
Pares defende criação de uma política de 
contratações públicas sustentáveis
A palestra do representante do Ministério 
do Meio Ambiente, Ariel Pares, sobre “Ges-
tão para Sustentabilidade” no 86º Fórum 
do Consad teve como tópicos a Rio +20, a 
sustentabilidade ambiental e sua coerência 
com os vetores de modernização do Estado 
e principalmente a questão das contrata-
ções públicas sustentáveis, tendo o Estado 
como consumidor.

Pares ressaltou que o Brasil saiu fortaleci-
do da Rio +20, demonstrando que 20 anos 
depois do primeiro evento o país é outro e 
que esta foi a primeira conferência desse 
porte convocada por um país em desen-
volvimento. “O documento fi nal demons-
tra o nível de consenso internacional, que 
mesmo estando aquém das expectativas 
dos interessados, mostrou avanços como a 
criação de métricas de mensuração do pro-
gresso, e tendo a erradicação da pobreza 
como ponto central da sustentabilidade”, 
completou.

Em relação às contratações públicas sus-

tentáveis, Pares enfatizou que atualmente 
elas estão em baixa e os estados não estão 
sabendo como manejá-las. “É preciso que 
haja mudança na Lei nº 8.666 pela introdu-
ção do uso do poder de compra do Esta-
do. Também é necessária que seja criada 
uma política de contratações públicas que 
considere critérios de sustentabilidade, ou 
seja, critérios fundamentados no desenvol-
vimento econômico e social, bem como na 
redução do impacto ambiental”, enfatizou.

Contratação sustentável é o processo por 
meio do qual as organizações satisfazem 
suas necessidades de bens e serviços pen-
sando no custo benefi cio, não só para a or-
ganização, mas também para a sociedade 
para a economia e para o meio ambiente.

Segundo Pares, os fundamentos da sus-
tentabilidade para compras públicas estão 
focados no ambiental: com a redução do 
consumo de energia e água, redução do 
uso de substâncias tóxicas, minimizar a ge-
ração de resíduos e verifi car a durabilidade 

e reciclagem; no econômico: melhores ne-
gócios, desenvolvimento regional e micro e 
pequenas empresas; e no social: com gera-
ção de empregos, anticorrupção, cidadania 
e direitos do trabalhador.

Os objetivos que permeiam as compras 
públicas sustentáveis são o fortalecimento 
do mercado interno (fomento), isonomia 
(tratar diferente o que é diferente), função 
social da contratação (fomento), sustenta-
bilidade ambiental e atenuação do princí-
pio da estrita efi ciência econômica.

Segundo Pares, o Estado consumidor tem 
obrigação de alocar recursos de forma ra-
cional, evitando o consumo desnecessá-
rio, minimizando o impacto ambiental do 
consumo e de bens de serviços contrata-
dos, além de contratar organizações que 
possuam responsabilidade socioambiental, 
e considerar o custo benefício da contrata-
ção durante o ciclo de vida do produto. 

Secretários de Administração reunidos em Foz do Iguaçu/PR no 86º Fórum do Consad
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Identidade Funcional vai gerar 
economia de até R$ 115 milhões 
anuais na folha

N O V O  S I S T E M A

O Projeto Identidade Funcional do Esta-
do do Rio de Janeiro deve provocar uma 
economia entre R$ 110 milhões e R$ 115 
milhões anuais, devido à suspensão no 
pagamento de servidores ativos, inativos e 
pensionistas que não compareceram a ne-
nhuma das três chamadas para fazerem a 
sua identificação biométrica. A informação 
foi do subsecretário de Gestão de Recursos 
Humanos, Luiz Carlos de Almeida Capella, 
no 86º Fórum do Consad.

Ele explicou que o Estado investiu R$ 20 
milhões para realizar o projeto em quatro 
anos e recadastrar 422 mil dos 430 mil servi-
dores ativos, inativos e pensionistas. Apenas 
em relação aos ativos, o Estado suspendeu 
o pagamento de 224 pessoas que não se 
apresentaram, o que representou uma eco-
nomia de R$ 73 milhões anuais. Com isso, 
Antonio Marcio Lage, consultor do projeto, 
explicou que o projeto já se pagou.

Como ainda falta suspender o pagamen-
to de 8 mil servidores do Grande Rio e do 
Interior, que também não compareceram, 
mesmo com uma estimativa conservadora 
de que apenas 1.500 efetivamente não se 
manifestem, a economia será de, no míni-
mo, R$ 83,8 milhões anuais.

Lage explicou que “o projeto surgiu em 
apoio a uma diretriz estratégica do gover-
nador Sérgio Cabral para devolver a capa-
cidade de gestão ao Rio de Janeiro”.  Disse 
ainda que o secretário de Planejamento 
e Gestão, Sérgio Ruy Barbosa, traçou, em 
2007, quatro pilares estruturantes na área 
de pessoal: auditoria da folha de pagamen-
to, modernização e redesenho de proces-
sos de RH, implantação de um novo sistema 
para gerar a folha de pagamento do Estado 
e o recadastramento de todos os servido-
res ativos, inativos e pensionistas através do 
Projeto Identidade Funcional.

E D I T O R I A L

Em Foz do Iguaçu, tive a alegria 
e honra de pela primeira vez pre-
sidir o nosso Fórum Consad. Ao 
assumir a presidência do nosso 
colegiado, sucedendo a exitosa 
gestão do ex-presidente Sérgio 
Ruy Barbosa, firmei o compromis-
so de trabalhar pela preservação 
do ambiente de cordialidade e en-
tendimento, e ao mesmo tempo, 
em sintonia com todos os conse-
lheiros, focar na nossa missão em 
busca da constante melhoria da 
gestão pública brasileira.  O 86º 
Fórum foi marcado pela discus-
são de temas relevantes, como a 
Lei de Acesso à Informação (LAI) 
e Gestão para Sustentabilidade, 
dentre outros. Nosso próximo en-
contro será dia 10 de outubro, em 
Brasília. Até lá! 
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Estados avançam 
no cumprimento 
da LAI

Goiás, São Paulo e Bahia são os Estados 
que mais avançaram do cumprimento 
da Lei de Acesso à Informação (LAI), em 
vigor desde maio último, pois já contam 
com as leis complementares, aprovadas 
pelas Assembleias Legislativas. A infor-
mação é do Ouvidor-Geral da União, José 
Eduardo Romão, durante palestra sobre 
a LAI no 86º Fórum do Consad.

Segundo Eduardo Romão, a LAI é um 
grande desafio para a União e para os Es-
tados que precisam se estruturar para se 
adaptarem às exigências da Lei. Ele conta 
que, nos dois meses de vigência da lei, 
a Ouvidoria-Geral da União já recebeu 
quase 17 mil pedidos de informações, 
dos quais 87% já foram respondidos de 
forma satisfatória. As maiores demandas 
foram informações referentes a atuações 
da Susep, do INSS, do Banco Central, do 
Ministério Público Federal, dos Correios e 
do Ministério da Fazenda.

Romão afirmou que a população está 
demandando informações para garantir 
os seus direitos de cidadão, já que esse 
acesso é também a garantia do procedi-
mento democrático. “Agora o acesso à 
informação é regra. O segredo passou a 
ser exceção”, disse o Ouvidor-Geral. Con-
forme acrescentou o palestrante, a Ouvi-
doria está disposta a ajudar os Estados a 
se adequarem à LAI, adaptando às estru-
turas existentes para dar pleno cumpri-
mento à legislação e garantir acesso dos 
cidadãos às informações públicas.

CONSAD e SEBRAE assinam 
convênio de cooperação
Com objetivo de somar esforços para a im-
plantação da Lei Complementar 123/2006, 
o CONSAD e o SEBRAE assinaram convênio 
de cooperação, no 86º Fórum. A LC 123/06 
estabelece normais gerais relativas ao tra-
tamento diferenciado e favorecido a ser 
dispensado às microempresas e empresas 
de pequeno porte no âmbito dos poderes 
da União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios.  

O convênio visa a conjugação de esforços 
para  sensibilizar os governos estaduais, por 
meio das secretarias da Administração, no 
sentido de promover a Política do Uso do 
Poder de Compra, previsto  na LC 123/06. 
O acordo prevê a capacitação de gestores 
públicos das centrais de compras dos es-
tados, bem como o intercâmbio de expe-
riências, informações, documentos e apoio 
técnico-institucional. O CONSAD terá entre 
suas atribuições, estimular o debate entre 
representantes estaduais e municipais e o 
SEBRAE apoiar eventos, subsidiando o con-
selho nacional.  

Ao falar no fórum sobre “Compras públi-
cas como estratégia de promoção do de-
senvolvimento sustentável”, ou a compra 
verde, como está sendo denominada pelo 
mercado, Bruno Quick, Gerente da Unidade 
de Políticas do SEBRAE, que o objetivo das 
compras governamentais são as de promo-
ver o desenvolvimento local e a ampliação 
da competitividade, por meio do aumen-
to da participação das micros e pequenas 
empresas no  fortalecimento público. O 
gerente disse que estão prevista algumas 
ações nas três esferas de Governo, para ins-
titucionalizar a Política do uso do Poder de 
Compra, oficinas para elaboração do plano 
de trabalho e eventos nacionais e locais 
para debater entre as secretarias estaduais 
a aplicação da LC 123/06. 

Foco na gestão para resultados
Os Estados poderão avaliar o grau de orienta-
ção para resultados dos seus modelos de ges-
tão. Segundo os diretores do Instituto Publix, 
professores Caio Marini e Humberto Falcão 
Martins, fortalecer a cultura de Governança 
Para Resultados é um dos principais desafios 
colocados para a administração pública. Signi-
fica gerar valor público a partir de um processo 
de co-criação e co-produção com a sociedade 
(governança em rede). 

O trabalho de avaliação será conduzido pelo 
Instituto Publix, que realizou trabalho seme-
lhante no âmbito das Secretarias Estaduais 
de Fazenda. Inicialmente será realizado sob a 
forma de piloto nos estados de Goiás, Minas 
Gerais, Ceará, Pará e Acre. Serão analisadas três 
dimensões da Governança Para Resultados: a 
qualidade da agenda estratégica de governo, 
o alinhamento da estrutura implementadora 

(processos, arranjos institucionais, pessoas, or-
çamento, uso das TICs etc) e o sistema de mo-
nitoramento e avaliação. As conclusões serão 
apresentadas num seminário do BID, previsto 
para novembro, em Washington (EUA). 

Eduardo Romão, Ouvidor-Geral da União

Caio Marini, do Instituto Publix

Bruno Quick, gerente do SEBRAE



F Ó R U M  D E  F O Z  D O  I G U A Ç U : P A I N É I S

PRODEV objetiva fortalecer a gestão por resultados
Contribuir para o fortalecimento da gestão por 
resultados nos governos dos estados e do Dis-
trito Federal, por meio da definição de indica-
dores referenciais de desempenho comuns e 

da promoção da cultura de resultados. É esse o 
objetivo do Programa de Apoio ao Desenvol-
vimento da Gestão para Resultados (PRODEV), 
segundo a Coordenadora Executiva do Pro-
grama, Isabella Biondini. Neste sentido, a Fun-
dação João Pinheiro promoverá um workshop 
em Belo Horizonte - MG, nos dias 16 e 17 de 
agosto, para disseminação dos conceitos uti-
lizados para a construção da metodologia dos 
indicadores de gestão, bem como a nova me-
todologia da pesquisa salarial. 
 
Isabella Biondini explicou que o sistema de 
indicadores foi dividido em dois itens. O pri-
meiro de Informações para a gestão por re-
sultados, que tem como objetivo estruturar 
um sistema de informações que incluirá dois 
módulos a serem alimentados com dados e 
informações levantados pela Fundação João 

Pinheiro e pelos governos estaduais e do Dis-
trito Federal. Os dois módulos são: uma base 
de dados formada por indicadores de gestão e 
de desempenho setorial nas áreas de adminis-
tração pública, educação, saúde e segurança 
pública. E o módulo sobre Informações relati-
vas a experiências inovadoras e exitosas e fer-
ramentas de gestão, com o objetivo de apoiar 
a identificação e compartilhamento de boas 
práticas de gestão. O segundo componente é 
fortalecimento da cultura de gestão por resul-
tados, que se propõe a promover a dissemina-
ção e o compartilhamento de conhecimentos 
e experiências sobre gestão por resultados, 
com base na infraestrutura logística e de pro-
fissionais a serem disponibilizados pelo Centro 
de Estudos em Políticas Públicas da FJP.  O 
PRODEV é uma ação do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). 

Paraná apresenta Sistemática de Cadastro de Imóveis
O governo do Paraná está realizando um le-
vantamento dos imóveis pertencentes ao 
Estado. O trabalho começou por um projeto-
piloto na região metropolitana de Curitiba. A 
sistemática utilizada foi apresentada no 86º 
Fórum do Consad.

“Nós temos um sistema que construímos e es-
tamos na fase de cadastramento para avaliação 
de todo o patrimônio imobiliário do Estado do 
Paraná”, disse o secretário da Administração e 
da Previdência do Estado, Jorge de Bem. 

De acordo com a coordenadora do Departa-
mento de Patrimônio do Estado do Paraná, 

Cristiane Oliveira Procópio, que fez a apresen-
tação do Sistema de Gestão Patrimonial (GPI), 
atualmente não existe um cadastro único, o 
que proporciona que muitos imóveis nem se-
quer estejam listados, caso daqueles que per-
tenciam a órgãos que acabaram extintos.

“O GPI permite o controle permanente e a 
obtenção dos meios e instrumentos para atu-
alizar, regularizar, avaliar, vistoriar, manter, re-
parar, ampliar, edificar, adquirir e alienar bens 
imóveis, assim como planejar e controlar as 
necessidades de imóveis no Estado do Para-
ná”, disse Cristiane. 

V Congresso tem avaliação positiva
O resultado da pesquisa de avaliação do V 
Congresso Consad de Gestão Pública, foi 
apresentado pela assessora técnica Evelyn 
Levy e pela secretária-executiva Iracy Go-
mes. “A cada ano, o Congresso CONSAD 
tem melhorado: os trabalhos apresentados 
denotam um amadurecimento das ações 
de gestão e as iniciativas, que foram pio-
neiras há anos atrás, passam agora por uma 
avaliação. Isso significa que estamos todos 

aprendendo a partir da experiência e não 
somente implantando modelos. O Con-
gresso passou, portanto, a ser um espaço 
de reflexão”, avaliou Evelyn. 

Por outro lado, segundo a assessora, os or-
ganizadores têm conseguido trazer novas 
temáticas, que vem sendo objeto de análise 
e preocupação dos gestores públicos. “Es-
tamos satisfeitos com os resultados: os par-

ticipantes avaliaram positivamente o con-
junto e nos indicaram pontos de possível 
melhoria. O importante é que o congresso 
tem um papel de multiplicação, através das 
redes que se formam, a partir da dissemina-
ção das ideias apresentadas”, acrescentou. 
Ao concluir, Evelyn afirma que embora haja 
avanços na Gestão Pública no Brasil, “resta 
ainda muito por fazer...mas o congresso de-
monstra que isso é possível!”

Cristiane Procópio, coordenadora de Patrimônio

Isabella Biondini, coordenadora do PRODEV
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