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Anteprojeto de Lei de Licitações e Contratos

Acompanhe os desdobramentos do pro-
jeto que está em ampla discussão na
sociedade.
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Curitiba(PR) sediou o LXIII Fórum Nacional
de Secretários de Estado de Administração

Gestão de Pessoas

Este foi o tema escolhido para o próxi-
mo fórum.
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Paraná Previdência

Conheça o sucesso com que é gerido o
sistema previdenciário no Estado do
Paraná.
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Pnage e Gespública
Ministério se empenha nos trabalhos de-
senvolvidos em conjunto com o Consad.
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O final do ano de 2006 se aproxima e o Conselho
Nacional de Secretários de Estado de Administra-
ção (Consad) comemora os excelentes resultados
obtidos nos trabalhos desenvolvidos pela institui-
ção. Os grupos de trabalho de Compras Licitações e
Contratos e o de Gestão de Pessoas conseguiram
significativos avanços de seus projetos, que após
serem implantados de fato nos estados, e no Estado
como um todo, certamente implicarão melhores ser-

viços para a população, economia nas contas públi-
cas, transparência e eficiência na gestão. A publi-
cação “Avanços e Perspectivas da Gestão Pública
nos Estados” lançada pelo Conselho vem confirmar
os resultados, assim como sua aceitação na socie-
dade. Fechando o ano com chave de ouro, os secre-
tários estaduais se preparam, agora, para realizar
o LXIV Fórum, que será realizado nos dias 23 e 24
de novembro em Vitória (ES).

Publicação

Consad insere Gestão Pública na agenda
política do país.
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Consolidação e ascensão -
este é, sem dúvida, o viés em que
se encontra o Conselho Nacional
de Secretários de Estado de
Administração (Consad). A enti-
dade deixou de ser exclusiva-
mente disseminadora de políticas
internas e de trocas de experiên-
cias para ser um agente político
de defesa dos interesses dos esta-
dos, consolidado principalmente
nos pilares da eficiência, da
transparência e da moralidade
no gasto público.

Com esses pilares, o conselho
está se tornando uma institui-
ção de todos, como sendo o
grande órgão de defesa dos
estados brasileiros. E essa
visão defensora credencia o
Consad a propor políticas de
gestão para todos os níveis fe-
derados. Como parte dessa pro-
posta foi publicado o livro
“Avanços e Perspectivas da Ges-
tão Pública nos Estados”, o qual
foi muito bem aceito pela socie-
dade civil. Esse resultado foi
verificado a partir do evento de
lançamento do livro, realizado
na Fiesp, onde ficou clara a
intenção de todos os estados em
disseminar as propostas divul-
gadas na publicação. 

Dentro dessa perspectiva, o
Conselho também levou as pro-
postas aos presidenciáveis com o
objetivo de tratar a gestão como
um ponto primordial no cenário
político brasileiro, mostrando
que o Consad está preocupado
com o futuro da nação não só

neste momento, mas pelos próxi-
mos 20 anos. 

O processo de crescimento do
Consad, sem perder a sua ori-
gem, que é o compartilhamento
de informações, trouxe um ama-
durecimento ainda maior para a
entidade, a ponto de torná-lo um
dos órgãos ou “o” grande órgão
de congregação de representa-
tividade de estados em nível
nacional. Essa importância e
consolidação estão lembrando o
estado do valor do papel da
Secretaria de Administração na
propositura das políticas de ges-
tão para suas regiões.

Finalizando, quero expressar
a minha alegria de ter constatado
que, apesar do importante mo-
mento eleitoral por que passavam
os estados, estiveram presentes
no último fórum do Consad, rea-
lizado em Curitiba, 22 secretá-
rios de estado. E dando continui-
dade a nossos trabalhos, aguardo
a todos em Vitória (ES) para o
próximo fórum.
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LXIII Fórum Nacional de Secretários
de Estado de Administração

FÓRUM

O LXIII Fórum Nacional de Secretários de
Estado de Administração registrou a presença de
22 secretários durante o evento realizado de 31/8 a
1/9 em Curitiba (PR). O número de participantes
deixou claro que, apesar do importante período
eleitoral por que passam os estados e o país, o
fórum continua tendo prioridade no desenvolvimen-
to de seus trabalhos. A discussão em conjunto e as
tarefas que não cedem à morosidade dentro da enti-
dade tiveram importantes avanços durante o evento.

Com o auditório lotado, a secretária de
Administração e da Previdência do Paraná, Maria
Marta Lunardon, anfitriã do evento, comparou o
conselho às gralhas azuis, “assim como estas aves
que andam em bando para aumentar a eficiência,
procuramos agir em grupo, conseguimos conciliar,
produzir e convergir mesmo que tenhamos ideolo-
gias diferentes, partidos diferentes.”

Um balanço feito pela conselheira e subse-
cretária de Gestão e Recursos Humanos de São
Paulo, Evelyn Levy, sobre o evento realizado em
conjunto com a OAB, em prol da gestão pública na
Fiesp em São Paulo, deu início ao fórum. Os grupos
que tratam de Gestão de Pessoas e Compras,
Licitações e Contratos apresentaram o andamento
de seus trabalhos. Os desafios que estão sendo
enfrentados na fase de execução do Pnage foram
colocados em pauta. Com a presença de Sheila

Maria Reis Ribeiro, diretora nacional do Pnage, e
Valter Correia, secretário de Gestão do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), foi
possível chegar a um consenso sobre os próximos
passos. Correia apresentou, também no fórum, o
Gespública Municípios, projeto voltado para os
municípios brasileiros, que visa a melhoria dos
serviços públicos para o qual ele convidou o Consad
a fazer parte.

O papel do Consad nas diretrizes previdenciárias
também foi pauta no fórum e contou com a apre-
sentação do presidente do Paraná Previdência, José
Maria Corrêa. A Fundação Luiz Eduardo Maga-
lhães também se apresentou falando sobre o forta-
lecimento da governança.

Representando o governador do estado do
Paraná, Roberto Requião, estava presente o desem-
bargador Jair Ramos Braga, secretário estadual de
Justiça. Durante a cerimônia, Geraldo de Vitto Jr.,
presidente do Consad, disse que o conselho se
tornou uma entidade com pessoas obstinadas pela
eficiência da gestão pública do país. “Passamos
de um grupo de pessoas que se encontravam perio-
dicamente para trocar idéias sobre a gestão públi-
ca para um conselho disseminador de idéias. De
Vitto lembrou ainda que um dos resultados dessa
obstinação é o anteprojeto de lei de licitação
apresentado ao MPOG.



Ampla discussão
Após sua elaboração, o anteprojeto foi posto à

prova e levado à discussão com toda a sociedade
civil. Em agosto deste ano, Edite Hupsel, procu-
radora do estado da Bahia e integrante do grupo
de trabalho que elaborou o anteprojeto, apresentou-
o no II Congresso Brasileiro de Licitação,
Contratos e Compras Governamentais, realizado
em Salvador (BA). Participaram do Congresso o
consultor jurídico, mestre e doutor pela PUC/SP
Marçal Justem Filho, Lúcia Valle Figueiredo, pro-
fessora de Direito Administrativo da PUC/SP, e
Diógenes Gasparini, mestre e doutor pela PUC/SP.
Além de órgãos e entidades como a Associação dos
Tribunais de Conta (Atricon); Associação Brasileira
de Municípios (ABM); Tribunal de Contas da União
(TCU) e Advocacia-Geral da União (AGU).

Outro importante encontro realizado para discu-
tir o anteprojeto foi o fórum realizado no MPOG, de
cuja análise participaram especialistas e doutri-
nadores em licitações e contratos, representantes e
técnicos das esferas municipal, estadual e federal
do governo, além de representantes de outros
órgãos de controle da administração.

Em setembro deste ano, Geraldo de Vitto, presi-
dente do Consad, apresentou, no 7° Seminário
Internacional de Compras Governamentais, no Rio

de Janeiro, a nova lei proposta pelo conselho.
Estavam presentes ao painel a advogada e assesso-
ra da DLSG Adriana Mendes Castro; o procurador
do estado do Rio de Janeiro e jurista Marcos
Juruena; o vice-presidente da Assert e mestre em
Direito Público da PUC, Roberto Baungartner; e o
procurador do município de Porto Alegre e assessor
da Presidência da República, Rogério Fraveto, e
instituições como Sebrae, Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), Organi-
zação dos Estados Americanos (OEA), Univer-
sidade de Miami, International Law Institute (ILI),
entre outros.

“Esse é um projeto da nação, vigoroso, moderno
e atual. Motivo pelo qual o Consad não se omitiu.
Fez-se presente, seja com um anteprojeto, seja em
discussões conjuntas”, afirmou De Vitto.
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Como previsto, o Grupo de Trabalho de Licita-
ções e Contratos apresentou no último fórum, reali-
zado em Curitiba, o fechamento dos trabalhos. Uma
prestação de contas do andamento e das dificuldades
encontradas para a elaboração e divulgação da nova
proposta foi relatada aos membros do conselho. 

Diante das divergências que surgiram em rela-
ção ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão (MPOG), ficou acertado que o Consad vai
criar uma comissão de secretários que irá formatar
uma reunião com o ministro do Planejamento,
Paulo Bernardo, e os secretários executivo, de ges-
tão e de logística do ministério para, juntos, definir
quais serão as diretrizes que deverão ser tomadas
para superar as divergências que ainda existem
entre Consad e MPOG.

O presidente do Consad ressaltou que este é o
melhor caminho para solucionar as divergências
que ainda existem do ponto de vista ideológico.
“Vamos dar um direcionamento do que fazer e
como encaminhar o projeto para conseguirmos um
projeto de consenso que possa atender aos anseios
de todos os órgãos públicos.”

Anteprojeto de Lei de Licitações e Contratos

PAINEL
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PAINEL

O brilhante resultado obtido nos trabalhos do gru-
po de Gestão de Pessoas foi um dos motivos que leva-
ram o Consad a abordar o tema como assunto prin-
cipal do próximo Fórum do Conselho a ser realiza-
do em Vitória (ES), nos dias 23 e 24 de novembro.

Em relação à avaliação periódica de desempe-
nho, que tem sido utilizada para processos de desen-
volvimento na carreira, o grupo deixou claro que é
preciso aprofundar mais os trabalhos por meio de
pesquisas nos estados.

No tocante ao direito de greve, o trabalho está
completamente finalizado. A minuta do projeto de
lei sobre o assunto já está pronta e já foi entregue ao
Consad para, no momento adequado, ser utilizado.

Sobre  mapeamento de remuneração, o Consad
vai utilizar, nesse primeiro momento, o resultado do

trabalho que está sendo feito por Minas Gerais. A
idéia é, em 2007, retomar o trabalho no sentido de
fazer algo mais institucional e permanente.

Como próximos desafios do grupo encontram-se a ampliação dos estudos relativos às funções típi-
cas, carreiras de Estado e terceirização e a ratificação das propostas de emendas constitucionais - sub-
sídio e remuneração por resultado e revisão geral anual de remuneração (elaboração de legislação fede-
ral), normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, direito de greve do servidor público e avalia-
ção periódica de desempenho - em parceria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Próximo Fórum terá como tema Gestão de Pessoas

José Maria de Paula Correia, presidente do
Paraná Previdência, apresentou no fórum de
Curitiba o modelo de gestão previdenciária utiliza-
do no estado do Paraná. O novo sistema foi criado
em 1998 pela Lei-PR 12.398, para gerir as aposen-
tadorias e pensões dos servidores estaduais e seus
dependentes - um universo de aproximadamente
400 mil pessoas. O modelo, distinto dos de outros
estados, é um serviço social autônomo, a exemplo
do sistema Sesc, Sesi, Senai, sem fins lucrativos e
com personalidade jurídica de direito privado
(natureza de serviço social autônomo paraadminis-
trativo). 

O Paraná Previdência presta serviço ao estado
executando atividades como gestão de folha, revisão
de benefícios e concessão de benefícios. O contrato
de gestão é feito com a Secretaria de Administração
e Previdência, que faz a supervisão dos trabalhos,
verificando se as metas foram atendidas, o tempo de
concessão de benefícios e a correção de valores. 

Com um patrimônio de R$ 4,2 bilhões, ela atende
a 210 mil participantes (segurados e beneficiários).
As 90 mil aposentadorias e pensões que administra
têm um custo mensal de R$ 144 milhões. Os núme-
ros obtidos pelo serviço chamam atenção: com os
pagamentos de aposentadorias e pensões efetuados
pelo Fundo de Previdência, o Tesouro do Estado do
Paraná deixou de desembolsar, no período de 1999
até julho de 2006, R$ 497 Milhões. Desde 2001
foram revistos 17.405 benefícios. Foram cancelados
1.328 pagamentos indevidos, o que gera uma econo-
mia mensal de R$ 892.384,44.

O Paraná Previdência é pioneiro na compen-
sação previdenciária com o INSS; ele já recebeu na
compensação R$ 172 milhões e tem um estoque a
receber estimado em R$ 83,4 milhões.  A organiza-
ção e a otimização dos serviços são a base do tra-
balho. Tudo isso é feito com uma equipe de apenas
176 funcionários (137 possuem curso superior ou
estão cursando). www.paranaprevidencia.pr.gov.br

Paraná Previdência - Novo modelo busca extinguir o déficit previdenciário
do estado permitindo que o governo invista mais em áreas sociais



Durante o Fórum do Consad em Curitiba, o secre-
tário de Gestão do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MPOG), Valter Correia, esteve pre-
sente para convidar o Consad a integrar o programa
que está sendo desenvolvido - o Gespública Municípios.
Com a mesma finalidade do Gespública criado em 2005
- que visa a contribuir para a melhoria da qualidade dos
serviços públicos prestados aos cidadãos, o Gespública
Municípios será voltado para os municípios.

Após o fórum, uma reunião ordinária foi realizada
no Consad em Brasília para o desdobramento do projeto. Além do programa Gespública Municípios, outros 12
projetos estão sendo elaborados no âmbito do Gespública. Geraldo de Vitto, presidente do Consad, disse que
“fortalecendo os municípios, estaremos fortalecendo os estados e, assim, a federação como um todo”. De Vitto
lembrou ainda que o Gespública Municípios vai ao encontro do que muitos secretários já estão fazendo em seus
estados, que são “mini-Consads”.  “Já temos os exemplos do Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso, ou seja,
todos estão focando os municípios, pois o cidadão, antes de ser cidadão do estado, é cidadão municipal. Por
isso, é lá naquela ponta que nós temos de começar a trabalhar”, concluiu De Vitto.

Após a fase de assinatura dos contratos do
Pnage, os estados buscam, agora, resolver alguns
entraves burocráticos que rondam o processo de
execução do Programa. Os desembolsos realizados
pelos estados são a principal preocupação do
Consad. Para solucionar a questão, o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) se
propôs a buscar a saída para os problemas tendo
em vista que os dois atores principais do projeto, o
secretário de Gestão do MPOG, Valter Correia da
Silva, e a diretora nacional do Pnage, Sheila Maria
dos Reis, sempre presentes nos fóruns, já se posi-
cionaram de forma efetiva para a solução do pro-
blema. Vale ressaltar que uma boa parcela dos pon-
tos controversos do projeto não depende apenas do
MPOG, mas também do Banco Interamericano de

Desenvolvimento.
Este ano foram reali-

zados eventos de capaci-
tação para a execução e,
agora em novembro, está
prevista a formação de
uma turma para capaci-
tação no Sistema de
Compras do Governo Fe-
deral (Comprasnet). Após
estabelecida uma rotina
para a execução, o objeti-
vo será o de explorar as sinergias entre o Pnage e o
Promoex, retomando as atividades de discussão téc-
nica sobre soluções de modernização nos diversos
aspectos da gestão pública.
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PNAGE

GESPÚBLICA

23 e 24 de novembro de 2006 - Vitória - ES

PRÓXIMO FÓRUM

Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do
Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal

LXIV Fórum Nacional de Secretários 
de Estado de Administração

Tema: Gestão de Pessoas



A partir do aprofundamento dos trabalhos desenvolvidos pelo Consad, que
culminou no seminário realizado em março deste ano em São Paulo, o
Conselho publicou o livro “Avanços e Perspectivas da Gestão Pública nos
Estados”. Elaborado por especialistas com autoridade em Gestão Pública, o
material aborda temas de atendimento ao cidadão, gestão de pessoas, gover-
no eletrônico, formas de estruturação do governo estadual, gestão de com-
pras e suprimentos e novas formas de gestão pública.

Para reforçar a discussão sobre a importância da gestão pública para o
país, o Consad lançou o livro em conjunto com o “Ato pela Defesa da
Gestão Pública”, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp).  O evento contou com o apoio da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) e da própria Federação. 

Com o objetivo de inserir na agenda política do país a discussão sobre
gestão pública, o Consad levou o documento aos presidenciáveis ainda
durante o processo eleitoral. Agora, com a vitória de Luiz Inácio Lula
da Silva, o  objetivo é continuar buscando a atenção do governo fede-
ral para este tema indispensável para o desenvolvimento do Brasil.
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“Avanços e Perspectivas da
Gestão Pública nos Estados”

O candidato Geraldo Alckmin recebeu a publicação do
vice-presidente do Consad, Ricardo de Oliveira, e do
secretário-chefe da Casa Civil do estado de São Paulo,
Antonio Rubens Lara, em São Paulo. (20/09)

O coordenador do programa de governo do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, Glauber Piva, recebeu a publi-
cação das mãos do presidente do Consad, Geraldo de Vitto,
em Brasília. (20/09)

Consad, Fiesp e OAB juntos no “Ato pela Defesa da Gestão Pública” realizado juntamente com o lançamento do livro
“Avanços e Perspectivas da Gestão Pública nos Estados”. Fiesp/SP/22.08



O LXIII Fórum Nacional de Secretários de
Estado da Administração foi realizado em Curitiba
(PR) nos dias 31 de agosto e 1º de setembro de
2006, último fórum, portanto, antes das eleições
para presidente, senador, deputado federal, gover-
nador e deputado estadual. Assim, em razão desse
contexto, buscou-se ressaltar nas discussões a
necessidade de firmar a gestão pública como tema
a estar sempre presente na agenda de debates
políticos, nos programas de governo.

Em linhas gerais, o Fórum de Curitiba se encer-
rou com o seguinte balanço:

• PNAGE - Os participantes do LXIII Fórum do
Consad abordaram os desafios para a fase de exe-
cução do Programa Nacional de Apoio à Moder-
nização da Gestão e do Planejamento dos Estados
Brasileiros e do Distrito Federal (Pnage). Ratificou-
se a efetivação do programa em todas as Unidades
Federadas, com o compromisso de empenho e busca
de superação de dificuldades burocráticas e de libe-
ração de recursos que possam ser encontrados.

• LICITAÇÕES - Esteve entre os resultados das
discussões sobre licitações a decisão de manter
constante aproximação com o Ministério do Plane-

jamento, Orçamento de Gestão (MPOG) apresen-
tando informações e situações práticas enfrentadas
pelos estados - sobretudo quanto à modalidade
pregão eletrônico. E, especialmente, manter a defe-
sa do projeto de nova Lei de Licitações, fruto de um
trabalho coordenado pelo Consad e que contou com
a participação de representativas entidades, juris-
tas e especialistas no assunto.

• PREVIDÊNCIA - Foi consenso a necessidade
de haver maior sintonia entre as discussões e ações
do Consad e as do Conselho Nacional dos Dirigentes
dos Regimes Próprios de Previdência Social (Cona-
prev).

• GESTÃO PÚBLICA NA AGENDA - Os secre-
tários se comprometeram a distribuir e divulgar, em
seus estados e às mais diversas entidades da socie-
dade, a publicação “Avanço e Perspectivas da
Gestão Pública nos Estados”, com o intuito de enfa-
tizar o tema “gestão pública” na agenda política
brasileira.

Consad - Conselho Nacional de Secretários
de Estado de Administração
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CARTA DE CURITIBA

Secretários estaduais visitam pontos turísticos de Curitiba.


