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CARTA AO LEITOR

Na terceira edição do periódico científico do Núcleo de Estudos do Servidor e da

Administração Pública, o IBEGESP saúda, como era de se esperar, a ciência. Em um ano

em que nos acostumamos a ler as palavras “viva o SUS”, toda a sociedade foi convidada a

valorizar algo que merece destaque e investimento em todos os contextos: o conhecimento

científico.

Apesar disso, tal valorização está longe de ser um processo amplo e linear. Diante do

negacionismo que marcou parcela considerável da sociedade em 2021, é nítido que ainda

temos muito a caminhar. A terceira edição do NESAP espera contribuir, justamente, com o

desenvolvimento desse caminho.

Em busca disso, lançamos cinco artigos científicos sobre temas diversos de interesse da

Gestão Pública: i. o Programa de Dignidade Íntima; ii. a relação entre clima organizacional e

desempenho dos servidores; iii. as contratações públicas para vacinação; iv. a definição de

objetivos estratégicos para a Gestão Pública; v. e uma proposta de sistema unificado para o

gerenciamento das associações de pais e mestres das escolas técnicas. Além disso, trouxemos

como destaque o relatório de uma pesquisa que o IBEGESP lançou em parceria com o

Conselho Nacional dos Secretários de Administração sobre as necessidades de formação de

34 mil servidores públicos brasileiros.

Esperamos que tais materiais contribuam com o trabalho dos gestores públicos, esta

categoria profissional que se mostrou ainda mais importante no ano de 2021. Boa leitura!

Marina Macedo Rego | Head de Comunicação, Conhecimento e Pesquisa no IBEGESP
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DIAGNÓSTICO NACIONAL DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO: RELATÓRIO

QUALITATIVO 2021

Conselho Nacional de Secretários de Administração

Instituto Brasileiro de Educação em Gestão Pública

Organizador: RP - Pesquisas Sociais, Ensino e Consultoria, de São Paulo (SP)

O Diagnóstico foi realizado com base em uma pesquisa quantitativa, aplicada via

questionário online, coletando dados referentes às informações demográficas e profissionais,

mapeamento de interesses e afinidades, e autoavaliação de conhecimentos e habilidades. Com

uma amostra de mais de 34 mil pessoas, os respondentes são servidores públicos de

instituições diversas, de faixas etárias, gênero e regiões geográficas diferentes. Buscou-se

uma diversidade de áreas de atuação dentro da administração pública. Para ter acesso ao

relatório de diagnóstico completo, utilize este link.

https://www.consad.org.br/gt-escolas-de-governo-publicacoes-2/


CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA A VACINAÇÃO DA COVID-19 -
COMENTÁRIOS À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.026/2021

Leonardo Mota Meira

Nota da Comissão Editorial

Neste artigo, Leonardo Mota Meira apresenta uma análise dos impactos da Medida Provisória

nº 1.026/2021 nas contratações públicas para a vacinação da Covid-19, notadamente, quanto

aos artigos 1º e 10º. Pela grande relevância do assunto à Gestão Pública nacional, a comissão

editorial do NESAP recomenda sua leitura.

Resumo/Nota de chamada

O presente trabalho tem por objetivo abordar as regras provisórias trazidas pela Medida

Provisória nº 1.026/2021, publicada no último dia 06 de janeiro, notadamente, as regras

previstas entre os artigos 1º e 12 do referido dispositivo que tratam, especificação de

contratação pela administração pública, abordando todas as possibilidades de contratação

excepcionais previstas na referida MP, muitas das quais resgatadas da Lei nº 13.979/2020 e

da Lei nº 14.065/2020, dentre as quais, dispensa de licitação, “pregão express”, Sistema de

Registro de Preços, pagamento antecipado.

Palavras Chaves: COVID-19; coronavírus, pandemia, MP nº 1.026/2021, Dispensa de

Licitação, Sistema de Registro de Preços, Pregão Express.

Introdução  

Nem mesmo encerramos o difícil exercício de 2020, no qual tivemos diversas regras

provisórias para contratação pela administração pública, em virtude do estado de calamidade

pública e dos impactos da pandemia da COVID-19, e em virtude do Decreto Legislativo nº

6/2020, e já temos nova regra provisória que, em boa parte, ressuscita parte das regras

previstas no art. 4º, da Lei nº 13.979/2020 e da Lei nº 14.065/2020.

Nesse período, durante a vigência do Decreto Legislativo nº 6, tivemos, além da Lei nº

13.979/2020, diversas medidas provisórias que alteraram a lei, instruções normativas que
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modernizaram a administração pública quanto à fase interna das licitações e tivemos a Lei nº

14.065/2020 que, dentre suas regras importantes, ressuscitou o RDC, para utilização em

qualquer objeto, bem como, tratou de regras mais claras sobre antecipação de pagamento nas

contratações públicas.

Tudo isso veio com o intuito de trazer celeridade, eficiência e o interesse público, em socorro

ao estado de calamidade pública, devido à pandemia da COVID-19. E que, de certa forma,

sim, permitiu a administração pública agir de forma célere nas contratações de serviços, de

bens, de materiais e insumos, inclusive, entrar na disputa com o mercado exterior por

produtos que, caso não houvesse celeridade, o Brasil não teria como competir.

E, com isso, o ano de 2020 seguiu-se, quanto às contratações voltadas à pandemia da

COVID-19, nessa linha.

Infelizmente, a pandemia e seus reflexos que causaram impactos consideráveis na sociedade,

seja em termos econômicos, seja socialmente, seja em procedimentos e tecnologicamente,

ainda perdura. Chegando-se, felizmente, nesse momento tão aguardado pela sociedade, que é

a disponibilização das vacinas para o combate ao coronavírus.

E, em que pese o estado de calamidade pública, legalmente, ter-se encerrado, em virtude do

fim da vigência do Decreto Legislativo nº 6/2020, socialmente, ainda permanece. O que

resultou em uma ação do Governo Federal, agora, com o intuito de trazer celeridade nas

contratações voltadas à vacinação da COVID-19.

O objetivo desse trabalho, então, é esmiuçar essas regras excepcionais, trazidas pela referida

medida provisória, entre os artigos 1º e 12, para esse momento específico.

FIM DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DA LEGISLAÇÃO

PROVISÓRIA DE 2020

Antes de adentrarmos às regras da MP nº 1.026/2021, não poderíamos deixar de abordar, até

para fins de esclarecimento e historicidade, o fim da vigência das normas provisórias que

tivemos em 2020, considerando sua importância, para fins de comparativo com as novas

6



NESAP - V.3 | 2021

regras provisórias, inclusive, considerando decisão recente do STF, proferida na Ação Direta

de Inconstitucionalidade (ADI) 6625.

O Decreto Legislativo nº 6/2020, que reconheceu a ocorrência do estado de calamidade

pública, previa que a referida ocorrência teria efeitos até 31.12.2020.

Por sua vez, a Lei nº 13.979/2020, que dispunha sobre as medidas para enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus

responsável pelo surto de 2019, previa, em seu art. 8º que a lei vigoraria enquanto estivesse

vigente o Decreto Legislativo nº 6/2020; com um detalhe importante acerca da observância

do disposto no art. 4º-H, que fora incluído pela Lei nº 14.035/2020.

Dessa forma, considerando a condição de vigência da Lei nº 13.979/2020 ao decreto

legislativo, uma vez o referido decreto encerrando sua vigência a partir de 01.01.2021,

também não estaria mais vigente a Lei nº 13.979/2020.

A observação quanto ao disposto no art. 4º-H, está no fato de que, apesar do mesmo prever

que os contratos regidos pela Lei nº 13.979/2020 teriam prazo de duração de até 6 (seis)

meses que e poderiam ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto

Legislativo nº 6/2020, deveriam ser respeitados os prazos pactuados.

Logo, até 31.12.2020, enquanto ainda estava vigente o Decreto Legislativo nº 6, os contratos

firmados fundamentados na Lei nº 13.979/2020 poderiam ser prorrogados e, dessa forma,

suas vigências ultrapassariam essa data, continuando sua execução em 2021.

Importante, também, abordarmos as regras trazidas pela Lei nº 14.065/2020, que, além de

alterar a Lei nº 13.979/2020, também autorizava pagamentos antecipados nas licitações e nos

contratos realizados no âmbito da administração pública, além de adequar os limites de

dispensa de licitação e ampliar o uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas

(RDC) durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6.

Da mesma forma que a Lei nº 13.979/2020, a Lei nº 14.065/2020, também, teve sua vigência

findada em 31.12.2020.

Com isso, em que pese a própria Lei nº 8.666/93 permitir o pagamento antecipado,

observando-se, ainda, os posicionamentos do TCU e AGU acerca da possibilidade, não

7



NESAP - V.3 | 2021

haveria mais possibilidade de pagamento antecipado dos contratos pela administração

fundamentado na Lei nº 14.065/2020.

Outro impacto provisório nas normas de contratação se deu, de forma considerável, nos

limites de dispensa de licitação, de que tratam os incisos I e II, do art. 24, da Lei de

Licitações e Contratos que, em regra, possuem os limites de R$ 33.000,00, para contratação

de obras e serviços de engenharia, e de R$ 17.600,00, para contratação de outros serviços e

compras.

Com a publicação da Lei nº 14.065/2020, durante a vigência do Decreto Legislativo nº 6,

houve a ampliação desses limites, respectivamente, para R$ 100.000,00 e R$ 50.000,00.

Retornando-se ao valor original da Lei nº 8.666/93, a partir de 01.01.2021.

E, por fim, não menos importante, a ampliação, pela Lei nº 14.065/2020, da aplicação do

RDC, para licitações e contratações de quaisquer obras, serviços, compras, alienações e

locações, também durante a vigência do Decreto Legislativo nº 6. Voltando-se sua aplicação,

a partir de 01.01.2021, às regras constantes na Lei nº 12.462/2011.

Pois bem, após essa abordagem histórica resumida das normas provisórias vigentes em 2020,

até 31.12.2020, em que pese, como já mencionamos, a decisão do STF, que tornou, ainda

vigentes, os art. 3º, 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3º-E, 3º-F, 3º-G, 3º-H, 3º-J, da Lei nº 13.979/2020,

não é mais possível se contratar, a partir de 01.01.2021 pela referida lei.

OBJETO E VIGÊNCIA DOS CONTRATOS PELA MP Nº 1.026/2021

Em que pese algumas regras da Lei nº 13.979/2020, como veremos, estarem previstas na MP

nº 1.026/2021, uma das principais diferenças está no objeto de sua aplicação, o que deverá ser

observado pelo gestor.

As contratações fundamentadas na MP nº 1.026/2021 deverão ter como objeto a aquisição de

vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação,

comunicação social e publicitária e treinamentos destinados à vacinação contra a covid-19;

diferentemente, do que previa a Lei nº 13.979/2021 que possui um campo mais aberto de
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aplicação, desde que as contratações tivessem como objetivo o enfrentamento da emergência

de saúde pública decorrente do coronavírus.

Já o prazo de aplicação da MP nº 1.026/2021 está limitado aos atos praticados e aos contratos

ou instrumentos congêneres firmados até 31.07.2021, independente do seu prazo de execução

ou de suas prorrogações.

Observa-se, então, que, diferentemente da Lei nº 13.979/2020, que trazia previsão de duração

do contrato de até seis meses, prorrogáveis por períodos sucessivos, enquanto vigasse o

decreto legislativo, a MP nº 1.026/2021 não prevê limitação de prazo de vigência da

contratação. A previsão está limitada à data em que o instrumento contratual está firmado.

Importante lembrar que, em sendo o contrato advindo de um pregão, o cenário é mais

tranquilo. Mas, sendo o contrato advindo de uma contratação realizada por dispensa de

licitação, prevista na medida provisória, ela deverá ser mais bem fundamentada, em que pese

não haver limitação do seu prazo e não haver relação com o limite de prazo constante no

inciso IV, do art. 24, da Lei nº 8.666/96.

A contratação excepcional, para fins do que observa a MP nº 1.026/2021, deverá ser firmada,

a nosso ver, com o prazo suficiente para realização do devido procedimento licitatório.

CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO E O SISTEMA DE REGISTRO

DE PREÇOS

O art. 2º, da MP nº 1.026/2021 prevê que fica a administração pública autorizada a contratar,

por dispensa de licitação, especificamente, aquisição de vacinas e de insumos destinados a

vacinação contra a COVID-19 e contratação de bens e serviços de logística, tecnologia da

informação e comunicação, comunicação social e publicitária, treinamentos e outros bens e

serviços necessários à implementação da vacinação contra a COVID-19.

Sendo, então, instituída mais uma previsão de dispensa de licitação, as regras da medida

provisória restringem sua aplicação, agora, especificamente, para o que for necessário à

vacinação; e não mais a qualquer bem ou serviço, inclusive serviços de engenharia, para o

enfrentamento da emergência, previsto na Lei nº 13.979/2020.
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No entanto, não podemos deixar de alertar que a referida dispensa de licitação, por ser,

também, uma espécie de contratação onde é dispensável a licitação, por ser excepcional,

obriga o gestor público, dentro do caso concreto, de necessidade de contratação de objeto

voltando à vacinação da COVID-19, fundamentar e comprovar sua decisão para o caso

concreto, enquadrando a mesmo na situação específica regida pela lei.

Referido entendimento, inclusive, está postulado na própria medida provisória, quando prevê,

no § 1º, do art. 2º, que a opção pela dispensa da licitação não afasta a necessidade de processo

administrativo que contenha os elementos técnicos referentes à escolha da opção de

contratação e à justificativa do preço.

A motivação do processo é fundamental para o gestor e foi, inclusive, observada pelo TCU,

no Acórdão nº 1.335/2020 – Plenário, quando o Egrégio Tribunal determinou ao Ministério

da Saúde que instruísse o procedimento da contratação por dispensa de licitação

fundamentada na Lei nº 13.979/2020 com a devida motivação dos atos por meio da inclusão

nos autos, no mínimo, de justificativas específicas da necessidade da contratação, das

quantidades dos bens ou serviços, com suas memórias de cálculo. E que, por analogia,

aplica-se à dispensa de licitação da MP nº 1.026/2021.

A MP nº 1.026/2021, assemelhando-se à Lei nº 13.979/2020, prevê presumida a ocorrência

da situação emergencial, sendo necessária a contratação para o pronto atendimento da

situação.

Referida presunção específica da MP nº 1.026/2021 consta do art. 3º:

“Art. 3º Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Medida

Provisória, presumem-se comprovadas:

I - a ocorrência de situação de emergência em saúde pública de importância

nacional decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2); e

II - a necessidade de pronto atendimento à situação de emergência em saúde

pública de importância nacional decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2).”
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Significa dizer que, uma vez instruído o procedimento, sendo fundamentada a emergência e

excepcionalmente, para o atendimento de uma necessidade voltada à vacinação da

COVID-19, que justifique a não adoção dos trâmites ordinários do procedimento licitatório, a

emergência está presumida.

Uma importante inovação prevista já na Lei nº 13.979/2020 e prevista, agora, na MP nº

1.026/2021, é a possibilidade de utilização do Sistema de Registro de Preços, referido no art.

15, da Lei nº 8.666/93, regulamentado, na esfera federal, pelo Decreto nº 7.892/2013, quando

se tratar de compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade.

Referido sistema, até então, em regra, é permitido para as modalidades de licitação,

concorrência e pregão.

Além da permissibilidade de adoção do Sistema de Registro de Preços por dispensa de

licitação, o que já se tornou bastante inovador (inclusive, consta como regra no PL nº

4.253/2020, que trata da nova lei de licitações e contratos), a MP manteve a possibilidade de,

em não existindo regulamento no ente federativo (estadual ou municipal), ele poderá utilizar

o decreto federal, no que couber.

Ao se utilizar o Sistema de Registro de Preços, o órgão gerenciador (responsável pela

realização da licitação e, no caso, da dispensa de licitação), deverá abrir um prazo para que

outros órgãos ou entidades se manifestem acerca do interesse em integrar o referido processo.

Que, no caso do Decreto nº 7.892/2013, é de oito dias úteis, no mínimo, contado da data de

divulgação da Intenção de Registro de Preços. Prazo que é reduzido pela MP nº 1.026/2021.

Agora, para o caso específico previsto na medida provisória, o prazo para que outros órgãos e

entidades manifestem seu interesse em participar do Sistema de Registro de Preços do órgão

gerenciador será entre dois e quatro dias úteis (prazo inferior ao constante do Decreto nº

7.892/2013, que é de oito dias úteis).

Ainda, a medida provisória determina que, nas contratações realizadas a partir de trinta dias

da assinatura da ata de registro de preços, a estimativa de preços será refeita, para verificar se

os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no âmbito dos órgãos e das

entidades da administração pública direta e indireta. Determinação que, de certa forma,
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garante a manutenção de que a administração pública estará contratada pelos preços de

mercado, em um cenário tão instável.

O que trazemos para reflexão, não entrando nessa discussão, é se, caso, por exemplo, o preço

após trinta dias da assinatura da ata de registro de preços, estiver defasado, quais implicações

resultarão para a administração pública, inclusive, em termos de reequilíbrio

econômico-financeiro. Principalmente, pelas regras previstas no Decreto nº 7.892/2013 e

entendimentos da AGU acerca da impossibilidade de revisão dos preços da ata de registro de

preços; mas, apenas, da contratação.

Outra regra importante, prevista na MP nº 1.026/2021, é a possibilidade dos órgãos e

entidades da administração pública federal poderão aderir à ata de registro de preços

gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal em procedimentos

realizados.

No entanto, deverão ser observadas duas regras limitadoras:

Primeiramente, só poderá haver adesão à referida atas até o limite, por órgão ou entidade, de

cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na

ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

Segundo, que as contratações decorrentes das adesões às atas de registro de preços não

poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de

registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes,

independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Referidas regras limitadoras estão previstas no art. 10 da Medida Provisória.

Importante registrar, por fim, que a medida provisória, ainda, prevê, para o Sistema de

Registro de Preços, que as licitações realizadas pelo referido sistema serão consideradas

compras nacionais, o que significa que, pelas regras do § 4º-A, do art. 22, do Decreto nº

7.892/2013, deverá ser observado o seguinte, para adesão dos órgãos não participantes

(carona) à ata de registro de preços:

Primeiramente, que as aquisições ou as contratações adicionais não excederão, por órgão ou

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
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registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos

participantes; diferentemente da regra geral, para compras não consideradas nacionais, de que

esse limite é de cinquenta por cento dos itens;

Segundo, que a quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não excederá,

na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de

preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do

número de órgãos não participantes que aderirem; diferentemente da regra geral de compras

não consideradas nacionais, de que esse limite é de o dobro do quantitativo de cada item.

Em resumo, então, temos que, para as contratações fundamentadas na MP nº 1.026/2021 as

adesões, por órgão, não poderão ultrapassar o quíntuplo dos itens da ata, limitando ainda, o

total de adesões ao quíntuplo, com exceção das adesões realizadas pelo órgão federais às atas

estaduais, distritais e municipais, cujos limites permanecem da regra geral do Decreto nº

7.892/2013.

FLEXIBILIZAÇÃO DA FASE DE INTERNA DAS CONTRATAÇÕES

Seguindo o mesmo entendimento quando da publicação da Lei nº 13.979/2020, o momento

ainda é de celeridade nas contratações para a vacinação da COVID-19, inclusive, quanto a

serviços relacionados a logística, capacitação e outros que impactam na eficiência da

contratação.

Nessa linha, a medida provisória trouxe, também, flexibilização na fase interna das

contratações.

Não exigência de elaboração de estudos preliminares, quando se tratar de bens e de serviços

comuns, e apresentação de termo de referência simplificado foram regras trazidas também da

Lei nº 13.979/2020, para a MP nº 1.026/2021.

A regra da dispensa do ETP está no art. 4º:

“Art. 4º Nas aquisições e contratações de que trata esta Medida Provisória,

não será exigida a elaboração de estudos preliminares, quando se tratar de

bens e de serviços comuns.”
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Dessa forma, em que pese a exigência constante no Decreto nº 10.024/2019 acerca da

necessidade de elaboração do ETP, quando for necessário, para contratação de bens e serviços

comuns, inclusive, serviço comum de engenharia, por pregão eletrônica, bem como, a IN

SEGES nº 40/2020 que, também, prevê exigência de ETP nas contratações para demais

objetos, para contratações regras pela MP nº 1.026/2021 referido documento está dispensado.

Mas, atenção, não quer dizer que não há planejamento.

Quanto à simplificação do termo de referência, o art. 6º, da MP nº 1.026/2021 prevê o

seguinte:

“Art. 6º Nas aquisições ou contratações de que trata esta Medida Provisória,

será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de

projeto básico simplificado.”

Mas, o que deverá conter no o Termo de Referência ou Projeto Básico simplificado?

O § 1º, do art. 6º prevê os elementos que deverão constar nesses documentos simplificados:

- DECLARAÇÃO DO OBJETO: Nesse tópico, deverá ser descrito o objeto, de forma

sucinta, sua natureza, se será bem, serviço, se será um serviço continuado ou não, se

será um serviço de engenharia, enfim, conforme o caso.

Também será informado o quantitativo do objeto a ser contratado e o prazo da

contratação. Obviamente, é importante alertar que, no caso de haver uma

possibilidade de prorrogação do contrato, deve-se constar essa informação do Termo

de Referência.

- FUNDAMENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO: Nesse ponto,

deverá ser motivada a contratação, quais uns fundamentos legais, quais os

fundamentos técnicos, porque a necessidade daquela contratação, se ela será para

execução ou entrega imediata, se o objeto do certame será para registro de preços, e,

obviamente, motivação, diretamente, relacionada para atendimento à situação a que se

propõe a MP nº 1.026/2021.

14



NESAP - V.3 | 2021

Esse elemento do Termo de Referência é um dos mais relevantes para justificar nos

autos o porquê da contratação, visto que ele fará o elo entre a contratação e a

necessidade imposta pela MP nº 1.026/2021. Inclusive, para efeito de análise pelo

controle da contratação, seja pelo controle externo, posteriormente, seja pela própria

sociedade.

- DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA: Considerando que

não se terá o Estudo Técnico Preliminar, no qual constariam, se fosse o caso, as

possíveis soluções de mercado para o atendimento à necessidade, esse papel ficará,

agora, na responsabilidade do Termo de Referência.

Nesse tópico, o responsável deverá descrever, de forma resumida, o que será

contratado, conforme o objeto declarado e a necessidade a ser atendida.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: Nesse ponto, o responsável deverá elencar

os requisitos necessários à prestação do serviço, efetivamente, definindo e

justificando, para o caso de serviços, se ele possui natureza continuada ou não,

definindo seu prazo de vigência e seu prazo de execução, prazo de entrega, endereços

e responsáveis pelo recebimento do objeto.

Dentre os requisitos da contratação, caso seja possível a inclusão de critérios e

práticas de sustentabilidade, justificadamente, devem ser veiculados como

especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada.

Nesse ponto, também, deverão ser estabelecidas as obrigações da contratante e da

contratada, incluindo deveres específicos e compatíveis com o objeto.

E, ainda, considerando que não consta, no termo simplificado da MP nº 1.026/2021, o

elemento que trata do modelo de gestão do contrato, entendemos ser importante

constar a definição desses atores, de gestão e fiscalização da contratação, inclusive,

quanto às obrigações do preposto da contratada, e as formas de comunicação entre

esses atores. Sem os quais, a gestão do contrato, a fiscalização e o Gerenciamento de

Risco ficarão comprometidos.
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É sempre importante relembrarmos que estamos em um momento emergencial e

excepcional, no qual a qualidade dos objetivos e serviços contratados são

fundamentais para o atendimento às vítimas.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: O órgão contratante, neste ponto,

deverá definir, no caso de serviço, a forma de aferição e de medição do serviço para

efeito de pagamento com base no resultado e em instrumento de controle e

fiscalização.

Deverá trazer, também, o método de avaliação da conformidade dos produtos e dos

serviços entregues com relação às especificações técnicas e com a proposta da

contratada, com vistas ao recebimento do objeto, considerando os termos contratuais e

a proposta da contratada.

- ESTIMATIVAS DOS PREÇOS OBTIDOS: Nesse ponto, a MP nº 1.026/2021

prevê, no inciso VI, do art. 6º, alguns parâmetros mínimos a serem observados pelo

órgão contratante, semelhantes aos que são definidos pela Instrução Normativa

SEGES nº 73/2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização

de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral.

Os parâmetros mínimos são os seguintes:

a) Portal de Compras do Governo Federal;

b) pesquisa publicada em mídia especializada;

c) sites especializados ou de domínio amplo;

d) contratações similares de outros entes públicos; ou

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores;

Quanto à exigência desse elemento no Termo de Referência, a MP nº 1.026/2021

prevê, que, mediante justificativa da autoridade competente, poderá ser dispensada a

estimativa de preços e, ainda, mesmo que seja realizada, que a contratação seja

efetivada por valores superiores à mesma decorrentes de oscilações ocasionadas pela

variação de preços.

16



NESAP - V.3 | 2021

Essa possibilidade de contratação por preço superior à pesquisa, no entanto, deverá

observar os seguintes procedimentos constantes no § 3º, do art. 6º:

I - negociação prévia com os demais fornecedores, de acordo com a ordem de

classificação, para obtenção de condições mais vantajosas; e

II - fundamentação, nos autos da contratação correspondente, da variação de

preços praticados no mercado por motivo superveniente.

Trata-se de uma situação bastante sensível para esse momento, considerando a

continuidade de atendimento às necessidades, agora, para vacinação da COVID-19,

considerando a própria concorrência.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Como regra básica de um procedimento

licitatório e de contratação, no mesmo deverá constar a indicar a dotação orçamentária

da contratação, inclusive, por força do inciso II, do § 2º, do art. 7º, e art. 14, da Lei nº

8.666/93. E isso a MP nº 1.026/2021 tomou o cuidado para trazer, de forma clara, a

necessidade.

Importante registrar que, considerando que a MP nº 1.026/2021 possibilita a

utilização do Sistema de Registro de Preços, fundamentando o procedimento também

pelo Decreto nº 7.892/2013, quando se tratar de uma licitação pelo referido sistema,

não há necessidade de indicação da dotação orçamentária para a licitação. Mas,

apenas, para o procedimento de contratação (§ 2º, do art. 7º, do Decreto nº

7.892/2013).

LICITAÇÕES PELA MP Nº 1.026 E O PREGÃO EXPRESS

Também seguindo as regras da Lei nº 13.979/2020, a MP n. 1.026/2021, em seu art. 8º, prevê

o que foi denominado pelo Professor Anderson Pedra de “pregão express”:

“Art. 8º Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou

presencial, cujo objeto seja a aquisição ou contratação de que trata esta

Medida Provisória, os prazos serão reduzidos pela metade.
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§ 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será

arredondado para o número inteiro antecedente.”

Dessa forma, os prazos a serem observados, para o caso da realização de pregão para

contratações fundamentadas na MP nº 1.026/2021 passam a ser os seguintes:

- Prazo mínimo entre a publicação do edital e a sessão: 4 (quatro) dias úteis;

- Prazo para manifestação para integrar o Sistema de Registro de Preços: entre 2 (dois)

e 4 (quatro) dias úteis;

- Impugnações e Esclarecimentos (Decreto nº 10.024/2019): 1 (um) dia útil antes da

abertura da sessão;

- Resposta aos pedidos de esclarecimento de impugnações: 1 (um) dia útil;

- Prazo de suspensão da sessão (Decreto nº 10.024/19), para diligências: mínimo de 12

(doze) horas;

- Prazo para regularização de habilitação fiscal e trabalhista pela ME/EPP: 2 (dois) dias

úteis, podendo ser prorrogado por igual período;

- Prazo para apresentação de razões de recurso: 1 (um) dia útil;

- Prazo para apresentação de contrarrazões: 1 (um) dia útil.

Também importante sobre o procedimento do pregão, a medida provisória determina que os

recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.

Com essa regra, há uma celeridade no processo visto que, uma vez interposto o recurso na

licitação, o certame segue, sem ser suspenso para aguardar a decisão do recurso.

Diferentemente do que é previsto no inciso XXI, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02, ao prever

que a adjudicação somente será realizada após decididos os recursos; ou seja, após a

autoridade competente decidir.

 E, por fim, como regra trazida pela medida provisória, que impacta nos procedimentos

licitatórios, está previsto que fica dispensa a realização de audiência pública para as

contratações de grande vulto, que são aquelas cujo valor estimado para licitação ou para um

conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas forem superiores a R$ 330.000.000,00 (100

vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alínea "c" da Lei nº 8.666/93).
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TRANSPARÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES

O princípio da transparência, relacionado ao princípio da publicidade dos atos da

administração, constante no art. 37, da Constituição Federal, do art. 3º, da Lei nº 8.666,

obriga o gestor público a tornar disponíveis as informações relacionadas aos atos da

administração pública relativos às contratações.

Nesse sentido, seguindo na linha da Lei nº 13.979/2020, a MP nº 1.2016/2021 prevê, no § 2º,

do art. 2º, que será conferida transparência ativa a todas as aquisições ou contratações

realizadas nos termos da Medida Provisória, no prazo de cinco dias úteis, contado da data da

realização do ato, em sítio eletrônico oficial na internet, observados, no que couber, os

requisitos previstos no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527/2011.

Esse instrumento é fundamental para a sociedade, uma vez que a transparência ativa obriga o

gestor e a administração pública disponibilizar as informações das contratações, sem a

necessidade de solicitação de qualquer cidadão.

Para tanto, a Medida Provisória determina que sejam divulgadas, pelo menos, o seguinte:

- o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil ou

identificador congênere no caso de empresa estrangeira que funcione no Brasil;

- o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição;

- a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o local de entrega ou de

prestação do serviço;

- o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo

disponível ou bloqueado, caso exista;

- as informações sobre eventuais aditivos contratuais;

- a quantidade entregue ou prestada em cada ente federativo durante a execução do

contrato, nas contratações de bens e serviços;

- as atas de registros de preços das quais a contratação se originou, se houver.
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Referidas regras são fundamentais, tanto para a transparência das contratações, visto que, tão

logo a contratação seja efetivada, tais informações poderão ser utilizadas, quanto, inclusive,

para subsidiar a pesquisa de preços para a fase interna da contratação de outros órgãos da

administração pública, considerando a própria regra da medida provisória contida no § 1º, do

art. 4º.

FLEXIBILIZAÇÃO NOS CRITÉRIOS HABILITATÓRIOS E CONTRATAÇÃO COM

EMPRESAS SUSPENSAS E IMPEDIDAS

Tanto a Lei nº 8.666/93 quanto à Lei nº 10.520/02 possibilitam a administração pública exigir

critérios habilitatórios para suas contratações, seja habilitação jurídica (art. 28), habilitação

fiscal e trabalhista (art. 29), habilitação técnica (art. 30) e habilitação econômico-financeira

(art. 30).

Da mesma forma, a Lei nº 13.979/2020, a MP nº 1.026/2021 prevê, em seu art. 7º, que, na

hipótese de haver restrição de fornecedores ou de prestadores de serviço, a autoridade

competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar o cumprimento de

um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de

regularidade trabalhista e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º e

do §3º do art. 195 da Constituição.

Ou seja, também de forma excepcional e, justificadamente, comprovando-se nos autos

restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, o gestor poderá exigir, para fins de

habilitação, apenas, a regularidade trabalhista e com a seguridade social, além da declaração

do contratante de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando

trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos executando

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos.

E outra impactante flexibilização, em busca de empresas que atendam às necessidades da

sociedade para o momento, como sendo a única que possa prestar o serviço ou fornecer o

produto está no § 3º, do art. 2º, da medida provisória:

“§ 3º Na situação excepcional de, comprovadamente, haver um único

fornecedor do bem ou prestador do serviço de que trata esta Medida

Provisória, será permitida a sua contratação, independentemente da
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existência de sanção de impedimento ou de suspensão de contratar com o

Poder Público.”

A primeira sanção (impedimento de contratar) está prevista no art. 7º, da Lei nº 10.520/02, e

art. 49, do Decreto nº 10.024/2019, enquanto a segunda sanção (suspensão de contratar) está

prevista no inciso III, do art. 87, da Lei nº 8.666/93.

Importante alertar que, em que pese a flexibilização prevista na medida provisória,

permitindo que sejam contratadas, excepcionalmente, empresas que estejam sancionadas com

umas das duas sanções, o próprio texto traz que se trata de uma situação excepcional e desde

que seja comprovado que a empresa é a única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.

Relevante é trazer o entendimento do quanto à amplitude das duas sanções (Acórdão nº

2.530/2015-Plenário): 

“o impedimento de contratar e licitar com o ente federativo que promove o

pregão e fiscaliza o contrato (art. 7º da Lei 10.520/2002) seria pena mais rígida

que a mera suspensão temporária de participação em licitação e impedimento

de contratar com um órgão da Administração (art. 87, inciso III, da Lei

8.666/1993) e mais branda que a declaração de inidoneidade para licitar ou

contratar com toda a Administração Pública (art. 87, inciso IV, da Lei

8.666/1993)”

No entanto, a MP nº 1.026/2021, como uma forma de tratar os riscos de uma contratação

firmada com empresas já sancionadas e afastadas de contratar com a administração pública,

prevê que, caso o órgão contrate com uma dessas empresas, deverá exigir garantia contratual,

sendo obrigatória a prestação de garantia nas modalidades previstas no art. 56 da Lei nº

8.666, que não poderá exceder dez por cento do valor do contrato.

CLÁUSULAS ESPECIAIS NOS CONTRATOS

A MP nº 1.026/2021 prevê, ainda, a possibilidade de serem estabelecidas cláusulas especiais

nos contratos ou instrumentos congêneres para aquisição ou fornecimento de vacinas com a

COVID-19.
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No entanto, essas possibilidades excepcionais estão condicionadas a ser indispensável para

obter o bem ou assegurar a prestação do serviço, devendo o gestor demonstrar que a

contratação é indispensável e justificar a referida previsão nos contratos, novamente, trazendo

para o processo a motivação dos atos.

A primeira possibilidade é contrato prever o eventual pagamento antecipado, algo já previsto

na Lei nº 14.065/2020.

Sabe-se que, em regra, nas contratações públicas, no Brasil, o pagamento ocorre após a

liquidação do objeto. No entanto, é possível o pagamento antecipado, uma vez previsto em

edital, para situações excepcionais de interesse público, devidamente justificadas nos autos

mediante estudo fundamentado, comprovando a real necessidade e economicidade da medida,

e com as garantias indispensáveis, específicas e suficientes, que resguardem a Administração

dos riscos inerentes à negociação, e desde que seja a única alternativa para se obter o bem ou

assegurar a prestação do serviço. Esse é entendimento do Tribunal de Contas da União

(Acórdão nº 276/02 – 2ª Câmara, Acórdão nº 3.614/2013 – Plenário, Acórdão nº 158/2015 –

Plenário, Acórdão nº 1.565/2015 – Plenário, Acórdão nº 4.143/2016 – 1ª Câmara). Dessa

forma, a medida provisória traz regras para essa possibilidade.

A novidade quanto a essa regra está na medida provisória permitindo que, havendo o

pagamento antecipado, pode-se prever a possibilidade de perda do valor antecipado.

A segunda possibilidade prevista como cláusula especial nos contratos fundamentados na MP

nº 1.026/2021 é haver hipóteses de não penalização da contratada.

No entanto, as duas primeiras possibilidades acima, a perda do valor pago antecipadamente e

a não penalização do contratado pela Administração não serão aplicáveis em caso de fraude,

dolo ou culpa exclusiva do fornecedor ou contratado.

A regra condicionante imposta pela Medida Provisória, principalmente quanto ao dolo ou

culpa exclusiva do contratado pode nos levar a entender que o gerenciamento de riscos das

referidas contratações deve ser mais eficiente. Sob pena de, havendo responsabilidade da

administração no descumprimento contratual, o valor antecipado não ser recuperado.

E a terceira possibilidade é que o contrato possa prever outras condições indispensáveis para

obter o bem ou assegurar a prestação do serviço.
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Outra regra especial que poderá ser prevista nos contratos são cláusulas de confidencialidade,

caso seja exigido pelo contratado, o que pode ser entendido como uma estratégia de mercado

das empresas.

Importante alertar, ainda sobre as possibilidades especiais nos contratos, para a adoção do

pagamento antecipado, a administração deverá prever a antecipação de pagamento em edital

ou em instrumento formal de adjudicação direta e, exceto nas hipóteses de perda do

pagamento, exigir a devolução integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do

objeto, atualizado monetariamente pela variação acumulada do IPCA, ou índice que venha a

substituí-lo, desde a data do pagamento da antecipação até a data da devolução.

Como forma de reduzir o risco de inadimplemento contratual, a Medida Provisória ainda

prevê que a administração deverá adotar algumas cautelas:

- a comprovação da execução de parte ou de etapa inicial do objeto pelo contratado,

para a antecipação do valor remanescente;

- a prestação de garantia nas modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93, de até

trinta por cento do valor do objeto;

- a emissão de título de crédito pelo contratado;

- o acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por

representante da administração pública; e

- a exigência de certificação do produto ou do fornecedor.

GERENCIAMENTO DE RISCOS E ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Se, por um lado, a Medida Provisória nº 1.026/2021 trouxe regras de flexibilização nas

contratações, também se preocupou com o gerenciamento de riscos dessas contratações.

Além do que já abordamos, acerca da prestação de garantias para os contratos excepcionais

firmados com empresas suspensa e impedidas de contratar com o Poder Público, o art. 5º da

medida provisória prevê que será obrigatória a previsão de matriz de alocação de risco entre o
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contratante e o contratado, na hipótese de aquisições e contratos acima de R$ 200.000.000,00,

podendo ser dispensado gerenciamento de riscos das fases de planejamento e de seleção do

fornecedor, caso o valor do contrato seja inferior ao referido valor. Sendo exigido

gerenciamento de riscos da contratação somente durante a gestão do contrato.

Essa é uma das diferenças da Lei nº 13.979/2020, que previa, sem limites, a possibilidade do

gerenciamento de riscos apenas no contrato.

A Medida Provisória nº 1.026/2021 é clara ao possibilitar a dispensa do gerenciamento de

riscos das fases de planejamento e de seleção do fornecedor, apenas, para as contratações

abaixo do valor de referência acima. No entanto, para as contratações a partir do referido

valor, deverá haver o gerenciamento de riscos das três fases (planejamento, seleção do

fornecedor e contrato).

Acerca da atuação dos órgãos de controle, a medida provisória prevê, em seu artigo 11, que

os órgãos de controle interno e externo priorizarão a análise e a manifestação quanto à

legalidade, à legitimidade e à economicidade das despesas decorrentes dos contratos ou das

aquisições realizadas com fundamento nesta Medida Provisória, demonstrando a importância

das contratações.

ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES NOS CONTRATOS

Como sabemos, a Lei nº 8.666/93 (§ 1º, do art. 65) impõe limites para acréscimos e

supressões, dentro dos quais os contratados estão obrigados em aceitar, nas mesmas

condições contratuais: até 25% (vinte e cinco por cento), para os acréscimos ou supressões

que se fizerem nas obras, serviços ou compras, e, no caso particular de reforma de edifício ou

de equipamento, o limite é de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Observando, também, a questão da celeridade e eficiência dos processos de contratação para

a vacinação da COVID-19, a MP nº 1.026/2021, além de unificar o percentual para qualquer

objeto, diferentemente de como é tratado pela Lei nº 8.666/93, ampliou o percentual para

acréscimos ou supressões nos contratos.

24



NESAP - V.3 | 2021

Os contratos firmados fundamentados na MP nº 1.026/2021 poderão prever que os

contratados sejam obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos e

supressões ao objeto contratado de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado

do contrato.

A permissão é importante, considerando o cenário das contratações para a vacinação da

COVID-19, que exige, além da flexibilização, eficiência e celeridade nos procedimentos e

decisões. O que é possibilitado com a permissão do aditamento dos contratos de até 50% do

seu valor, em detrimento a se adotar o limite menor, da Lei nº 8.666/93, e, em não atendendo

à necessidade, ter-se que realizar todo um novo procedimento de contratação.

  

CONCLUSÃO

A Medida Provisória nº 1.026/2021, sem dúvida, conforme demonstrado, trouxe

consideráveis impactos na legislação para contratação pela administração pública para a

aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da informação e

comunicação, comunicação social e publicitária e treinamentos destinados à vacinação contra

a COVD-19. Permissibilidade como contratação excepcional, por dispensa, sem prazo limite,

inclusive, podendo ser utilizado o Sistema de Registro de Preços; flexibilização da fase

interna da contratação; redução de prazos no pregão; flexibilização na solicitação de

documentos habilitatórios, inclusive, permitindo a contratação com empresas inidôneas e

suspensa; são, sem dúvida, inovações para o cenário.

O que se espera, da mesma forma como ocorreu com a Lei nº 13.979/2020, é a devida

observância das regras da medida provisória, ficando os gestores públicos, os agentes

públicos responsáveis por contratações e as empresas envolvidas, atuando atuar nos processos

de forma a, efetivamente, trazer o objetivo principal de toda contratação pública, que é o

interesse público, no caso específico, a vacinação. E, para esse momento, no qual, mais do

que nunca, o direito fundamental à vida está em jogo, a probidade, a legalidade, a celeridade,

juntando-se, à eficiência e eficácia das contratações são essenciais.
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A INFLUÊNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NO DESEMPENHO DOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Gislany Gomes

Nota da Comissão Editorial

A comissão editorial do NESAP indica a leitura do artigo de Gislany Gomes, em que é

realizada uma análise acerca do clima organizacional e seu efeito sobre o desempenho dos

servidores públicos e, assim, demonstra a relevância do clima dentro da Administração

Pública.

RESUMO

Tendo em vista as inovações pelas quais tem passado a relação entre o homem e o local no

qual exerce as suas funções, percebeu-se que os fatores que antes o motivavam tornaram-se

insuficientes e que, por isso, houve necessidade de encontrar outros métodos para torná-lo

motivado. Nesse contexto, o estudo da relação entre o clima no ambiente de trabalho e o

desempenho dos servidores é fator de grande importância para a Administração Pública.

Assim sendo, esta pesquisa teve como principal objetivo identificar e discutir as variáveis que

possuem relação com o clima da Administração e que por sua vez, influenciam no

desempenho dos servidores. Concluiu-se com este trabalho que o clima que impera na

Administração influencia diretamente no desempenho dos servidores, fazendo com que eles

desenvolvam as suas atividades de maneira mais satisfatória quando existe um clima propício

a isso.

INTRODUÇÃO

O clima que prevalece na Administração Pública está relacionado aos seus aspectos internos

englobando a sua cultura, as normas que a regem, seus usos e costumes, traduzindo-se no seu

conjunto de valores. Tais aspectos possuem ligação com o nível de motivação dos servidores

públicos, uma vez que influenciam diretamente o seu comportamento.

A hipótese norteadora do presente trabalho é a de que quando há um clima positivo os

servidores tendem a ser mais felizes, sentem-se mais motivados e, como consequência,
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tornam-se mais produtivos e engajados em suas funções. O resultado desse comportamento é

um maior benefício à Administração como um todo.

O trabalho teve como fundamento as obras de renomados autores tais como Chiavenato

(2005), Rizzatti e Colossi (1998), Bergamini (1997), Newstron (1992), Vroom (2009), Luz

(2009) que serviram de base para demonstrar os benefícios que um clima bem gerenciado

pode trazer à organização.

Já a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, por intermédio de autores

conceituados sobre o tema, a exemplo dos já citados, bem como pela leitura de artigos que

versam sobre a temática.

O trabalho será desenvolvido abordando-se os seguintes tópicos: conceito de clima

organizacional, a medição do clima organizacional, a motivação na Administração Pública e

a relação entre o clima organizacional e o grau de desempenho dos servidores públicos.

CLIMA ORGANIZACIONAL

De acordo com Chiavenato (2005), o clima organizacional é a qualidade do ambiente que é

percebida ou experimentada pelas pessoas que exercem atividades em uma organização e que

reflete em seu comportamento de maneira poderosa. Ele “[...] envolve um quadro amplo e

flexível da influência ambiental sobre a motivação”. (CHIAVENATO, 2000, p. 95)

É o clima organizacional que mensura o quanto os servidores de um órgão estão ou não

satisfeitos com a organização na qual trabalham, bem como qual é seu grau de motivação. Já

para Luz (2009), o clima organizacional demonstra como se apresenta a satisfação dos

funcionários em um determinado momento, sendo que esse estado de satisfação pode ou não

ser alterado, ou seja, indica o quanto estão ou não satisfeitos em relação ao ambiente no qual

exercem as suas funções.

Seguindo essa mesma linha, Bowditch e Buono (1997) citam que o clima organizacional é

uma síntese do que se percebe no ambiente da organização e que, consequentemente, reflete

na interação entre as pessoas, na sua satisfação em relação ao trabalho.
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Rizzatti e Colossi (1998) afirmam que o clima organizacional se refere aos aspectos que se

relacionam diretamente à motivação no ambiente organizacional, determinando a maneira

como ela se apresenta no convívio do grupo na instituição. Por fim, diante dos conceitos

apresentados, percebemos que o clima organizacional é o “termômetro” que indica a

qualidade do ambiente de trabalho, como os funcionários o percebem, sendo que referido

clima pode ou não os manter motivados.

MEDIÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Por intermédio da chamada Pesquisa de Clima Organizacional, que é um questionário para

medir o grau de satisfação dos funcionários de uma organização, é possível medir a qualidade

do ambiente de trabalho, identificar fatores a serem desenvolvidos ou melhorados para

providenciar a retenção de talentos, identificar valores, atitudes e padrões de comportamento

formais e informais, existentes e avaliar as expectativas dos funcionários.

Conforme menciona Bispo (2006), trata-se de uma ferramenta objetiva e dotada de segurança

para rastrear problemas reais existentes na gestão de recursos humanos da organização.

Quando se investiga o clima de uma organização deve-se ter bem claro o que se espera desse

tipo de investigação, pois somente assim é possível que se tome medidas que realmente sejam

capazes de eliminar os aspectos negativos e manter os positivos.

Com essa investigação é possível construir-se um processo em cadeia que começa com a

melhoria do clima do indivíduo e que poderá culminar com a evolução de toda a cultura

organizacional, e esta atitude eleva o índice de motivação dos funcionários, proporcionando

maior grau de participação e respeito em suas opiniões.

Por isso, é importante que o órgão realize constantemente a pesquisa de clima, pois, a

depender do resultado dessa pesquisa, ela poderá fazer interferências visando a significativas

melhorias no ambiente.

MOTIVAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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A motivação é um fator que influencia a forma como se comportam os colaboradores na

organização, tendo uma relação direta em suas atitudes e desempenho. Por isso, para que um

trabalho com objetivo motivacional funcione não depende apenas de quem o fará, mas da

disposição dos que farão parte dele.

Bergamini (1997, p. 31) descreve a definição de motivação:

"[...] já não faz mais sentido negar que, em condições favoráveis, cada

pessoa exerça com naturalidade seu poder criativo, buscando aí seu

próprio referencial de auto-identidade e auto-estima. A motivação é

considerada como um aspecto intrínseco aos colaboradores, ninguém

pode motivar ninguém, sendo que a motivação específica para o

trabalho depende do sentido que se dá a ele" (BERGAMINI, 1997, P.

31).

Segundo o mesmo autor, a motivação é um fator bastante recente. Antes da revolução

industrial, as empresas motivavam as pessoas criando medo por meio de punições.

Posteriormente, as funções desempenhadas ficaram mais simples e rotinizadas,

acreditando-se então que o dinheiro seria a principal fonte de motivação.

No entanto, ao longo do tempo percebeu-se que apenas o salário recebido no final de cada

mês não era suficiente para servir de fator motivacional aos funcionários, sendo necessário,

então, que se buscassem novas formas de motivação.

Segundo relata Bergamini (1997), se outrora o desafio era descobrir o que era necessário se

fazer para motivar as pessoas, atualmente essa preocupação muda de sentido. Percebeu-se

que cada um já traz, de algum modo, dentro de si, suas próprias motivações. Aquilo que mais

interessa, então, é encontrar e adotar recursos organizacionais capazes de não sufocar as

forças motivacionais inerentes às próprias pessoas.

Quando se trata de servidores públicos, que, geralmente, têm estabilidade, a questão da

motivação ainda é mais complexa e importante, em virtude da função de “servir” que esses

possuem na prestação dos serviços públicos visando ao interesse público, ao bem comum.

Nesse contexto, a motivação é fundamental para o desempenho dos servidores e,

consequentemente, para que se atinja, as finalidades da instituição.
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Segundo preceitua Wood (2009), é difícil compreender a questão da motivação do homem no

trabalho tendo em vista que não existem fatores motivacionais que sejam universais, vez que

eles variam de país para país, de organização para organização e de indivíduo para indivíduo.

Além disso, segundo esse mesmo autor, mesmo quando em relação ao mesmo indivíduo, os

fatores motivacionais variam ao longo do tempo e são resultado da interação do indivíduo

com o grupo.

Daí advém a importância de se medir o clima organizacional constantemente, pois dessa

forma é possível saber quais as circunstâncias que estão causando insatisfação no ambiente

de trabalho, pois o que antes era tolerado pelo colaborador em uma determinada época pode

não o ser mais uma vez que suas necessidades variam ao longo do tempo.

Steers e Porter (1983 apud Bergamini, 1997) estabelecem que motivação se revela como uma

sequência de ocorrências com base na intenção de que um estado interno de desequilíbrio seja

reduzido, tendo em vista entenderem ser essa a sua finalidade.

No seu trabalho, dificilmente os colaboradores sentem-se completamente satisfeitos, daí a

necessidade de novas condutas motivacionais. É preciso que as organizações deixem claro ao

colaborador qual é a sua missão e onde ele se encaixa dentro da visão da organização,

mostrando-lhe que é respeitado.

Bergamini (1997), diz que o significado que cada um atribui àquilo que faz é o que determina

a motivação. Cada um de nós possui uma referência sobre esse fato e será isso que realmente

dará sentido. É por isso que muitas vezes o estímulo externo não provoca uma motivação

durável, pois poderá estar muito longe dos significados, dos valores e dos anseios que o

indivíduo possui dentro dele.

Assim, as pessoas não podem ser motivadas, mas existe a possibilidade de estimular as

pessoas para que alcancem objetivos em comum com a organização. Conforme Vroom

(2009), a motivação é um fator para melhorar o desempenho do indivíduo e do grupo, mas é

preciso também convergência de competência, esforços e um sistema de gestão eficaz para

transformar motivação em bom desempenho.
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RELAÇÃO ENTRE CLIMA ORGANIZACIONAL E O DESEMPENHO DOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Conforme Chiavenato (2005), o clima organizacional está diretamente associado ao nível de

motivação de seus participantes. Então, quando há alta motivação entre os membros, o clima

motivacional também fica alto, o que, consequentemente, revela-se em relações de satisfação,

de animação, interesse e colaboração.

No entanto, ainda segundo o mesmo autor, quando o nível de motivação está baixo, em

virtude de frustração ou mesmo barreiras à satisfação das necessidades, a tendência do clima

é ficar baixo também, resultando em estados de depressão, desinteresse, apatia e insatisfação.

De acordo com a ideia acima, o clima organizacional relaciona-se diretamente com a forma

como os servidores públicos irão se comportar, com o quanto estarão motivados e como será

o seu desempenho no exercício de suas atividades.

Chiavenato (2005) afirma, ainda, que para que possa haver resultados favoráveis à

organização, o talento humano precisa estar envolvido em um ambiente de trabalho baseado

em um desenho organizacional favorável e em uma cultura organizacional participativa e

democrática e que o desempenho individual depende fortemente de pessoas motivadas.

Para isso, no entanto, é importante que haja um clima organizacional propício que motive os

colaboradores.

As pessoas passam boa parte do seu tempo trabalhando e, sendo assim, dedicam mais tempo

às suas atividades do que ao próprio ambiente familiar. Por essa razão, o seu local de trabalho

deve ser organizado de forma tal que seja considerado uma “extensão do seu lar”, ou seja,

com conforto, descontraído e que haja acolhimento.

O clima organizacional tem deixado de ser um elemento periférico nas organizações para se

tornar um elemento de elevada importância estratégica, já que o comportamento das pessoas

que fazem parte dela está condicionado à percepção que o indivíduo tem a seu respeito.

Conhecer e trabalhar o clima organizacional são relevantes para o comportamento de quem

faz a organização.
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Dessa forma, o fator clima organizacional é de fundamental importância, uma vez que é ele

que vai demonstrar como está o ambiente de trabalho da organização, estando intimamente

relacionado com o grau de desempenho de seus participantes.

Pois, conforme Bergamini (1997), o ser humano não se submete passivamente ao

desempenho de atividades que lhe sejam impostas e sem nenhum significado, então, para um

desempenho satisfatório dessas atividades é preciso que estejam, de alguma forma,

motivados. Mas, para isso, é necessário que se considere que existem diversidades de

interesses, pois as pessoas não fazem a mesma coisa pelas mesmas razões, um indivíduo

motivado aqui será diferente em outro lugar.

Portanto, segundo relata o mesmo autor, não adianta lançar mão de variáveis do meio

ambiente para incentivar ou amedrontar pessoas como se todas elas tivessem as mesmas

características, como outrora se imaginou, pois, como bem relata Wood (2009), os fatores

motivacionais variam, vai depender do meio social e da interação que se estabelece entre ela

e o indivíduo, bem como o momento de vida pelo qual cada um está vivenciando em cada

etapa da vida.

Assim, na Administração pública é importante que os gestores prezem por um ambiente de

trabalho que motive os servidores, que liderem de forma mais humanizada, com espírito de

equipe e que transmita confiança para os liderados, de forma que tenham prazer em trabalhar

e se sintam valorizados.

Dessa forma, com motivação executarão as suas tarefas com mais envolvimento e eficiência,

fatores primordiais para que se alcance o maior objetivo de toda Administração Pública que é

o interesse público.

Assim sendo, é imprescindível que haja um constante monitoramento do clima que impera na

organização, pois, como se observou, esse está diretamente relacionado ao grau de

desempenho dos seus colaboradores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O objetivo do trabalho foi verificar se elementos presentes no clima organizacional exercem

alguma influência no desempenho dos colaboradores, ou seja, se eles apresentam um

desempenho positivo ou negativo de acordo com o tipo de clima que está imperando.

Esse objetivo foi atingido, uma vez que ficou constatado que os fatores relacionados ao clima

organizacional influenciam diretamente na forma como o colaborador desempenha as suas

funções na organização.

Assim, é preciso que haja, com urgência, uma mudança acentuada na administração das

organizações, pois não basta que se ofereçam cargos, mas é necessário que promovam

qualidade de vida no trabalho e que possam ser suficientemente satisfatórias a fim de

motivarem seus trabalhadores a cooperar com a consecução dos objetivos organizacionais,

que no caso da Administração Pública tem como premissa maior o interesse público, o bem

comum.
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PROGRAMA DIGNIDADE ÍNTIMA: DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES NAS

ESCOLAS ESTADUAIS - PARECER 533-2021

Carlos Toledo

Nota da Comissão Editorial

Carlos Toledo apresenta, neste parecer, a examinação do Decreto que instituiu o "Programa

Dignidade Íntima". Por sua pertinência em discussões acerca de diversidade, direitos

humanos e saúde pública, a comissão editorial do NESAP recomenda sua leitura.

PROCESSO: SEDUC-PRC-2021/25751

INTERESSADO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO

PAULO

PARECER: CJ/SE n.º 533/2021

EMENTA: ATO NORMATIVO. EDUCAÇÃO E ENSINO. Exame de

minuta de Decreto instituindo o “Programa Dignidade Íntima”.

Política pública voltada à assistência à saúde das alunas e a

garantir a assiduidade escolar. Enfrentamento da “pobreza

menstrual” como obstáculo à efetivação de direitos humanos.

Alinhamento aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da

ONU nºs 1, 3, 4 e 5. Recomendação nº 21/2020 do Conselho

Nacional dos Direitos Humanos. Correspondência a Metas e

Estratégias do Plano Nacional de Educação – Lei nº 13.005, de

25 de junho de 2014 e do Plano Estadual de Educação – Lei nº

16.279, de 08 de julho de 2016. Viabilidade da edição do ato

normativo. Observações.

À Douta Chefia da Consultoria Jurídica,

1. Vêm os autos a esta Consultoria Jurídica, para exame da

minuta de fls. 02/03, pela qual se propõe a instituição do “Programa Dignidade Íntima”,

voltado a aquisição de absorventes higiênicos e itens semelhantes para estudantes, visando a

prevenção e riscos de doenças, bem como a evasão escolar”.

2. Os autos vieram instruídos com:
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● Justificativa técnica (fls. 03/06);

● Manifestação da Coordenadoria de Infraestrutura e

Serviços Escolares (fls. 07/09);

● Manifestação da Coordenadoria de Orçamento e

Finanças (fls. 11/12).

3. Com tais elementos, foram os autos encaminhados pela

Douta Chefia de Gabinete (fls. 13/14).

É o relatório. Opino.

4. Observo, preliminarmente, que a análise a ser feita por

esta Consultoria Jurídica limita-se aos aspectos técnico-jurídicos da minuta de Decreto, não

ingressando na questão da conveniência, oportunidade ou adequação técnico-administrativa

das medidas propostas, visto que tal matéria foge à expertise e à competência legal deste

órgão jurídico.

5. Ressalto, inicialmente, a necessidade de se atender ao

que dispõe o Texto Constitucional vigente acerca do ciclo de formação das políticas públicas,

a saber:

"Art. 37. [...]

§ 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual

ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas

públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e

dos resultados alcançados, na forma da lei."

[...]

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

[...]
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§ 16. As leis de que trata este artigo devem observar, no que

couber, os resultados do monitoramento e da avaliação das

políticas públicas previstos no § 16 do art. 37 desta

Constituição.

Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho,

e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.

Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento

das políticas sociais, assegurada, na forma da lei, a participação

da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento,

de controle e de avaliação dessas políticas.

5.1. Ademais, sem adentrar os aspectos discricionários, o

que já foi anteriormente ressalvado, recomendo à Pasta que promova o planejamento

adequado da política pública, com a devida avaliação ex ante,1 inclusive por meio da oitiva

das Áreas Técnicas envolvidas e do Comitê de Políticas Educacionais da Pasta.

5.2. Recomendo também que, haja a previsão de

mecanismos de monitoramento e avaliação do Programa, de maneira a aferir sua eficiência e

eficácia, nos termos das disposições constitucionais já destacadas.

5.3. Anoto a presença Justificativa Técnica (fls. 03/06) cuja

densidade a habilita a servir como Exposição de Motivos, em obediência ao que dispõe o

Decreto nº 51.704, de 26 de março de 2007.

6. Observo que o Programa aqui aventado se coaduna com

o campo funcional da Secretaria da Educação, haja vista a aderência ao que dispõe o art. 2º,

inciso V, do Decreto Estadual nº 64.187, de 17 de abril de 2019:

Artigo 2º - A Educação Básica no Estado de São Paulo, nos

níveis de ensino fundamental e médio, constitui o campo

funcional da Secretaria da Educação, envolvendo:

[...]

V - a assistência escolar ao aluno;

7. No tocante ao escopo da proposta, observo que a

assistência à saúde feminina das alunas está alinhada às normas que regem o tema, que

1 A propósito da avaliação ex ante, vide: <https://tinyurl.com/avaliacaoexante>. Acesso em 14 abr. 2021.
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apontam para a necessidade de promover políticas que promovam a igualdade de gênero e a

garantia dos direitos educacionais às meninas. Aponto especialmente:

● Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da

Organização das Nações Unidas: Objetivo 1

(Erradicação da pobreza), Objetivo 3 (Saúde e

bem-estar); Objetivo 4 (Educação de qualidade);

Objetivo 5 (Igualdade de gênero).

● Constituição Federal: art. 3º, incisos, III e IV; artigo 5º,

caput e inciso I; art. 6º; art. 196; art. 206, I e VII; art.

208, VII e § 3º.

● Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Art. 4º, VIII.

● Plano Nacional de Educação – Meta 2, estratégia 2.4;

Meta 3, estratégia 3.8; Meta 7, estratégias 7.17 e7.30;

Meta 8, estratégias 8.5; Meta 9, estratégia 9.7;

● Plano Estadual de Educação – Meta 2, estratégia 2.5;

Meta 3, estratégias 3.9; Meta 7, estratégia 7.33; Meta 8,

estratégia 8.5; Meta 9, estratégia 9.5;

● Recomendação nº 21, de 11 de dezembro de 2020 do

Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que

recomenda a “criação de um marco legal para superar a

pobreza menstrual”.2

7.1. Observo também que já há Projeto de Lei no Congresso

Nacional,3 com proposta semelhante e que outras unidades da Federação já instituíram

políticas de atendimento de mesma feição.4

4 Vide, por exemplo, a Lei do Município do Rio de Janeiro: <https://tinyurl.com/v7xxv7vh>.  Vide também
semelhante diploma editado pelo Distrito Federal: <https://tinyurl.com/yas9nazj>. Acesso em 12 jun. 2021.

3 Vide: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2219676>. Acesso em 12
jun. 2021.

2 Disponível em:
<https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselho-nacional-de-direitos-humanos
-cndh/SEI_MDH1638484Recomendacao21.pdf>. Acesso em 12 jun. 2021.

39

https://tinyurl.com/v7xxv7vh
https://tinyurl.com/yas9nazj
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2219676


NESAP - V.3 | 2021

7.2. À luz de tais considerações, entendo que a política

pública proposta é materialmente conforme ao quadro normativo nacional e estadual, sendo

que pode ser disciplinada por Decreto, desde que realizados os ajustes orçamentários a que se

refere a informação de fls. 11, de molde a que a despesa encontre supedâneo na Lei

Orçamentária Anual.

7.3. Apenas registro aqui a sugestão que oportunamente seja

o Programa objeto de proposta legislativa, de modo a torná-la “política de Estado” e não

apenas “política de governo”, assegurando-se a sua continuidade para além do mandato do

atual Governador.

8. Antes de adentrar o exame da minuta de fls. 02, cabe

observar que as peças justificadoras revelam que o Programa será viabilizado mediante

repasse de recursos pelo Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE Paulista, criado pela

Lei nº 17.149/2019, “com o objetivo de prestar assistência financeira suplementar às escolas

públicas da educação básica da rede estadual paulista, a fim de promover melhorias em sua

infraestrutura física e pedagógica, com vistas a fortalecer a participação da comunidade e a

autogestão escolar”.

8.1. Em princípio, não antevejo óbice à gestão

descentralizada de tais recursos por meio do PDDE-Paulista, haja vista que propiciará maior

flexibilidade no atendimento às necessidades da comunidade escolar, em alinhamento às

necessidades específicas das alunas. Porém, entendo que tal aspecto deve ser expressamente

mencionado no Decreto, visto que introduz inovação em relação ao regulamento do programa

pelo Decreto nº 64.644/2019.

9. Ressalvo também que a despesa referente à execução do

Programa não deve ser contabilizada como despesa de manutenção e desenvolvimento do

ensino, visto o que dispõe o inciso IV do art. 71 da LDB:

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e

desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:

[...]

IV - programas suplementares de alimentação, assistência

médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras

formas de assistência social;
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10. Passo, pois, ao exame da minuta de fls. 02, que reputo

adequada, em linhas gerais, ao seu propósito.

10.1. Aponto aqui apenas a necessidade de alguns

aprimoramentos formais – além da já mencionada referência ao PDDE Paulista para

operacionalização do Programa – melhorias que consolidei na minuta ora anexada.

11. Com essas observações e ressalvas, opino pela

viabilidade da instituição do Programa Dignidade Íntima, por meio da minuta em anexo, que

consolida os aprimoramentos que reputo necessários, sem embargo de eventuais

aperfeiçoamentos a serem sugeridos pelas Assessorias do Gabinete da Procuradora Geral do

Estado.

É o parecer que submeto à aprovação superior.

São Paulo, 12 de junho de 2021.

assinatura

CARLOS JOSÉ TEIXEIRA DE TOLEDO

Procurador do Estado

DECRETO Nº 65. 7975

Institui o Programa Dignidade Íntima e dá

providências correlatas.

JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições

legais,

Considerando o atendimento aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da

Organização das Nações Unidas, especialmente: Objetivo 1 (Erradicação da

pobreza), Objetivo 3 (Saúde e bem-estar); Objetivo 4 (Educação de qualidade);

Objetivo 5 (Igualdade de gênero) e respectivas metas relacionadas à superação dos

obstáculos à educação das mulheres;

5 A minuta em questão, com algumas modificações, transformou-se no Decreto nº 65.797, de 18 de junho de
2021.
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Considerando os direitos fundamentais constantes da Constituição Federal,

relacionados à igualdade entre homens e mulheres, à saúde das mulheres e ao pleno

exercício dos direitos educacionais, decorrentes dos seguintes artigos: art. 3º,

incisos, III e IV; artigo 5º, caput e inciso I; art. 6º; art. 196; art. 206, I e VII; art. 208,

VII e § 3º;

Considerando o dever de promover o atendimento às educandas, nos termos do art.

4º, VIII da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro

de 1996;

Considerando as diretrizes do Plano Nacional de Educação – Lei nº 13.005, de 25 de

julho de 2014, em especial, as seguintes metas e estratégias: Meta 2, estratégia 2.4;

Meta 3, estratégia 3.8; Meta 7, estratégias 7.17 e7.30; Meta 8, estratégias 8.5; Meta

9, estratégia 9.7;

Considerando as diretrizes do Plano Estadual de Educação – Lei nº 16.279, de 08 de

julho de 2016 – em especial, as seguintes metas e estratégias: Meta 2, estratégia 2.5;

Meta 3, estratégias 3.9; Meta 7, estratégia 7.33; Meta 8, estratégia 8.5; Meta 9,

estratégia 9.5;

Decreta:

Artigo 1º - Fica instituído o Programa Dignidade Íntima, a ser executado nas escolas

públicas da rede oficial de ensino do Estado de São Paulo, tendo por objetivos:

I - promover a saúde e o bem-estar das alunas da rede estadual de ensino e

garantir-lhes a dignidade menstrual, por meio do acesso aos meios adequados de higiene

pessoal;

II – prevenir o absenteísmo e a evasão escolar e evitar prejuízos à aprendizagem e ao

rendimento escolar por motivos relacionados à pobreza menstrual.

Parágrafo único: para atender a tais objetivos, o programa promoverá o fornecimento

de absorventes íntimos e/ou outros itens higiênicos correlatos, em quantidade adequada às

necessidades das alunas da rede estadual de ensino.
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Artigo 2° - A critério da Secretaria da Educação, a execução do programa poderá ser

operacionalizada diretamente ou por meio de subvenção às Associações de Pais e Mestres

(APMs), utilizando-se dos mecanismos do Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista –

PDDE Paulista, instituído pela Lei nº 17.149, de 13 de setembro de 2019 e regulamentado

pelo Decreto nº 64.644, de 5 de dezembro de 2019.

Artigo 3º - O Secretário da Educação do Estado de São Paulo, dentro das suas

atribuições legais, editará normas complementares para aplicação do disposto neste decreto.

Parágrafo único - A regulamentação a ser estabelecida pelo Secretário da Educação

estabelecerá os critérios de elegibilidade do programa, destinado preferencialmente às alunas

pertencentes a famílias de baixa renda.

Artigo 4º - As despesas resultantes da aplicação deste decreto ocorrerão à conta de

dotações consignadas no orçamento vigente, podendo ser suplementadas, se necessário.

Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 18 de junho de 20216.

6 A minuta em questão, com algumas modificações, transformou-se no Decreto nº 65.797, de 18 de junho de
2021.
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DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NA ÁREA PÚBLICA

Paulo Galvão

Nota da Comissão Editorial

Paulo Galvão descreve neste texto as principais premissas e direcionamentos para a definição

eficiente e precisa dos objetivos estratégicos dentro da área pública. Utilizando-se diversas

definições da Administração, sua leitura é relevante para a melhoria de práticas dentro da

Gestão Pública.

Introdução

A Gestão Pública, assim como todo e qualquer modelo de gestão, deve se pautar na tríade:

planejamento, execução e controle (conforme Figura 1). Sendo que, no caso da Gestão

Pública, o controle deve ser exercido em três modalidades: o Controle Externo, de

competência do Poder Legislativo, com apoio dos Tribunais de Contas; o Controle Social,

exercido pela sociedade civil, pela sociedade organizada e velada pelo Ministério Público; e o

Controle Interno, constituído de forma sistêmica, permeando todos os sistemas e subsistemas

da gestão, integrando a Estrutura de Estado, de forma que garanta sua perenidade,

independência e autonomia, mas que fundamentalmente se constitua, além de um órgão de

fiscalização e controle, num órgão de apoio à gestão.
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Figura 1: Tríade da Gestão

Neste artigo, daremos ênfase ao Planejamento, que tem entre suas principais finalidades

definir os Objetivos Estratégicos a serem buscados pelos Gestores Públicos no cumprimento

de suas atribuições. Para isso, traremos algumas definições que serão fundamentais para o

entendimento do ambiente da gestão pública, suas características e particularidades.

Conceitos

Planejamento Estratégico,

De acordo com Padoveze (2003, p. 28), o planejamento estratégico é:

“a etapa inicial do processo de gestão, em que a empresa formula e reformula

suas estratégias empresariais dentro de uma visão específica do futuro. É a

fase de definição de políticas, diretrizes e objetivos estratégicos e tem como

produto final o equilíbrio dinâmico das interações da empresa com suas

variáveis ambientais. Nesta etapa, realizam-se as leituras dos cenários e da

empresa, comumente confrontando as ameaças e oportunidades dos cenários

vislumbrados com os pontos fortes e fracos da empresa.”

Missão Institucional,

Guerreiro (1.989, p.155) afirma que a missão institucional é a razão principal para a

existência do sistema empresa:

“Existe, porém, um objetivo fundamental do sistema empresa, que se constitui

na verdadeira razão de sua existência, que caracteriza e direciona o seu modo

de atuação, que independe das condições ambientais do momento, bem como

de suas condições internas, e assume um caráter permanente: é a sua missão.”

Visão,

A Visão empresarial pode ser definida como a forma em que a empresa quer ser vista no

futuro. Ela deve refletir os anseios dos sócios ou acionistas, bem como os desafios e as

oportunidades que se apresentam para a consecução dos seus objetivos.

Valores,

Já os Valores Institucionais devem ser encarados como regras de conduta, ou seja, as crenças

básicas que deverão nortear a empresa e seus gestores, refletindo os ideais da Instituição.
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É importante salientar que, não obstante os conceitos e definições aqui apresentados serem

oriundos do “mundo empresarial”, eles se aplicam a integralidade à Gestão Pública, devendo

ser então considerados e respeitados durante todo o processo da Gestão (planejamento,

execução e controle).

Objetivos Estratégicos,

Podemos resumir os Objetivos estratégicos como sendo as atividades que deverão ser

desenvolvidas, a fim de se alcançar os resultados desejados em razão da missão empresarial e

da visão de futuro.

Sua definição é atribuída à Alta Administração (Equipe Estratégica), que deve sempre levar

em conta a escolha das prioridades com base na missão institucional e nelas concentrar todos

seus esforços e recursos (humanos, financeiros, tecnológicos etc.).

Sua principal função é contribuir para a implementação da estratégia empresarial e a

materialização dessa visão empresarial. Sendo que, na área pública, a definição dos objetivos

estratégicos deve ser construída com base em algumas premissas inerentes ao Poder Público,

que são o Plano de Governo e os Princípios Gerais da Administração Pública e algumas

dimensões, a saber:

➔ Perspectiva de Tempo;

➔ Plano de Governo X Aspectos Legais;

➔ Conflito de Agência Público Governamental;

➔ Governança X Princípios da Administração Pública.

Premissas

No que tange às premissas, é importante entender que, diferente da iniciativa privada, o

gestor público, além de ter como diretrizes basilares para o seu planejamento – a Missão, a

Visão e os Valores Institucionais –, deve respeitar o Plano de Governo, que pode ser

considerado como a “primeira peça de planejamento estratégico” e que servirá para a

construção do Programa de metas (podendo ser transformado no Planejamento Estratégico

propriamente dito). Por sua vez, ele servirá de referência às peças orçamentárias obrigatórias:

PPA (Plano Plurianual) , LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei do Orçamento

Anual), como pode-se observar na Figura 2, a seguir:
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Figura 2: Ambiente Interno da Gestão

Vale ressaltar que a execução dos programas e ações do setor público devem,

invariavelmente, preceder de previsão orçamentária, na LOA, que por sua vez deve seguir

rigorosamente as diretrizes da LDO, cuja função é definir as metas e prioridades para cada

ano do PPA. Portanto, os objetivos a serem definidos no Planejamento Estratégico (ou

Programa de Metas) não podem deixar de atender ao que prevê o Plano de Governo –

compromisso assumido pelo Gestor quando ainda candidato, mas que foi registrado na

Justiça Eleitoral, passando a ter caráter obrigatório.

A outra premissa a ser seguida pelo Gestor na construção dos Objetivos Estratégicos é o fiel

atendimento aos Princípios Gerais da Administração Pública, aqui trataremos de alguns deles

que entendemos ser a base das boas práticas da Governança Corporativa, que passaremos a

chamar de Governança Pública/Governamental, para melhor entendimento. A Figura 3

apresenta os mencionados princípios e sua relação com os pilares da Governança

Corporativa:
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Figura 3: Princípios a Administração Pública X Governança

A Governança pública está diretamente relacionada ao controle, à prestação de contas, à

transparência, à subordinação da gestão pública, ao cumprimento das normas e ao respeito

aos stakeholders. De acordo com os professores da USP, Iudícibus, Marion e Pereira (2003), a

governança corporativa representa um sistema que assegura aos proprietários e demais

interessados uma gestão organizacional com equidade (equity), transparência (disclosure),

responsabilidade pelos resultados (accountability) e cumprimento de normas (compliance).

Dessa forma, pode-se inferir que as boas práticas da Governança Corporativa, que é

facultativa nas empresas privadas e obrigatória apenas àquelas que têm seu Capital Social

aberto nas Bolsas de Valores, é exigida nas empresas públicas, já que tais práticas se

traduzem como Princípios a serem seguidos pelos Gestores.

Dimensões

Quando se fala nas dimensões dos objetivos estratégicos também pode-se observar

particularidades, começando pela “Perspectiva de Tempo”. O Gestor Privado, quando faz seu

planejamento estratégico, busca sempre um horizonte de longo prazo, definindo objetivos que

podem ser alcançados em 10 (dez), 20 (vinte) ou 30 (trinta) anos. Obviamente, tais projeções

são monitoradas e ajustadas recorrentemente, por meio das ações de acompanhamento e

controle. Mas pelo “Princípio da Continuidade” das empresas, a visão de futuro é sempre

explorada de maneira ampla.
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Na Gestão Pública existe um fator que compromete esse horizonte, pois os cargos da “Alta

Gestão” são eletivos e temos mandatos de 04 (quatro) anos, no modelo vigente, com a

possibilidade de uma única reeleição por igual período.

Nesse cenário podemos apontar alguns obstáculos que podem interferir tanto na escolha dos

objetivos como na sua consecução:

● No primeiro ano de mandato, o gestor irá executar as ações prevista no PPA e

aprovadas na LOA do último ano do mandato do seu antecessor;

● Com isso, poderá ter dificuldades na adaptação dos projetos da sua gestão, dos seus

planos, nos processos e procedimentos em andamento na máquina pública;

● A falta de conhecimentos da realidade dos cenários interno e externo (SWOT) pode

demandar algum tempo até que se tenha o completo domínio dos recursos

disponíveis, das suas potencialidades e/ou fragilidades, assim como das oportunidades

e ameaças do ambiente externo.

Esses fatores, aliados à incerteza da continuidade da gestão após o primeiro mandato, podem

afetar a escolha de objetivos a longo prazo, ou ainda prejudicar a execução nos casos de

objetivos que transcendam o mandato eletivo.

Com relação ao Plano de Governo e sua compatibilidade, ou não, com os aspecto legais,

deve-se considerar que o Plano de Governo, no caso de primeiro mandato, é elaborado antes

mesmo do gestor saber se será eleito, o que pode levar o então candidato a inserir em seu

plano programas que estejam fora da realidade legal ou até mesmo da capacidade

orçamentária e que, como consequência, não poderão ser executados. Mas eles deverão ser

analisados e adequados por ocasião do Programa de Metas (Planejamento Estratégico), sob

risco de se cometer o “estelionato eleitoral”, uma vez que, quando se vota nos cargos para

Chefe do Poder Executivo, se vota no Plano de Governo do candidato.

Outra dimensão não menos importante é a questão do conflito de agência

público/governamental, que a exemplo do que ocorre na iniciativa privada se refere ao

conflito de interesses entre os diversos “atores” que compõem a administração pública.

Primeiramente, é importante esclarecer que a Teoria da Agência se dá devido ao crescimento

das organizações, impedindo a continuidade do controle organizacional pelos proprietários,

obrigando-as a delegação da gestão mediante uma remuneração, conforme a Figura 4, a

seguir:
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Figura 4: Teoria da Agência

Numa primeira análise, pode-se imaginar que tal teoria não se aplique à Gestão Pública, por

se imaginar que as empresas públicas “não têm dono” e nem contratam gestores mediante

remuneração.

No entanto, o que ocorre é que a Figura do “Principal”, no caso da área pública, é

representada pela Sociedade, como um todo, e pela Estrutura de Estado, formada pelos

servidores de carreira. Enquanto o “Agente” na Teoria da Agência Público Privada é

representado pela Estrutura de Governo, ou seja, O Chefe do Executivo, eleito pelo voto

popular e seu “staff”, conforme Figura 5, a seguir.

Talvez um dos maiores desafios do gestor na determinação de seus objetivos estratégicos se

encontre na dificuldade de buscar o equilíbrio entre as ações e programas de Estado, ações e

programas de Governo, os interesses da Equipe de Estado e da equipe de Governo e assim

por diante.
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Figura 5: Teoria da Agência Público/Governamental

Ter uma visão clara dessas dimensões e premissas aqui apresentadas pode ser um fator crítico

de sucesso na escolha e definição dos objetivos, ao passo que ignorá-las pode ser um

indicativo de insucesso.

Quebrar alguns paradigmas e se livrar de velhos preconceitos, como o de que não se aplicam

na área pública conceitos e práticas da gestão privada também é um diferencial, pois se pode

e se deve buscar fazer benchmark de casos bem-sucedidos, sempre respeitando as

particularidades e peculiaridades do setor público.

Controle Interno

Não obstante o foco principal deste trabalho ser a definição dos objetivos estratégicos no

setor público e que isso faz parte do “elemento planejamento” da Tríade da Gestão, não

podemos deixar de abordar a importância da participação do Sistema de Controle Interno no

processo de planejamento e no acompanhamento da execução, para a fixação de objetivos

exequíveis e factíveis.

É imperioso que o Controle Interno participe do processo de planejamento, inclusive dentro

das possibilidades de dar opiniões e sugestões, pois isso poderá contribuir para evitar que se

definam objetivos e metas inatingíveis e ações inexequíveis, com base em estudos históricos

e análise em tempo real no controle da execução daquilo que foi planejado.
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Indicadores, Metas e Métricas

Para que os indicadores possam ser efetivos, ou seja, cumpram suas finalidades, é necessário

que as Metas estabelecidas sejam exequíveis, e as métricas utilizadas sejam claras e passíveis

de comparação.

Os indicadores devem ser ferramentas do Controle Interno, capazes de dar ao Gestor

informações fidedignas quanto ao andamento da execução do Planejamento Estratégico.

A utilização de indicadores deve ser estar num contexto amplo da gestão, isto é, não se deve

avaliar indicadores isoladamente, sob pena de se obter informações distorcidas e levar a

decisões equivocadas.

Tendo em vista que os Princípios da Administração Pública devem ser considerados desde a

definição dos objetivos estratégicos até o momento da execução, passando pelo Sistema de

Controle Interno, parece razoável que os Gestores façam uso de indicadores de conformidade,

que possibilitem a verificação do fiel cumprimento a tais princípios nos procedimentos

cotidianos, assim como em projetos específicos.

Considerações Finais

Como anteriormente mencionado, a Gestão Pública está alicerçada na tríade: planejamento,

execução e controle. O Planejamento é atribuído à Alta Administração e tem por finalidade

definir os objetivos Estratégicos, as metas e as métricas que permitam sua mensuração e

controle, sempre com base na Missão, Visão e Valores Institucionais.

Pois bem, para que o Planejamento não seja inócuo, ou seja, que possa ser executado a

contento, primeiramente deve-se, com base no planejamento, definir o modelo de gestão e

disseminar a cultura organizacional.

A definição de objetivos estratégicos claros, metas atingíveis e métricas passíveis de

verificação e comparabilidade possibilita uma gestão eficiente, eficaz e efetiva.

Também vale reiterar a importância do Sistema de Controle Interno no processo de Gestão e

de Governança Pública, que está diretamente relacionada ao fiel cumprimento dos Princípios

da Administração Pública, cabendo ao Sistema de Controle Interno a verificação de sua

aplicação.

A Figura 6 apresenta graficamente a interação entre o ambiente interno (planejamento,

execução e controle) com o ambiente externo, trazendo os compromissos da Gestão Pública

com os stakeholders (interessados na gestão), no tocante à equidade (equity), transparência

(disclosure), atingimento das metas e prestação de contas (accountability) e fiel cumprimento

das normas (compliance).
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Figura 6: Macro Ambiente da Gestão

Por fim, pode-se observar que, para definir os objetivos estratégicos, é necessário que sejam

consideradas todas as variáveis aplicadas à iniciativa privada; porém, adicionando-se as

particularidades inerentes ao Setor Público, entre elas os Princípios da Administração

Pública, o Plano de Governo, entre outras.

Observa-se ainda que um bom sistema de Controle Interno pode se tornar um grande aliado

do Gestor, tanto no planejamento como no acompanhamento e recondução da execução das

estratégias do Governo e, acima de tudo, um aliado para garantir as boas práticas da

Governança.
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PROPOSTA DE SISTEMA UNIFICADO PARA O GERENCIAMENTO DAS

ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS TÉCNICAS

Murilo Santos Garcia e Ana Paula Dário Zocca

Nota da Comissão Editorial

Ao analisar a Associação de Pais e Mestres como ferramenta de promoção democrática,

viu-se a necessidade de amparar problemáticas atuais, como a burocracia intensa e a falta de

integração dos sistemas. Este artigo de Garcia e Zocca estrutura um novo sistema para as

Associações, buscando unificar as atividades e permitir maior transparência e eficiência. Por

sua relevância para o cenário educacional e democrático brasileiro, a comissão do NESAP

indica sua leitura.

Resumo

Idealizada para ouvir a voz da comunidade e gerenciar os recursos financeiros da

escola, a Associação de Pais e Mestres [APM], pode ser uma ferramenta democrática de

direito de suma importância para a comunidade escolar. Mesmo com os avanços na

legislação, a burocracia e a falta de integração entre os sistemas têm prejudicado

significativamente as ações pedagógicas frente às unidades escolares. O objetivo do artigo foi

propor a criação de um sistema unificado, denominado de APMx, para a centralização de

todas as plataformas de prestação de contas e aprimoramento da gestão financeira das escolas

públicas. Ainda em fase de concretização, o sistema será capaz de criar uma rede de

comunicação entre as associações e seus associados, possibilitando transparência nos

recursos públicos e fomento nas políticas públicas com dados reais das situações financeiras

das unidades escolares. O estudo desenvolveu-se por meio da metodologia de estudo de caso,

com instrumento de coleta de dados pela pesquisa documental e aplicação de questionários.

Foram consultados 223 diretores das escolas públicas. Conclui-se que a estrutura aplicada do

programa é condizente com as principais necessidades desses colegiados, desde cadastro de

alunos a emissão de parecer técnico e organização para eventos pedagógicos, de maneira

prática e objetiva.

Palavras-chave: Finanças; Gestão; Questionário; Criação; Inovação.

Introdução
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A Associação de Pais e Mestres [APM], presente em quase todas as escolas públicas,

possui grande importância frente às ações pedagógicas nas unidades escolares como: garantir

o financiamento mínimo necessário para o desenvolvimento e concretização do planejamento

escolar. Porém, muitas associações encontram-se bloqueadas por questões burocráticas, pois

um dos principais requisitos para o correto funcionamento de uma associação, que está

intrinsecamente ligada ao direito administrativo, capacidade técnica e visão, é a entrega

perfeita de uma prestação de contas, alinhada a diversos sistemas financeiros de controles.

Após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9394/96, as instituições de

ensino (públicas e privadas), seguindo as determinações da lei, passaram a implementar ações

com o objetivo de alcançar uma gestão democrática e participativa. Com o passar do tempo, a

legislação foi aprimorada para adequar este colegiado aos panoramas atuais e, com isso,

diversos programas de incentivos foram reforçados sob o prisma da legislação vigente, tais

como o Programa de Aprimoramento da Gestão Participativa7, destinado exclusivamente para

as Associações de Pais e Mestres de todo o Estado de São Paulo.

Cada Estado tem sua autonomia para iniciar as discussões e criar instruções para

padronizar o funcionamento das Associações de Pais e Mestres com legislação própria, de

acordo com as suas características regionais. Vale acrescentar que recentemente (Memorando

Circular Nº 002/2020) foram publicadas orientações de reforma do Estatuto que são padrão

para todas as Associações de Pais e Mestres do Estado de São Paulo, porém, os

procedimentos administrativos financeiros que envolvem tais associações, continuam de

maneira obsoleta a causar atritos nas prestações de contas, considerando que a prestação de

contas é expedida em sistemas diferentes e não há controle de sua totalidade financeira e,

também não existe transparência das ações adotadas pelas unidades escolares.

Neste artigo, a proposta de criação de um sistema unificado de gestão para todas as

Associações de Pais e Mestres do Estado de São Paulo, em específico para as escolas

técnicas, tem a finalidade de otimizar o controle dos recursos públicos a fim de centralizar as

ações de apoio financeiro, instrumentalizando a equipe gestora no processo de tomada de

decisão ampliando os horizontes de atuação.

A proposta em tese vislumbra uma oportunidade de negócio, de um único sistema

(ainda não criado), que será capaz de concentrar todos os recursos financeiros que são

movimentados nas Associações de Pais e Mestres das Escolas Técnicas, fomentando dados

7 Lei estadual 14.689 de 04/01/2012, que “Institui o programa de Aprimoramento da Gestão Participativa,
destinado às Associações de Pais e Mestres – APMs das Escolas Estaduais, e dá providências correlatas. (SÃO
PAULO, 2012)”
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em tempo real para as comissões em assembleias de deputados e/ou senadores em suas linhas

de trabalho, voltado a Educação.

Material e Métodos

Os materiais coletados para este sistema unificado, derivam de uma análise

documental, que compreendeu atas de reuniões, livros de registro, prestação de contas e

análise em diversas interfaces sistêmicas que integram a gestão da Associação de Pais e

Mestres, observados de 2016 até 2021 como parte integrante da metodologia aplicada neste

estudo de caso.

Não obstante, foi aplicado um questionário estruturado (quali-quantitativo), composto

de oito perguntas, destinado aos Diretores/Vice Diretores/Assistentes Técnicos

Administrativos e/ou Diretor Executivo das Associações de Pais e Mestres das 223 Escolas

Técnicas Estaduais mencionadas, com sete perguntas objetivas relativas às principais

atividades desenvolvidas pela Associação e uma pergunta aberta, possibilitando obter maior

detalhamento sobre o cenário que atualmente se encontra as escolas técnicas estaduais.

O questionário foi aplicado, por meio da Comissão de Gestão Participativa,

considerando a importância da comunicação e das relações interpessoais na comunidade aos

223 diretores das Escolas Técnicas, disponibilizado até 30.06.2021. No questionário, foi

proposto a participação voluntária aos diretores, respeitando a Lei Geral de Proteção de

Dados, objetivando conhecer os principais recursos de entrada, controle contábil e o interesse

em uma ferramenta unificada para o controle da gestão.

Resultados e Discussão

Segundo o site da Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo, a

Associação de Pais e Mestres faz parte da gestão democrática, sendo a principal responsável

pela garantia do elo de comunicação entre a tríade e formação do cidadão (Escola, Família e

Aluno), sua constituição se teve em plena ditadura militar (LDB. N. 5.692 de 11/08/1971).

Após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9394/96, as instituições de

ensino (públicas e privadas), seguindo as determinações da lei, passaram a implementar ações

com o objetivo de alcançar uma gestão democrática e participativa. Cada Estado e Munícipio

ganhou autonomia para definir normas para a aplicabilidade da gestão democrática do ensino

público da educação básica, e em 2012, contemplamos o programa nacional de

aprimoramento desta gestão, destinado exclusivamente para as Associações de Pais e Mestres

das Escolas Estaduais.
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Em meados de 2018, o Ex-Governador Márcio França, durante o Encontro Paulista de

Grêmios Estudantis, destacou a importância da participação dos alunos no Projeto Orçamento

Participativo Jovem, que teve como foco a administração de uma verba de R$ 5.000,00

(cinco mil reais). França (2018), reforçou a importância de ouvir os jovens com suas

sugestões e inspirações, porém, como administrar de forma organizada e tecnológica uma

maneira efetiva de ouvir mais de 1000 mil jovens que em média são matriculados em escolas

públicas? Como garantir uma gestão democrática na prestação de contas de verbas tão

complexas? Como efetivar os investimentos de maneira assertiva, depois de reuniões com os

segmentos da gestão democrática?

A participação da sociedade civil no processo político democrático de direto é ínfimo,

isso é fato consumado, já dizia Platão, que não havia nada daqueles que não gostavam de

política, porém, seriam governados por aqueles que dela se alimentavam e para este processo

político ser representado na educação, somente por meio das instituições auxiliares da Gestão

Escolar, que são: Associação de Pais e Mestres, Conselho de Escola e o Grêmio Escolar.

Questiona-se durante este período o quanto a questão democrática de direito pode

auxiliar ou atrapalhar o bom funcionamento da gestão, levando em consideração que os

cidadãos /munícipes demandam necessidades formativas para se apropriarem dos processos a

cada gestão eleita a defesa de um curso inicial, para que a assembleia e o corpo da diretoria

executiva, seja capaz, de assim compreender o dia a dia de uma escola. Todavia, a ênfase

deste trabalho será dada a uma ferramenta automatizada, capaz de organizar e disponibilizar a

legislação e utilizar a força da assembleia para tomar decisões adequadas para os momentos

que se fizerem necessários.

Vale esclarecer que os movimentos legais para formalizar e fortalecer as associações

são oriundos de legislação própria, autorizada pelo Governador do Estado de São Paulo, ou

seja, não se podem alterar os basilares da instituição sem a prévia autorização governamental,

que implica em todo o processo de promulgação legal.

Nos últimos dois anos a contar de 2018, vários movimentos de atualização foram

promulgados para atualizar esta importante ferramenta de democratização, desde

acrescentando e alterando dispositivos ao Estatuto Padrão das Associações de Pais e Mestres,

orientando e formalizando minutas de termos de convênio e colaboração para o repasse direto

de outras possibilidades de verbas.

Os impactos com a redação destes decretos (Decreto nº 63,809, de 14.11.2018;

Decreto nº 63,891, e 5.12.2018), impulsionou uma atualização e novas probabilidades de

negócios, que antes as Associações não podiam realizar. A nova estrutura vislumbrou olhar
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para um novo mundo da educação, valorizando a autonomia administração e legal de cada

Associação de Pais e Mestres, presente nas escolas públicas profissionais estaduais, definindo

um termo de colaboração e propondo a minuta, obrigando movimentações em conta bancária

específica e prevendo uma comissão de monitoramento e avaliação própria.

Com a publicação do Decreto nº 63.809, de 14 de novembro de 2018, algumas

definições foram formalizadas para melhor interpretação da comunidade escolar, sendo o

foco em realização de projetos e ações promocionais, educacionais e comunitárias

direcionadas à comunidade escolar e seu entorno conforme plano de trabalho, propondo uma

parceria de 36 meses, prorrogáveis para 10 anos, obrigando a comprovação de inexistência de

dívidas e liquidação total das mesmas (se houver), antes da assinatura do termo, ou seja,

Associações de Pais e Mestres, que estão idôneas perante o mercado.

Nota-se que com esta versão atualizada do estatuto, a APM passa a autorizar e

gerenciar as instalações da escola para promover eventos, gerir contrato de licitação de

espaço público para cantina, estacionamento, reprografia e mídias. Contratação de pessoal

(desde que não seja para ocupar funções próprias da escola), fazer pequenos reparos e

contratar pessoal, pagar despesas de transporte para professores e alunos e subsidiar alunos

carentes.

Esclareça-se que as APMs continuam não podendo, desenvolver atividade fim, tais

como ministrar cursos, contratar pessoal para aulas, assuntos acadêmicos e vida funcional,

desenvolver projetos não previstos no PPG – Plano Plurianual de Gestão ou atualizar em

desacordo com ele.

Um dos momentos mais difíceis, na gestão escolar é a participação da comunidade

escolar (pais, alunos, professores, empresas, ex-alunos e funcionários), no orçamento escolar,

este mais ligado diretamente as APMs, que atualmente têm responsabilidade pela gestão

financeira da escola, acrescentando as finalidades das verbas repassadas às APMs por

intermédio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, órgão autárquico vinculado à

Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo, que por sua vez, tem a

possibilidade de solicitar a seguinte demanda orçamentária, assim, encontramos as principais

verbas repassadas às APMs, disponível no site da Fundação para o Desenvolvimento da

Educação, em 2021.

Para compreendemos a complexidade burocrática imposta nestas verbas, sabemos que

para cada uma, há abertura de conta específica junto ao banco responsável, devendo organizar

atas de reuniões, orçamentos específicos, ou seja, um processo de prestação de contas que

deve ser repetido três vezes, sendo no papel, no sistema da educação e no sistema da
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autarquia. Abaixo é possível observar algumas das entradas de recursos financeiros para

gerenciamento da unidade escolar:

Nome da Verba Descrição
Manutenção do Prédio e Equipamentos
Escolares

Destinada a aquisição de materiais e
serviços para manutenção preventiva e
corretiva, conservação e pequenos reparos
no prédio e nos equipamentos escolares,
bem como a despesas com tarifas bancárias
autorizadas e institucionalização da APM,
tais como registro de Atas e Estatuto da
APM em cartório, confecção de carimbo do
CNPJ da APM etc.

Mutirão Trato na Escola Destinada a pintura, revitalização e limpeza
da escola, aquisição de materiais e serviços
para manutenção preventiva e corretiva,
conservação e pequenos reparos no prédio e
equipamentos escolares.

Escola da Família Destinada a aquisição de materiais de
consumo que serão utilizados no
desenvolvimento do Programa, que tem a
finalidade de manter as Escolas abertas
durante os fins de semana com atividades
culturais, esportivas e recreativas.

Cultura é Currículo (Locação de Ônibus e
Alimentação)

Destinada ao aluguel de ônibus para
transporte de alunos que participam de
visitas monitoradas a instituições culturais,
bem como aquisição de lanches ou materiais
para sua preparação, que serão consumidos
pelos alunos durante as visitas. As visitas
são a instituições participantes do Programa
Cultura é Currículo.

Utensílios de Cozinha Destinada a aquisição de utensílios de
cozinha para as Escolas Estaduais, como
parte do Programa Nacional de Alimentação
Escolar.

Tabela 1: Verba repassada pela FDE/SEE:
Fonte: FDE (2021)

Nome da Verba Descrição
PDDE - Educação Básica - Capital e Custeio Destinada a aquisição de equipamentos e

materiais/serviços para manutenção
preventiva e corretiva, conservação e
pequenos reparos no prédio e nos
equipamentos escolares, bem como
materiais de consumo para apoio
pedagógico, despesas cartorárias etc.

60



NESAP - V.3 | 2021

PDDE - Estrutura - Capital e Custeio Destinada a aquisição de bens, materiais
e/ou contratação de serviços para construção
e adequação de rampas, alargamento de
portas e passagens, adequação de sanitários
e outras adequações físicas para melhoria
dos ambientes da Escola.

PDDE - Qualidade - Capital e Custeio Destinada a locação de espaços físicos para
utilização esporádica e/ou contratação de
serviços de infraestrutura, transporte,
alimentação, hospedagem e demais despesas
relacionadas à realização de eventos;
aquisição de equipamentos e mobiliários;
aquisição de materiais didático-pedagógicos;
contratação de serviços de consultoria de
Instituições de Ensino Superior.

PDDE - Mais Educação - Capital e Custeio Destinada a aquisição de materiais
permanentes e de consumo, contratação de
serviços necessários às atividades de
Educação Integral, ressarcimento de
monitores que realizam atividades no
desenvolvimento do Programa.

PDDE - PDE Escola - Capital e Custeio Destinada a aquisição de materiais didáticos
e pedagógicos para suprir a necessidade da
Escola.

PDDE – Qualidade - Conectividade Destinada a aquisição de informática para
suprir a necessidade da Escola.

PROJETO DE LEI, encaminhado em
01.09.2021 em solenidade do Palácio do
Governo do Estado de São Paulo.

Programa Dinheiro Direto na Escola
Paulista, vinculado à Secretaria da Educação
e ao Centro Estadual de Educação
Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS

Tabela 2: Verba repassada pela Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação/Ministério da Educação/Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE

Fonte: FDE (2021)

Nome da Verba Descrição
Aluguel de Cantina Licitação de espaço público, com o valor

maior de aluguel a ser pago pelo espaço.
Repasse de Uniforme Escolar Licitação para revenda de uniforme escolar,

mesmo não sendo obrigatório, mais
recomendado o uso nas dependências
escolas para a segurança da comunidade
escolar.

Repasse dos candidatos ao processo seletivo Repasse das inscrições pagas para análise da
documentação escolar, para fins de
classificação dos candidatos à concorrência
a vaga.

Repasse de Convênio Autarquia X APM Repasse, para fins desburocratização do
processo de prestação de contas, por meio de
convênio.
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Realização de eventos pedagógicos Porcentagem, dependendo das reuniões,
sobre os eventos pedagógicos organizados
na escola, tais como: terceirização de
serviços e produtos, durante a realização da
festa junina. OBS.: Não se deve cobrar
entrada para espaço público.

Doações da comunidade escolar Doações de qualquer natureza para a
Associação, seja em dinheiro ou em
produto/serviço.

Aluguel de instalação Promoção de evento
Aluguel de estacionamento Repasse de estacionamento escolar.
Aluguel de espaço de reprografia e mídias Repasse para reprografia de documentos,

impressões.
Tabela 3: Repasses financeiros de outra natureza

Fonte: FDE (2021)

As associações de pais e mestres das escolas estaduais públicas, dependendo de suas

características, possuem diversas entradas diferentes de recursos financeiros, sendo as

principais que necessitam de um processo de prestação contas complexas, de acordo com a

figura 1:

Figura 1: Organograma de entrada de recursos financeiros
Fonte: Resultados originais da pesquisa

No cotidiano de toda escola pública, é comum o repasse de recursos com

obrigatoriedade de prestação de contas posterior, que deve ser aprovado em assembleia com a

participação da comunidade escolar, onde deve-se comprovar sua utilização de acordo com a

legislação vigente e as normas específicas de cada programa. Neste artigo, abordamos o

PDDE e outras. O atraso na prestação de contas acaba impossibilitando a unidade escolar de

receber as próximas verbas, além de responder a processo administrativo, por meio de uma

comissão de apuração preliminar, devidamente instituída para apurar as irregularidades

cometidas pela APM e seus gestores.

Segundo o Tribunal de Contas da União, diversos problemas foram identificados na

utilização dos recursos do PDDE, que constaram do relatório de auditoria referente ao
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período de 2011-2015, em que avaliaram e constataram que dos 70% dos recursos

empenhados não foram transferidos às suas respectivas unidades de ensino, devido a

inadimplência na prestação de contas e a outros fatores tais como a inobservância nos

procedimentos administrativos, fragilidades de patrimonialização de bens adquiridos,

inadequação da estrutura física das escolas, ausências de análise técnica e financeira,

fragilidade nos controles no FNDE, insuficiência crítica na utilização de sistemas para

acompanhamento, inoperância de sistema de prestação de contas – SIGPC e ausência de

publicidade dos dados.

Não obstante, os fatos narrados em 2015, época de publicação do referido relatório,

ainda ocorrem em pleno 2021, constatou-se diversas ferramentas de controle e nenhuma

integralização entre elas e que mesmo assim, possibilitam erros administrativos que

prejudicam o cotidiano das unidades escolares e contudo, este foi o ponto inicial para o

desenvolvimento de um único e exclusivo sistema de gerenciamento, totalmente integralizado

a todos os órgãos fiscalizadores para o correto uso do dinheiro público e por fim, adequar os

objetivos pedagógicos da escola a está correta aplicação, que aqui deixo intitulado como

“APMx – Leão®”

Com foco em observar os resultados da pesquisa aplicada nas 223 Escolas Técnicas,

encontramos os seguintes resultados, de acordo com a figura 2:

Figura 2: Questionários respondidos por região administrativa
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Das 223 Escolas Públicas pesquisadas, 41,70% participaram do questionário de

maneira voluntária, onde foi possível analisar que todas as regiões se aproximam ou

ultrapassam de 50% das escolas que possuem Associação de Pais e Mestres.
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Observa-se na figura 3, que a principal fonte de receita das Associações, ficou em

93,55% com o repasse do vestibulinho, seguido de 73,12% advindos de doação de pais e

ex-alunos, 61,29% em aluguel do espaço para cantina escolar e 47,31% em organização de

eventos pedagógicos.

Figura 3: Principais Entradas de Recursos
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Toda esta entrada de recurso financeiro, necessita de um contador, sendo que 100%

das Associações que participaram, contratam serviços contábeis que variam de R$ 300,00 até

600,00 reais mensalmente pagos, pela escrituração contábil, apenas, conforme demonstrado

na Tabela 1.

Valor Etecs 12º
MENSALIDAD

ES
(Valor X 12

meses x Escolas)

13º
MENSALIDAD

ES
(Valor X 13

meses x Escolas
R$

300,00
31 R$ 111.600,00 R$ 120.900,00

R$
500,00

24 R$ 144.000,00 R$ 156.000,00

R$
600,00

13 R$ 93.600,00 R$ 101.400,00

R$
700,00

3 R$ 25.200,00 R$ 27.300,00

R$
800,00

4 R$ 38.400,00 R$ 41.600,00

R$
900,00

1 R$ 10.800,00 R$ 11.700,00

R$
100,00

4 R$ 4.800,00 R$ 5.200,00
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Não pagamos 13 R$ 0,00 R$ 0,00
Tabela 4 - Valores pagos pela escrituração contábil

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Como a proposta seria a unificação de todas as plataformas e controle de uma

associação de pais e mestres, desburocratização e agilidade na tomada de decisão, por meio

de um serviço contábil que oferecesse, pelo mesmo valor, outros serviços agregados como:

análise financeira, orientação para parcerias, convênios e processos digitais, respectivamente

30,11% trocariam imediatamente e 56,99% analisariam a proposta, ou seja, 87,10% dos

diretores, interessaram pelo serviço prestado (Figura 4) e 66,67% dos entrevistados

consideraram que burocracia adotada ultimamente pela instituição de ensino é favorável para

a execução das atividades.

Figura 4: Trocariam ou não de contador
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Para compreender esta importante ferramenta de controle financeira, contamos com

um diretor de escola pública, que ao assumir a direção, percebeu que um de seus desafios foi

verificar que as contas da Associação de Pais e Mestres da sua escola estava no vermelho,

porém, não tinha noção alguma de como regularizar as burocracias inerentes para o

funcionamento da APM da sua escola. Seu contador atual, passa as informações, porém ele

não entende direito e sua equipe gestora muito menos, considerando que nenhum deles (vice

diretor, coordenador, gerente de organização) tem noção financeira ou administrativa para

lidar com a APM. Sempre ouvem falar que “não mexe com APM que APM é problema,

você pode ser exonerado se algo sair errado, você pode ter que pagar se algo for errado....”.

Por medo , o diretor decide trocar de contador.
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Com a troca de contador – homologada - , o referido diretor encontra a possibilidade

de um negócio, desenvolvendo uma plataforma digital, chamada de APMx®, que seria uma

Startup8 e/ou Fintech9, voltada para a unificação de todas as APMs do Estado de São Paulo,

levando em consideração que, para ouvir a voz da comunidade e gerenciar os recursos

financeiros da escola, a Associação de Pais e Mestres – APMX - Leão tem como principal

objetivo inovar a gestão financeira das Escolas Públicas do Estado de São Paulo, sendo uma

ferramenta democrática de direito de suma importância para a comunidade escolar, para

futuras parcerias e investimentos privados que potencializaram as escolas públicas.

Salta aos olhos o fato de uma ferramenta que a cada alteração no regimento ou

emissão de correspondência, seria capaz de enviar aos membros cadastrados uma notificação,

respeitando e dando mais força a democracia e aos princípios do direito administrativo, além

de inovar o sistema de verbas públicas de uma maneira dinâmica, respeitando o fato da

associação ser uma instituição da unidade escolar e estar principalmente ligada e fundada no

direito público de direito constitucional.

No Estado de São Paulo, as informações educacionais de todas as escolas públicas e

particulares são coletadas pela Diretoria de Informação Educacional – [DEINF], órgão

vinculado à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional –

[CIMA], que por meio dos sistemas gerenciais da SEE, anualmente, constrói uma base de

dados que é enviada para o INEP/MEC por meio de migração para consecução do Censo

Escolar.

A partir da publicação dos dados oficiais do Censo Escolar, os indicadores

educacionais mais relevantes, aqueles que retratam as principais características da Educação

Básica no Estado de São Paulo, são organizados pela Coordenadoria de Informação,

Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA/SEE, na publicação Informe – Dados do

Censo Escolar, com o objetivo de subsidiar as ações e decisões da Pasta e atender ao público

em geral.

O relatório é de 2013, pois atualmente não foi atualizado junto aos órgãos

competentes, encontramos a seguinte visão de nossos público alvo, que seriam as escolas

públicas estaduais e municipais, possivelmente a escolas particulares aparecem no relatório

como potencial fonte de negócios, segundo o Censo Escolar de 2019, temos 5834 escolas

9 Fintech é uma empresa que tem como objetivo otimizar serviços relacionado às finanças das pessoas ou de
empresas, utilizando inovação e tecnologia. O termo surgiu a partir da junção das palavras financial (financeiro)
e technology (tecnologia).

8 Startup é uma empresa jovem com um modelo de negócios repetível e escalável, em um cenário de
incertezas e soluções a serem desenvolvidas. Embora não se limite apenas a negócios digitais, uma startup
necessita de inovação para não ser considerada uma empresa de modelo tradicional.
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estaduais, 12.637 escolas municipais, 29 escolas federais, 10.026 escolas particulares,

totalizando 28.526 escolas que possuem Associações de Pais e Mestres no Estado de São

Paulo, dividas em suas respectivas diretorias de ensino.

Os benefícios presentes na ferramenta, que otimizaria a gestão administrativa da

Associação, podem ser listados a seguir:

● Utilização do sistema por usuários devidamente cadastrados;
● Liberar uma tela para consulta da comunidade, para que todos tenham acesso a notas

fiscais, contrato e o que couber;
● Nesse sistema, a transparência dos recursos financeiros escolares é imprescindível,

dando a credibilidade que a Associação necessita;
● Visa a um acesso direto a informações financeiras da unidade por parte dos órgãos

fiscalizadores, tais como: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Fundação
para o Desenvolvimento da Educação; Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação; Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
Souza e comunidade escolar;

● Facilitaria a gestão de documentos da A. P. M. em uma única plataforma, pois
proporcionaria uma econômica de papel, tendo em vista as necessidades que emanam
para manter uma associação em funcionamento;

● Comunicação direta com os Cartórios que registram as ATAS. (Possível parceria com
o CDT - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentos);

● Comunicação direta com os Bancos (Possível parceria com o Banco do Brasil,
consultoria, atualização eletrônica);

● Comunicação direta com empresas (Possível parcerias com empresas, interessadas em
ofertar seus serviços. Nessa plataforma, seria possível a inserção de empresas e seus
respectivos contatos); Comunicação direta com os pais, via sistema para eleição,
votação de propostas ou tomada de decisão;

● Lembrando que, atualmente, segundo o MEC, existem 148 mil escolas em todo o
território nacional (municipal e estadual). Com base no pagamento de serviços
contábeis, paga-se -em média- para um contador realizar a escrituração contábil de
uma APM, por volta de R$ 500,00 reais por mês, ou seja, R$ 888.000,00 ao ano;

● Essa plataforma, pode concentrar toda a legislação pertinente para a escola e até
mesmo esclarecimentos para Diretores Executivos e Conselheiros, interessados em
resgatar o espírito da formação cidadã (Escola + Família + aluno);

● Preço acessível;
● Serviço de Contabilidade/Financeiro;
● Serviço Jurídico (opcional);
● Capacitação sobre Programas do Governo de incentivo a Educação;
● Capacitação sobre repasses de Verbas;
● Capacitação sobre parcerias e convênios permitidos;
● Cursos livres para a comunidade escolar sobre políticas públicas financeiras na

educação e finanças pessoais;
● Relatório de Inteligência de Mercado (3º setor);
● Revista mensal ou semestral, com os principais resumos e ações que afetam todas as

APMs;
● Plataforma Digital interativa;
● Integração com outras Associações de Pais e Mestres;
● Desburocratização de reuniões, uma vez que o sistema organizará tudo;
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● Processos de prestação de contas, entregues prontos para serem enviados a diretoria;

Diante de tais benefícios, as principais partes interessadas neste projeto, seriam os

envolvidos ligados diretamente e indiretamente no desenvolvimento desta ferramenta, com

inúmeros benefícios, sendo os principais:

● Diretor da Escola
o Indicação a APM, em contrapartida o pagamento de uma mensalidade

acessível, seríamos o suporte para orientação profissional com as finanças da
escola e demais assuntos inerentes a APM de maneira prática a um clique

o Indicação X Mensalidade

● Associações de Pais e Mestres e Escolas Públicas.
o Poder controlar melhor os investimentos da escola auxiliando na tomada de

decisão, em contrapartida, conseguir ouvir a voz de forma organizada da
comunidade escolar.

o Contrato X Credibilidade

● Grêmio das Escolas Públicas (SE) e (CPS)
o Auxiliar a gestão da escola e em contrapartida, fornecer benefícios aos

estudantes, tais como desconto ou bolsa de estudos.
o Participação X Benefícios

● Fornecedores Escolares
o Auxiliar com descontos os insumos que as escolas precisam, em contrapartida

daremos prioridade na divulgação da oferta de preço.
o Desconto X Divulgação

● Imprensa
o Publicidade dos investimentos financeiros das escolas públicas, em

contrapartida divulgaria a revista/informações a comunidade acadêmica
o Publicidade X Informação

● Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentos/Banco do Brasil
o Processo de registro de atas, exclusivamente por meio de sistema em

contrapartida, redução de custo com a operacionalização.
o Credibilidade X Tempo

● Contabilidade Local
o Gerenciar os registros contábeis em tempo real e de maneira online, em

contrapartida se tornaria a contabilidade referência no Estado de São Paulo
nos serviços dedicados a contabilidade da escola pública

o Mais clientes X Confiança nas informações

● Fundação para o Desenvolvimento da Educação/Secretaria do Estado de
Educação/Centro Paula Souza/Ministério Público
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o Garantir a transparência dos recursos transferidos, demonstrando de maneira
didática a comunidade escolar o funcionamento da gestão financeira em uma
escola estadual, em contrapartida, estes órgãos teriam acesso aos dados
regionais, para o desenvolvimento de políticas públicas de acordo com as
características escolares.

o Publicidade X Políticas Públicas

Para alcançar esta realidade do papel a operacionalização do sistema, as etapas deste

projeto consistiram em:

● Desenvolver a plataforma ONLINE;
● Iniciar os testes contábeis, adaptando a realidade das associações;
● Licenciar e autenticar o produto, propriedade intelectual;
● Espelhar o setor contábil em uma área de análise financeiro;
● Desenvolver os gráficos e integralizações sistémicas;
● Desenvolver o sistema de reuniões online e votação;
● Desenvolver o sistema de atas;
● Desenvolver o aplicativo integrado;
● Desenvolver o sistema de reuniões online e votação;
● Desenvolver o sistema de atas;
● Desenvolver o aplicativo integrado;
● Desenvolver o setor contratos e licitações;
● Desenvolver o link para gerenciamento;
● Desenvolver a integração com o setor;
● Desenvolver o setor contratos e licitações;
● Desenvolver o link para gerenciamento;
● Desenvolver a integração com o setor;
● Desenvolver o setor de eventos;
● Desenvolver o link para gerenciamento;
● Desenvolver a integração com o setor;
● Desenvolver o link de acesso ao sistema e nível;
● Desenvolver a comunicação;
● Desenvolver o arquivo de segurança;
● Aquisição da contabilidade;

A integralizada com os possíveis órgãos, o foco desta operação passa a ser realizada

individualmente, com cada escola, pois o dia a dia de uma Associação de Pais e Mestres é

compreendido em:

1 – Para as APMs que tem funcionário em folha de pagamento extra em relação ao
13º salário dos funcionários dos clientes e suas obrigações principais (FGTS, INSS,
DARFS, etc.);
2 – Fechamento de demonstrações contábeis e relatórios suplementares para análise
dos fechamentos das demonstrações contábeis (Balancetes de Verificação antes do
Balanço, Balanço Patrimonial, etc.);
3 – Assessoria na emissão do Inventário de Estoque;
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4 – RAIS (relação anual de informações sociais dos funcionários dos clientes);
5 – DIRF (Declaração de Informações dos Rendimentos das Pessoas Físicas que
prestaram serviços à empresa dos clientes das organizações contábeis);
6 – PGDAS (Declaração Anual do Simples Nacional);
7 – DCTF, DIMOB, DIMOF, DMED etc., declarações mensais extras, a depender da
atividade;
8 – IBGE Cadastro Anual de Informações;
9 – SPED e ECF, declarações extras para substituir a DIPJ
10 - impressões extras, preenchimento de cadastros bancários, financeiros, recálculos
de impostos, reemissão de guias, folhas contracheques, reimpressão e reenvio de
declarações, consultoria e assessoria contábil;
11 – Prestação de contas no sistema da Secretaria Escolar Digital – SED;
12 – Assessoria na emissão do inventário de patrimônio;
13 – Assessoria em capacitação, para investimentos do fundo de reserva técnica e
outros;
14 – Consulta a situação das empresas prestadoras de serviços e suas principais
retenções de impostos;

A integralização do APMx® a todos os sistemas que monitoram o nosso sistema de

ensino público, compreenderia principalmente os documentos internos da gestão escolar,

coletando os dados que são registrados e gerados nos respectivos Plano Plurianual de Gestão

(PPG), Plano Político Pedagógico (PPP), Plano de Curso (PC), Plano Financeiro, que cada

escola tem que atualizar a cada ano, biênio, triênio etc, com isso, trazendo luz as políticas

públicas e unificando as opiniões dos mais de três milhões de jovens nas escolas públicas em

um único sistema.

Alguns fatores que impactam diretamente esta proposta de negócio, compreendemos

com a análise PESTEL, abaixo:

P Fatores Políticos Financiamento para pesquisa e Inovação
Restrições educacional e de ensino

E Fatores
Econômicos

Alteração na dotação orçamentário do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação.
Mudança na aplicação do Programa Dinheiro Direto na Escola

S Fatores Sociais Aumento da capacitação dos pais e alunos, nos meios
eletrônicos.
Valorização/Desvalorização da educação pelas famílias
Migração das escolas privadas para as públicas
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T Fatores
Tecnológicos

Riscos de segurança.
Evolução de softwares de ERP.
Evolução dos protocolos do E-gov para integração do sistema.

E Fatores Ecológicos Tendência a eliminação do papel (SP-SEMPAPEL)

L Fatores Legais Lei de acesso à informação.
Lei de proteção de dados. (LGPD)
MP da Liberdade Econômica;
Alteração no regimento das Associações de Pais e Mestres.

Tabela 5: Análise PESTEL
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Não distante, outro fator importante para compreender a visão dos principais pontos

fortes e fracos no negócio, considerando que o principal cliente são as escolas públicas

estaduais e municipais, descrevemos da seguinte maneira:

• PONTOS FORTES
• Equipe especializada em gestão de orçamento público
• Sistema integrado e unificado para gestão do orçamento destinado às

escolas públicas
• Parcerias com empresas interessadas nesta fatia do mercado (escolas

públicas)
• Dados Regionalizados
• Informação disponível para o serviço público
• Transparência da gestão frente à comunidade

• PONTOS FRACOS
• Carência de mão de obra para o desenvolvimento da ferramenta.
• Custo para manutenção de servidores
• Divulgação e autorização para aplicar a ferramenta dentro da unidade

escolar
• Dificuldade em ganhar a confiança da direção da APM

• OPORTUNIDADE
• Mapeamento das necessidades de compras das APM gerando negócios

para parceiros.
• Desenvolver uma central de ajuda mútua a todas as APMs para o

gerenciamento financeiro.
• Editais e prêmios para desenvolvimento da gestão escolar

• AMEAÇAS
• Mudança no repasse das verbas
• Desinteresse da comunidade escolar em contribuir com a APM
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Percebe-se que a responsabilidade em manter um colegiado junto a Unidade Escolar é

algo que demanda capacidade técnica, conforme aludido no relatório do Tribunal de Contas,

supracitado no início deste artigo.

A legislação pertinente ao funcionamento de uma Associação de Pais e Mestres, está

intrinsecamente ligada às tomadas de decisão do negócio, o que afetaria de modo direto, todo

o planejamento executável desta proposta unificada de plataforma/negócio.

Para melhor compreensão deste sistema, na figura 3, demonstra-se toda a estrutura do

negócio e bem como suas principais funções, lembrando que sua estrutura se replica para

cada unidade escolar.

Estrutura Analítica do Projeto do APMx - Leão®

Figura 5: Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Fonte: Resultados originais da pesquisa

O mapa do sistema será o seguinte, de acordo com as principais atividades que uma

Associação de Pais e Mestres em pleno funcionamento deverá realizar:

 SETOR FINANCEIRO
 Controle Contábil:
 

 Neste campo é possível:
● armazena os registros oficiais da escrituração contábil
● Balanço patrimonial
● Tesouraria
● Gestão de Tributos
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● Demonstrações financeiras
● Planejamento orçamentário ou financeiro
● Transmissão da DIRFPF
● Registro de Contas
● Controle e emissão do RPA.
● Controle da Xerox
● Controle do Estacionamento
● Controle da Cantina
● Controle de Voluntários (ajuda de custo)
● Controle da mensalidade do APMx.
● Impactos Financeiros do Plano Político Pedagógico da

Unidade Escolar.
● Impactos Financeiros do Plano Político Plurianual de

Gestão
● Impactos Financeiros do Planejamento Docente
● Impactos Financeiros do Plano de Trabalho da Associação
● Impactos Financeiros do Plano de Trabalho do Grêmio
● Impactos Financeiros do Plano de Aplicação Financeiro

(previsão)
● Tributação Empresarial

 INTEGRAÇÕES
 Órgãos de controle e
governo.

 Neste campo é possível, reduzir as falhas humanas na troca de
arquivos e documentações, podemos encontrar:

● Vínculo com o Banco
● Vínculo com a Receita Federal.
● Monitoramento do CNPJ
● Principais relatórios que afetam a APMs.
● PDDE Interativo
● Prestação de Contas SED – SP.
● Analisa, despacha, registra e arquiva a Ata de Eleição e

Termo de Posse das novas gestões junto ao CDT.
● Ambiente que registra o protocolo público da ata de

eleição junto ao SPDOC.
● Integralização com o SIGA (Etec)
● Integralização com o SED (Educação)
● Integralização com sistema do CPS

 CONTRATAÇÃO/LICITAÇÃO
 Abertura de novo Processo  Neste campo é possível, solicitar abertura de processo de

contratação/licitação:
• Audiência Pública. ...
• Edital. ...
• Antecedência mínima do edital. ...
• Impugnação administrativa do Edital. ...
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continua
• Carta-convite. ...
• Comissão de Licitação. ...
• Habilitação dos licitantes. ...
• Julgamento das propostas.
• Homologação e Adjudicação ao vencedor.

 Cadastramento de
Orçamento

 Neste campo, podemos disparar a toda rede, logo o sistema emiti
um relatório com o menor preço e todas as especificações da
empresa:

● Pedido de orçamento do PDDE.
● Pedido de orçamento recursos próprios.

 ACESSOS
 Controle de
Usuários/membros:

 Neste campo, é possível ter acesso ao cadastramento de todos os
usuários do sistema:

● Cadastrar usuário
● Liberar acesso
● Definir poder de acesso.

 
 Comunicação pelo
aplicativo:

 Neste campo é possível espelhar – parte – :
● do conteúdo do sistema APMx
● Acesso aos comunicados.

 SALA DE REUNIÕES
 Sala Virtual
 

 Nesta aba do sistema, será possível:
● Abrir sala de reunião para discussão virtual e presencial de

acordo com o calendário de reunião.
● Cadastrar o Cronograma de Reuniões.
● Emissão da ata final.
● Disparo para os membros sobre o dia e hora da reunião.

 Atas de Reunião:  Nesta parte do sistema será possível:
● Armazenar as atas de reuniões.
● Complementar/esclarecer alguma ata.

 PLANEJAMENTO
 Planos  Neste campo é possível, construir e visualizar os seguintes

documentos:
● Plano Político Pedagógico
● Plano Político Plurianual de Gestão
● Planejamento Docente
● Plano de Trabalho da Associação
● Plano de Trabalho do Grêmio
● Plano de Aplicação Financeiro (previsão)

 EVENTOS
 Cadastro de Evento:
 

 Ambiente destinado para toda organização/controle sobre os
eventos pedagógicos na escola, cabendo apenas o repasse ao caixa
da APM ao término do evento:
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● Cadastramento do grupo de trabalho
● Controle de caixa
● Votações
● Emissão de convite
● Divulgação
● Pedido de patrocínio
● Pedido de orçamento
● Prestação de contas
● Compra de insumos
● Conciliação bancária.
● Registros.

Tabela 7: Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Sendo o foco principal a integralização de todas as Associações de Pais e Mestres,

criando uma capilaridade de ajuda simultânea, a ferramenta desenvolvida, seria capaz de

solicitar e mostrar seu projeto a toda a uma rede vasta de interessados em ajudar na evolução

da educação paulistana profissional.

Figura 6: Operacionalização do sistema
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Considerações Finais

A burocracia é um processo importante para a gestão financeira, é por meio dela que

as instituições conseguem organizar suas atividades e procedimentos, estabelecendo um

padrão para realização de processos, mitigando as chances de falhas ao longo de
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determinadas atividades. Não obstante, o excesso de processos burocráticos para a realização

de determinadas tarefas pode ser responsável pela redução da produtividade dos funcionários.

A proposta de unificar o sistema de gestão de todas as Associações de Pais e Mestres

visa um futuro, não distante, para a agilizar e facilitar os procedimentos para emissão de

convênios e parcerias direto com as associações de pais e mestres das escolas públicas,

possibilitando transparência nos processos decisórios com as bases legais.

Neste artigo, foi possível concentrar todas as principais atividades que cercam uma

Associação de Pais e Mestres de escola pública, munir os diretores executivos com suas

principais atividades e clarear a importância do trabalho coletivo em prol da educação.

Esclareça-se também a importância desta ferramenta de inovação destinada a gestão

financeira das escolas públicas, onde concentraria todas as principais necessidades das

escolas, filtraria e receberia propostas de ajuda e tudo isso, de maneira rápida e eficiente,

sendo como sempre o foco a desburocratização e a digitalização dos processos.

Os investimentos e parcerias são de suma importância, principalmente a colaboração

de todos os principais atores envolvidos, tais como Diretores de Escola, Supervisores,

Dirigente de ensino, Secretários de Educação, Presidentes de autarquias e tudo isso, para que

os principais avanços sejam realizados e concretizados com sucesso.
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Anexos

Tabela 6 - Perguntas aos Diretores Executivos (2021)
Afirmação da Pesquisa Tipo de Resposta Aspecto Avaliado

1. Sua escola possui Associação de
Pais e Mestres?

Sim
Não

Quantitativo

2. Qual Núcleo Regional
Administrativo, faz parte? Bauru e Araçatuba

Campinas Norte
Campinas Sul
GSP-Leste
GSP-Noroeste
GSP Sul e Baixada
Santista

Quantitativo
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Itapeva e Registro
Marília e Presidente
Prudente
Ribeirão Preto
São José do Rio Preto
Sorocaba
Vale do Paraíba e Litoral
Norte

3. E-mail do Diretor Executivo ou
Responsável pela Associação de
Pais e Mestres

(aberto) Quantitativo

4. Como a Associação de Pais e
Mestres da sua escola se mantém?

a. O objetivo desta pergunta
é saber quais as principais
fontes de recursos das
APMs.

Aluguel de Cantina
Aluguel do
Estacionamento
Aluguel de espaço para
Xerox (fotocopiadora)
Revenda de produtos
agrícola (escola agrícola)
Recebe verba exclusiva
Doação de Empresas
Doação da alunos/pais
atualmente matriculados
Organização de Eventos
pedagógicos.
Repasse do
VestibulinhoEtec

Quantitativo

5. A Associação de Pais e Mestres,
paga por serviços contábeis?

a. O objetivo desta pergunta
é saber se a APM tem um
prestador de serviços
contábeis.

Sim
Não

Quantitativo

6. Caso tenha respondido que "SIM"
na pergunta anterior, qual a média
do serviço pago?

a. O objetivo é saber o valor
médio pago pela APM
pelos serviços contábeis.

R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 600,00
R$ 700,00
R$ 800,00
R$ 900,00
R$ 1,0000

Quantitativo

7. Você trocaria de contador, se
outra empresa oferecesse, -pelo
mesmo valor que paga
atualmente- outros serviços
agregados como: análise
financeira, orientação para

Sim, trocaria.
Não, pois gosto do
contador da APM.
Talvez, porém teria de
analisar a proposta.

Quantitativo
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parcerias, convênios e processo
digital ? Tudo sem burocracia e
integrando toda a escola (perfil
dos associados natos...) em uma
única plataforma?

8. Alguma sugestão ou melhoria
para Associação de Pais e
Mestres?

a. Objetivo é coletar
informações da
experiência dos gestores
educacionais, com o
objetivo de melhorar o
funcionamento das
Associações de Pais e
Mestres.

(Aberto) Qualitativo

9. Considero que o nível de
burocracia adotada na instituição
de ensino é favorável para a
execução das atividades

Sim
Não

Quantitativo

Tabela 7 - Divisão administrativa da Secretaria do Estado da Educação de São Paulo
POLOS DIRETORIAS POLOS DIRETORIAS POLOS DIRETORIAS

Polo 1

Centro
Centro
Oeste Norte
1
Norte 2

Polo 2

Leste 1
Leste 2
Leste 3
Leste 4
Leste 5

Polo 3

Centro
Sul Sul 1
Sul
2
Sul
3

Polo 4

Guarulhos
Norte
Guarulhos Sul
Itaquaquecetub
a Mogi das
Cruzes Suzano

Polo 5
Diadem
a Mauá
Santo André
São
Bernardo

Polo 6

Caieiras
Carapicuíba
Itapec. da Serra
Itapevi
Osasco
Taboão da Serra

Polo 7

Andradina
Araçatuba
Birigui
Fernandópol
is Jales
Penápolis
Votuporanga

Polo 8

Araraquara
Franca
Jaboticabal
Pirassununga
Ribeirão
Preto São
Carlos

Polo 9

Adamantin
a Assis
M.
Paranapanema
Pres. Prudente
S.
Anastácio
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Sertãozinho
São Joaquim da Barra

Tupã
Ourinhos

Polo 10

Apiaí
Itararé
Itapeva
Itapetining
a Itu
São Roque
Sorocaba
Votoranti
m

Polo 11

Americana
Bragança Paulista
Campinas leste
Campinas Oeste
Capivari
Jundiaí
Limeira
Mogi
Mirim
Piracicaba
Sumaré
S. J. da Boa Vista

Polo 12

Miracat
u
Registro
Santos
São Vicente

Polo 13

Caraguatatuba
Guaratinguetá
Jacareí
Pindamonhangab
a São José dos
Campos
Taubaté

Polo 14

Barretos
Catanduva
José
Bonifácio
São José do Rio
Preto Taquaritinga

Polo 15

Bauru
Botucat
u Jaú
Lins
Maríli
a
Piraju
Avaré

Fonte: Secretaria do Estado da Educação de São Paulo, 2021

Tabela 8 - Divisão administrativa das Escolas Técnicas Estaduais

NRA Etecs Fatecs Total

Bauru e Araçatuba 13 4 17

Campinas Norte 16 3 19

Campinas Sul 16 8 24

GSP-Leste 25 6 31

GSP-Noroeste 30 7 37

GSP Sul e Baixada Santista 25 10 35

Itapeva e Registro 9 * 9

Marília e Presidente Prudente 22 7 29

Ribeirão Preto 19 5 24

São José do Rio Preto 16 8 24
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Sorocaba 18 7 25

Vale do Paraíba e Litoral Norte 14 8 22

Totais 223 73 296

Fonte: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 2021
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