
de municípios

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

Gestão pública mais eficiente com alocação mais racio-
nal dos recursos resulta em melhor prestação dos servi-
ços. Setor público mais eficiente contribui, igualmente,
para melhorar a eficiência agregada da economia.

Tem havido ultimamente no Brasil uma revolução na
gestão pública, com (i) a adequação e introdução de prá-
ticas gerenciais já testadas na administração privada à
gestão pública, (ii) busca de maior foco nas políticas pú-
blicas com base em planos estratégicos com identifica-
ção de projetos e/ou programas, cujos resultados são ob-
jetos de acompanhamento e avaliação, e (iii) a utiliza-
ção dos avanços da tecnologia e da informática no coti-
diano da administração. Essas mudanças, já presentes
em algumas administrações estaduais, tiveram início
em Minas Gerais como seu modelo inovador de gestão.

A reinvenção da gestão pública ainda é muito incipien-
te nos mais de 5.500 municípios brasileiros. Um grande
desafio hoje é como estimular as administrações munici-
pais a adotarem práticas mais modernas e eficientes de
gestão. As instituições multilaterais, como o Banco Mun-
dial e o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento),

iniciaram um grande es-
forço para estimular e
apoiar o que, anos atrás,
ficou conhecido como
reformas dos setores so-
ciais. Eram programas
de financiamento, via
governo central, para a
reorganização, principal-
mente, dos setores de
educação e saúde visan-
do melhores resultados.

Identificou-se que as
principais dificuldades
das administrações re-
gionais estavam sob a

responsabilidade das áreas meio - fazenda, planejamento
e administração. Baixa eficiência da máquina arrecadado-
ra, ausência de programas de capacitação de recursos hu-
manos, desequilibro entre os planos de cargos e salários
das diferentes secretarias e alocação imperfeita dos recur-
sos. Assim, parecia correto dar prioridade a essas ques-
tões. Nesse contexto nasceram os programas de apoio à re-
forma da administração municipal. São exemplo desses
esforços no início dos anos noventa o programa de apoio
à modernização administrativa da gestão fazendária mu-
nicipal no Ministério da Fazenda e, em Minas Gerais, o
programa de financiamento pelo BDMG (Banco de Desen-
volvimento de Minas Gerais) aos municípios, chamado à
época Somma, ambos com recursos do Banco Mundial.

O ajuste fiscal e a contenção do endividamento públi-
co no final dos anos noventa restringiram os financia-
mentos aos municípios, principalmente devido ao con-
tingenciamento ao crédito ao setor público, objeto da
Resolução 2827/01 do Conselho Monetário Nacional.

Mais recentemente, em um novo ambiente fiscal, o
BNDES tem atuado com o seu programa de moderniza-
ção da administração tributária e de controle da gestão
dos setores sociais básico, chamado Pmat. Esse progra-
ma é uma grande janela de oportunidade para que os
municípios, a exemplo de alguns estados, iniciem seus
programas de reinvenção gerencial.

O Pmat é um excelente instrumento, mas não é sufi-
ciente. Fundamental seria o BNDES condicionar o finan-
ciamento - eventualmente incluindo apoio em seus
itens financiáveis - à adoção de programas de formação
gerencial de executivos e de planos estratégicos seguin-
do o que há de mais moderno na fronteira da gestão pu-
blica visando melhorar a entrega dos serviços públicos
com mais qualidade e menos gastos. ■

PMAT

RIODEJANEIRO

SEGUNDA-FEIRA

EDUCAÇÃO

Gestão eficiente,
melhores resultados

Programa existe desde 1997 e totaliza R$ 792 milhões em financiamento

São João
do Meriti
Com o financiamento de
R$ 18 milhões, o município vai
modernizar seus mecanismos
de administração tributária
a fim de aumentar a arrecadação
própria, controlar o gasto
público e melhorar o atendimento
ao contribuinte.

RONDÔNIA

Porto Velho
A linha de crédito de
R$ 13,8 milhões vai ajudar
a melhorar a gestão do
cadastro de contribuintes
e georreferenciamento
do município.

PARÁ

Belém
O apoio do BNDES de R$ 12,7
milhões contribuirá para
solucionar problemas como
a desatualização da base
cartográfica e a defasagem
do cadastro imobiliário.

SANTA CATARINA

Florianópolis
O financiamento de R$ 9,7
milhões será destinado para
atualização digital de documentos
existentes atualmente
apenas em meio físico.

com crédito; Sorocaba é a maior beneficiada, com R$ 21 milhões

O município paulistano
de Sorocaba faz parte
das 337 localidades que já
receberam o PMAT, desde 1997.
Segundo dados do banco,
o total de financiamento
chega a R$ 792 milhões.
Marcelo Fernandes, chefe do
departamento de gestão e
investimentos públicos da área
social do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), explica que
os projetos são realizados pelas
prefeituras e encaminhados
ao banco ou agentes financeiros

parceiros. "A avaliação leva em
conta resultados quantitativos
e qualitativos: qual o resultado
esperado no tocante à
arrecadação, redução dos
custos e despesas e quais
melhorias serão alcançadas",
ressalta. Para a aprovação
do projeto, são analisadas as
capacidades de endividamento
e de garantia por meio de
cotas do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) ou
receitas provenientes do
ICMS ou ICMS-Exportação.
Com possibilidade de pagamento

em até oito anos, as condições
exigidas pelo banco envolvem
custo financeiro, remuneração
básica do banco (0,9% a.a),
mais taxa de risco de crédito
(1,0% a.a). Fernandes conta que
ainda não houve inadimplência
por parte dos municípios.
Mas de olho no uso do
financiamento, o banco faz
visitas técnicas semestrais.
"Os municípios encaminham
relatórios trimestrais contendo
o cronograma atualizado dos
projetos, orçamentos realizados
e as próximas ações." R.P.

PAULO PAIVA
Professor da Fundação
Dom Cabral, ex-ministro do
Planejamento e Orçamento e
do Trabalho no governo FHC

Patrcia Santos

Um grande
desafio hoje é
como estimular
as administrações
municipais a
adotarem práticas
mais modernas
e eficientes de
gestão
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