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Visando a qualificação e o aprimoramento das administrações locais, a Escola Goiana de 

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

os, promovendo uma reflexão 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

Um ano conturbado e cheio de desafios chegou ao fim e 2017 trouxe 
novidades. Os novos prefeitos, que assumiram as prefeituras em ja-
neiro, ainda, terão que enfrentar velhos problemas que insistem em 
comprometer as gestões locais. Desigualdade no pacto federativo, 
subfinanciamento de programas dos demais entes da Federação e 

a instabilidade econômica e política do país continuam sendo motivos de temor 
para os gestores municipais.

Chegou o momento de refletirmos sobre o que fizemos no passado, planejar 
medidas para os próximos quatro anos e agir com responsabilidade. O ano que 
se inicia, também, apresenta um cenário de desafios econômicos e diminuir os 
custos sem comprometer a gestão é o grande desafio daqueles que assumiram as 
prefeituras.

A dependência de repasses, particularmente nos pequenos e médios Municí-
pios, obriga os(as) prefeitos(as) a se reinventarem. Portanto, também é hora de 
buscar caminhos para alcançar a sustentabilidade local. Os consórcios intermuni-
cipais, por exemplo, são alternativas viáveis para as gestões locais.

Também é tempo de mudança na FGM. Após quatro anos à frente da luta mu-
nicipalista na entidade, representando os Municípios goianos junto aos gover-
nos federal e estadual, deixo a presidência honrado pelos avanços municipalistas 
conquistados durante esse período. Juntamente com o esforço de toda equipe, 
buscamos a qualificação técnica das gestões locais, pois acreditamos que esse 
seja o caminho para que as prefeituras possam oferecer serviços de qualidade aos 
cidadãos.

Com esse clima de novidades, esta edição da revista Força Municipal apresen-
ta um balanço dos últimos quatro anos, com destaque para 2016, período que 
apresentou grandes dificuldades para as gestões locais. Porém, esta publicação 
também não deixa de apontar os principais cenários e as perspectivas para 2017, 
ano que promete desafios aos novos gestores.

A FGM empenhou-se, em 2016, em assegurar um final de mandato com mais 
tranquilidade para os(as) prefeitos(as), oferecendo capacitações técnicas aos ges-
tores locais por meio da Escola Goiana de Gestão Pública e eventos que garan-
tissem uma boa transição de mandato. Sempre lembrando que apenas a união 
garantirá o futuro do movimento municipalista.

Saudações,

Editorial
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NATÁLIA PRATES, prefeita de Cachoeira Dourada

“Nossa meta para esse novo mandato é regularizar as contas da 
prefeitura, refazer o turismo do Município e vamos transformar os 
setores da saúde, educação, melhorando a qualidade de vida para 
a população”.

VALERIA FERREIRA, prefeita de Diorama

“Vamos trabalhar com seriedade, sabemos das dificuldades que 
vamos enfrentar. Vamos trabalhar em parceria com a CNM e a FGM 
em busca de orientações para exercer uma boa administração”.

CÁSSIO GUSMÃO, prefeito de Uruana

“Vamos trabalhar em uma reconstrução do Município, aplican-
do tudo que foi passado aqui no Seminário. Acredito que o desafio 
financeiro é um problema das prefeituras e vamos trabalhar com 
muita responsabilidade e transparência para que a população es-
teja ciente”.

FLÁVIO JUNIOR, prefeito de Arenópolis

“Estamos em um cenário de grandes dificuldades e estamos 
aqui para aprender a lidar com essas dificuldades. É um desafio, 
vamos lidar com a economia local, mantendo a qualidade para a 
população”.

Daniel Vieira, prefeito de Bom Jesus de Goiás

“Sabemos das dificuldades que são encontradas, como a falta de 
repasses federais que acabam dificultando a administração muni-
cipal. Esperamos que esse cenário mude e que contribua para uma 
gestão justa”.

José Willian (Zé Willian), prefeito de Panamá

“Panamá está em uma situação boa porque o ex-prefeito orga-
nizou a cidade, mas há desafios para enfrentarmos por lá. A parte 
econômica do Município está boa, mas há questões que sabíamos 
que iríamos enfrentar e estamos preparados para vencê-las”.

Marcos Antônio Carlos (Marcos da Farmácia), prefeito de 
Castelândia

“Acredito que a principal dificuldade que vamos encontrar é o 
mesmo que todos os outros estão encontrando: a crise financeira. 
Porém, com planejamento e muito trabalho dá para reverter isso e 
buscar melhorias para o nosso Município”.

Maria Erly (Lia), prefeita de Santa Fé de Goiás

“Eu acredito que o principal objetivo é responder às necessida-
des do povo. Será um grande desafio porque temos que responder 
com responsabilidade. Sempre gostei da vida pública. Isso me levou 
a ser candidata. Outro ponto foi acreditar que posso fazer o melhor 
para o meu povo, o meu município”.

Voz municipalista
MUNICIPAL
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Conjuntura

A Federação Goiana de Municípios (FGM) tem 
uma história de luta marcada pela defesa 
do municipalismo. Acreditamos que o ciclo 

de descentralização que iniciou-se com a Constitui-
ção Federal de 1988 precisa avançar na promoção da 
qualidade do desenvolvimento local, pois ainda hoje 
a fragmentação é nossa marca maior. Neste momento 
de profunda crise institucional, política, social e eco-
nômica, é fundamental alimentar a chama do diálogo 
entre os entes federados.

Sabemos que a compreensão sobre política públi-
ca vem se ampliando exponencialmente. O que em 
meados do século passado na América Latina foi uma 
vaga ideia, agora vem ganhando contornos mais con-
solidados. Mas, ainda é um conceito em construção. 
Contudo, apesar de ser literatura recente, é diversa, 
farta e contempla múltiplos, complexos e inesgotá-
veis olhares de vários ramos do saber. Por isso é um 
campo aberto de possibilidades.

O conceito de gestão pública, em que pese ser uma 
questão pacificada entre vários autores das ciências 
administrativas e organizacionais, teve um longo ca-
minho. Este debate surgiu inicialmente nos Estados 
Unidos e ampliou mundo afora nos anos 60 do século 
passado. Antes, as chamadas realidades estatais eram 
observadas e analisadas por diversas áreas do conheci-
mento, hoje, abarcadas pelas ciências administrativas.

Uma característica inicial que a primeira concep-
ção de política pública teve na América Latina foi a 
predominância do enfoque jurídico ou legalista. Isto 
se deve aos sistemas jurídicos ibéricos (espanhóis e 
portugueses), o que não ocorreu com os países de ori-
gem anglo-saxãs. Logo, o que se percebe é que, não é 
sem razão a forte disseminação que a judicialização 
da política e consequentemente das políticas públi-
cas adquiriram no Brasil.

Com advento da globalização financeira a partir 
da Segunda Guerra Mundial, exigiu-se uma revisão 
do papel do governo e consequentemente do plane-
jamento organizacional e gerencial. É dai que surge 
o planejamento governamental. Com isso germinam 
novas técnicas de construção de cenários e, nos anos 
70, nascia a gestão estratégica, beneficiando-se de 
tais matrizes de planejamento.

No entanto, no que se refere às organizações es-
tatais a reação foi tardia e em paralelo a telemáti-
ca (a interação entre a comunicação e a informática) 
grassava a passos largos. E os anos 80 impunham 
maior democratização do sistema político. Então, o 
que era ação baseada no planejamento se deslocou 
para ideia de política pública, assim, a descentraliza-
ção e a participação sugiram como necessidade das 
modificações exigidas pelo complexo funcionamento 
do Estado.

POLÍTICAS PÚBLICAS 
INTEGRADAS
Momento de crise política, institucional, social e finan-
ceira exige mudanças no relacionamento entre os entes 
da Federação. Interação das políticas públicas é uma das 
tarefas mais desafiadoras para os novos gestores

Conjuntura

Por falar em realidade complexa no funcionamen-
to da máquina estatal, outro conceito provocativo nas 
políticas públicas é o de complexidade, que está em 
franco desenvolvimento. Como já observou o pensa-
dor Edgar Morin: a realidade é complexa e exige de 
nós uma visão que considera as incertezas na cons-
trução de um novo caminho para as cidades brasilei-
ras e goianas.

Para o presidente da FGM, Haroldo Naves, especia-
lista em gestão pública “precisamos considerar três 
etapas macro na caracterização do processo de uma 
política pública: a formulação, a implementação e 
avaliação. Este é o maior desafio das gestoras e ges-
tores que assumiram mandatos agora em janeiro de 

2017”. Segundo ele, é importante considerar a etapa 
da formulação como a primeira decisão política do 
gestor, planejar é preciso. Assim, os planos, programas 
e projetos devem se integrar às etapas da implemen-
tação e avaliação.

Talvez, a parte mais desafiadora está reservada ao 
modo como fazer a interação das políticas, pois ela 
exige, antes de tudo, uma visão ampla sobre o exer-
cício próprio da política. E mais: é preciso considerar, 
nas etapas apresentadas acima, que existe um leque 
de contingências, aspectos de prioridade do poder 
político e cenários de incertezas.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) 
vem insistindo na importância do diálogo federativo 

Câmara e Senado aprovaram a PEC que limita e congela os gastos públicos por 20 anos
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Conjuntura

baseado na autonomia entre União, Estados e Muni-
cípios. O País vive um momento de crise econômica 
o que provoca um forte rebatimento na escala local, 
impondo outro padrão de decisão política. Contudo, 
ainda padecemos de uma cultura de planejamento 
municipal e suas etapas normativas. Por isso, a CNM 
defende uma Rede Municipalista com objetivo de co-
nectar ideias, experiências e conhecimento sobre a 
gestão local.

A conjuntura nacional requer a construção da 
agenda integrada, propositiva e que aponte um novo 
caminho para solução dos graves problemas muni-
cipais. A maioria das prefeituras brasileiras tem pro-
blemas financeiros e orçamentários para fechar as 
contas. Avolumam-se as dívidas sociais nas áreas de 
saúde, educação, segurança, dentre outras.

Neste momento debate-se no Brasil a relevância a 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que conge-
la e limita gastos públicos por 20 anos aprovada na 
Câmara e no Senado. A quem interessa esta medida? 
O que está por traz dela? Quem ganha e quem perde? 
Qual impacto imporá aos gestores municipais já as-
soberbados de obrigações e sem recursos? 

Segundo a pesquisadora e especialista em políti-
cas públicas e gestão governamental, Fabiola Sulpino 
Vieira, que na ocasião coordenava a área de saúde do 
Ipea, a medida parte do “Pressuposto equivocado de 

que os recursos públicos para a saúde já estão em 
níveis adequados e impactará negativamente o finan-
ciamento e a garantia do direito à saúde no Brasil”. 
Assinou com ela o pesquisador Rodrigo Benevides. 
São perguntas que não querem calar em todas as 
áreas da gestão pública.

Enfim, a promoção de um novo conceito de políti-
cas públicas no Brasil requer a implantação de uma 
mesa federativa que respeita a autonomia municipal. 
Entretanto, enquanto os Municípios não participarem 
das decisões que impactam seus futuros e, conse-
quentemente, aqueles que vivem nesse ente federa-
do tão fragilizado, dificilmente colocaremos o Brasil 
no caminho do progresso.

Neste momento, os gestores municipais devem se 
atentar para a importância do diálogo entre as po-
líticas públicas. As diversas áreas da administração 
pública devem ser interligadas, possibilitando que as 
gestões locais evoluam de maneira coordenada para 
que se possa alcançar uma vida digna para todos os 
cidadãos. Os diversos setores das prefeituras não 
devem atuar de maneira isolada, mas integradas e 
utilizando o potencial que as novas tecnologias pro-
porcionam. Isso possibilitaria que todos os processos 
avancem de maneira mais rápida e dinâmica, dimi-
nuindo a burocracia e permitindo que o Município 
evolua de maneira ágil.

CNM defende o diálogo federativo e Rede Municipalista para conexão de ideias
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Após os cursos de Novos Gestores, 
aumenta cada vez mais nossa expectativa 
para exercer a próxima gestão”. Foi com 
cautela que a prefeita de Americano 

do Brasil, Maria Suelí, viu o desafio exposto aos(às) 
prefeitos(as) antes de assumirem a administração 
municipal, ainda em outubro. Entretanto, as 
esperanças de um período de expediente eficaz não 
foram abaladas. “Com transparência e fidelidade, 
podemos fazer um trabalho que beneficie o município”.

Com orientações e exposição sobre a realidade 
dos Municípios em todo país, o Seminário Novos 
Gestores reuniu prefeitos das regiões Norte e Centro-
Oeste do Brasil para orientações sobre os principais 
desafios para a nova gestão entre os dias 24 e 26 

de outubro. O presidente da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, conduziu a 
abertura do seminário e o presidente da Federação 
Goiana de Municípios (FGM), Divino Alexandre da 
Silva, representou os Municípios do Centro-Oeste.

O evento fez parte de um conjunto de ações da 
CNM para receber os novos gestores e apresentar a 
realidade municipal. Ao todo, ainda foram realizados 
mais três eventos até o final do ano destinados aos 
prefeitos eleitos e reeleitos das regiões Nordeste, 
Sudeste e Sul do país. “Este é um momento importante 
e os eleitos vivem uma ‘lua-de-mel’ com a vitória, que 
deve ir até o dia 31 de dezembro. A partir de janeiro, 
aparecerá uma nova realidade aos prefeitos”, afirmou 
Ziulkoski.

Prefeitos eleitos conheceram as dificuldades 
locais em outubro, durante seminário da Confedera-
ção Nacional de Municípios. Novos administradores 

pregaram cautela nos primeiros meses

______

Por Luiz Fernando Rodrigues

Seminário Novos Gestores - Brasília

CHOQUE DE REALIDADE 
ANTES DE ASSUMIR A GESTÃO

Desde a abertura do Seminário Novos Gestores, Ziulkoski mostrou o cenário de crise nos Municípios
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Seminário Novos Gestores - Brasília

Para o presidente da FGM, os eventos que 
antecedem a posse dos gestores eleitos 
é um passo para que os novos prefeitos 

entendam a importância de se manterem unidos para 
a evolução da pauta municipalista. “É com a parceria 
que fazemos um movimento mais forte. Por isso, o 
conhecimento adquirido no seminário e a união 
com os demais gestores locais serão o diferencial a 
partir de janeiro. Dessa maneira, os prefeitos devem 
se manter unidos por meio da Confederação e das 
entidades municipalistas”, ressaltou Divino Alexandre.

SUPERAR AS DIFICULDADES

Durante o evento, Ziulkoski deixou claro o objetivo 
de não colocar “panos quentes” sobre a realidade 
municipal, mas passar um cenário sobre as principais 
dificuldades que os gestores devem encontrar durante 
a administração que se inicia em janeiro. “Somos nós, 
companheiros de luta municipalista, que podemos 
mudar essa situação. Devemos colocar as questões 

partidárias de lado para nos fortalecer”, destacou.

Para exemplificar essas dificuldades, os dados da 
CNM sobre o Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM) apontam que os governos locais receberiam, 
de 1988 a 2015, cerca de R$ 1,9 trilhão com a 
manutenção do pacto fiscal. Entretanto, receberam 
apenas R$ 1,3 trilhão, o que representa uma perda 
acumulada de R$ 631,2 bilhões.

Para reverter essa situação, Ziulkoski aconselhou 
os novos gestores municipais a manterem a união 
para deixar o Município mais forte. “Os prefeitos não 
conseguem avançar sozinhos, mas podemos evoluir 
com consórcios e parcerias. Estamos em um momento 
difícil e alcançaremos nossos objetivos por meio da 
união”, concluiu.

Apesar das dificuldades, alguns gestores já 
começaram a apontar caminhos para enfrentar 
as dificuldades financeiras. “Vejo que todos os 
Municípios estão em uma situação muito crítica, 

Durante o evento, o prefeito de Minaçu, Agenor Barbosa, ressaltou as dificuldades que 
encontrará no primeiro ano de mandato
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Seminário Novos Gestores - Brasília

mas estaremos lá para fazer o melhor possível com 
a ajuda de parceiros, escolhendo os gestores certos 
para fazer um bom trabalho”, afirmou o prefeito de 
Minaçu, Agenor Barbosa.

Um dos exemplos de caminhos para os novos 
gestores são os consórcios intermunicipais. Além 
da escolha e capacitação de profissionais técnicos 
para o quadro da prefeitura, as parcerias com outros 
Municípios contribuíram para que muitos gestores 
municipais fechassem suas contas. Em 2015, de 
acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), 196 Municípios goianos fizeram 
consórcios, sendo 98 na área de manejo de resíduos 
sólidos.

CAUTELA EM 2017

Apesar da euforia após as eleições, o presidente 
da FGM destacou que o momento em que os novos 
gestores irão assumir as prefeituras em Goiás será 
de atenção. Segundo ele, as dificuldades financeiras 
enfrentadas pelos atuais prefeitos ainda devem 
avançar em 2017. “O primeiro passo é ter uma boa 

transição de governo e entender que os Municípios 
devem avançar com parcerias”, destacou Divino 
Alexandre.

Para ele, os repasses constitucionais aos Municípios 
não evoluem na mesma proporção que as despesas. 
“Para superar isso, é necessário que o novo gestor 
tenha conhecimento e firmeza à frente da prefeitura, 
especialmente na contenção de despesas”, pontuou.

O presidente ainda destacou dificuldades que os 
novos prefeitos já devem encontrar em janeiro, como 
o aumento de energia, combustíveis e salário mínimo. 
“São desafios que o novo gestor deve estar preparado e 
é isso que buscamos fazer antes da posse, preparando 
para que ele tenha sucesso na nova gestão”, finalizou.

O Seminário Novos Gestores foi promovido pela 
CNM em parceria com as entidades municipalistas. 
O evento das regiões Centro-Oeste e Norte reuniu 
prefeitos eleitos e reeleitos (no dia 3 de outubro) 
com o objetivo de passar informações, sugestões e 
mostrar a realidade dos Municípios.

Divino Alexandre destacou que os gestores municipais devem apostar em parcerias

Fo
to

: R
ep

ro
d

u
çã

o
/T

w
it

te
r 

C
N

M



14 15FORÇA MUNICIPAL | DEZEMBRO-2016/FEVEREIRO-2017 DEZEMBRO-2016/FEVEREIRO-2017 | FORÇA MUNICIPAL

O Brasil está passando por uma drástica mudança 
econômica e social, que afeta todas as áreas da 
gestão pública, devendo estas reelaborarem-se 

para adequarem-se à nova realidade. Essa nova perspec-
tiva requer um novo modelo de gestão, adaptado e dire-
cionado para a excelência, seguindo suas singularidades 
e seus atributos.

Todos os órgãos públicos necessitam de planejamen-
to, coordenação e avaliação dos programas. No caso dos 
Municípios, essa função é exercida pelo prefeito, que ana-
lisa e supervisiona todos os programas em desenvolvi-
mento e gerencia o orçamento público local. Porquanto, 
a gestão deve basear-se na execução da administração 
pública, dispondo de conhecimentos a respeito das leis 
locais específicas e de novos métodos de gestão pública.

O gestor precisa proporcionar subsídios básicos para 
a sua população local, como, por exemplo: saúde, sanea-
mento básico, transporte, alimentação, segurança e edu-
cação. Nesta conjuntura, a gestão pública torna-se uma 
ferramenta fundamental para supervisionar e acompanhar 
todos os serviços oferecidos pela prefeitura. Dessa forma, 
o(a) prefeito(a) consegue realizar um gerenciamento efi-
ciente dos recursos, coordenando a prefeitura de modo efi-
caz, preservando sempre os interesses da sociedade.

Outra análise sobre um novo modelo de gestão pú-
blica, adaptada e direcionada para a excelência, é no que 
tange sobre a escolha do secretariado. Os gestores mu-

nicipais, na maioria das vezes, analisam sua decisão pela 
relação de confiança, ou até mesmo quem o auxiliou du-
rante as eleições municipais, ou seja, o critério de nome-
ação não é tão objetivo. 

Entretanto, é imprescindível que o(a) prefeito(a) ob-
serve algumas características que formam o perfil ideal 
de um bom secretário: conhecer a área de atuação, ser 
comprometido, montar uma boa equipe, propor uma 
gestão democrática, ser um bom articulador, ter conhe-
cimento da realidade municipal, dar continuidade às po-
líticas da gestão anterior, articular políticas intersetorais, 
entre outras.

O gestor municipal deve ter uma maior atenção quan-
do for escolher seu secretariado, pois algumas áreas da 
gestão pública têm um impacto maior no Município, na 
educação, por exemplo, o secretário está com 25% do or-
çamento de toda a prefeitura para gerir.

Por sua vez, a área jurídica municipal, via de regra, 
representada pelo procurador municipal, é a secretaria 
responsável pela defesa do Município em processos ju-
diciais, na execução de pareceres jurídicos e administrati-
vos, esclarecimentos sobre as leis vigentes, ou seja, fazer 
a conexão entre o gestor municipal e o poder judiciário. 

Atrelada à assessoria jurídica está a assessoria par-
lamentar, que visa responder pelas ações referentes 
ao acompanhamento das proposições legislativas e 
de outras atividades de interesse municipal junto ao 
Poder Legislativo, tanto nas esferas nacional, estadual, 
como também na municipal, participando junto à Câ-
mara Municipal dos projetos de lei de interesse daque-
la municipalidade. 

Quase inexistente nas prefeituras, a assessoria parla-
mentar, geralmente, é vista apenas nas câmaras munici-
pais. Entretanto, é uma área de grande relevância e que 
pode ser integrada junto à assessoria jurídica, otimizando 
os gastos públicos municipais e mantendo a excelência 
da gestão pública.

Em síntese, um dos grandes desafios a ser desenvolvi-
do por qualquer gestor é ser capaz de mudar de opinião, 
isto é, reconhecer que uma determinada política pública 
tenha perdido a validade ou esteja errada e que é neces-
sário implantar uma nova.

Assuntos Parlamentares

NOVA PERSPECTIVA 
DA GESTÃO PÚBLICA

Amanda Thaisa G. Ferreira Freire,
assessora técnica de Assuntos Parlamentares

Com os avanços da Tecnologia da Informação (TI), 
a comunicação entre as áreas da prefeitura está 
cada dia sendo mais exigente, necessitando de 

uma comunicação eficiente e o trabalho em conjunto das 
pastas trazem benefícios, sendo eles financeiros ou em 
forma de melhorias no planejamento e na execução de 
projetos, aumentando a agilidade e a eficiência.

Com as cobranças da sociedade e as necessidades 
de adequação da lei de transparência, os gestores estão 
à procura de novas formas e mecanismos que possam 
auxiliar e agilizar os pedidos da lei de acesso à informa-
ção e o atendimento aos cidadãos, dessa forma, a pasta 
de governo digital entra em ação como ajuda na solu-
ção desse problema. Podemos destacar que um grande 
avanço é a melhoria da comunicação entre todas as áre-
as da prefeitura. 

Com esse princípio em mente, devemos providenciar 
uma conversa entre as áreas para melhorar e aperfei-
çoar os projetos de forma que estes não fiquem presos 
somente em sua área específica, mas pensar que nosso 
usuário não utiliza cada pasta separadamente, mas to-
das em conjunto.

Os projetos devem ser feitos integrando todas as pas-
tas, pensando desde um início até o momento em que 
o benificiário utiliza de forma eficiente os resultados do 
projeto. Um exemplo que podemos destacar é a inclusão 
digital, um de seus objetivos é estimular a melhoria do en-

sino público na educação tecnológica e a capacitação de 
jovens e adultos. Este projeto tem que ser pensando não 
somente na parte do governo digital, podemos integrar 
nele o social, a saúde, a mobilidade urbana e a educação. 

Muitos projetos são feitos e executados isolados de 
outras áreas criando problemas na parte onde a popu-
lação deveria se beneficiar. Seguindo o exemplo anterior, 
podemos destacar como a população vai chegar ao cen-
tro de inclusão digital, de que maneira será ensinado o 
conhecimento e passada a informação, se as pessoas que 
o projeto tem como meta apresentam condições sociais 
de irem até o centro, depois de terem completado o curso 
de inclusão, qual será o acompanhamento social delas, se 
a saúde dos benificiários do projeto durante a execução 
está sendo mantida, se crianças e jovens estão se alimen-
tando corretamente durante a execução do projeto. 

Essas questões são levantadas e, com a ajuda de outras 
áreas, podemos resolver e aplicá-las em outros projetos 
em paralelo, criando, dessa forma, uma cadeia de projetos 
e soluções, otimizando os esforços e diminuindo o gasto 
com a execução separada de cada um deles.

Esse pensamento é que os novos gestores e os técni-
cos de cada pasta devem ter ao elaborar os projetos, pois, 
desse modo, conseguiremos aperfeiçoar os gastos, possi-
bilitando a criação de objetivos para englobar várias áreas 
fortalecendo e aperfeiçoando a prefeitura na sua presta-
ção de serviço para a sociedade.

Governo Digital 

GOVERNO DIGITAL E OS BENEFÍCIOS 
PARA A GESTÃO LOCAL

Diego Santana Campos,
assessor técnico de Governo Digital 
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Os gestores devem criar políticas municipais 
que estimulem a participação popular, pois o 
engajamento político do cidadão demonstra 

que ele está disposto a ajudar a melhorar a qualidade 
do seu bairro, da sua rua, contribuindo para o crescimen-
to. O modelo de governo atual não incentiva a partici-
pação da população na política e no processo decisório, 
mas precisamos repensar a gestão nesse momento de 
crise que o país está passando. 

A população deve conhecer a sua agenda governa-
mental e as dificuldades que o Munícipio passa para 
gerir com pouco recursos. Esse novo modelos garante 
a confiabilidade no trabalho do prefeito, além de trazer 
os protagonistas da ação pública que são os cidadãos, 
individualmente ou de forma organizada.

Administrar uma prefeitura implica o planejamento, 
a organização, o comando, a gerência, com dever de 
cumprir os direitos fundamentais do cidadão, promo-
vendo melhor qualidade de vida dos seus moradores. 
Com isso, a responsabilidade surge ao gestor, cabendo-
-lhe, entre outras funções executivas, o planejamento, 
a coordenação e ir além, pensar as novas estratégias 
ou a nova administração pública e a crise do país, o 
que permitirá aos novos gestores refletirem sobre as 
políticas públicas. 

Com a devida complexidade que os Municípios têm 
que atender, é necessário criar mecanismo de partici-
pação para que a comunidade entenda os anseios e a 
dificuldade que o Município passa. Antônio Lambertucci 
(2009, p. 71), em seu artigo sobre A Participação Social 
no Governo Lula afirma que

A participação social [...] amplia e fortalece a democracia, 
contribui para a cultura da paz, do diálogo e da coesão social 
e é a espinha dorsal do desenvolvimento social, da equidade e 
da justiça. Acreditamos que a democracia participativa revela-se 
um excelente método para enfrentar e resolver problemas funda-
mentais da sociedade brasileira.

Preocupar-se somente com redução da folha de pa-
gamento não vai resolver os problemas nem do governo 
federal nem do municipal. Já foram pensados diversos 
programas de contenção de despesas e de incremento 
à receita no sentido de equilibrar as contas públicas, na 

execução orçamentária, evitando o déficit financeiro e o 
orçamentário, durante esses últimos anos, com a crise fi-
nanceira que o país passa e, ainda assim, estamos longe 

de solucionar os problemas mais críticos, especialmente 
quanto à saúde pública do Brasil.

A estrutura política é antiga e precisa ser ponde-
rada, a participação popular estimula que a própria 
estrutura engessada se descontrua. Assim, a gestão 
municipal necessita criar estratégias eficazes de so-
lução para os problemas, a Secretaria de Saúde deve 
conversar com outras pastas, como assistência social, 
mobilidade urbana, financeira e gestão. O gestor preci-
sa entender que é importante uma equipe capacitada 
que possa trabalhar em todas as áreas em que for ne-
cessária uma intervenção política.

O Secretário de Saúde nunca trabalhará sozinho, já 
existe no Município uma equipe de funcionários que 
conhece o cotidiano e as mudanças sempre foram desa-
fios, em especial para funcionários antigos, mas as me-
tas devem ser estabelecidas e cumpridas.

Sendo assim, é preciso discutir com a equipe de tra-
balho estratégias para manter uma gestão participativa, 
na qual todos serão beneficiados com uma administra-
ção mais humanizada em todos os sentidos, trazendo a 
população para conhecer e participar da realidade do 
seu Município.

Saúde

UMA POLÍTICA MAIS 
PARTICIPATIVA

Alexsandro de Oliveira Fernandes,
assessor técnico de Mobilidade Urbana e Saúde

Trânsito e Mobilidade 

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA NA 
PASTA DA MOBILIDADE URBANA

As mudanças na 
gestão são ne-
cessárias e 

as instituições pre-
cisam, cada vez 
mais, passar pelo 
processo questio-
nador, globalizado e 
complexo. A gestão 
municipal requer 
inovar nos modelos 
públicos de gestão. 
A administração 
estratégica é um 
modelo que pode 
ser utilizado pelos 
novos gestores, pois 
estamos passando por 
um período que os desa-
fia com a emergência de 
novas formas e métodos de 
atuação municipal. 

Os municípios precisam entender a 
dinâmica desenvolvida em seu perímetro urbano e 
rural, saber quais os investimentos que o gestor mu-
nicipal está gastando em uma série de projetos, obras 
e iniciativas relativas à mobilidade urbana, quais os 
resultados e se os benefícios estão sendo satisfató-
rios no bem-estar dos seus munícipes.

O planejamento da gestão nos municípios deve ser 
pensado como uma organização e instituição em geral, 
o que indica a obrigatoriedade de o gestor municipal se 
envolver nos mais complexos problemas de interesse pú-
blico e atender à necessidade dos ideais da sociedade. 

Nessa nova gestão, em 2017, a Secretaria respon-
sável pela pasta deve definir os objetivos, criar uma 
agenda estratégica de ação, elaborar propostas para 
implementação de ações municipais. A principal fun-
ção da Secretaria é o planejamento, a organização, a 
direção e o controle.

Mobilidade urbana é uma pasta que deve ser leva-
da a sério, pois é uma forma de arrecadação de ver-

ba ao município, mas, para isso, 
precisa ser bem gerida. Entre 
diversas funções, os Municí-
pios devem exercer a fiscali-
zação do trânsito, organizar 
as estruturas que atuam 

no trânsito, com órgão 
executivo específico, 

aprimorar a enge-
nharia de tráfego, a 
fiscalização, a edu-
cação e levantar 
estatísticas, na bus-
ca de um trabalho 
que influenciará o 

futuro do Município. 

No Plano Diretor Ur-
bano, o tema da Mobilidade 
deve estar presente e ser 
bem estruturado, o ges-
tor precisa identificar sua 

importância para a estru-
turação das cidades e nas estratégias de 

desenvolvimento municipal. Os técnicos e gestores 
dos poderes locais devem considerar as melhorias na 
gestão anterior e identificar quais os meios necessá-
rios para melhorar a dinâmica. 

Por mais que a pasta de mobilidade urbana seja 
inserida em outras Secretárias, como na de transpor-
te, é importante um gestor que busque sua melhoria 
contínua e organização para atendimento das neces-
sidades da população. 

Cada Município tem suas dificuldades e particula-
ridades e é justamente a gestão que vai decidir quais 
os melhores procedimentos, mas a Federação Goiana 
de Municípios (FGM) indica que todos devem cumprir 
com suas obrigações, independentemente do tama-
nho do Municípios ou das características que guar-
dam entre si, pois sua responsabilidade é objetiva, o 
que significa que o executivo pode ser diretamente 
penalizado em caso de danos ou prejuízos.
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Educação

EDUCAÇÃO MUNICIPAL E A 
GESTÃO POR COMPETÊNCIAS

A gestão por competência pode ser uma fer-
ramenta efetiva, capaz de modernizar a ad-
ministração pública municipal, desde que 

implantada respeitando as particularidades do setor 
público. Este modelo de administração pautado por 
competências técnicas e comportamentais agrega 
valor para o desenvolvimento profissional dos servi-
dores e também para melhor desempenho estratégi-
co da instituição.

Na educação, esse processo 
se torna fundamental, uma vez 
que a gestão pública interliga 
todas as áreas e uma se torna 
elo entre as outras, formando 
um ciclo contínuo de de-
senvolvimento na esfe-
ra municipal.

Ao referenciar 
os gestores muni-
cipais de educa-
ção, estes devem 
possuir compe-
tências que vão 
além do conhecimento 
das esferas e particu-
laridades do ambiente 
escolar. É preciso en-
volver o conhecimento 
da área de finanças, cultura, saúde, planejamento, meio 
ambiente, direitos humanos, entre outros.

Nesse início de gestão, é interessante que cada 
Município construa um banco de talentos, com in-
formações relevantes sobre servidores que estão 
ingressando e também os que já estão inseridos na 
instituição. Com todos os dados pertinentes às com-
petências técnicas e intelectuais, é viável alocar as 
pessoas de acordo com os seus conhecimentos, ha-
bilidades e atitudes, minimizando falhas recorrentes 
na administração pública, provocadas pela falta de 
informações sobre os diversos setores da máquina 
pública municipal.

A aplicação de curso de formação pode contri-
buir para um melhor gerenciamento das carreiras e 
aproximar o novo servidor público das atividades que 
serão desempenhadas por ele, essa habituação tem 

de ser valiosa para que os resultados de cada gestor 
sejam satisfatórios em sua função.

Ao tratar da área de Educação, é necessário par-
tir de alguns questionamentos: como os Municípios 
podem agregar este benefício à sua gestão? Como 
a gestão por competências pode influenciar direta-

mente os Municípios? 

Para os gestores municipais 
de educação, é preciso fazer um 
levantamento dos profissionais 
que atuam tanto nas institui-
ções de ensino quanto no setor 
administrativo que regem as 
normas da educação municipal 

e, com isso, estabelecer uma 
formação eficaz que con-

temple todas as necessi-
dades do setor. 

Para esses profissio-
nais da educação mu-
nicipal, é necessário 
envolvê-los nas políti-

cas que já estão sendo 
executadas pelas gestões 

anteriores e que tiveram um re-
sultado positivo e desenvolver 
novos projetos que contemplem 

a necessidade da realidade local.

É importante ressaltar que os conhecimentos de-
vem partir desde o que tramita em leis até a sua exe-
cução, é preciso conhecer todos os programas exis-
tentes disponíveis na esfera federal e estadual que 
favoreçam as políticas públicas educacionais e a par-
tir disso adequá-las à realidade local.

Sendo assim, a gestão por competências na área 
educacional pode influenciar os Municípios positi-
vamente na busca por melhores resultados de de-
senvolvimento, na melhoria da qualidade do serviço 
prestado, na capacitação dos servidores e professo-
res, na transparência de atos e ações da esfera edu-
cacional municipal. Portanto, os devidos ajustes para 
uma gestão moderna guiada por resultados positivos 
têm como consequência o aumento da qualidade na 
execução dos serviços prestados para a sociedade.

Karla Kellem de Lima,
assessora técnica de Cultura e Educação

Foto: Pixabay

A administração pública possui papel impor-
tante na sociedade, já que seus resultados in-
terferem na vida de todos os cidadãos, dessa 

forma, a administração pública é a parte do Estado que 
fica responsável pela execução dos principais objetivos 
de políticas públicas, tendo como referência sempre a 
busca pela satisfação da sociedade como um todo. 

A área da Cultura neste contexto possui um desafio 
muito maior, por não ser considerada tão importante 
quanto a saúde e a educação, por isso a necessidade 
de os gestores municipais visualizarem que a Cultura 
não está isolada e sim muito mais incorporada nas 
demais áreas.

Para o bom desenvolvimento da Cultura na ges-
tão municipal, é preciso perceber que esta depende 
da educação, da saúde, da segurança, das finanças, do 
meio ambiente, do desenvolvimento social, do turis-
mo, do esporte e do lazer para assegurar o bem-estar 
social da população de cada Município.

A modernização da gestão pública cultural é algo 
concreto na atualidade, por fazer parte das obrigações 
do Município contribuir para o desenvolvimento e a 
conservação dos programas e movimentos culturais 
da sua região de forma a estabelecer o compromisso 
de propiciar à população momentos de expor as habi-
lidades de seu povo, proporcionando a paz, a alegria e 
o saber nacional e regional da cultura brasileira.

As políticas públicas culturais devem ser estabe-
lecidas de forma geral, já que seus resultados inter-
ferem na vida de todos os cidadãos, por isso a gestão 
por competências no setor público municipal deve ser 
enfatizada para melhoria do seu capital humano e, 
consequentemente, para um melhor serviço prestado 
à comunidade local envolvida com qualidade.

Gerir pessoas com excelência pode ser essencial 
para qualquer tipo de organização, reconhecer talen-
tos e aproveitá-los da melhor maneira possível, na ad-
ministração pública, pode significar melhor utilização 
e economia de recursos, o que é de interesse de todos 
os cidadãos.

A sociedade como um todo tem o anseio de receber 
sempre um bom atendimento quando necessita utili-
zar os serviços de qualquer instituição pública, então 
é importante buscar fatores que comprovem que um 
servidor bem preparado internamente irá trazer um 
benefício para o cliente final, que deseja se deparar no 
setor público com atendimento equivalente ao encon-
trado no setor privado para solução de suas demandas.

Dessa forma, fica evidente a importância da Cultura 
em todas as áreas da esfera municipal. Citando Louis 
Bonald: “A cultura forma sábios; a educação homens”.

Cultura

A IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA 
ESFERA PÚBLICA MUNICIPAL
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Os Municípios estão vivendo um momento 
histórico com o novo cenário que vem sen-
do consolidado com as transformações tec-

nológicas, econômicas e sociais que exercem grandes 
impactos na vida da população e, consequentemente, 
na gestão municipal.

A Nova Administração Pública é um movimento 
frequente e um dos mais debatidos mundialmente, 
com um modelo de gestão voltado para a eficiência, 
eficácia e efetividade.

Para que haja uma administração com foco nos 
resultados e no avanço da qualidade de vida da po-
pulação, é necessário criar um modelo de gestão de 
acordo com a realidade de cada Município, otimizan-
do, assim, a máquina pública e provocando a mudan-
ça desejada.

O planejamento é a base para qualquer gestão, 
seja ela pública ou privada, com o planejamento es-
tratégico os gestores municipais terão uma direção 
futura com objetivos a longo prazo.

No cenário das políticas públicas sociais, é neces-
sário que seja realizado, inicialmente, o cruzamento de 

dados com a Tecnologia da Informação a fim de evitar 
o recebimento em duplicidade dos benefícios sociais, 
trazendo, então, uma economia maior para o Municí-
pio, além de evitar o desperdício de recursos públicos.

Este processo tem como objetivo consolidar os cri-
térios de partilha de recursos entre os serviços sociais 
e assistenciais, estabelecendo uma sistematização 
entre programas, projetos e serviços, fortalecendo a 
relação entre planos, fundos, conselhos e órgãos ges-
tores; garantindo, assim, a transferência automática e 
regular dos recursos.

Muitos são os interesses a serem discutidos na 
busca do consenso mínimo. Temas como sustentabili-
dade, democratização, eficácia, eficiência, transparên-
cia, qualidade de vida necessitam ser pensados em 
medidas objetivas, para orientar a elaboração, imple-
mentação e avaliação das políticas propostas.

É fundamental que o gestor verifique quais estra-
tégias são determinantes para atuar com as políticas 
públicas de seu Município, garantindo, dessa maneira, 
uma administração pautada na excelência e qualida-
de de vida da população.

Desenvolvimento Social 

A NOVA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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Turismo

TURISMO COMO GERADOR DE 
EMPREGO E FONTE DE RENDA

Milana Vieira Martins,
Assessora técnica de Desenvolvimento Social e Turismo

O turismo, no Brasil, tem sido um fator para o 
crescimento da economia, apresentando atra-
tivos naturais ou artificiais, com uma diversi-

dade de ecossistemas e de paisagens e com uma das 
maiores costas litorâneas do mundo. As principais ati-
vidades, como hospedagem, alimentação, transporte e 
lazer, fazem parte do arranjo produtivo turístico. 

O estado de Goiás possui dimensões amplas, onde 
são localizados Municípios com diferentes potenciais 
turísticos, oferecendo variadas opções de lazer. As prin-
cipais atividades turísticas de Goiás se dividem em:

• ÁGUAS QUENTES;

• AVENTURA;

• CULTURA;

• ECOTURISMO;

• NEGÓCIOS E EVENTOS;

• PESCA; 

• RELIGIOSAS.

A organização da estrutura municipal do turismo 
pode ser formada com a criação de uma Secretaria Mu-
nicipal ou de um departamento que seja responsável 
pelo turismo do Município.

Dessa forma, o órgão municipal deve acompanhar 
o perfil local, tendo como base os recursos disponí-
veis para orçamento; gerando o desenvolvimento do 
setor como economia consolidada para o Município e 
fomentado a atividade turística local, aumentando, as-
sim, a geração de emprego e renda.

O gestor deve ter como prioridade o fortalecimento 
da estrutura do turismo municipal, articulando-se com 
os demais órgãos, formando uma interação entre todo 
o processo do desenvolvimento turístico local. 

O Plano Municipal de Turismo é o documento que 
reúne as diretrizes, estratégias e ações para o Muni-
cípio desenvolver o turismo de maneira organizada e 
planejada e sugere-se que esteja em consonância com 
o Plano Diretor.

Assim, o turismo vem ocupando espaço cada vez 
maior nas decisões sobre a elaboração e adoção de 
políticas públicas e no planejamento urbano, tendo em 
vista a necessidade da execução de medidas que ga-
rantam a sustentabilidade da atividade.

O setor merece cada vez mais atenção e ações do 
poder público, bem como investimentos da iniciativa 
privada. Os resultados positivos na economia local 
contribuem para a geração de empregos e aumento da 
fonte de renda do município.
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Para que se entenda as políticas públicas relaciona-
das à temática ambiental, deve-se partir da tradição 
e da herança das políticas públicas brasileiras, pois 

diante disso observa-se como algumas questões ambien-
tais surgiram e passaram a fazer parte da agenda prioritária 
do governo e se incorporaram, inclusive, com outros temas, 
como cidadania e justiça de caráter ambiental, questões cul-
turais e regionais etc.

Essa busca histórica pode subsidiar o entendimento das 
principais características encontradas nas políticas públi-
cas ambientais. Em relação a elas, historicamente, o Brasil 
sempre foi marcado por uma economia majoritariamente 
exploratória de seus abundantes recursos e riquezas natu-
rais, norteando o desenvolvimento na extensiva produção 
de produtos primários de maneira agressiva e devastadora.

Diante disso, as políticas públicas ambientais têm um 
papel essencial de proteger o meio ambiente, integralizadas 
aos demais objetivos da sociedade, como forma, até mesmo, 
de proporcionar qualidade de vida.

Por isso, para que as políticas públicas ambientais não 
sejam ineficazes, estas não podem ser desconexas ou desco-
ordenadas. Deve haver, então, integração de todas as políti-
cas públicas que norteiam as gestões municipais e também 

complementaridade entre as ações e os objetivos. Assim, 
todo o discurso que se teve e tem a respeito da questão am-
biental vem se traduzindo numa legislação relativamente 
avançada, porém a materialização dos atos dos indivíduos e 
dos agentes do poder público estão muito aquém da cons-
ciência ambiental.

Sendo assim, é primordial que na administração públi-
ca haja uma visão integrada de todas as políticas, a exem-
plo disso podem ser destacadas as políticas ambientais, as 
quais possuem papel incisivo e decisivo no modo de vida e 
nos modos de produção, tornando-se, assim, instrumentos 
fundamentais tanto de desenvolvimento econômico-social 
quanto na garantia de preservação de recursos às gerações 
futuras.

É notório no cenário atual que há uma grande dificul-
dade de se desenvolver ações integradas e participativas, 
pois os gestores convidados para seus devidos cargos que-
rem ter poder e, para isso, transformam seus departamen-
tos numa cúpula, fazendo que não haja integração com os 
demais setores. Resultado disso é uma gestão ineficiente 
e desordenada. Por essas e outras razões é cada vez mais 
urgente a integração das políticas, obedecendo a objetivos 
comuns e de maneira a não se contradizerem nem se sobre-
porem setorialmente e entre as diversas escalas.

Meio Ambiente

A IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA 

QUESTÃO AMBIENTAL

Ranna Paula Alves Martins,
assessora técnica de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Rural
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Atualmente, o Brasil é um país, notavelmente, 
urbano com ênfase nas grandes metrópoles 
que sempre ganham destaque no cenário 

nacional, porém a população rural brasileira é maior 
do que a população total de muitos países da Améri-
ca Latina.

Diante disso, destaca-se a importância da imple-
mentação das políticas públicas de desenvolvimen-
to rural. Porém, implementar essas políticas envolve 
desafios e peculiaridades próprias da zona rural bem 
diferentes daquelas vivenciadas na zona urbana, por 
exemplo, observar a população de baixa renda no 
meio rural, o que, muitas, vezes, leva às migrações, 
especialmente de jovens, que buscam melhores con-
dições de vida nas cidades.

Para implantação de políticas públicas para o de-
senvolvimento rural sustentável requer-se, entre ou-
tras coisas, uma mudança, é preciso pensar um novo 
modelo, o qual não exija do pequeno agricultor e da 
agricultura familiar uma disponibilidade de capital in-
compatível com a sua condição, para que se possa situ-
ar dentro dos padrões do mercado agrícola capitalista.

Então, para que as políticas públicas de desenvol-
vimento rural sustentável sejam eficazes, é preciso 
fazer uma reflexão do conceito de sustentabilidade, 
de modo que a aplicação de tais políticas não seja 
feita desconsiderando as relações de produção com o 
meio ambiente, por exemplo. Hoje em dia, fala-se em 
desenvolvimento rural sustentável: o uso adequado 
da terra e dos recursos naturais, que sejam economi-
camente viáveis, socialmente aceitáveis, sem degra-
dar o meio ambiente.

O desenvolvimento rural sustentável é interligado 
a várias dimensões, entre elas destacam-se: a dimen-
são ambiental, com o manejo sustentável; a dimensão 
social, com a gestão participativa; a econômica, por 
meio da economia solidária; a dimensão cultural, com 
a valorização de identidades e saberes tradicionais.

Diante disso, percebe-se que as políticas públicas 
de desenvolvimento rural sustentável não podem ser 
elaboradas individualmente, elas devem ser integra-
das com as demais políticas que compõem a adminis-
tração pública.

Desenvolvimento Rural 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

SUSTENTÁVEL E SEUS DESAFIOS
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Assim como nas empresas o departamento 
financeiro é o seu coração, a secretaria de fi-
nanças também é o coração das prefeituras. 

A Secretaria Municipal de Finanças exerce um papel 
importante na atividade econômica e tributária do 
Município, em razão do grande número de atividades 
a ela relacionada. 

Designa-se à Secretaria Municipal de Finanças a 
fiscalização e a arrecadação de tributos municipais, 
como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), a 
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE), con-
tribuições de melhoria, entre outros.

Também é atribuição desta secretaria a contabili-
zação das contas do Município; a arrecadação, a guar-
da e a aplicação de recursos financeiros; o controle 
interno da Administração Direta e Indireta, quanto à 
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 
das subvenções e renúncia de receitas. 

Neste artigo, abordaremos apenas o IPTU, nos pró-
ximos trataremos dos demais temas que os secretá-
rios de finanças devem ter bastante atenção quanto à 
arrecadação e distribuição dos tributos. 

O IPTU é um tributo de competência do Município (art. 
156, inciso I, Constituição Federal) que o institui, cobra e 
o destina. Quem tiver domínio útil, posse ou exercício de 

propriedade de imóvel urbano na data do lançamento do 
crédito tributário será contribuinte do IPTU, o recurso ad-
vindo de sua arrecadação pode ser revertido em diversos 
e importantes projetos em cada cidade. 

Do IPTU, 25% dos recursos são destinados para 
Educação e 15% aplicados em Saúde. Já os 60% res-
tantes são repartidos em pavimentação e asfalta-
mento de ruas, apoio à execução de projetos habi-
tacionais, assistência social, iluminação, entre outros. 
Dessa forma, o imposto transforma-se em uma das 
principais fontes de recursos do Município e tem o 
objetivo de contribuir para uma política de desenvol-
vimento urbano local com sustentabilidade.

A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imó-
vel calculado por meio da multiplicação pela respec-
tiva alíquota. Assim, quatro fatores são considerados 
para o valor venal do imóvel: 1) o tamanho do terre-
no; 2) a localização deste terreno na Planta Genérica 
de Valores; 3) a sua área construída; 4) o tipo de aca-
bamento da construção. 

Segundo o Portal Tributário, “na determinação da 
base de cálculo, não se considera o valor dos bens 
móveis mantidos, em caráter permanente ou tempo-
rário, no imóvel, para efeito de sua utilização, explo-
ração, aformoseamento ou comodidade”.

Ainda de acordo com o Portal, após a edição da 
Emenda Constitucional 29/2000, a alíquota varia en-
tre os Municípios, sendo admissível sua progressivi-
dade. O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano 
será fixado em lei específica e não deve ultrapassar 
em duas vezes o valor do ano anterior, respeitada a 
alíquota máxima de quinze por cento.

Muitos Municípios deixam de arrecadar de forma 
adequada, pois, além de não cobrar, não atualizam os 
valores das plantas genéricas. Isso é perda de receita. 
Dessa maneira, os gestores municipais têm que ficar 
atentos com a fiscalização e a atualização da planta 
genérica do imóvel para cobrarem de forma atualiza-
da e justa os valores referentes ao seu IPTU e assim 
fazer entrar mais dinheiro no caixa da prefeitura.

Economia Leandro Ilidio da Silva,
assessor técnico de Economia

PAPEL DE UMA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Discute-se bastante, para os mandatos atuais, sobre 
a necessidade de se realizar reformas administrativas 
nas gestões municipais. Diante das extremas dificulda-
des econômicas e financeiras dos Municípios, serão os 
cortes e a reorganização institucional das pastas admi-
nistrativas suficientes?

Pensando a política pública como um processo 
complexo que envolve a entrega de produtos e 
serviços à população, é possível identificar al-

gumas alternativas que possam auxiliar os novos ges-
tores em aumentar a qualidade de vida da população, 
sem relegar os balanços financeiros, que vão além de 
reformas tradicionais da administração. Destacam-se 
quatro pontos que podem oferecer caminhos às novas 
gestões: o debate da 3ª geração em implementação de 
políticas públicas, capacitação, portfólio de projetos e 
equipes multidisciplinares.

O debate sobre implementação de política pública 
passou por questões de formulação focadas vertical-
mente, ou de cima para baixo (técnico-política), ou de 
baixo para cima (participativas) e, atualmente, há um 
consenso que enfatiza a necessidade de aliar as duas 
características, utilizando-se as qualidades de cada uma. 
Essa aproximação passa pelo diálogo do gestor com os 
servidores públicos que trabalham na ponta da cadeia 
de serviços públicos e com a população. 

A experiência diária de servidores e cidadãos com 
os serviços públicos pode ser uma fonte importante de 
informação para os gestores reformularem políticas pú-
blicas diversas. Muitas medidas não funcionam, mesmo 
quando há boas intenções, por falta de aplicabilidade 
em casos reais (seja pelo desconhecimento do dia a dia 
dos serviços, seja pela inviabilidade financeira da ges-
tão). Assim, esse diálogo pode proporcionar medidas 
que abarquem tanto a realidade local compreendida 
pelos servidores da ponta final da cadeia quanto à situ-
ação financeira em que o gestor se encontra, reduzindo 
mobilizações e custos desnecessários.

O segundo ponto envolve a importância da capaci-
tação dos servidores municipais. A complexidade admi-
nistrativa impõe uma constante atualização dos conhe-
cimentos dos gestores. Por tanto, é imprescindível que 

haja incentivos internos para o aprendizado técnico em 
políticas públicas para formação de equipes capazes.

Outra possível medida é a criação de portfólios de 
projetos estruturantes para os Municípios. O investi-
mento inicial em bons projetos pode oferecer ganhos 
futuros que superam os custos iniciais. Como os pro-
cessos administrativos de financiamento de obras são 
longos e burocráticos, muitas vezes, os Municípios per-
dem oportunidades por não terem em mãos projetos 
prontos. Assim, ao criar um conjunto de projetos para 
o Município, o gestor poderá sempre pleitear financia-
mentos quando surgirem brechas em programas nacio-
nais e estaduais.

O último ponto diz respeito ao desenvolvimento de 
equipes gestoras multidisciplinares. A gestão pública 
é complexa e interligada, o que demanda uma grande 
articulação entre os envolvidos. Criar equipes flexíveis, 
com membros de diferentes áreas para políticas públi-
cas específicas, pode gerar ganhos de qualidade e de 
eficiência consideráveis. Assim, novos conhecimentos 
serão adicionados a pastas tradicionais da administra-
ção com o intercâmbio de experiências.

À gestão pública local são impostos novos e difíceis 
desafios. É preciso pensar alternativas e estratégias que 
abranjam a complexidade atual do provimento das polí-
ticas públicas. O ponto positivo é que estamos em início 
de mandato, o que oferece tempo para o desenvolvi-
mento de bons planejamentos e novas estratégias.

Gestão Municipal Germano Araujo Coelho,
assessor técnico de Planejamento Municipal

QUATRO DESTAQUES PARA AS 
ATUAIS GESTÕES MUNICIPAIS

Este novo mandato que se inicia apresenta 
grandes desafios para os Municípios. Há mui-
tas demanda e necessidade por novas formas 

de gestão que superem os obstáculos da crise finan-
ceira e econômica sem que os serviços públicos sejam 
prejudicados. Para tanto, um planejamento municipal, 
no início do mandato, que articule todas as pastas 
da administração é fundamental para a conquista de 
avanços na gestão pública.

Em âmbito local, dois instrumentos do planeja-
mento são capazes de operacionalizar a articulação 
das pastas administrativas e os demais planos munici-
pais: o Plano Diretor e o Plano Plurianual. Como o PPA 
é uma exigência legal a todos os municípios e 49 de-
les deverão realizar a revisão de seus planos diretores 
no próximo mandato, esta é uma oportunidade de se 
desenvolver um bom planejamento municipal, rela-
cionando diversos outros temas do Município, como o 
planejamento rural, o desenvolvimento estratégico de 
receitas, a distribuição de políticas públicas de forma 
organizada (habitação, educação, saúde, mobilidade, 
saneamento etc.), a criação de eixos de desenvolvi-
mento e as metas para projetos e obras públicas.

Duas medidas são imprescindíveis para o desen-
volvimento e a execução bem-sucedidos do planeja-
mento e de seus instrumentos. A primeira é a realiza-
ção de um diagnóstico de todas as áreas da gestão 
municipal por meio de levantamentos de informações 
e do desenvolvimento de indicadores detalhados que 
apontem a situação atual de cada pasta administrati-
va, relacionando-as ao passado e a tendências futuras.

Estabelecida uma base de dados consistente de 
cada área administrativa, é possível analisá-la de for-
ma conjunta. Assim, é importante que haja uma coo-
peração estratégica entre os envolvidos de todas as 
pastas do executivo para interpretar os dados e pro-
por políticas conjuntas de forma articulada.

A segunda medida envolve estipular objetivos e 
metas estratégicas da gestão. Aonde o município quer 
chegar? Quais são suas prioridades? Nessa etapa do 
planejamento, é importante a participação de todos 
os envolvidos com a administração pública, já que 

o planejamento depende da receita disponível e da 
análise da situação de cada área específica da admi-
nistração, identificando questões mais críticas e a via-
bilidade das ações possíveis. 

Além disso, é essencial levar em consideração, na 
formulação de estratégias, a opinião da sociedade e 
dos servidores linha de frente (aqueles responsáveis 
pela entrega dos serviços públicos, como enfermeiras, 
professores, funcionários da limpeza, agentes de saú-
de, motoristas de ônibus, médicos etc.). Esse diálogo 
aproxima o gestor que formula a política com as pes-
soas que a executam e que necessitam dela, evitando, 
muitas vezes, estratégias que não resolveriam os pro-
blemas e aumentariam os gastos. 

Dessa forma, é possível identificar problemas do 
dia a dia que podem ser resolvidos com maior eficiên-
cia de acordo com a realidade municipal e dos servi-
ços públicos locais.

O planejamento pode ser uma saída para as difi-
culdades em que os Municípios se encontram. Porém, 
para ser efetivo, os gestores devem conhecer a fundo 
a realidade local, de maneira a conseguir relacionar os 
desafios às reais necessidades da população. Um diag-
nóstico completo, a articulação entre áreas adminis-
trativas e a aproximação com os servidores linha de 
frente são uma alternativa para melhor compreender 
a complexidade da gestão e criar estratégias novas a 
serem seguidas durante o mandato.

Planejamento 

INÍCIO DE MANDATO: É PRECISO 
CONHECER O MUNICÍPIO
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Grande parte da 
administração pública 
brasileira ainda vive 
pautada em modelos 
e conceitos já ultra-
passados. O novo ar-
ranjo da máquina pú-
blica, seus objetivos e 
métodos já evoluíram 
bastante e tendem 
a evoluir ainda mais. 
Para que o prefeito 
saiba acompanhar as 
tendências, moderni-
zar sua gestão e aten-
der às expectativas de 
seus eleitores, trou-
xemos nesta edição 
alguns pontos que 
julgamos mais importantes.

Ponto crucial para o avanço da eficiência da má-
quina pública é a colaboração entre suas diversas 
áreas. Antigamente, as Secretarias de Saúde, Edu-
cação, Assistência Social e demais desempenhavam 
suas funções exclusivas e isso, por si só, já era o su-
ficiente. Hoje, com a complexidade inerente ao setor 
público e com as demandas jurídicas e sociais pró-
prias, as Secretarias de governo devem interagir de 
forma a maximizar os recursos de que dispõe e elevar 
a qualidade do serviço prestado à população.

Um exemplo é a Secretaria de Educação, que além 
de se ater às tarefas ligadas à área de ensino deve 
também manter um diálogo produtivo com a Secreta-
ria de Assistência Social, especialmente naqueles ca-
sos que envolvem crianças vítimas de abusos. Se uma 
professora nota que um aluno está em uma situação 
bastante delicada, nesse sentido, seria de enorme im-
portância que essa informação fosse repassada para 
a outra Secretaria.

Outra questão de máxima importância para a ad-
ministração pública é a inovação. Governo inovador 
é aquele que “emprega os recursos de novas for-

mas, para maximizar 
a produtividade e  a 
eficiência”, conforme 
afirmam Martins e 
Pierant em sua obra 
Estado e gestão pú-
blica: visões do Brasil 
contemporâneo, publi-
cada em 2006. Para 
aplicar tais recursos 
da melhor forma, o 
gestor precisa de go-
vernabilidade, que é 
a junção de três fato-
res: 1) é o conjunto de 
condições necessárias 
ao exercício do poder; 
2) compreende a for-
ma de governo,  rela-

ções entre os poderes, sistema partidário e equilíbrio 
entre as forças políticas de oposição e situação; 3) diz 
respeito à capacidade de decidir.

Ponto fundamental para a nova Administração Pú-
blica também é desenvolver em seus funcionários um 
senso de compromisso com a construção de uma so-
ciedade mais preparada para enfrentar as novas de-
mandas contextualizadas em uma era de mudanças. 
Dessa forma, percebemos que uma significativa ta-
refa a ser executada é, entre outras, a revisão dos 
serviços de atendimento ao público objetivando sua 
maior eficiência e humanização. Como consequência, 
devemos repensar profundamente os modelos orga-
nizacionais atuais. 

É importante ressaltar que essas medidas não são 
únicas, mas apenas um primeiro norte para que os 
gestores caminhem rumo à nova administração pú-
blica. As ações a serem tomadas são inúmeras e todas 
elas requerem um planejamento adequado e respon-
sável. Para isso, bem como para várias outras deman-
das, a Federação Goiana de Municípios está sempre à 
disposição dos prefeitos filiados.

Jurídico Táric Calil,
assessor técnico jurídico

A INTERLOCUÇÃO E O FUTURO DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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
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Após quatro anos à frente da Federação Goia-
na de Municípios (FGM), em janeiro encerra-
-se a gestão do presidente Divino Alexandre 

da Silva. Sob o seu comando, o municipalismo em 
Goiás foi marcado por mobilizações, inovações e lu-
tas para a valorização dos 246 Municípios do estado. 
Após suceder a Gilmar Alves, que iniciará nova ges-
tão como prefeito em Quirinópolis, Divino Alexandre 
recebeu a missão de manter a entidade no caminho 
do crescimento. E não desapontou. O ex-prefeito de 
Panamá entrega sua gestão com cerca de 230 filiados 
e com a FGM consolidada como entidade representa-
tiva dos Municípios goianos.

Com visão técnica, Divino Alexandre conduziu a 
entidade municipalista de maneira crítica e reivindi-
cativa, além de buscar uma postura propositiva, enca-
minhando soluções para os problemas que atingiram 
os Municípios em Goiás nos últimos quatro anos, prin-
cipalmente entre 2015 e 2016. Nesse período, os(as) 
prefeitos(as) do estado sofreram com a crise política 
e econômica que atrapalhou o desenvolvimento das 
gestões locais.

Formado em Administração de Empresas e reelei-
to prefeito de Panamá por quatro vezes, Divino Ale-
xandre foi presidente da FGM entre 2012 e 2016. De 
maneira apartidária, também representou os interes-
ses municipais em reuniões e debates com represen-
tantes dos governos federal e estadual. Em janeiro, 

Divino Alexandre faz transição de mandato na FGM, 
que será presidida pelo prefeito de Campos Verdes, 
Haroldo Naves. Confira, a seguir, as principais lutas 
e conquistas do ex-prefeito de Panamá à frente da 
entidade municipalista.

MOBILIZAÇÕES

Os últimos quatro anos foram marcados por gran-
des mobilizações de prefeitos(as) em Goiânia e Bra-
sília conduzidos pelo presidente da FGM. Uma das 
maiores aconteceu no dia 1º de outubro de 2015, 
quando cerca de 200 prefeitos saíram pelas ruas da 
capital estadual com o grito: “menos sufoco e mais 
recursos e autonomia aos Municípios”. 

Convocados pela FGM, os gestores municipais re-
clamaram da transferência de responsabilidades às 
gestões locais por parte dos governos federal e esta-
dual, do insuficiente repasse de recursos aos Municí-
pios, da crise econômica que afetou as gestões locais 
e da queda de 38% no Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM).

Na ocasião, Divino Alexandre pontuou que os Mu-
nicípios vivem uma realidade baseada na falta de 
expectativa de crescimento de receitas e nas dificul-
dades que os gestores municipais enfrentam para au-
mentar os recursos. “A receita do FPM e do ICMS tende 

Balanço de Gestão

Mobilizações, intermediações com os governos 
federal e estadual, inaugurações... Essa foi a rotina 
da FGM nos últimos quatro anos sob comando de 

Divino Alexandre

______

Por Luiz Fernando Rodrigues

a cair mais até o final de 2015 por causa da crise 
financeira do país. Se visualizamos uma tendência de 
queda nas verbas e um aumento de despesas, os pre-
feitos devem pisar no freio e tentar salvar os serviços 
essenciais”, afirmou ele.

Outra medida adotada pelos prefeitos durante a 
mobilização foi a paralisação das prefeituras por três 
dias, atendendo apenas os serviços essenciais, como 
método para chamar a atenção da população para as 
dificuldades enfrentadas pelos Municípios. De acordo 

PERÍODO DE LUTAS
E CONQUISTAS

Divino Alexandre durante mobilização em Brasília
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com Divino Alexandre, mais da metade dos Municí-
pios goianos dependem do FPM para fechar as con-
tas, mas a redução de 38% desse fundo nos últimos 
dez anos prejudicou o desempenho da maioria das 
gestões.

A mobilização, que teve início na Câmara dos De-
putados e, logo em seguida, tomou a Praça dos Três 
Poderes, foi motivada pelas responsabilidades que 
os Municípios receberam sem o devido compartilha-
mento financeiro nos últimos anos. “O que dificulta as 
gestões locais é o custeio que tem contribuído para 
o desequilíbrio orçamentário e financeiro nos Muni-
cípios brasileiros”, completou o presidente da FGM 
durante a manifestação.

Outra mobilização de destaque ocorreu em Bra-
sília, em conjunto com a Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), em agosto de 2015. Na ocasião, 
os gestores municipais reivindicaram melhor divisão 
do Pacto Federativo e se manifestaram contra o não 
cumprimento dos 0,5% do FPM, previamente acerta-
do com o governo federal. 

AUDITÓRIO E CAPACITAÇÃO

A gestão de Divino Alexandre não foi marcada 
apenas pelas mobilizações. A construção do Auditório 
Nelson Américo da Costa, na sede da FGM, e a inau-
guração da Escola Goiana de Gestão Pública (EGP) 
destacaram a iniciativa técnica da entidade. Desde o 

início, o auditório foi visto como um espaço para ca-
pacitação, qualificação e interação entre os gestores 
municipais.

Construído em pouco mais de quatro meses, o au-
ditório assumiu a função de modernização e avanço 
da qualidade de atendimento da instituição. “Temos 
que estar cientes das necessidades dos prefeitos e 
prefeitas de Goiás, mas, principalmente, oferecer aos 
gestores um espaço para a capacitação dos colabora-
dores em nível local”, explicou Divino Alexandre du-
rante a inauguração.

O espaço possibilitou, também, a realização de 
cursos da EGP. Lançada em setembro de 2015, com 
o curso Arrecadação e Gestão Tributária Municipal, a 
primeira capacitação contou com a presença de mais 
de 120 gestores municipais, além dos parceiros insti-
tucionais, como a Caixa Econômica Federal, o Banco 
do Brasil, os Correios e o Sebrae. Desde então, a enti-
dade realizou mais seis cursos de capacitação.

Para Divino Alexandre, a Escola Goiana de Gestão 
Pública, além de marcar o pioneirismo no aperfeiço-
amento dos administradores no Centro-Oeste, é um 
importante instrumento de qualificação e formação 
dos profissionais que atuam diretamente no atendi-
mento dos cidadãos. “Os Municípios não podem viver 
presos em um modelo de gestão que já está ultra-
passado. É necessário investir em formação para que 
possamos criar caminhos para superar qualquer tipo 
de barreira”, comentou.

Balanço de Gestão

Auditório da FGM durante realização de curso da Escola Goiana de Gestão Pública
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INTERMEDIAÇÕES

Atuando como presidente da FGM e representan-
te da CNM na região Centro-Oeste, Divino Alexandre 
esteve presente e encabeçou importantes reuniões 
na luta municipalista. Em fevereiro, por exemplo, a 
FGM e as entidades municipalistas se reuniram com a 
então presidente, Dilma Rousseff, para discutir sobre 
matérias em tramitação no Congresso Nacional, como 
aprovação da Contribuição Provisória sobre Movi-
mentação Financeira (CPMF), a falta de pagamento 
do Fundo de Exportação (Fex) e sobre o Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM).

Ainda com intermediações com o governo federal, 
Divino Alexandre se reuniu com o então presidente 
em exercício, Michel Temer, em junho de 2016. A prin-
cipal preocupação dos prefeitos durante a reunião foi 
o encerramento dos mandatos, uma vez que as difi-
culdades financeiras que atingem o país complicaram 

o final das gestões dos prefeitos em todo país.

Já em Goiás, as principais reuniões foram com as 
secretárias da Fazenda, Ana Carla Abrão, e da Educa-
ção, Raquel Teixeira. A maioria ocorreu no Auditório 
da FGM. Entre os principais motivos das reuniões des-
tacaram-se o atraso nos repasses estaduais na área 
da Saúde e os valores da transferência do Transporte 
Escolar Rural.

Com reuniões, mobilizações e inaugurações, a FGM 
ganhou reconhecimento no âmbito local como uma 
entidade que lutou para o desenvolvimento e avanço 
dos 246 Municípios em Goiás. Com isso, Divino Ale-
xandre deixa um grande legado para os novos ges-
tores que assumem as prefeituras goianas em 2017, 
mas sem deixar de lado a importância de continuar 
lutando para que o movimento municipalista se for-
taleça e alcance o desenvolvimento social, econômi-
co e cultural de maneira sustentável.

Balanço de Gestão 

Mobilização de prefeitos no Congresso Nacional
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Gestor público formado em Administração de 
Empresas, Divino Alexandre da Silva foi presidente 

da Federação Goiana de Municípios (FGM) por 
dois mandatos e prefeito de Panamá em quatro 

gestões, sendo a última em 2013-2016. Durante o 
período que ficou à frente da FGM, foi representante 

da Confederação Nacional de Municípios (CNM) 
na região Centro-Oeste e 1º secretário geral do 

Conselho Diretor da Associação Brasileira de 
Municípios (ABM). Em entrevista à Força Municipal, 

Divino Alexandre detalhou os principais desafios, as 
conquistas e os cenários para 2017.

Entrevista

1 - QUAIS FORAM OS PRINCIPAIS DESAFIOS 
QUE O SENHOR ENCONTROU DURANTE SUA 
GESTÃO NA FGM?

Na mudança da sede, tivemos que fazer uma des-
pesa extra e isso foi difícil em virtude de transição e 
prefeitos novos. Até conseguirmos implementar uma 
política diferenciada, técnica, demorou um pouco. A 
entidade foi crescendo, gradativamente, em virtude 
da credibilidade e confiabilidade dada pelos gestores 
e o serviço de qualidade que a FGM começou a pres-
tar em áreas técnicas. Isso foi o diferencial. No início, 
eu não tinha tanta experiência como presidente de 
entidade e tivemos que trabalhar muito para fortale-
cer as filiações e o resultado foi o fruto do trabalho de 
toda equipe. Não podemos esquecer que nossa equi-
pe é coesa e fortaleceu muito a Federação junto aos 
Municípios, além de parcerias fortes com a Associa-
ção Brasileira de Municípios (ABM), a Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), a ligação com as ati-
vidades microrregionais. Tudo isso foi difícil no início, 
mas os frutos são colhidos hoje.

2 – QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS CONQUIS-
TAS DA LUTA MUNICIPALISTA NOS ÚLTIMOS 
QUATRO ANOS?

Primeiro, a parceria com a Confederação, que tem 
um cunho muito forte junto ao Congresso Nacional e 
ao Governo Federal. A partir daí, tivemos o ganho de 
1% (do FPM), alteramos muitos projetos que estavam 
contra os Municípios, tivemos a Repatriação e fizemos 
que o Congresso entendesse melhor a distribuição de 
recursos. Infelizmente, não avançamos no pacto fede-
rativo, que daria mais justiça aos Municípios brasilei-
ros. Porém, conseguimos muitas conquistas. Tivemos 
a oportunidade de mostrar a força das gestões locais, 
mesmo com as deficiências no nosso mandato. 

3 – COMO O SENHOR AVALIA OS AVANÇOS DA 
CAPACITAÇÃO TÉCNICA LOCAL COM A ESCOLA 
DE GESTÃO PÚBLICA (EGP)?

A Escola de Gestão deixou uma grande marca que 
é capacitar a equipe dos Municípios. Infelizmente, o 
interior ainda está carente de uma mão de obra quali-
ficada e a EGP é uma ferramenta forte para qualificar 
esses gestores para atenderem melhor a comunidade. 
Tem um fator que ainda precisamos vencer: sensibi-
lizar o prefeito sobre a importância de uma equipe 
qualificada e que tenha ligação com a entidade. Se 
conseguirmos implementar isso, a capacitação pas-
sa a ser mais importante. Não podemos ter mais um 
funcionário que pense apenas em ganhar o salário 
dele, mas alguém que tenha vontade de ajudar a ges-
tão. Por aí conseguiremos mostrar a importância de 
ter um bom gestor em diversas áreas da prefeitura. 
A Federação caminhou fortemente na parte técnica. 
Hoje, por exemplo, temos pessoas que honram a enti-
dade. O que falta é o próprio secretário do Município 
entender a necessidade de estar em contato com os 
nossos assessores técnicos.

4 – O SENHOR ESTEVE À FRENTE DA FGM EM 
UM PERÍODO CONTURBADO NO BRASIL, COM 
INSTABILIDADE POLÍTICA E DIFICULDADES 
FINANCEIRAS. QUAIS SÃO AS LIÇÕES DESSA 
FASE?

Não é de agora que o Brasil está com uma insta-
bilidade política muito grande. Como presidente da 
Federação, alertei os gestores sobre as dificuldades 
que poderiam encontrar no período 2013-2016. No 
último ano, praticamente desabou: crise econômica e 
institucional, processo de impeachment da presidente 
Dilma Rousseff, ajuste fiscal, entrada do Michel Temer 
para cortar despesas e déficit histórico no orçamento 

DIVINO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE DA FGM 
(2013-2016)
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da União de R$ 170 bilhões. Isso acabou diminuindo 
a quantidade de recursos nos Municípios e tivemos 
que olhar com atenção para os gastos públicos. Se 
não tem dinheiro para tudo, tem que priorizar. Não 
tem como fazer uma boa administração sem plane-
jamento.

5 – O SENHOR ESTEVE NA PREFEITURA DE PA-
NAMÁ EM QUATRO MANDATOS. O QUE DIFEREN-
CIOU A GESTÃO 2013-2016 DAS DEMAIS?

Essa foi a crucial, como eu já tinha conhecimento de 
que as prefeituras estavam com dificuldades financeiras 
e que os prefeitos não estavam conseguindo buscar di-
nheiro com os demais entes da Federação, trancamos as 
portas da despesa e conseguimos fazer um caixa. Como 
estabelecemos algumas prioridades no início da cam-
panha, foi possível fazer algumas obras em Panamá.

6 – O SENHOR RESSALTOU A APROXIMAÇÃO 
DA FGM COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS NA-
CIONAIS EM BRASÍLIA. COMO OS MUNICÍPIOS 
GOIANOS FORAM BENEFICIADOS COM ESSA 
AÇÃO?

Os Municípios passaram a ter mais visibilidade 
por intermédio da nossa luta com as Marchas. Na 
última, quase 4 mil prefeitos estiveram em Brasília 
fazendo o dever de casa, porque foram lá sabendo 
da grande responsabilidade que estão assumindo. 
Por outro lado, a imprensa, o Governo Federal e o 
Congresso Nacional entenderam que é no Muni-
cípio que as coisas acontecem e onde deve ter a 
solução para os problemas. Porém, os recursos ain-
da não chegam para a gestão local. Temos várias 
questões que precisam ser revistas e, para mim, o 
aprimoramento do pacto federativo corrigirá todas 
as distorções.

Reunião com a secretária de Estado da Educação, Raquel Teixeira, na sede da FGM
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Entrevista

7 – QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS 
QUE OS NOVOS GESTORES IRÃO ENCONTRAR A 
PARTIR DESTE ANO?

Acredito que o cenário econômico apresentará 
muitas dificuldades. Estamos com a estagnação eco-
nômica, recessão e o desemprego crescendo. Quando 
isso acontece, o primeiro a sentir é o Município, por-
que as pessoas começam a bater nas portas das pre-
feituras. O que sugerimos aos novos gestores é come-
çar com o pé no freio, diminuindo as despesas. Não é 
pensar que terá recursos, mas ver que a despesa está 
em sua porta e deve diminuí-la de forma responsável.

8 – QUAIS SÃO SEUS PRINCIPAIS CONSE-
LHOS PARA O NOVO PRESIDENTE DA FGM, HA-
ROLDO NAVES?

O Haroldo foi servidor da Federação por um bom 
tempo e espero que ele tenha conseguido captar a 
necessidade e as demandas dos Municípios. Ele já foi 
prefeito e esperamos que a FGM continue crescen-
do na nova gestão. Não pode deixar o contato com o 
prefeito, pois deve saber quais são as demandas na 
ponta para auxiliar nas áreas prioritárias. Isso ajudará 
na defesa junto aos governos federal e estadual. Es-
tamos cobrando muito do primeiro, mas temos que 
começar a cobrar também do governo estadual com 

os incentivos fiscais e a isenção. Tudo isso mexe com 
o bolo tributário dos Municípios.

9 – COMO OS GESTORES MUNICIPAIS PODEM 
AVANÇAR NA LUTA MUNICIPALISTA?

Os gestores devem continuar filiados. Não só na 
FGM, mas também nas entidades que são represen-
tativas. Nós só seremos fortes se ficarmos unidos. A 
falta de união quase levou os prefeitos deste manda-
to ao nocaute. Temos muitas demandas ainda, como 
a prorrogação dos lixões e o fortalecimento dos con-
sórcios públicos. 

10 – QUAL É A SUA MENSAGEM FINAL COMO 
PRESIDENTE DA FGM?

Adquirimos uma experiência importante. Conduzir 
uma entidade que cresceu e ficou forte significa que 
você cresce junto. Eu me sinto honrado de ser pre-
sidente da Federação por dois mandatos. Tivemos 
complicações na reeleição, mas isso foi superado. 
As dificuldades servem para criar oportunidades. As-
sim, fizemos um trabalho reconhecido pelos prefeitos 
e prefeitas com a participação de toda equipe. Apren-
demos juntos e acho que é isso que precisamos fazer. 
Construímos um auditório para capacitação, a sede é 
própria e isso é uma felicidade enorme para quem pas-
sou a admirar o municipalismo com muita veemência.
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Mobilizações em Goiânia e Brasília marcaram a luta municipalista nos últimos anos
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Eleição FGM
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Aqui não temos 
vencedor nem perdedor, 
temos o fortalecimento 

da força municipal

Com placar apertado, a Federação Goiana de Muni-
cípios (FGM) elegeu no final de novembro o seu novo 
presidente para a gestão 2017-2018. Com 61 votos, o 
prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves, foi escolhido 
o novo presidente da entidade municipalista. Ele venceu 
o prefeito reeleito de Porteirão, José Cunha, que obteve 
54 votos.

Após o anúncio do vencedor, Haroldo Naves ressal-
tou que a FGM continuará sendo uma entidade técnica 
e que oferecerá suporte aos novos gestores municipais. 
“Quero valorizar essa disputa que foi acirrada. Aqui não 
temos vencedor nem perdedor, temos o fortalecimento 
da força municipal e é o que vamos fazer aqui. Trabalhar 
para os municípios”, disse.

Haroldo Naves sucederá ao prefeito de Panamá, Di-
vino Alexandre da Silva, que presidiu a entidade munici-
palista desde 2013. O prefeito eleito de Campos Verdes 
assumirá a instituição em janeiro de 2017, quando ocor-
rerá a transição de mandato.

Ainda antes da posse, Haroldo Naves já se movimen-
tou para propor ação conjunta entre a FGM, a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente (Secima) e o Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
para colocar em prática os temas apresentados durante 
o Encontro Estadual de Prefeitos, promovido pela As-
sembleia Legislativa, Sebrae, FGM e a Associação Goiana 
de Municípios (AGM), realizado no dia 24 de novembro.

CURRÍCULO

Natural de Santa Terezinha de Goiás, Haroldo Naves 
foi prefeito de Campos Verdes em 2001 e eleito para a 
gestão 2017-2020. Em 2002, foi vencedor do Prêmio Se-
brae Prefeito Empreendedor e, em 2004, recebeu o Prêmio 
de Boas Práticas Administrativas da Organização das Na-
ções Unidas (ONU). Além dessas conquistas, foi presidente 
da Associação Sampatriciense dos Municípios (ASM) em 
2001, consultor do Sebrae de Políticas Públicas (2005-
2008), superintendente de relações institucionais da FGM 
(2009-2016) e vice-presidente do Conselho Deliberativo 
da Associação Brasileira dos Municípios (ABM) em 2011.

Entre as principais propostas para a nova gestão, Ha-
roldo destaca organizações de missões internacionais 
para captar investimentos, venda de produtos e divulgar 
potencialidades dos Municípios goianos; parcerias com 
universidades e instituições para a projeção das cidades 
e orientação jurídica e contábil para evitar problemas no 
término das gestões locais.

Haroldo também afirmou que irá aperfeiçoar e apri-
morar a Escola Goiana de Gestão Pública (EGP), ofere-
cendo cursos para orientação aos prefeitos, secretários e 
técnicos da prefeitura. “Vamos avançar para oferecer aos 
gestores municipais um aperfeiçoamento contínuo para 
que isso favoreça os cidadãos. Além disso, vamos buscar 
implantar uma central de projetos e rede de primeiras-da-
mas”, afirmou.

Após vitória, Haroldo Naves afirmou que a enti-
dade oferecerá aos novos gestores aperfeiçoamento 

contínuo durante seu mandato na instituição

NOVA DIREÇÃO 
NA FGM

______

Por Luiz Fernando Rodrigues



40 41FORÇA MUNICIPAL | DEZEMBRO-2016/FEVEREIRO-2017 DEZEMBRO-2016/FEVEREIRO-2017 | FORÇA MUNICIPAL

Entrevista

Natural de Santa Terezinha de 
Goiás, Haroldo Naves foi prefeito 
de Campos Verdes em 2001 e eleito 
para a gestão 2017-2020. Em 2002, 
foi vencedor do Prêmio Sebrae 
Prefeito Empreendedor e, em 2004, 
recebeu o Prêmio de Boas Práticas 
Administrativas da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Além dessas 
conquistas, foi presidente da Associa-
ção Sampatriciense dos Municípios 
(ASM) em 2001, consultor do Sebrae 
de Políticas Públicas (2005-2008), 
superintendente de relações insti-
tucionais da Federação Goiana de 
Municípios (FGM) – 2009-2016 – e 
vice-presidente do Conselho Delibe-
rativo da Associação Brasileira dos 
Municípios (ABM) em 2011. Agora, 
assume a missão de ser presidente 
da FGM para o período 2017-2018.

Entrevista

FGM – NA SUA OPINIÃO, QUAIS OS PRINCIPAIS 
DESAFIOS DOS(AS) GESTORES(AS) MUNICIPAIS?

Haroldo Naves – os novos gestores devem mudar 
a cultura da gestão pública, que é paternalista, para 
uma administração empreendedora. Hoje, os poucos 
recursos que os gestores recebem dos governos es-
tadual e federal não são suficientes. Os Municípios 
estão sobrecarregados de obrigações, mas não têm 
os recursos necessários. Os prefeitos devem mudar o 
foco, cortando gastos, diminuir secretarias e cargos 
comissionados e não governar para o indivíduo, mas 
para a coletividade.

FGM – POR QUE O PACTO FEDERATIVO 
AVANÇOU POUCO DESDE A CONSTITUIÇÃO FE-
DERAL DE 1988?

Haroldo Naves – A forma de República no Brasil, 
de cima para baixo, prejudicou muito. A Constituição 
de 1988, feita para que o país fosse parlamentaris-
ta e, em 1991, com um plebiscito para que o Brasil 
fosse presidencialista, deixou uma série de obriga-
ções para os Municípios, mas não transferiu as con-
trapartidas. O Governo Federal criou uma série de 
mecanismo que tiram recursos dos Municípios. Por 
exemplo, a base de cálculo do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) é o Imposto de Renda e o Im-
posto sobre Produtos Industrializados (IPI), quando 
o Governo Federal quer beneficiar algum segmento 
econômico, isenta o IPI e isso prejudica diretamen-
te as receitas dos Municípios. Criam-se recursos em 
forma de contribuição e esse bolo tributário não é 
repartido com os Municípios. Falta uma mobilização 
mais pujante por parte dos gestores e consciência 
dos nossos parlamentares para entender que é nos 

Municípios que as coisas acontecem. Se não mudar, 
urgentemente, o pacto federativo, as prefeituras vão 
passar grandes dificuldades nos próximos anos.

FGM – O QUE FAZER PARA AUMENTAR A REN-
DA MUNICIPAL?

Haroldo Naves – O prefeito terá que organizar e 
profissionalizar o departamento de arrecadação dos 
Municípios, terá que fazer convênios, organizar a 
questão do Imposto Territorial Urbano (IPTU), já que 
muitos gestores cobram pouco de poucas pessoas, 
terá que profissionalizar a arrecadação do Imposto 
sobre Serviço (ISS) e mudar a cultura do morador 
de sonegar. Temos uma falência nas três esferas de 
governo. Então, o prefeito tem que aumentar a sua 
arrecadação, profissionalizar o departamento de arre-
cadação, buscar cada centavo que for possível para os 
cofres municipais e fazer gestão sem perdoar dívida, 
sem acordos com qualquer segmento econômico para 
não pagar impostos.

FGM – O QUE O SENHOR PENSA SOBRE OS 
CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS?

Haroldo Naves – Os consórcios são uma alterna-
tiva extremamente válida e que deu certo no sul do 
país. Os consórcios nos resíduos sólidos são impor-
tantíssimos, alguns não avançaram e não implemen-
taram por falta de recursos. O Governo do Estado, 
particularmente por meio da Secretaria de Saúde, 
está estimulando os prefeitos a criarem consórcios 
na área e acho que essa pode ser a saída para alguns 
Municípios, em especial a união para a aquisição de 
medicamentos e equipamentos. Os consórcios são 
um caminho sem volta para os Municípios otimiza-
rem os pouquíssimos recursos que os governos locais 
possuem.

HAROLDO NAVES
PRESIDENTE DA FGM (2017-2018)
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Entrevista

FGM – COMO SENSIBILIZAR OS GOVERNOS 
FEDERAL E ESTADUAL PARA AS BANDEIRAS 
MUNICIPALISTAS?

Haroldo Naves – Os governos estaduais estão com 
mais poder de negociação e cada governador exerce 
uma pressão muito grande sobre as suas bancadas e 
o Congresso ainda não se atentou para as forças que 
os Municípios possuem. Os prefeitos até agora não 
estão pressionando, suficientemente, o parlamentar e 
ficam muito na perspectiva da emenda parlamentar, 
que é importante, mas não resolve os principais pro-
blemas dos gestores municipais. Temos que pressio-
nar os governos estadual e federal para a nossa luta 
municipalista.

FGM – O SENHOR TEM FORMAÇÃO NA ÁREA DE 
GESTÃO PÚBLICA. O QUE SUGERE AOS PREFEITOS 
E PREFEITAS DE PRIMEIRO MANDATO?

Haroldo Naves – primeiro, mudar a cultura da gestão. 
O prefeito deve ser, efetivamente, gestor e não fazer poli-
ticagem. As gestões anteriores, que eram 1.0, afirmavam 
que o déficit público era justificado para fazer a distri-
buição de benefícios sociais. Hoje, sabemos que o déficit 

público sacrifica a administração. Então, o governo tem 
que segmentar a distribuição dos recursos para toda a co-
letividade e fazer a gestão 3.0, que é avançar para novos 
mecanismos de ação e entender que o déficit não é mais 
permitido. Portanto, o prefeito deve organizar sua gestão 
para que toda a comunidade possa ser beneficiada e o 
Município indutor do crescimento econômico local, que 
é a gestão empreendedora, uma nova nuance de 2017.

FGM – COMO AVANÇAR AS CONQUISTAS MUNI-
CIPAIS EM UM MOMENTO DE CRISE QUE O PAÍS 
VIVE?

Haroldo Naves – Estamos vendo um conflito grande 
do Legislativo com o Judiciário e o Governo Federal fra-
gilizado. Os governos estaduais estão em crise. Então, é 
hora de os prefeitos se mobilizarem constantemente e 
fortalecerem as entidades municipalistas para para con-
quistar mais recursos mais recursos para os Municípios e, 
sobretudo, não deixar que o Congresso traga mais benefí-
cios para alguns segmentos econômicos e não perdemos 
mais recursos.

FGM – O SENHOR AJUDOU A CONSTRUIR 
A FGM COMO UMA INSTITUIÇÃO FOCADA NA 

Haroldo em reunião com o conselheiro econômico para assuntos de cultura e turismo, Romualdo Johnam
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Entrevista

ABORDAGEM TÉCNICA DOS PROBLEMAS LO-
CAIS. QUAIS SERÃO AS PRINCIPAIS BANDEIRAS 
DE SUA GESTÃO À FRENTE DA FEDERAÇÃO?

Haroldo Naves – Desde a gestão do prefeito (de 
Quirinópolis) Gilmar Alves, quando foi presidente da 
Federação, eu tive o privilégio de trabalhar com ele e 
colocamos a FGM em um caminho técnico, com orien-
tações em todos os setores da gestão local, e continu-
aremos com esse trabalho. Também vamos continuar 
com a Escola de Gestão Pública para a qualificação do 
gestor nos pequenos Municípios, que é onde temos 
muitas dificuldades em ter um profissional capaci-
tado e o prefeito fica muito refém das consultorias. 
A gente vai continuar buscando a qualificação pro-
fissional para que o prefeito exerça sua função de 
gestor e, particularmente, que durante o seu manda-
to não tenha problemas jurídico, contábil e com os 
órgãos fiscalizadores. A Federação vai ser o suporte 
técnico para cada prefeito em Goiás.

FGM – COMO INCLUIR A VARIÁVEL DA SUS-
TENTABILIDADE NA GESTÃO LOCAL?

Haroldo Naves – A questão da sustentabilidade 
é irreversível e o prefeito tem que entender que o 
meio ambiente é uma questão irreversível. Estamos 
vendo muitas questões de lixões e recursos hídricos 
cada vez mais escassos. Então, não tem como fugir. O 
governo estadual, por meio da Secima, tem que fazer 
uma interlocução mais direta com os Municípios e 
auxiliar os prefeitos. O Governo Federal também deve 
ter um programa que ofereça participação direta dos 
Municípios, ouvir as entidades municipalistas. Os ges-

tores locais têm algumas dificuldades para contratar 
profissionais pelo alto custo e os Municípios preci-
sam da parceria com o Governo do Estado de Goiás 
e o Governo Federal para avançar na questão da sus-
tentabilidade.

FGM – O QUE ESPERAR DE 2017?

Haroldo Naves – 2017, do ponto de vista eco-
nômico, é um ano perdido. A economia não reage, 
será um ano difícil e o prefeito terá que cortar 
gastos para ver um 2018 ou 2019 um pouco me-
lhor, mesmo que todos os cenários econômicos 
apontem que será de muitas dificuldades. O pre-
feito pode esperar um período dificílimo e a po-
pulação tem que aprender que será um mandato 
em que o gestor não poderá fazer muitos benefí-
cios. Os que venceram nas eleições de 2016 têm 
que criar base municipal para ser indutor econô-
mico, mudar a gestão paternalista para ser uma 
gestão empreendedora, fazer parcerias com o Se-
brae para formular os planos de desenvolvimento 
econômico do Município, avançar na tecnologia e, 
especialmente, ser criativo. É na dificuldade que 
podemos achar algumas soluções. As gestões que 
iniciam em 2017 serão de muita dificuldade e com 
monitoramento de cada centavo que entra nos co-
fres municipais. As receitas estão diminuindo e os 
gastos aumentando, como o aumento do salário 
mínimo, e isso impacta diretamente no sistema 
financeiro do Município. Então, o prefeito deve sa-
ber usar cada centavo para conseguir honrar os 
seus compromissos.

Naves e Michel Temer, atual presidente da República
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Os gestores municipais eleitos em outubro de 
2016 já assumiram as prefeituras e encontram 
desafios para a sua gestão. A crise econômica e a 

instabilidade política do país fizeram que muitos já tomas-
sem medidas com cautela, como nomear um número redu-
zido de comissionados, cortes de gastos e medidas rígidas 
para superar as dificuldades deixadas pelo ano que passou.

Antes de ocuparem o cargo, os(as) prefeitos(as) já toma-
ram algumas cautelas e trataram de conhecer a realidade 
municipal no período de transição de mandatos, especial-
mente participando de eventos, como o Seminário Novos 
Gestores, promovido pela Confederação Nacional de Muni-
cípios (CNM), em outubro. Já naquela época, muitos gesto-
res aguardavam dificuldades e tiveram surpresas desani-
madoras com a situação que encontrariam as prefeituras.

Para o presidente eleito para a gestão 2017-2018 da 
Federação Goiana de Municípios (FGM), Haroldo Naves, os 
novos gestores terão que mudar a cultura da gestão públi-
ca, sobretudo diante do subfinanciamento de programas 
por parte dos governos estadual e federal. “Teremos que 
sair de uma administração paternalista e avançar em uma 
gestão empreendedora. Os poucos recursos que os Muni-
cípios estão recebendo não são suficientes para executar 
todos os programas. Os gestores locais estão cada vez mais 
sobrecarregados”, afirmou Haroldo.

Já em relação ao cenário econômico para este ano, Na-
ves, que também é prefeito de Campos Verdes, classificou 
o ano como “perdido”. Para ele, os prefeitos devem assumir 

uma política de corte de gastos em 2017, para que os pró-
ximos anos sejam melhores. “Será um período de muitas 
dificuldades. Então, o prefeito deve esperar um ano dificí-
limo e a população deve entender que será um mandato 
que não deverá fazer muitos benefícios”, afirmou.

Já o presidente da FGM da gestão 2012-2016, Divino 
Alexandre da Silva, destacou as dificuldades que os novos 
prefeitos já devem encontrar no primeiro mês de 2017, 
como o aumento de energia, combustíveis e salário míni-
mo. Segundo ele, os repasses constitucionais aos Municí-
pios não evoluem na mesma proporção que as despesas, 
o que motivou muitas dificuldades no último ano. “Para 
superar isso, é necessário que o novo gestor tenha conhe-
cimento e firmeza à frente da prefeitura, especialmente na 
contenção de despesas”, orientou.

EXPECTATIVAS DOS PREFEITOS

Antes de assumir as prefeituras, os prefeitos já espera-
vam dificuldades logo no início do mandato. O cenário de 
crise política e econômica deixou muitos gestores eleitos 
receosos com os desafios para o futuro mandato. Ao todo, 
168 prefeitos iniciam uma nova administração neste ano, 
mas os 68 reeleitos também se preocuparam com o futuro 
econômico e o período de instabilidade política do país.

“A principal dificuldade para qualquer prefeito é 
manter o equilíbrio fiscal. Estou preocupado por ques-
tão da instabilidade que vivemos nos últimos tempos”, 
afirmou o prefeito reeleito de São Luiz do Norte,  Jacob 

Desafios para os novos gestores

O último período das administrações municipais 
foi marcado por crise política e econômica, mas 

prefeitos eleitos apontam caminhos para superar as 
dificuldades locais

______

Por Luiz Fernando Rodrigues

Ferreira, durante o Seminário Novos Gestores, realiza-
do em outubro, em Brasília. Para ele, os gestores muni-
cipais devem ficar alertas e conhecer o “território” onde 
vão governar nos próximos quatro anos.

Apesar desses problemas, os novos gestores veem ca-
minhos para superar esse período de dificuldades. Para o 
prefeito de Córrego do Ouro, Murilo Silva, os gestores mu-
nicipais eleitos devem mostrar muito trabalho e cautela 
ainda no primeiro ano de mandato. “Para isso, temos que 
buscar parcerias com os governos federal e estadual para 
amenizar esses problemas”, completou.

Já os prefeitos eleitos em 2016, mas que já governaram 
seus Municípios anteriores, também ressaltam que os de-
safios ficaram ainda maiores. É o caso da prefeita Cláudia 
Araújo, eleita na cidade de Matrinchã e que já assumiu a 

prefeitura entre 2009 e 2012, que pontua o aumento de 
repasse de responsabilidades da União e dos Estados aos 
Municípios sem o mesmo crescimento de repasses. “Vamos 
entrar na próxima gestão com os pés no chão, responsabi-
lidade e conhecimento da causa municipalista. Caso não 
haja aprimoramento nisso, não conseguiremos fazer o nos-
so trabalho”.

Outros também citam alternativas para superar os de-
safios financeiros que o país atravessa. O prefeito de Pe-
rolândia, Jhonatta Silva, o Doutor Jhonatta, afirma que foi 
eleito já pensando em todos os desafios envolvendo a in-
fraestrutura do pequeno Município e apontou a primeira 
medida a ser tomada na gestão. “Vamos iniciar enxugando 
a máquina administrativa para ver se sobra algum recurso 
próprio para as nossas ações”, planejou.

ESPERANÇA MARCA INÍCIO 
DE GESTÃO DE PREFEITOS

Ziulkoski comandou a abertura do Seminário Novos Gestores, em Brasília, com a participação de Divino Alexandre
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No final de outubro, o auditório da Federação 
Goiana de Municípios (FGM) recebeu a As-
sembleia da Associação Brasileira de Rádios 

Comunitárias (Abraço-GO). O encontro abordou temas 
relacionados ao Projeto de Lei de Iniciativa Popular, a 
sustentabilidade da entidade e a liberação de verba 
publicitária para sites e blogs de rádios comunitárias. A 
iniciativa reuniu mais de 50 radialistas de todo estado.

O presidente da FGM, Divino Alexandre da Silva, 
que iniciou a assembleia, ressaltou a importância 
das rádios comunitárias para o desenvolvimento e 
a reflexão dos munícipes nos 246 Municípios goia-
nos. Além disso, o presidente apresentou a história 

da entidade municipalista aos participantes. “A enti-
dade presta serviços e está à serviço dos Municípios 
goianos e, também, está à disposição para responder 
a qualquer dúvida de vocês (representantes das rá-
dios)”, disse Divino.

Já o coordenador da Abraço estadual e nacional, 
Valdeci Borges, agradeceu a Federação pelo espaço 
cedido e destacou a importância da participação dos 
representantes das rádios comunitárias. “Temos que 
procurar meios para conseguir a nossa sustentabili-
dade e estamos abrindo algumas portas. As que con-
seguimos abrir não foi uma conquista minha, mas de 
todos nós”, afirmou Valdeci.

Rádios Comunitárias

Participantes debateram sobre alternativas para 
alcançar a sustentabilidade das emissoras em Goiás

______

Por Luiz Fernando Rodrigues

ABRAÇO REALIZA 
ENCONTRO DE RÁDIOS 

COMUNITÁRIAS NA FGM

Fo
to

: L
u

iz
 F

er
n

an
d

o
 R

o
d

ri
g

u
es

O Papai Noel dos Correios, realizado nos meses 
de novembro e dezembro, obteve em 2016 os 
números mais positivos da história da campa-

nha em Goiás. 35 mil cartas foram recebidas, cerca de 24 
mil atendiam os critérios do projeto e foram disponibili-
zadas para adoção. 15 mil foram adotadas, 3.700 a mais 
que na campanha do ano anterior. Como sempre ocorre, o 
número de presentes foi maior que o de cartas adotadas 
e, desta vez, aproximadamente 17 mil itens foram recebi-
dos pela empresa. Os mais pedidos foram bonecas, bolas, 
carrinhos e bicicletas. Também foram comuns pedidos de 
roupas, calçados e material escolar.

No evento que marcou o encerramento da campanha, 
dezenas de crianças receberam seus presentes direta-
mente das mãos do Papai Noel, ao som do Coral Coralina, 
formado por empregados dos Correios. Entre as crianças 
presenteadas, estavam 20 alunos da Escola Municipal 
Engenheiro Robinho Martins de Azevedo, de Goiânia, que 
tiveram suas cartas adotadas por uma pessoa especial: a 
própria professora, Cristhiane Gomes. Ela reuniu um gru-
po de amigos para garantir que os pedidos de seus alu-
nos fossem atendidos. “Conheço de perto as necessidades 
deles. São crianças que realmente precisam”, explicou a 
educadora, cujo emprenho resultou na adoção de um to-
tal de 65 cartas. 

Além dos padrinhos pessoas físicas, o sucesso do 
projeto se deve também ao envolvimento de diver-
sas instituições públicas e privadas que mobilizaram 
seus colaboradores para a adoção das cartinhas. En-
tre os que doaram o maior número de presentes, es-
tão o Ministério Público com cerca de 600 itens e o 
Tribunal de Justiça, com mais de 400 presentes. 

“Mesmo em um ano de crise financeira, vimos que 
o povo goiano manteve o espírito solidário. Esse re-
sultado é motivo de grande satisfação pela quantida-
de de crianças que foram atendidas e pela confiança 
que a sociedade deposita nos Correios”, avaliou o di-
retor Regional da empresa em Goiás, Adiel Macedo. 

Realizada há 27 anos, a campanha tem como prin-
cipal objetivo responder às cartas das crianças que es-
crevem ao Papai Noel e, sempre que possível, atender 
aos pedidos de presentes daquelas que se encontram 
em situação de vulnerabilidade social. A campanha 
contempla, além das cartas das crianças da sociedade 
que escrevem diretamente ao Papai Noel, as cartas de 
estudantes das escolas da rede pública (até o 5º ano 
do ensino fundamental) e de instituições parceiras, 
como creches e abrigos.

PAPAI NOEL DOS CORREIOS 
BATE RECORDE DE ARRECADAÇÃO 

DE PRESENTES

Institucional
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Conquistas do ano

Luta por pagamento de débitos da Saúde, por 
repasses da Repatriação e reconhecimento aos ges-

tores goianos marcaram o ano passado

______

Por Luiz Fernando Rodrigues

RETROSPECTIVA
LUTAS E CONQUISTAS MARCAM 2016

O ano de 2016 foi marcado por muitas dificul-
dades para os gestores municipais. Com pro-
blemas financeiros e necessidade de encerrar 

o mandato, prefeitos(as) tiveram que enfrentar, além 
dos desafios econômicos, o Aedes Aegypti e a instabi-
lidade política do país, que impossibilitou o avanço de 
pautas importantes no Congresso Nacional. A troca de 
presidentes após o impeachment da ex-presidente Dil-
ma Rousseff também afetou diretamente os Municípios.

Com dificuldades desde o primeiro mês, a luz no 
final do túnel só começou a aparecer nos últimos me-
ses de 2016. O repasse de recursos da Repatriação e o 
pagamento de parte do débito da área da Saúde pelo 
governo estadual foram responsáveis pela salvação 
de muitos Municípios goianos. Confira os momentos 
que marcaram a luta municipalista em 2016.

COMBATE AO 
AEDES E REUNIÕES 
COM ESTADO

A mobilização lo-
cal para o combate ao 
mosquito Aedes Aegypti 
começou, ainda, nos 

primeiros meses do ano passado. Com dados sobre o 
impacto da dengue, zika vírus e chikungunya, o gover-
no do estado, com o auxílio de entidades municipa-
listas, iniciou intenso movimento em Goiás.

Aruanã, Pires do Rio, Santa Rosa de Goiás, Hi-
drolândia, Santa Tereza, Nova Crixás, Firminópolis, Pa-
namá e Cachoeira Alta foram alguns dos Municípios 
que fizeram intenso combate ao mosquito em Goiás.

Ainda em relação às reuniões com o governo es-
tadual, o presidente da Federação Goiana de Municí-
pios (FGM), Divino Alexandre da Silva, realizou alguns 

encontros com representantes do Estado. Com a Se-
cretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), o 
pedido foi para o reajuste dos valores do transporte 
escolar rural. Já na Secretaria da Fazenda, a principal 
reivindicação foi pelo pagamento das parcelas em 
atraso da Saúde.

EM BRASÍLIA

A movimentação na 
capital federal tam-
bém foi intensa. Atrás 
de condições para o 
fechamento das contas 
municipais, represen-

tantes de entidades municipalistas de todo o país 
pressionaram o Palácio do Planalto e o Congresso 
Nacional para o avanço da pauta local. Não foi fácil! 
A instabilidade política e o processo de impeachment 
da presidente Dilma Rousseff dificultaram o avanço 
da pauta de interesse municipal em um momento 
crucial para as gestões locais.

As reuniões com Dilma Rousseff e com o atual pre-
sidente da República, Michel Temer, cobraram com-
promisso do governo federal com os Municípios. Já 
no Congresso, a pressão foi para que a pauta muni-
cipalista avançasse, especialmente com a votação do 
Imposto sobre Serviços (ISS) e a prorrogação do prazo 
da Lei dos Lixões.

ELEIÇÕES

O processo de esco-
lha democrática tam-
bém marcou o estado 
e a FGM em 2016. Ao 
todo, 246 prefeitos(as) 

Conquistas do ano

foram eleitos(as) em Goiás, sendo 68 reeleitos e 178 
novos gestores assumiram as prefeituras goianas. 
Quanto ao número de mulheres que assumiram as 
prefeituras, saltou de 24, em 2012, para 37, em 2016.

A FGM também conheceu seu novo presidente 
para a gestão 2017-2018. Em duelo acirrado com o 
gestor reeleito de Porteirão, José Cunha, o prefeito de 
Campos Verdes, Haroldo Naves, venceu por 61 votos 
contra 54. Ele sucederá ao presidente Divino Alexan-
dre da Silva, que esteve à frente da entidade munici-
palista nos últimos quatro anos.

PRÊMIOS

O reconhecimen-
to às gestões goianas 
também foi um dos 
marcos de 2016. Com 
o Prêmio Prefeito(a) 
Amigo(a) da Agricultu-

ra Familiar, a FGM certificou projetos de estímulo ao 
surgimento de cooperativas e associações de agricul-
tores familiares e ao desenvolvimento e incremento 
da comercialização de produtos agrícolas dos Muni-
cípios de Anápolis, Mineiros, Rio Verde, Mundo Novo, 
Brazabrantes, Valparaíso de Goiás, Cristalina e Mimo-
so de Goiás.

Os Municípios goianos também apresentaram 
evolução no Ranking Nacional de Transparência. De 
acordo com o Ministério Público Federal (MPF), os 
governos locais em Goiás apresentaram evolução no 
nível de transparência de 33,85% em relação à pri-
meira avaliação, passando do índice 4,1 para 5,5. Por 
sua vez, o prefeito de Petrolina de Goiás, João Bento 
de Moraes Filho, foi premiado com uma viagem para 
a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, após 
sorteio promovido por uma equipe de pesquisadores 
da instituição de ensino estadunidense.

ALÍVIO NO FINAL

Após perda de R$ 
29 milhões, sem o pa-
gamento integral do 
Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM), 
os Municípios goianos 

conseguiram um alívio no final do ano. Isso porque o 
Governo Estadual pagou parte dos débitos da área da 

Saúde de, aproximadamente, R$ 139 milhões.

A Receita Federal também divulgou em novem-
bro notícia que animou os gestores municipais: a re-
patriação de recursos trouxe à economia brasileira, 
aproximadamente, R$ 170 bilhões, sendo cerca de 
R$ 169 milhões líquidos destinados aos Municípios 
goianos. Por fim, a luta municipalista focou na multa 
da Repatriação, que só chegou no dia 30 de dezem-
bro: mais R$ 134,6 milhões líquidos para que os Mu-
nicípios goianos fechassem as contas.

• 02 de março - presidente da FGM coordena de-
bate sobre Educação em tempo integral no II Encon-
tro Nacional de Municípios, da Associação Brasileira 
de Municípios (ABM);

• 16 de março - mais de 100 gestores municipais 
participam de curso sobre OBTV e prestação de con-
tas na FGM;

• 06 de abril - FGM e CNM debatem sobre medi-
das de final de mandato municipal;

• 9 a 12 de maio - XIX Marcha a Brasília, da Confe-
deração Nacional de Municípios (CNM), conta com a 
participação de mais 4 mil gestores municipais;

• 17 de maio - FGM e Conselho de Secretários Mu-
nicipais de Goiás (Cosems-GO) realizam curso sobre 
Judicialização da Saúde;

• 28 e 29 de junho - Goiânia recebe o primeiro 
Curso de Formação de Agentes Municipalistas;

• 25 de agosto - FGM realiza curso sobre fim de 
mandato e desafios sociais;

• 16 de setembro - FGM participa de reunião so-
bre Desenvolvimento Sustentável promovido pela 
Frente Nacional de Prefeitos (FNP);

• 05 de outubro - mobilização em Brasília reúne 
prefeitos para discutir dificuldades dos Municípios;

• 24 a 26 de outubro - Seminário Novos Gestores, 
da CNM, reúne prefeitos(as) eleitos(as) das regiões 
Norte e Centro-Oeste;

• 20 de dezembro - presidente do Tribunal de 
Contas dos Municípios (TCM-GO) afirma que norma-
tiva de credenciamento de profissionais da saúde 
será revisada.

LINHA DO TEMPO
Veja outros fatos que marcaram o ano municipalista:
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NOVOS GESTORES DEVEM INSERIR 
INFORMAÇÕES NO SIOPS

SEMINÁRIO SOBRE TRANSIÇÃO DE 
MANDATO PREPARA NOVOS GESTORES

Os novos prefeitos já devem ficar atentos para to-
mar medidas importantes. Isso porque, com a 

posse dos vencedores das eleições deste ano, os gestores 
eleitos devem fazer a troca de usuário no Sistema de In-
formações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops). 

No dia 1º de janeiro, o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) enviou ao Ministério da Saúde o cadastro dos pre-
feitos eleitos. Simultaneamente, o Ministério importa 
os dados dos novos gestores para o Siops. O cadastro 
permanece o mesmo para prefeito reeleito. Além de fa-
zer a inserção dos seus dados no Siops, o prefeito eleito 
também deve cadastrar o secretário de Saúde. 

Esse procedimento só pode ser feito com o Certifi-
cado Digital. O novo Secretário de Saúde vai preencher 
os dados do servidor municipal que ficará responsável 
pelo envio ao Siops dos dados das Despesas com Ações 
e Serviços de Saúde. Em caso de dúvidas, os gestores 
devem entrar em contato pelos telefones do Siops: 
(61) 3315-3173, (61) 3315-2823 ou (61) 3315-2180.

Com o objetivo de preparar os gestores municipais 
para o período de mudança de gestão, ocorreu 

em outubro, no Centro de Convenções de Goiânia, o II 
Seminário sobre Transição de Mandatos – Preparação 
para uma nova gestão. O evento, realizado pelo Tribunal 
de Contas dos Municípios (TCM-GO), reuniu prefeitos 
eleitos e reeleitos em outubro e gestores municipais 
que ainda estão à frente das prefeituras. A Federação 
Goiana de Municípios (FGM) participou como apoiadora 
do evento.

O seminário teve o objetivo de minimizar os efeitos 
do processo de transição das gestões municipais para 
garantir a continuidade dos serviços prestados à popu-
lação. Para alcançar essa meta, foram repassadas aos 
participantes as orientações sobre as obrigações legais 
referentes à transição de governo.

Para o presidente da FGM, Divino Alexandre da Silva, 
o momento da reunião foi oportuno para que os novos 
gestores iniciassem 2017 conhecendo o cenário econô-

mico de cada Município. “Quem participa desses eventos 
já sai na frente. Eles assumem a prefeitura nos primeiros 
dias conhecendo a situação municipal. Temos prefeitos 
que foram eleitos pela primeira vez e que vão iniciar no 
meio administrativo público. Por isso, é importante esse 
auxílio”, afirmou o presidente da FGM.

O Sebrae avaliou que o momento foi favorável para se 
apresentar aos novos gestores municipais. Durante o even-
to, a entidade ressaltou o seu comprometimento pela am-
pliação do espaço de representação das micro e pequenas 
empresas (MPE), contribuição para o aprimorar o ambiente 
legal e institucional em que as MPE estão inseridas, apoio 
à disseminação de políticas de desenvolvimento e promo-
ção do desenvolvimento de atuação em políticas públicas.

Notas 

NORMATIVA DE CREDENCIAMENTO DE 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE SERÁ REVISADA

DEBATE SOBRE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL REÚNE PREFEITOS 

NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

No final de dezembro, o presidente do Tribu-
nal de Contas dos Municípios do Estado de 

Goiás (TCM-GO), conselheiro Joaquim de Castro, 
afirmou que a entidade revisará a normativa que 
orienta os Municípios sobre o credenciamento de 
médicos e prestadores de serviços de saúde. A de-
cisão foi anunciada aos prefeitos durante reunião 
com a Federação Goiana de Municípios (FGM) e a 
Associação Goiana de Municípios (AGM), na Escola 
de Contas, sede do TCM-GO.

De acordo com o conselheiro Joaquim de Cas-
tro, o TCM-GO deve demonstrar abertura às dis-
cussões e envolver os prefeitos na decisão e, com 
a revisão do documento, não está prevista a co-
brança da normativa a partir de janeiro de 2017.

As orientações da normativa aos Municípios 
referiam-se à contratação de prestadores de ser-
viços de saúde para a complementação de ativida-

No dia 24 de novembro, o Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-Goiás) re-

alizou na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás o 
Encontro Estadual de Prefeitos pelo Desenvolvimen-
to Econômico e Social dos Municípios. O evento con-
tou com a participação de prefeitos eleitos e reeleitos 
que assumiram as prefeituras em janeiro. A Federação 
Goiana de Municípios (FGM) participou como apoia-
dora e divulgadora do evento.

De acordo com o presidente da FGM e prefeito de 
Panamá, Divino Alexandre da Silva, o encontro tam-
bém contribuiu para que os novos gestores refletis-
sem sobre a importância da sustentabilidade dos Mu-
nicípios. “Nesse momento político, podemos dizer que 
o Brasil está em uma situação delicada com a econo-
mia caindo e os Estados e Municípios com muita difi-
culdade financeira. Isso afeta diretamente o cidadão”, 
ressaltou Divino Alexandre.

des públicas municipais da área, impondo à admi-
nistração a criação de cargos públicos de caráter 
efetivo no quadro de pessoal permanente e o pro-
vimento por meio de concurso público.
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deste ano, demostra economia de R$ 2.341.211,10 
nos cofres de 22 Municípios goianos, totalizando qua-
se 10 mil publicações. Promovendo a modernidade 
no governo municipal, a prefeitura de Mineiros, por 
exemplo, manteve um índice de mais de 2 mil publi-
cações, com economia de mais de 600 mil.

O Diário Oficial Eletrônico significa uma redução 
considerável nas despesas das gestões municipais. A 
página possibilita um armazenamento das informa-
ções, onde, a qualquer momento, gestores, técnicos, 
fornecedores e os próprios cidadãos podem ter aces-
so ao conteúdo, facilitando a administração local.

que o número de Municípios envolvidos no Programa 
Prefeito Amigo da Criança – PPAC – aumente ainda 
mais em todo estado para a efetivação dos direitos 
infanto-juvenis”, afirmou.

A FGM apoiará seminários, fóruns e outras ações 
que tenham como objetivo o fortalecimento do PPAC. 
Além de contribuir para a efetivação dos direitos das 
crianças e dos adolescentes por meio de políticas 
públicas, a adesão também é um caminho para que 
essas ações sejam reconhecidas.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA FGM 
OFERECE ECONOMIA E BENEFÍCIOS AOS 

MUNICÍPIOS GOIANOS

FGM RENOVA PARCERIA COM A 
FUNDAÇÃO ABRINQ

Moderna ferramenta oferecida pela Federação 
Goiana de Municípios (FGM) aos gestores 

municipais, o Diário Oficial Eletrônico dos Municí-
pios do Estado de Goiás demostrou lucros significa-
tivos aos cofres municipais em 2016. A ferramenta, 
que está disponível aos seus filiados por meio do 
site da entidade municipalista, promove publicações 
com transparência e objetividade, mantendo o valor 
legal das ações.

O relatório emitido no dia 16 de dezembro pelo 
Sistema Gerenciador das Publicações Legais (SIGPub), 
que compreende os meses de janeiro a dezembro 

ás (MPGO), em dezembro, a FGM assinou termo de 
cooperação técnica com a Fundação Abrinq, compro-
metendo-se a auxiliar a entidade na disseminação 
de ações para a promoção e defesa dos direitos das 
crianças e adolescentes nos Municípios goianos. A re-
novação do documento garante a parceria entre as 
entidades por mais quatro anos.

De acordo com o presidente da FGM, Divino Ale-
xandre, a parceria já rendeu bons frutos, já que 81 
cidades aderiram ao projeto até 2015. “O objetivo é 

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
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