse municipalista estão 
em tramitação no Senado e na Câmara dos Depu-
tados.

Para o consultor da CNM e instrutor do curso 
Maurício Junqueira Zanin, a formação dos agen-
tes conta com atividades teórico-práticas. “Vamos 

qualificar os agentes municipalistas no Brasil in-
teiro através de 10 cursos para formar os quadros 
técnicos para que tenham acesso às informações 
sobre a estrutura dos municípios”, ressaltou Mau-
rício, que, na ocasião, pontuou que os agentes irão 
participar do curso presencial com 16 horas, mas 
também receberão capacitações à distância.

Os cursos contam com uma programação que 
envolve a apresentação da Rede Municipalista e 
dos objetivos e ferramentas da iniciativa. Além 
disso, o treinamento apresenta estudos técnicos 
sobre a realidade dos municípios goianos e exer-
cícios de capacitação dos agentes.

O CURSO
O Curso de Formação de Agentes Municipa-

listas tem duração de 16h, em dois dias, e conta 
com uma metodologia diferenciada, com ativi-
dades teórico-práticas. Até o momento, além de 
Goiânia, a capacitação foi realizada em Fortale-
za e Recife. No mês de junho, Brasília recebeu o 

curso-piloto de Agentes Municipalistas.

INFORMAÇÃO
E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LOCAL

Grande parte dos problemas ambientais urbanos 
estão vinculados ao crescimento desordenado 
das cidades. Como consequência, aumentam-

-se os déficits habitacionais e de saneamento bá-
sico, empurrando a população de baixa renda para 
regiões cada vez mais distantes do centro, muitas 
vezes, em áreas de risco ambiental. A gestão parti-
cipativa de instrumentos de planejamento como o 
plano diretor e o plano de bacias hidrográficas pode 
ser uma solução para as questões ambientais.

O Ipea divulgou este ano um relatório com os desafios 
e diretrizes ambientais urbanos brasileiros para a Confe-
rência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvi-
mento Urbano Sustentável, a Habitat III, a ser realizada no 
Equador. Entre estes desafios estão: solucionar os proble-
mas referentes as ocupações em áreas de risco ambiental; 
tornar a coleta e o tratamento de esgoto urbano universais; 
ampliar a gestão de resíduos sólidos de maneira adequada; 
e executar sistemas de drenagem urbana completos. 

Às gestões locais, principalmente dos pequenos e 
médios municípios, falta uma base de dados que dê 
suporte às políticas públicas do lugar. Como alter-
nativa para suprir essa demanda, o município pode 
desenvolver bases cartográficas digitalizadas e um 
Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

A base de dados e o sistema são 
fundamentais para os gestores no 
desenvolvimento, implantação e 
controle de políticas públicas am-
bientais no território urbano e ru-
ral. O sistema é composto por um 
número de mapas sobrepostos, 
oferecendo interoperabilidade es-
pacial das informações. 

Dessa forma, é possível relacio-
nar informações como ocupações de 
risco ambiental, infraestrutura urba-
na, unidades de preservação, vazios 
urbanos, áreas verdes, produção eco-
nômica e geração de resíduos, que 
integrarão os planos diretores e aos 
planos de bacias hidrográficas.

Além de trazer benefícios para 
a gestão ambiental, o SIG pode ser 
utilizado no desenvolvimento do 
Cadastro Técnico Multifinalitário 

Municipal, que é capaz de aprimorar a política fiscal 
do município. O cadastro identifica os imóveis e seus 
proprietários, garantindo a fiscalização e controle do 
recolhimento do IPTU e das contribuições de melhoria.

Na Pesquisa de Informações Básicas Municipais 
(Munic), realizada pelo IBGE em 2015, o Instituto di-
vulgou dados sobre a gestão ambiental nos municí-
pios brasileiros. No Estado de Goiás, dos 246 muni-
cípios, 23% possuem base cartográfica digitalizada e 
apenas 6,5% possuem um SIG.

O SIG é pouco utilizado em pequenos municípios 
devido ao alto custo de sua gestão. Porém, existem 
possibilidades de implantação desses sistemas que 
reduzem os gastos municipais. Duas alternativas são 
a utilização de softwares livres para gerenciamento 
do SIG ou consórcios públicos para realizar assistên-
cia técnica na área de desenvolvimento e gestão dos 
cadastros regionalmente.

Enfim, a tecnologia e a gestão compartilhada re-
gionalizada podem oferecer alternativas aos gesto-
res para superar a escassez financeira e as limitações 
administrativas impostas aos municípios. Mesmo ha-
vendo poucas gestões no Estado com SIGs implan-
tados, eles podem ser um caminho para qualificar a 
gestão urbana e ambiental local.

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o 

H
ab

ita
t I

II

Fo
to

: L
ui

z F
er

na
nd

o 
Ro

dr
ig

ue
s



28 29FORÇA MUNICIPAL      SETEMBRO/NOVEMBRO • 2016 SETEMBRO/NOVEMBRO • 2016      FORÇA MUNICIPAL

ECONOMIA SUSTENTÁVEL 
COMO ALTERNATIVA À DEPENDÊNCIA DE REPASSES

A aposta em desenvolvimento sustentável já 
tem feito alguns bons exemplos em Goiás. 
Em Cristalina, por exemplo, o incentivo na 

área turística de cristais e na agricultura sustentá-
vel contribuiu para que o município superasse al-
gumas adversidades no momento de crise política 
e econômica que o País enfrenta. Quando o clima 
não favorece, sistemas de irrigação são acionados 
e garantem a produção o ano inteiro, gerando em-
pregos e o crescimento do município. Já o turismo 
também atrai pessoas que passam pela cidade em 
direção a Brasília.

De acordo com dados do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Caged) de junho, Cris-
talina foi a segunda cidade que mais gerou empre-

Economia + Sustentabilidade

gos no Brasil, com 4.096 vagas. Segundo o prefeito 
Luiz Carlos Attié, o investimento na economia sus-
tentável é um dos fatores que contribuíram para 
que Cristalina ficasse alheia à crise. “Sem dúvidas 
que o incentivo que demos às duas áreas (turismo 
e agricultura) foi um dos fatores que amenizaram a 
crise na cidade”, afirmou Attié.

Atualmente, o município conta com 2 mil empre-
gos diretos e outros 4 mil indiretos nos dois seto-
res. Os investimentos nas áreas de turismo e agri-
cultura também contribuíram para a modernização 
de hotéis e restaurantes na cidade,  para receber vi-
sitantes de diversas partes do País, principalmente 
das regiões Sul e Sudeste. Entretanto, Attié afirma 
que só conseguiu chegar a esses resultados depois 
da elaboração de um detalhado projeto. “Começa-
mos o projeto em 2009 e ele salvou Cristalina do 
olho da crise”, relatou.

A ideia de tempo para planejar uma economia 
sustentável também foi compartilhada pelo eco-
nomista Welington Rodrigues. Para ele, os gestores 
municipais devem criar uma nova agenda da eco-
nomia local a longo prazo para que possam dar 
frutos para os municípios. “Se o gestor deixar para 
iniciar o projeto no primeiro ano de mandato, já es-

O documento final da Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio 
+20 também propõe 17 Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS). Em Goiás, o município de 
Alto Paraíso tem a ambição de realizar uma série 
de ações em torno dessas metas, para se transfor-
mar em referência mundial no modelo de economia 
sustentável e inovação. 

Em nota publicada no site da prefeitura, o pre-
feito Álan Barbosa afirma que o objetivo é fazer 
com que a cidade seja mundialmente conhecida 
pelas belezas naturais e por ser referência global 
de sustentabilidade econômica, social e ambiental. 
Outros pontos que serão desenvolvidos pelo mu-
nicípio para alcançar tais metas são o incentivo 
ao uso e à produção de bens, o aproveitamento da 
energia solar e valorização dos programas de edu-
cação e saúde local.

O economista Welington Rodrigues concorda que 
o turismo, como abordado por Alto Paraíso, também 
é um caminho para o desenvolvimento sustentável, 
desde que o plano esteja articulado com os pro-
jetos dos governos estadual e federal. Para ele, os 
municípios devem procurar alternativas para cons-
truir um cenário para que não dependa exclusiva-

tará atrasado. O prefeito deve começar a pensar a 
partir deste ano porque os projetos só começam a 
dar resultados satisfatórios a partir do quinto ano”, 
orientou o economista.

Welington ainda pontua que boa parte dos can-
didatos que pretendem disputar a reeleição não 
possui um plano bem articulado e sustentado. 
“Muitos não são feitos de maneira técnica e com 
antecedência e acabam saindo às com carreiras”, 
alertou. Dessa maneira, a falta de planejamento e 
de diretrizes a longo prazo podem comprometer a 
qualidade da economia local.

METAS DE 

SUSTENTABILIDADE
Com o objetivo de contribuir com a implemen-

tação de instrumentos de planejamento e execução 
de políticas públicas, o Programa Cidades Sustentá-
veis publicou, em 2012, as metas de sustentabilida-
de para os municípios brasileiros. Entre os objeti-
vos destaca-se a “economia local, dinâmica, criativa 
e sustentável”, que tem visa apoiar e criar condições 
para uma que garanta o acesso ao emprego sem 
prejudicar o meio ambiente.
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Por Luiz Fernando Rodrigues

Exemplos em Goiás, 
Cristalina e Alto 
Paraíso buscam 

crescimento mesmo 
com momento de crise 

política e econômica
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Economia + Sustentabilidade

COMPRAR DAS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS MOVIMENTA A ECONOMIA LOCAL.
Com a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas implementada, o município 
estimula a inovação, capacitação, competitividade, distribuição de renda e a 
movimentação da economia local. O Sebrae acredita na força dos pequenos 
negócios no mercado de compras governamentais. Comprar das micro e 
pequenas empresas é um bom negócio. Procure o Sebrae do seu estado e saiba 
como participar dessa iniciativa. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios.

/sebrae @sebrae

mente dos repasses de outros entes da 
Federação. “Os Municípios devem bus-
car uma base econômica mais diver-
sificada, com investimentos em áreas 
de tecnologia da informação e medi-
camentos, por exemplo. Assim, podem 
desenvolver segmentos que suportem 
a economia local”, orientou.

RECEITAS 
PRÓPRIAS 

MUNICIPAIS
Além de inovar e procurar novas 

alternativas para superar o momento 
de dificuldades gerados pela crise, os 
gestores municipais devem aprimorar 
ainda mais o sistema de arrecadação das receitas próprias, como os Impostos sobre Ser-

viço (ISS), sobre a Propriedade Territorial e Predial 
(IPTU) e sobre Transmissão inter Vivos de Bens Imó-
veis (ITBI). Além disso, os municípios podem cobrar 
taxas como formas de custear serviços postos à dis-
posição do cidadão, como a taxa de coleta de lixo, 
de anúncio e publicidade, licenciamento de obras e 
alvará de licença e funcionamento.

De acordo com o assessor técnico da Federação 
Goiana de Municípios (FGM) para a área de Eco-
nomia, Leandro Ilidio, muitos gestores deixam de 
arrecadar algumas taxas, que comprometem direta-
mente a economia municipal. “É importante ressal-
tar que, se o prefeito deixar de arrecadar impostos, 
estará cometendo renúncia fiscal e poderá respon-
der por improbidade administrativa”, disse Leandro.

O economista também alerta para a cobrança do 
Imposto Territorial Rural (ITR), que tem como gera-
dor o domínio útil ou a posse de imóvel por natu-
reza, localizado fora da zona urbana. “Os municípios 
podem fazer a cobrança e fiscalizar dentro da forma 
da lei, desde que não implique redução do imposto 
ou qualquer outra forma de renúncia fiscal”, disse 
Leandro. Ele também afirma que é importante os 
gestores ficarem atentos com a cobrança. “Com o 
convênio assinado com a Receita Federal, os mu-
nicípios se responsabilizam por exercer as atribui-
ções de fiscalização a de lançamento de créditos 
tributários e de cobrança do ITR”, concluiu.
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Foto: Divulgação prefeitura de Alto Paraíso

Turismo é um dos caminhos para a sustentabilidade utilizado em Alto Paraíso

Luiz Carlos Attié: Planejamento com antecedência 
gerou bons resultados para o município
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PAULO DE 
SIQUEIRA GARCIA

Entrevistas

Natural de Goiânia, 
o atual prefeito da 

capital é médico 
neurocirurgião, 

formado pela 
Universidade Federal 

de Goiás (UFG).

Foi eleito vice-prefeito de Goiânia no dia 5 de ou-
tubro de 2008, assumindo em abril de 2010 a 
chefia executiva municipal. Em 2012 foi reelei-

to em primeiro turno para administrar Goiânia pelo 
quadriênio 2013/2016.

Ao longo de sua carreira, exerceu as seguintes 
atividades profissionais: foi secretário da Academia 
Brasileira de Neurocirurgia e membro do Conselho 
Regional de Medicina de Goiás (CRM-GO). Na UFG, 
foi presidente do colegiado do curso de medicina; 
integrante da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação, 
da Câmara de Planejamento, do Conselho Coordena-
dor de Ensino e Pesquisa; coordenador de internato; 
e professor de Neurocirurgia na Faculdade de Me-
dicina. Como diretor-presidente da Unimed Goiânia, 
por dois mandatos, e dirigente no Sistema Nacional 
Unimed, Paulo Garcia contribuiu de forma decisiva 
para o fortalecimento do Cooperativismo de Traba-
lho como opção eficaz de geração de trabalho, renda 
e promoção de justiça social.

Defensor da sustentabilidade, Paulo Garcia foi o pri-
meiro prefeito a iniciar projetos estruturantes de mo-
bilidade em Goiânia, como o BRT Norte-Sul — o maior 
investimento de mobilidade urbana desde os traços 
elaborados pelo urbanista Attilio Corrêa Lima na déca-
da de 1930 —, os corredores preferenciais em vias arte-
riais da cidade e a implantação de sistemas ciloviários.

FM - Na sua opinião, quais os principais desafios 
da gestão municipal hoje?

R - Os municípios brasileiros passam por grandes 
dificuldades, que são proporcionais ao porte do mu-
nicípio. Ou seja, quanto maior o município, maiores 
são os problemas. Isso se deve ao fato de que existe 
um enorme desequilíbrio na relação entre os en-
tes federativos, em que as responsabilidades ficam 
com os municípios e as receitas se concentram nos 
governos estaduais e federal. Eu diria que o maior 
desafio para o prefeito é manter o equilíbrio fiscal 

das contas públicas e ao mesmo tempo realizar os 
investimentos necessários para atender às deman-
das da população. Faz-se necessário que se defina 
urgentemente um novo pacto federativo para que os 
municípios possam cumprir com a sua missão.

 FM – Por que da opção de “Cidade Sustentável”?

R - A sustentabilidade é um tema transversal na 
sociedade. A atividade humana na superfície terrestre 
acelerou-se de modo acentuado no século vinte, levan-
do à degradação do meio ambiente e ao esgotamento 
dos recursos naturais e colocando em risco a sobrevi-
vência do homem na Terra. Foi necessária uma tomada 
de consciência global para mudança de rumos. O mar-
co fundamental dessa mudança foi a Conferência Rio-
92 (ECO92).  Essa conferência foi simbólica no mundo 
todo, pois trouxe a discussão sobre ambiente para o 
dia a dia das pessoas. Reciclagem de lixo, poluição das 
cidades e desmatamento da Amazônia, incentivo à eco-
nomia de água são algumas atitudes comuns hoje que 
tiveram grande projeção nesta época. 

FM – Quais os principais legados da Rio-92?

R - Após a ECO92, muitos eventos e várias con-
ferências regionais, nacionais e internacionais acon-
teceram e o mundo tomou consciência sobre a ne-
cessidade de um novo modelo de desenvolvimento. 
Finalmente, em 2012 aconteceu a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 
a Rio+20, com a presença de quase todos os países 
do mundo para discutir as alternativas para crescer 
economicamente, tirar pessoas da pobreza e preser-
var o meio ambiente, tudo ao mesmo tempo. As ci-
dades são os locais privilegiados para esse tipo de 
discussão, bem como, para a implantação de novos 
modelos, pois é nelas que as pessoas vivem. E assim, 
alinhados que tudo o que estava ocorrendo no mun-
do, fizemos da sustentabilidade o tema central do 
nosso plano de governo na campanha eleitoral de 
2012. A população entendeu a nossa mensagem e o 
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resultado foi a vitória no primeiro turno. Hoje, muitos 
falam em sustentabilidade, mas nós trouxemos esse 
debate para a sociedade e implantamos medidas im-
portantes em nossa administração.

 FM - Olhando para traz e para frente, onde avan-
çou mais e onde precisa melhorar na cidade?

R - A nossa gestão conseguiu realizar um grande 
volume de obras e ações em todas as regiões da ci-
dade e em todas as áreas. No meio ambiente, nós te-
mos 34 parques na cidade. Destes, 30 por cento foram 
construídos na minha administração. Estamos implan-
tando o Programa Urbano Macambira Anicuns (PUA-
MA), que é o maior parque linear da América Latina. 
Estamos avançando com a construção de avenidas e 
equipamentos públicos para esporte e lazer. Serão be-
neficiados mais de 130 bairros da nossa capital. Isso 
é essencial para tornar Goiânia uma cidade sustentá-
vel. Na Saúde, construímos 33 unidades, reformamos 
e ampliamos outras 20. Na Educação, quase 40 Cmeis 
e escolas. Segurança Pública, só este ano investimos 
mais de R$ 10 milhões no aparelhamento e qualifica-
ção da Guarda Civil Metropolitana. Estamos fazendo 
o maior investimento em mobilidade urbana de Goiâ-
nia, com a construção do BRT, corredores exclusivos 
de ônibus, ciclovias, ciclorrotas. Quero deixar 100km 
de ciclovias, o que era impensável até pouco tempo. 
Tudo isso, no período de maior crise econômica en-
frentada pelo País e pelos municípios. Realizamos 
todos os reajustes que os servidores públicos têm di-
reito e pagamos no mês trabalhado os salários dos 
funcionários. Portanto, acredito que fizemos muito.

FM - Onde a cidade precisa avançar?

R - As demandas da sociedade são praticamente 
infinitas e, cada vez que atingirmos um patamar de 

atendimento, as expectativas sobem um degrau. As-
sim, o poder público tem que estar sempre atento e 
se esforçando para suprir demandas cada vez mais 
qualificadas. Goiânia é referência em todas as áreas. 
Em função disso, sofremos uma sobrecarga em todos 
os setores. Na saúde, atendemos pacientes de 600 
municípios de grande parte do Brasil. Na Educação, 
uma parte significativa dos alunos mora na região 
metropolitana. E nós os recebemos com muito cari-
nho e respeito, mas seria importante que os municí-
pios investissem mais nesses setores. 

FM - Economia com sustentabilidade é possível?

R - Sem dúvida. O desenvolvimento econômico 
sustentável é hoje uma realidade no mundo todo. A 
humanidade tomou consciência de que não é mais 
possível manter um nível de consumo que coloca em 
risco a sua própria sobrevivência. Precisamos rever 
os nossos hábitos e adotar um estilo de vida mais 
saudável e menos devorador de recursos naturais.

FM - Temos uma crise político-institucional no 
País, quais as saídas?

R - Na minha opinião, a raiz da atual crise política 
é o modelo de financiamento das campanhas eleito-
rais, que levou a uma intensa promiscuidade entre o 
poder público e as empresas privadas. Esse modelo 
abre o caminho para uma corrupção desenfreada e 
possibilita a ação de agentes inescrupulosos. Tenho 
defendido uma ampla reforma política porque esse 
modelo já está ultrapassado. 

FM - Porque não investiu mais em comunicação?

R - O nosso orçamento em comunicação foi com-
patível com as receitas públicas do município. Ao con-

trário de outros governantes, a nossa gestão foi muito 
responsável com o uso do dinheiro público e procurou 
investir em obras e serviços para atender a população. 

FM - O senhor esteve na Itália a convite do Papa 
Francisco. Quais as lições?

R - O encontro com o Papa Francisco foi um dos 
momentos mais emocionantes da minha vida e refor-
çou a nossa opção pela sustentabilidade. Os demais 
prefeitos que compareceram ao encontro também fo-
ram tocados pelas palavras do Papa e voltaram para 
as suas respectivas cidades com novas ideias. A prin-
cipal lição foi a certeza de que devemos prosseguir 
no caminho do desenvolvimento sustentável centra-
do na melhoria da qualidade de vida das pessoas. E é 
isso que estamos fazendo em Goiânia. Avançamos em 
todas as áreas com foco em sustentabilidade. 

 FM - Recentemente, Prefeitura e Câmara lança-
ram o Sistema de Cota de Retribuição Socioambien-
tal. O que representa esta iniciativa conjunta?

R - A lei de cotas de retribuição socioambiental 
permite que organizações de qualquer natureza 
promovam, de forma voluntária, a compensação de 
seus prejuízos ambientais por meio da remuneração 
àqueles que mantêm florestas nativas. Com a sanção 
e aprovação dessa lei, Goiânia cria um modelo eficaz 
de combate às mudanças climáticas e à exaustão dos 
recursos naturais ao instituir uma política em nível 
local, mostrando liderança em relação às discussões 
apresentadas durante a COP21 em Paris e dando um 
grande exemplo para o mundo. 

 FM - Um tema debatido nestas eleições de 2016 
é a Região Metropolitana de Goiânia. Qual sua opi-
nião sobre o futuro da RMG?

R - Vivemos em um mundo globalizado e tudo o 
que acontece em um local pode ter consequências 
em outros. No caso das regiões metropolitanas, esse 
impacto é direto. Os 20 municípios da RMG são pra-
ticamente irmãos siameses e vivem em forte e dra-
mática interdependência. Existe intensa mobilidade 
de bens e pessoas entre as cidades e o planejamento 
deve levar em conta esse fato. Mobilidade urbana, 
saúde, educação, emprego, tudo está conectado en-
tre essas cidades. Faz-se necessário um plano dire-
tor estratégico para a RMG, que trate de toda essa 
complexidade. No momento, estamos elaborando 
o nosso Plano de Mobilidade, o qual tem como um 
de seus produtos uma nova pesquisa O/D (origem e 
destino). Ela vai nos mostrar como são os desloca-
mentos diários das pessoas com uma base amostral 
de moradores de todas as cidades da RMG.

 FM - Na sua opinião, qual deveria ser o tema cen-
tral destas eleições? E quais os desafios para o pró-
ximo gestor (a)?

R - Pesquisas recentes mostram que as maiores 
preocupações dos moradores de Goiânia são Segu-
rança, mobilidade urbana, Saúde e Educação. Penso 
que não podemos nos furtar de debater esses temas 
que estão na ordem do dia, mas devemos avançar 
e qualificar o debate para o modelo de desenvolvi-
mento sustentável e inclusivo, que coloque as pes-
soas no centro das políticas públicas. O objetivo é 
fazer de Goiânia cada vez mais uma cidade boa para 
se viver e criar os nossos filhos. Não podemos voltar 
ao passado. Goiânia deu saltos significativos na pre-
servação do meio ambiente, na mobilidade urbana e 
na qualidade de vida das pessoas. Temos que seguir 
com práticas novas, atualizadas, conectadas com o 
mundo moderno. Devemos nos preocupar com a vida 
e a paz dos nossos cidadãos e cidadãs. Avançamos 
muito e muito ainda pode ser feito. 

FM - Qual legado fica de seu trabalho?

R - Fizemos uma gestão inovadora e investimos 
muito em obras que fizeram uma Goiânia melhor em 
todas as áreas, como eu já disse. Mas penso que o 
meu maior legado são as intervenções urbanísticas 
pontuais e as ações de requalificação dos espaços 
públicos que estão devolvendo a cidade ao usufruto 
da comunidade. Hoje, você vê milhares de pessoas 
nos parques e nas ruas com suas bicicletas, numa 
integração fantástica. Despertamos essa consciência 
para integração e para o uso dos espaços públicos. 
Uma cidade só tem sentido quando as pessoas usu-
fruem em sua totalidade, com amor e carinho.
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ParceirosABRAÇO

PARCERIAS AJUDAM 
SUPERAR A CRISE
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Após 3 anos de luta, a Associação Brasileira de 
Radiodifusão Comunitária do Estado de Goiás 
(Abraço-GO), baseado em uma proposta da 

Agência Abraço, finalmente consegue fazer com que 
o Governo do Estado destine recursos públicos para 
as rádios comunitárias goianas. 

No Ministério das Comunicações, existe uma porta-
ria que permite o anúncio de publicidade de órgãos pú-
blicos nas rádios comunitárias. Porém, uma decisão da 
justiça, provocada pela Abert (Associação Brasileira de 
Emissoras de Rádio e TV) pediu a proibição desses anún-
cios. Por essa razão, a Abraço apresentou a proposta de 
anunciar nos sites, já que estes são livres e não precisam 
de permissão pública. O governo, então, aprovou o proje-
to e irá postar mídias nos sites das emissoras.

A Agência Abraço já está cadastrando as rádios do 
Estado interessadas em anúncios do governo. Até o 
momento, 133 emissoras estão cadastradas para pos-
tagens de mídias. “Estamos ainda em um processo 
inicial de inserção da mídia. Cada rádio receberá em 

média 2 mil reais mensais pela veiculação no site. O 
processo começa em setembro. Quem faz a distribui-
ção da mídia é a agência contratada pelo governo, a 
RMR, em parceria com a Agência Abraço-GO”, afirma 
o presidente da entidade, Valdeci Borges.

O presidente da Abraço-GO ressalta o importante 
momento para a radiodifusão comunitária no esta-
do de Goiás, e pede para que as emissoras de todo 
o país divulguem a informação em seus respectivos 
estados para que os outros governos sigam o exem-
plo e apoiem os comunicadores do povo. 

“Esta é uma grande conquista para a comunicação 
pública em Goiás, que se faz através das rádios comu-
nitárias. E também é um reconhecimento do trabalho 
desenvolvido pela Abraço junto ao governo, tentando 
mostrar o tempo todo a importância fundamental das 
rádios nas comunidades goianas”, afirmou.

As rádios comunitárias de Goiás interessadas fa-
zer o cadastro e inserir mídias devem entrar em con-
tato pelo email: abraco.go@gmail.com

O final do mês de agosto também foi desti-
nado ao encontro com os parceiros da Fe-
deração Goiana de Municípios (FGM). Re-

presentantes do Banco do Brasil, Caixa, Correios e 
Sebrae visitaram a sede da entidade e se reuniram 
com seu presidente, Divino Alexandre da Silva. Na 
ocasião, o grupo acompanhou a abertura do curso 
sobre fim de mandato e desafios sociais e conhe-
ceu os estudos técnicos realizados pela equipe 
municipalista.

De acordo com o gerente da unidade de asses-
soria jurídica do Sebrae Goiás, Fernando de Pau-
la Gomes Ferreira, o País precisa de boas ações 
para fomentar o crescimento. “A parceria só tende 
a somar esforços naquilo que é interesse de todos, 
que é o crescimento da municipalidade, gerando 
conhecimento nacional”, afirmou.

Diante da proximidade das eleições, a asses-
sora de governo da superintendência estadual do 
Banco do Brasil, Kenise Fernandes, afirmou que as 
agências da entidade foram orientadas para auxi-
liar os candidatos sobre as possibilidades de mo-
vimentação de contas. 

RÁDIOS COMUNITÁRIAS GOIANAS 
RECEBEM RECURSOS DO GOVERNO PARA SITES

Por Bruno Caetano, Agência Abraço

Presidente da FGM se reúne 
com representantes de 

parceiros e detalha ações da 
entidade

“Houve algumas alterações em relação às elei-
ções anteriores quanto ao recebimento de doações 
de pessoas jurídicas e os valores limites para cada 
tipo de movimentação, quando se trata de doações 
de pessoas físicas”, destacou Kenise.

O diretor regional do Correios em Goiás, Valdeir 
Pimenta, apontou que a união entre a entidade e 
as representações municipalistas são produtivas 
para ambas, uma vez que as entidades abrangem 
boa parte do estado. “A FGM representa muitos 
municípios e é uma honra desenvolver ações com 
prefeitos, pois devemos estar juntos nas ativida-
des em todo estado”, afirmou Valdeir.

De acordo com o gerente de governo da Caixa, 
Leandro Sotério, a parceria é uma oportunidade 
para estreitar relacionamentos com os municípios. 
“É uma oportunidade para a Caixa levar mais co-
nhecimento dos produtos, serviços e atuação da 
entidade junto aos municípios”, disse ele.
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ANTÔNIO PASQUALETTO 
PROFESSOR DA PUC-GO

Engenheiro agrônomo e 
ambientalista conhecido e 
respeitado no País inteiro, 

Antônio Pasqualetto 
formou-se em 

Agronomia pela 
faculdade de 

Santa Maria, no 
Rio Grande do Sul. 

Fez mestrado e 
doutorado na 

Universidade Federal 
de Viçosa UVF, em 

Minas Gerais. 

Hoje, é professor da PUC-Goiás, onde é coor-
denador do mestrado em Desenvolvimento 
Territorial, e do Instituto Federal de Goiás 

(IFG), também na área do meio ambiente. É membro 
titular do Comitê de Bacia do rio Meia Ponte e con-
selheiro de recursos hídricos do governo do Estado. 
No âmbito nacional, é membro da Câmara Técnica 
de Compensação Ambiental do Ministério do Meio 
Ambiente e representante de Goiás na Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 
(ABES). Ele conversou com a Força Municipal:

FM - Qual a origem da reflexão sobre o tema do 
desenvolvimento sustentável?

R - O desenvolvimento sustentável teve origem 
nos movimentos da década de 1960, que resulta-
ram na Conferência de 1972, que reuniu chefes de 

vários países para discutir o tema da poluição. A 
expressão “Desenvolvimento Sustentável” é fruto 
do relatório Brundtland, nome da comissão que 
elaborou esse documento à época e definiu seu 
significado. Isso impactou vários países, tanto que 
na mesma década muitos adotaram a exigência dos 
estudos de impacto ambiental. No Brasil, isso refle-
tiu na década de 1980. Em 1986, definiu-se o que 
era impacto ambiental e a exigência de estudos. Em 
1988, tivemos a Constituição Federal, que incluiu o 
meio ambiente, e, a partir daí, outras leis entraram 
em vigor no País. Então, foi uma sequência de avan-
ços graças a esse movimento da década de 60. 

FM - Como o senhor analisa a implantação de 
ações dos gestores nesse contexto de desenvolvi-
mento sustentável? 
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R - Embora no passado se esperava mais dos 
governos, recentemente passamos a ver que há 
uma dependência de ações individuais da socie-
dade para que você consiga alcançar o desen-
volvimento sustentável. Então, as empresas e as 
pessoas começaram a adotar essas atitudes. Já os 
municípios passaram a fazer a gestão local de po-
lítica ambiental com foco na municipalidade, pos-
sibilitando esses municípios a criação de secreta-
rias do meio ambiente. 

FM - Depois da encíclica papal surgiu muitas 
discussões sobre a questão ética na economia. 
Quais são os principais desafios nessa relação?

R - Para analisar o meio ambiente, deveríamos 
ver quatro aspectos. O primeiro é o ecológico, por-
que fazemos parte de um sistema de cadeia ali-
mentar, onde vivemos com outras espécies. Outro, 
é o econômico, porque prevenir é mais barato do 
que remediar. Custa caro você pagar multas ou 
fazer processos de readequações posteriores aos 
danos causados. O terceiro diz respeito à questão 
ética porque nós, enquanto indivíduos, não so-
mos infinitos no Planeta e planejamos ainda mais 
gerações, ou seja, devemos nos comportar como 
inquilinos na Terra, para deixar bons frutos para 
nossos filhos e netos. Outro aspecto seria o so-
cial, porque o meio ambiente está ligado direta-
mente ele. Se você não protege a natureza, você 
quebra muitos ciclos ecológicos, o que impacta a 
vida das pessoas. Crescer sem ter uma distribuição 
de renda, sem um tratamento básico de esgoto e 
saneamento básico de água e de resíduos sólidos 
ocasionam sérios problemas, o que gera um alto 
custo para a sociedade.

FM - Com esses quatro itens que o senhor res-
saltou (ecológico, econômico, ético e social), qual 
seria o papel dos gestores municipais? 

R - O caráter municipal da questão ambiental 
é uma obrigação, uma necessidade. O Estado e a 
União sozinhos não conseguem dirigir a questão 
ambiental. É importante que os prefeitos estejam 
cientes de que as secretarias de meio ambiente 
devem estar dentro de suas prioridades, não ape-
nas na criação, mas também a manutenção e efi-
cácia delas. Por outro lado, é importante ressaltar 
que existe muita legislação que obriga os muni-
cípios a se adequarem. Se não tiverem planos de 
saneamento básico ou de resíduos sólidos, eles 
não conseguem captar recursos na esfera federal. 
Isso dificulta que os municípios tenham fontes 

para o seu desenvolvimento. Porém, todos devem 
ter essa preocupação como prioridade, porque a 
população começa a ficar atenta, pois é um requi-
sito importante que os municípios cuidem de seus 
valores ambientais. O prefeito que não tiver essa 
preocupação, fatalmente ficará em segundo plano 
nos processos eleitorais. 

FM - O senhor poderia citar experiências sobre 
essa prática de economia sustentável? 

R - Para começar essa discussão, devemos jun-
tar duas palavras: ecologia e economia. O prefixo 
eco significa gás e logia, estudo. Então, ecologia é 
estudo do gás. A Economia gera o manejo do gás, 
duas palavras que parecem ser distantes, mas são 
parceiras comuns. O que há um tempo gerava con-
flitos entre economista e ambientalistas, hoje, em 
meio ambiente, é considerado seu valor e tem atri-
buto para a sociedade, inclusive com pagamento 
por serviços ambientais. Num segundo momento, 
que é a percepção dos gestores e da sociedade de 
que, ao invés de punir somente quem polui, crie 
instrumentos de estímulo para quem preserva. É 
justo que aquele que polua tenha que pagar. É jus-
to também que aquele que preserva, receba, o que 
seria o seguinte princípio: poluidor pagador e pre-
servador recebedor. 

FM - Que legislação o senhor destacaria?

R - Muitas legislações começam a estimular o 
pagamento pelos serviços ambientais, como man-
ter uma nascente preservada, aumentar a qualida-
de e quantidade de água, preservar matas, além 
do que é exigido pela legislação. Temos em Goiás 
a secretaria de Rio Verde, que implantou o sistema 
produtor de água e os produtores recebem para 
manter suas nascentes e aumentar a produtivida-
de. Em Goiânia, temos a barragem do João Leite 
com um programa produtor de água também na 
bacia hidrográfica. Outros exemplos, como na ci-
dade de Recife, onde se implantou pagamentos 
para as empresas e a população por atitudes am-
bientais e projetos ambientais, por exemplo. A pre-
feitura de Palmas, no Tocantins, reduziu a taxa de 
IPTU a quem use sistemas de energia solar, atrain-
do várias empresas para o município, e estimula o 
setor de coleta de energia solar, que reduz o dano 
ambiental das hidrelétricas. É importante nessa 
questão discutir dois outros temas.  A Economia 
pode ser vista como economia circular, uma logís-
tica reversa, como em pneus e baterias. O Brasil 
é campeão mundial em reciclagem de latinhas e 
em logística reversa de embalagem de agrotóxi-
cos. A outra seria a economia solidária. Cada vez 
mais estamos compartilhando as coisas, como por 
exemplo, o Uber. 

FM - Como as universidades podem contribuir 
para a economia sustentável, principalmente para 
o desenvolvimento local?

R - As universidades e centros de pesquisa têm 
papel importante, pois passam o conhecimento 
em forma de ensino, mas precisam das pesquisas 
para que assim possam resolver problemas muni-
cipais. O próprio mestrado de desenvolvimento e 
planejamento territorial é aberto para que os pre-
feitos participem, trazeendo seus problemas, sen-
do objetos de pesquisa, para que os alunos ofere-
çam soluções e passem a ter um desenvolvimento 
mais adequado. O terceiro aspecto é a extensão. 
Não adianta gerar conhecimento e passar ele so-
mente em sala de aula. É necessário que o projeto 
de extensão seja divulgado para toda a sociedade, 
seja pelos veículos de comunicação, por palestras, 
ações informais pelas faculdades, visitando as co-
munidades ou implantando projetos.

FM - E como fazer essa ligação entre as univer-
sidades e governos locais?

R - É importante estabelecer essas aproxima-
ções, sejam pelas entidades ou eventos, com atua-

ções conjuntas. A universidade está aberta para 
que todos os prefeitos e órgãos possam recorrer a 
elas, pois mantêm recursos humanos para pesqui-
sas. Também temos entidades representantes dos 
municípios, como a FGM, ou canais de comunica-
ção que permitam essa aproximação.

FM - E quais são os instrumentos sustentáveis 
que os prefeitos podem utilizar?

R - As legislações ambientais possuem uma sé-
rie de instrumentos. Existe a lei de política ambien-
tal, de 1981, que permite a avaliação de impacto 
ambiental e saneamento ecológico-econômico, 
que é, inclusive, uma carência do estado que ainda 
não implantou. Parâmetros econômicos permitem 
cobranças de taxas, multas, exigências de estudos 
como pré-requisito para licenciamentos. A própria 
lei de recursos hídricos, de 1997, estabelece os pla-
nos de bacias ,hidrográficas e a cobrança pelo uso 
da água e o enquadramento dos corpos hídricos. 
Outro instrumento importante é a divulgação de 
dados para que a sociedade tenha um sentimento 
da cobrança. Já o Estatuto da Cidade, a lei de 2001, 
coloca uma série de outros instrumentos sobre 
impacto de vizinhança. Instrumentos de aumento 
do IPTU, que são pouco usados pelos municípios 
quando cumprem funções sociais. Já na política de 
resíduos sólidos, que é obrigação dos municípios, 
existe a possibilidade de consórcios intermunici-
pais, a construção de cadeias logísticas reversa, 
envolvendo as cooperativas e fazendo reciclagem 
dos resíduos com estímulo.

FM - O que os prefeitos devem fazer para que a 
economia local tenha sustentabilidade?

R - É papel fundamental de todos os prefeitos 
ter conhecimento da questão ambiental como uma 
necessidade e não algo de segundo plano. Um se-
gundo aspecto importante: devem ter uma equipe 
ou conhecimento ambiental para construir secre-
tarias e fazer a implantação de projetos voltados 
para a área. É importante também que abram es-
paços para entidades organizadas para que pos-
sam fornecer informações ao município, para au-
xiliar na formação de equipes técnicas e difundir 
informações. Qualquer prefeito que almeja uma 
reeleição ou que deseja sair do mandato bem ava-
liado, deve colocar em primeiro plano a questão 
ambiental, que é uma exigência da sociedade. São 
aspectos que devem obrigatoriamente fazer parte 
da discussão de planos municipais, mesmo que se-
jam municípios pequenos.

Entrevistas
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ICMS Ecológico $

Diante das necessidades de preservação am-
biental e do aumento de receitas para os mu-
nicípios, surgiu o ICMS Ecológico, mecanismo 

tributário que prevê acesso a parcelas maiores dos 
recursos arrecadados pelos Estados por meio do Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), que eles já têm direito. Esse acesso é facilita-
do quando os gestores municipais atendem alguns 
critérios estabelecidos em leis estaduais (veja tabela 
no final da matéria).

Cientes da importância desse tipo de repasse, 
algumas prefeituras goianas se mobilizaram para 
atender a critérios previstos em lei, que contemplam 
os municípios que possuem mananciais para abas-
tecimento ou unidades de conservação ambiental 
em seus territórios. Uma das cidades que largaram 
na frente foi Morrinhos, que, através de campanhas, 
projetos e recuperação de mananciais e parques, 
tornou-se um dos 73 municípios de Goiás que rece-
bem o ICMS Ecológico.

Com a contribuição, a prefeitura assegura a ma-
nutenção do Parque Natural de Morrinhos (Parque 
Ecológico) e o do córrego Pipoca, uma das nascentes 
do município. Além disso, o valor do ICMS Ecológico 
também é investido em campanhas sobre a preser-
vação ambiental em escolas. 

De acordo com a superintendente de meio am-
biente de Morrinhos, Letícia Vieira do Carmo, o 
cumprimento dos critérios estabelecidos pela lei 
estadual foi facilitado pela designação de funcio-
nários para o cumprimento de cada item da le-
gislação. “Recebemos essa demanda, a partir daí, 
todos trabalham para pôr em prática os projetos 
relacionados ao meio ambiente”, afirmou a supe-
rintendente.

UM IMPOSTO QUE 
TRAZ BENEFÍCIOS

Em tempos de 
crise, municípios 
conseguem mais 

recursos com 
unidades de 

conservação e 
mananciais para 

abastecimento
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Além de campanhas e restauração de parques, o 
repasse também contribuiu para a implantação da co-
leta seletiva na cidade. “A prefeitura dá um subsídio de 
cerca de R$ 8 mil para a cooperativa, além de ofere-
cer caminhões e uniformes com todos os instrumen-
tos necessários para a coleta”, afirmou Letícia sobre a 
Cooper Morrinhos, que retirou cerca de 14 famílias do 
aterro sanitário do município e possui 11 cooperados.

DIFICULDADES PARA 
CUMPRIR A LEGISLAÇÃO

De acordo com a lei complementar nº 90, de 2011, 
as parcelas de receita do ICMS pertencentes aos mu-
nicípios são divididas em 85% na proporção do valor 
adicionado nas operações de circulação de merca-
dorias e nas prestações de serviços em seu território, 
10% em cotas iguais entre todos os municípios e 5% 
relativos ao ICMS Ecológico.

A partilha dos 5% é condicionada ao preenchi-
mento dos critérios estabelecidos na legislação 
estadual, divididas em 3% para os municípios que 
cumprirem pelo menos seis critérios, 1,25% para os 
que cumprirem quatro providências e 0,75% para os 
que alcançaram três.

 De acordo com o responsável pelo grupo de desen-
volvimento sustentável da Secretaria de Meio Ambien-
te, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos 
Metropolitanos (Secima), José Divino Junior, a fiscaliza-
ção das informações prestadas pelos municípios deve 
ser iniciada ainda neste semestre. “Pretendemos iniciar 
nossas viagens ainda em agosto, para confirmar o per-
centual de ações que cada município disponibilizou 
em cadastro enviado à Secima”, afirmou.

Em lista divulgada pela entidade em junho, 51 
municípios que pleiteiam inscrição no Cadastro Es-
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Por Luiz Fernando Rodrigues
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A nova lei eleitoral limita os veículos e meios uti-
lizados para a propaganda dos candidatos, com a 

proibição da comunicação eleitoral paga na internet, 
TV e rádio, além de proibir anúncios por telemarke-
ting e outdoor, distribuição de brindes e realização 
de showmícios. Tal cenário favorece veículos de co-
municação tradicionalmente já utilizados, como fol-
ders e panfletos, o que tem feito candidatos 
procurarem os serviços dos Correios.

Uma das soluções oferecidas pela estatal 
para aproximar candidatos e eleitores, diante 
deste novo cenário, é a Mala Direta, que permi-
te a entrega em áreas específicas – escolhidas 
pelos clientes sem a necessidade de endere-
çamento; entregas em endereços indicados e 
também a devolução eletrônica ou física da 
correspondência. Outra ação de marketing 
direto, possível por meio do serviços dos Cor-
reios, é a pesquisa de opinião, que pode ser 
inserida na remessa a ser enviada.

Para atender aos interessados em parti-
cipar das eleições municipais, a estatal criou 

NOVA LEI ELEITORAL ABRE CAMINHO 
PARA TRADICIONAIS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO 

CORREIOS CELEBRAM O DIA DO SELO
Os Correios comemoram, em 1º de agosto, o Dia do 

Selo Postal Brasileiro. A data marca a ocasião em 
que entrou em circulação a primeira emissão postal 
brasileira, chamada de Olho de Boi, emitido em 1843. 
A partir daí, diferentes emissões foram sendo lança-
das, das clássicas às comemora-
tivas, focalizando o que de mais 
expressivo o Brasil possui, mos-
trando que o valor de um país se 
mede pela grandiosidade de seus 
feitos, pela nobreza de seus cida-
dãos e pela preservação de seu 
patrimônio ambiental, artístico, 
desportivo e sociocultural.

Os jogos do Rio 2016, as pri-
meiras Olimpíada da América do 
Sul, por exemplo, já estão eternizadas por meio dos 
selos. As estampilhas, além de serem veículos de di-

vulgação eficientes, também são uma forma de inves-
timento, principalmente quando raras ou com técni-
cas inovadoras – impressão em tecido, aromas e QR 
Code. Com tantas e diversas emissões, os selos podem 
ser reunidos para o estudo da história, da fauna e a 

flora de uma localidade ou sim-
plesmente para serem apreciadas 
como objeto de arte e inovação, 
como é o caso do lançado em ho-
menagem à Dorina Nowill, que 
traz inscrições em braile.

Atualmente, os Correios tam-
bém oferecem o serviço de selos 
personalizados, que podem ser 
emitidos para presentear uma 
pessoa especial, eternizar um 

evento comercial ou mesmo uma memória querida. 
Isso com uma foto ou imagem escolhida pelo cliente.

INSTITUCIONAL ICMS Ecológico$
tadual de Unidades de Conservação (CEUC) apresen-
tam algum tipo de pendência. Segundo a entidade, 
caso os gestores locais não regularizarem o cadastro 
poderão deixar de receber o ICMS Ecológico. 

De acordo com a assessora técnica da Federação 
Goiana de Municípios (FGM), Ranna Paula, os maio-
res problemas no processo na regularização da ins-
crição são a falta de credenciamento da unidade de 
conservação, do órgão gestor e a falta de estudos 
técnicos. “Os gestores devem estar atentos para não 
perder uma receita significativa para os municípios. 
Todas as pendências e processos apresentados pela 
Secima devem ser atendidos pelos governos locais 
que pretendam receber o ICMS Ecológico”, orientou.

José Divino Junior também pontua dois outros fa-
tores que dificultam o cumprimento dos critérios es-
tabelecidos pela lei. O primeiro é sobre a área que o 
município deve ter para formar uma unidade de con-
servação. Em muitaos casos, as cidades devem desa-
propriar ou esperar doações de terras para ter um terri-
tório destinado à conservação ambiental. Outro ponto 
é a questão da formação da equipe responsável pela 
inscrição. “É um processo até certo ponto complexo 
e muitos gestores não têm formação específica para 
cumprir todos os requisitos”, disse o responsável pelo 
grupo de desenvolvimento sustentável da Secima.

AJUDA COM OS GASTOS
Outro município que cumpre com pelo menos 

seis critérios pontuados na legislação estadual é 
Aruanã. Um dos principais pontos turísticos do esta-
do, banhado pelo Rio Araguaia, o município investiu 
nos últimos anos no desenvolvimento sustentável, 
promovendo campanhas de conscientização sobre o 
destino do lixo na cidade.

Segundo o secretário de meio ambiente de 
Aruanã, Luiz Camargo Costa, os valores recebidos do 
ICMS Ecológico ajudam a cobrir as despesas do mu-
nicípio. “Fizemos inúmeros processos para receber o 
repasse e, hoje, pelo menos, o valor contribui para 
manter as atividades relacionadas ao meio ambien-
te, como a limpeza da praia, a coleta do lixo e as 
campanhas sobre a importância da preservação do 
meio ambiente”, pontuou o secretário de Aruanã.

Atualmente, 17 estados possuem ICMS Estadual, 
sendo o Paraná o primeiro a se beneficiar da possibili-
dade criada pela Constituição Federal. Desta forma, o 

repasse passou a atuar como uma compensação para 
os municípios que possuíam restrições legais para ex-
pandir suas atividades econômicas. Assim, a receita do 
ICMS passou a oferecer uma fatia maior do bolo tri-
butário aos municípios, que incentivam e criam condi-
ções para a evolução da sustentabilidade.

CONFIRA OS CRITÉRIOS QUE 
GARANTEM O REPASSE DE 3% AOS 
MUNICÍPIOS COM PROVIDÊNCIAS 
PARA ATINGIREM, PELO MENOS, 

SEIS PONTOS:
a) ações de gerenciamento de resíduos sóli-
dos, inclusive lixo hospitalar e resíduos da 
construção civil coleta, transporte, tratamento 
e destinação dos resíduos sólidos, aterro sani-
tário, incineração, reciclagem e compostagem;
b) ações efetivas de educação ambiental, na 
zona urbana e rural, nas escolas e grupos da so-
ciedade organizada, instituídas por intermédio 
de lei municipal e/ou programas específicos;
c) ações de combate e redução do desmata-
mento, com a devida fiscalização e comprova-
ção da efetiva recuperação de áreas degrada-
das – reflorestamento; 
d) programas de redução do risco de queima-
das, conservação legal do solo, da água e da 
biodiversidade;
e) programa de proteção de mananciais de 
abastecimento público;
f) identificação de fontes de poluição atmosféri-
ca, sonora e visual, e comprovação das medidas 
adotadas para a minimização dessas práticas;
g) identificação das edificações irregulares, 
bem como a comprovação das medidas ado-
tadas para sua adequação às normas de uso e 
ocupação do solo;
h) programas de instituição e proteção das 
unidades de conservação ambiental;
i) elaboração de legislação sobre a política 
municipal de meio ambiente, incluindo a cria-
ção do Conselho Municipal do Meio Ambiente 
e do Fundo Municipal do Meio Ambiente, obe-
decidas as peculiaridades locais, respeitadas a 
legislação federal e estadual sobre o assunto.
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o hot-site Espaço do Candidato (www.correios.com.
br/eleicoes) com informações úteis para o desen-
volvimento de uma campanha estratégica e perso-
nalizada, como a consulta à legislação eleitoral e 
aos serviços destinados à divulgação das propostas, 
orientações para definição do público, elaboração da 
mensagem e também lista de destinatários.



46 47FORÇA MUNICIPAL      SETEMBRO/NOVEMBRO • 2016 SETEMBRO/NOVEMBRO • 2016      FORÇA MUNICIPAL

Final de Mandato

DESAFIOS DE FIM DE MANDATO 
MOVIMENTAM FGM

Final de Mandato

CURSO REUNIU CERCA 
DE 100 GESTORES 
MUNICIPAIS EM 
EVENTO REALIZADO 
PELA ESCOLA GOIANA 
DE GESTÃO PÚBLICA

No mês de agosto, o auditório da Federação 
Goiana de Municípios (FGM) reservou novi-
dades para os participantes do curso Política 

social municipal e os benefícios governamentais fe-
derais. Além da capacitação, que tratou o tema fim 
de mandato e desafios sociais, ocorreu o lançamento 
do Guia da administração pública municipal relativo 
às providências para o último ano de mandato.

O curso foi conduzido pela consultora jurídica da 
Delegações de Prefeituras Municipais (DPM), Ana Rodri-
gues, e teve o objetivo de orientar prefeitos, prefeitas e 
seus vices sobre políticas públicas sociais e refletir so-
bre o papel dos gestores no cenário municipal. “Em um 
mundo em que a desigualdade bate em nossa porta, é 
fundamental que os gestores públicos municipais sai-
bam da importância da execução das políticas sociais 
para alcançarmos menor desigualdade”, afirmou Ana.

A consultora da DPM ainda detalhou a situação 
dos gestores municipais no último ano de mandato, 
afirmando que a Lei Eleitoral não veda a continui-

dade dos programas já em execução orçamentária 
desde o ano anterior. “O que ela efetivamente proíbe 
é a distribuição gratuita de bens. Nessa parte, os ges-
tores devem ter atenção durante todo o ano eleitoral 
porque a lei traz uma vedação específica”, disse ela.

O presidente da FGM, Divino Alexandre da Silva, res-
saltou, em sua fala, que diversos fatores atrapalharam 
os prefeitos no decorrer deste ano, como o processo 
de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, 

impedindo que matérias importantes da pauta munici-
palista avançassem no Congresso Nacional. 

Além disso, ele ressaltou as dificuldades com 
a crise econômica nos últimos três anos. “A maio-
ria dos municípios dependem de transferências do 
FPM – Fundo de Participação dos Municípios – e do 
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços. Com a diminuição dos repasses, a maioria 
dos prefeitos devem ter dificuldades para encerrar a 
gestão”, destacou.

O prefeito de Araçu, Adair Divino das Chagas, 
também enfatizou que a gestão municipal enfrenta 
problemas com a diminuição dos repasses do FPM 
e a falta de auxílio dos demais entes da Federação. 

“Hoje estamos recebendo um FPM que va-
ria de 15% a 20% a menos daquilo 
que recebíamos há 10 anos. Até o 
momento, estou conseguindo levar 
as contas, mas não sei se conse-
guirei fechar no final do mandato”, 
destacou o prefeito.

LANÇAMENTOS
O guia apresentado durante 

o evento é uma obra com orien-
tações para o encerramento das 
gestões locais. A publicação foca 

os principais problemas que ocasionam apontamen-
tos dos órgãos de controle da esfera municipal. Para 
Divino Alexandre, o guia auxiliará os gestores para o 
encerramento de um mandato atípico. “Enfrentamos 
crise financeira e diversos fatores que diminuíram 
as receitas e aumentaram as despesas. Essa obra au-
xiliará para que o gestor possa fazer uma transição 
adequada e com antecedência”, destacou.

A obra contém informações sobre planejamento 
do término de mandato, gestão de recursos fede-
rais, auxílios e subvenções, desenvolvimento urbano, 
agentes políticos, questões tributárias, procuradoria 
jurídica, licitações e contratos, finanças públicas e 
gestão de recursos humanos. O guia, feito em parce-
ria com a DPM Publicações, será distribuído para os 
prefeitos do estado.

O evento também marcou a apresentação do novo 
site institucional da FGM, elabo-
rado com o intuito de permitir 
uma melhor navegabilidade 
e usabilidade dos internau-
tas. O lançamento destacou o 
aspecto dinâmico da platafor-
ma para aqueles que buscam 
notícias e reportagens 
sobre as ações da 
entidade muni-
cipalista e infor-
mações sobre as 
diferentes áreas 
de interesse dos 
gestores muni-
cipais.

Por Luiz Fernando Rodrigues
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mas destacou que o principal objetivo é garantir os 
repasses aos gestores locais para que tenham con-
dições de entregar as gestões no final de mandato. 
“Garantimos que iríamos repassar todos os valores 
devidos aos municípios até o final da gestão e a 
promessa ainda está mantida. O objetivo é cumprir 
com essa meta até antes do final do ano para que 
os gestores tenham fôlego”, destacou.

Cerca de 60 gestores municipais receberam em 
junho, na sede da Federação Goiana de Muni-

cípios (FGM), a secretária de Estado da Fazenda, 
Ana Carla Abrão. Entre os principais pontos discu-
tidos pelo grupo destacaram-se as pendências do 
Governo Estadual com os municípios e a reunião 
entre os governadores e o presidente em exercí-
cio, Michel Temer.

O presidente da FGM, Divino Alexandre da Silva, 
ressaltou que as gestões municipais estão no últi-
mo ano de mandato e solicitou mais atenção aos 
repasses aos municípios para que os prefeitos pos-
sam fechar as contas no final do mandato. “Espera-
mos que a secretária e o governador entendam a 
nossa realidade. Uma vez que o Estado não cumpre 
com sua parte, os municípios acabam assumindo a 
responsabilidade e isso afeta a gestão toda a ges-
tão”, salientou.

A secretária esclareceu que as dificuldades finan-
ceiras do Estado acabam afetando os municípios, 

48 FORÇA MUNICIPAL      DEZEMBRO 2014

Notas

MUNICÍPIOS ENFRENTAM 
PROBLEMAS COM O CRACK

Mapeamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), por 
meio do Observatório do Crack, indica que a droga é um sério 

problema para 66 municípios goianos. A pesquisa realizada pela en-
tidade municipalista compreende as 246 cidades goianas e indica 
que 202 municípios goianos enfrentam entre alto e baixo nível de 
problemas relacionados ao consumo da droga. O Observatório do 
crack é uma iniciativa da CNM que, desde 2010, coleta dados sobre 
o consumo e a circulação dessa e de outras drogas no Brasil.

O estado ainda tem 94 municípios com médio problema rela-
cionado ao consumo de crack e 42 com baixo problema. Já sete 
municípios declararam que não possuem problemas com a droga: 
Divinópolis de Goiás, Arenópolis, Guarani de Goiás, Sítio D’Abadia, 
São Patrício, Santa Fé de Goiás e Urutaí. Outros 38 municípios não 
responderam ao questionário da CNM.

O presidente da Federação Goiana de Municípios (FGM), Divino 
Alexandre da Silva, afirma que o problema do crack atinge, princi-
palmente, as grandes e médias cidades. “O gestor tem que destinar 
recursos para estruturar clínicas para recuperação dos dependen-
tes, porque passa a ser um problema relacionada à saúde pública. 
A família é um importante fator para diminuir esse problema, mas 
ainda encontramos uma desestruturação familiar grande”, comple-
tou Divino.

FGM 
NA REDE

Com o objetivo de se manter mais próximo do 
público, a Federação Goiana de Municípios 

(FGM) desenvolveu seu novo site www.fgm-go.org.br 
com formato mais limpo, permitindo melhor navega-
bilidade aos gestores locais. 

Nessa versão, a entidade se renova com o objetivo 
de manter o acesso mais fácil para o internauta que 
acompanha as notícias de interesse municipalista 
através do computador e de aparelhos móveis.

A FGM divulga diariamente em seu site e nas redes 
sociais conteúdos de apoio aos gestores municipais, 
além de novidades sobre as ações desenvolvidas pela 
entidade. Através de notícias com pesquisas, infográ-
ficos, homenagens aos municípios aniversariantes, 
vídeos e entrevistas com especialistas de áreas de in-
teresse local, a FGM busca novas formas de apoio aos 
prefeitos no desenvolvimento municipal. 

A entidade municipalista ainda conta com redes 
sociais (Facebook, Twitter, Flickr, Instagram e You-
tube), que repercutem notícias e reportagens sobre 

PREFEITOS DEBATEM REPASSES DO ESTADO

Notas

cursos, reuniões e informações sobre diversas áreas 
de atuação dos gestores municipais. Desta forma, e 
entidade busca um contato direto e transparente 
com o seu público, proporcionando caminhos e es-
clarecimentos úteis à gestão local.

Com o objetivo de ampliar e 
facilitar o canal de comuni-

cação e interação entre os téc-
nicos da Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM) e os 
municípios brasileiros, o proje-
to “Rede Municipalista” ganha 
ainda mais força com o Curso 
de Formação de Agentes Mu-
nicipalistas. A Federação Goia-
na de Municípios (FGM) foi a 
primeira entidade a receber 
capacitações para a formação 
desses profissionais por meio 
de curso realizado no auditó-
rio da entidade.

O agente municipalista é um 
gestor de confiança do prefeito, 
indicado para manter contato 
com a CNM. Para cadastrar o profissional, o prefeito deve 
enviar o nome e o e-mail do agente para redemunicipa-

AGENTES MUNICIPALISTAS FACILITAM 
COMUNICAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS

lista@cnm.org.br. Esse novo per-
sonagem será responsável por 
manter a gestão local informada 
da pauta municipalista, participar 
de pesquisa da CNM, compartilhar 
boas práticas e experiências do go-
verno local, entre outras atividades.

O agente municipalista é o 
principal ponto de contato da 
CNM com o município. Em car-
tilha publicada no site da en-
tidade municipalista, o presi-
dente Paulo Ziulkoski destaca 
que os integrantes da rede têm 
acesso exclusivo a conteúdos 
que contribuem para o aper-
feiçoamento com os demais 
agentes políticos. “O objetivo 
é que todos estejam afinados 

com as lutas municipalistas: prefeitos, vereadores, 
servidores em geral e cidadãos”.
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O  é um canal que reúne extensa gama Portal Legisla WEB

de informações e serviços direcionada à Gestão Pública. 

Trata-se de uma poderosa ferramenta de apoio técnico aos 

gestores municipais, auxiliando-os na concretização dos 

interesses coletivos. Todo conteúdo disponível abrange 

diversos temas relacionados à Administração Pública 

Municipal, abarcando os seguintes pontos: 

• Direito Constitucional
• Administrativo
• Ambiental
• Eleitoral
• Previdenciário
• Do trabalho
• Tributário
• Urbanístico
• Contabilidade
• Controladoria
• Orçamento

O seu Portal de Consultoria em Gestão Pública Municipal na Internet

FERRAMENTA DE GESTÃO MUNICIPAL

FGM PARTICIPA DO PROJETO 
PARCEIROS DO ENSINO

Com a intenção de definir estratégias para elevar 
a qualidade do aprendizado dos alunos da rede 

pública em Goiás, a Federação Goiana de Municípios 
(FGM) integra o grupo técnico do projeto Parceiros 
do Ensino em Goiás (PEG). Em encontros realizados 
em Goiânia e Caçu, o grupo destacou a importância 
de os gestores municipais participarem do Programa 
Goiás Mais Competitivo.

O Goiás Mais Competitivo é um instrumento de 
desenvolvimento da competitividade e melhoria da 
gestão pública no Estado. Para alcançar essas metas, 
o programa está dividido em três eixos de atuação: 
competitividade econômica, gestão pública eficiente 
e qualidade de vida. Para a área de Educação, os de-
safios são a promoção do acesso à Educação Infantil 
e elevar a qualidade do aprendizado dos alunos da 
Rede Pública.

Os termos de cooperação unilateral que podem 
ser firmados entre os municípios e o Estado estão 
disponíveis no site da FGM (www.fgm-go.org.br). A 
entidade disponibiliza também a Avaliação Dirigida 

Pelo menos 30% dos municípios brasileiros estão 
com o limite de gastos com pessoal estourado e a 

falta de recursos agrava ainda mais o problema dos 
gestores municipais. Essa foi a conclusão da Confe-
deração Nacional de Municípios (CNM), após estudo 
realizado com 1.697 cidades em todos os estados. 

Em Goiás, 15 dos 65 municípios que responderam 
à pesquisa da entidade municipalista declararam 
que estão no limite. Pela legislação vigente, os entes 

MUNICÍPIOS ENCONTRAM DIFICULDADES 
PARA CUMPRIR LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL

locais não podem gastar mais do que 54% da Recei-
ta Corrente Líquida (RCL) com o pagamento da folha.

Além das 15 cidades goianas que estão com o 
limite estourado, outras 22 estão em situação emer-
gencial. Para o presidente da Federação Goiana de 
Municípios (FGM), Divino Alexandre da Silva, as re-
ceitas municipais apresentam quedas e não acom-
panham o mesmo ritmo dos reajustes dos salários. 

“Nossa receita está estagnada e a folha salarial 
apresenta crescimento que nem sempre pode ser cum-
prido pelo gestor”, esclarece o presidente. De acordo 
com levantamento feito com 234 municípios goianos, 
139 reduziram os números de cargos comissionados e 
outros 142 reduziram o quadro de funcionários.

As informações foram levantadas no período 
entre janeiro e abril deste ano e foram obtidas por 
meio dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF). Elas for-
mam uma base de dados atualmente disponível no 
site do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais 
do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

Amostral, o Currículo Referência da Rede Estadual 
de Ensino e Formações Continuadas da Rede Esta-
dual de Educação em Goiás. Além disso, o manual 
dos Parceiros do Ensino em Goiás está disponível no 
site, no link publicações.
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