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Resumo 

O artigo retrata a implantação do Gabinete de Governança (GGOV) e a metodologia de Acordos de 

Resultados, da Prefeitura de Maceió. A partir de um diagnóstico institucional e em um contexto de 

reforma administrativa municipal, foi instituído o Gabinete de Governança, órgão de apoio ao Prefeito, 

com o objetivo de avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, estruturado em quatro frentes de 

atuação: 1) Estratégia e Projetos Prioritários; 2) Ações Prospectivas; 3) Gestão de Riscos e Observatório 

de Desempenho; e 4) Ouvidoria Cidadã. No tocante ao Acordo de Resultados, este se constituirá como 

uma Avaliação de Desempenho Institucional, sob coordenação do GGOV, contendo em sua modelagem 

a previsão de incentivos, regras e mecanismos de governança, além de mecanismos anti-gaming, de 

transparência, de controle social e de accountability. A governança e a gestão por resultados têm sido 

implantadas paulatinamente, planejada e articuladamente na Prefeitura de Maceió e, embora ainda seja 

longo o caminho a percorrer para que se consolidem e promovam os efeitos almejados, se apresentam 

com grande potencial de transformação da Administração Municipal. 
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1 Introdução 

A Gestão por Resultados e a Governança são duas temáticas que, nos últimos anos, vêm 

sendo bastante debatidas e articuladas na Administração Pública. Por serem temas com grande 

amplitude e variadas definições conceituais, como prática também se apresentam de forma 

heterogênea, de acordo com o contexto e a necessidade do governo no qual são implementados.  

A despeito dessa amplitude e diversidade, observa-se que as práticas de gestão por 

resultados e de governança, no setor público, costumam se consubstanciar, majoritariamente, 

em algumas ideias-força, quais sejam: na gestão por resultados, a orientação para resultados, os 

incentivos (monetários e/ou não-monetários, positivos e/ou negativos) e a responsabilização; 

na governança, a coordenação de atores e esforços, o monitoramento e a avaliação, a gestão de 

riscos, a transparência/prestação de contas para os stakeholders e a responsabilização. Desse 

modo, quando trabalhadas articuladamente, essas práticas se concretizam como princípio, 

norma, estrutura, processo, mecanismo ou instrumento, tais como: Unidade de Monitoramento 

e Avaliação de Resultados; Unidade de Apoio às Entregas Prioritárias de Governo; Acordos de 

Resultados; entre outros. 

Nessa perspectiva, a Prefeitura de Maceió, no âmbito de sua recente reforma 

administrativa, com vistas a dotar a administração municipal de maior capacidade de realizar 

metas e ações prioritárias e gerir recursos, com maior eficiência, transparência e 

responsabilização dos agentes públicos, estruturou o Gabinete de Governança - GGOV e 

delineou a priorização de ações, criando uma carteira prioritária institucionalizada por meio da 

assinatura de Acordo de Resultados. Uma das intenções da assinatura dos acordos de resultados 

é também a disseminação da cultura do comprometimento e cumprimento de metas 

estabelecidas, o que criará um cenário favorável para implantação da avaliação de desempenho 

institucional (Novo Acordo de Resultados), que trabalhados harmonicamente, constituem um 

importante arranjo institucional para a realização dos objetivos municipais para o mandato 

2017-2020. 

Para desenvolver o assunto em tela, este artigo apresentará referenciais teóricos sobre 

governança e gestão por resultados na Administração Pública.  

Por fim, a experiência da Prefeitura de Maceió, será tratada como estudo de caso, onde 

a implementação prática inicial de acordo de resultados foi voltada para ações prioritárias, 

apontando um cenário onde a pactuação de metas será a base para o fortalecimento de uma 

gestão voltada para resultados e introdução de uma boa governança. 

2 Referencial Teórico 

2.1 Gestão para Resultados na Administração Pública 

A concepção de Gestão para Resultados (GpR) no setor público possui como principal 

referencial teórico e prático a corrente denominada pela literatura acadêmica como Nova Gestão 

Pública, que serviu de inspiração para o movimento de reformas administrativas do Estado 

iniciado nas décadas de 1980 e 1990 em diversos países no mundo, entre eles o Brasil.  

A Gestão para Resultados no setor público é um conceito amplo, do tipo "guarda-

chuva", levando diversos governos, no mundo, a praticá-la sob sua própria perspectiva, com 

distintos enfoques, modelos referenciais, metodologias e ferramentas. É a mesma situação pela 
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qual passa o conceito de resultados no setor público que varia muito de instituição para 

instituição. 

A Gestão para Resultados no setor público possui três propósitos interconectados (BID 

et CLAD, 2007, p. 18 - tradução livre, com adaptações): 

1. 1) melhorar o desempenho do governo em seu processo de criação de valor e de 

produção de resultados (incluindo a otimização de uso dos recursos públicos);  

2. 2) otimizar seu sistema de prestação de contas à sociedade e a transparência das suas 

operações; e  

3. 3) implementar sistemas de direção e gestão que promovam a otimização contínua do 

desempenho dos servidores públicos (incluindo incentivos - e controles - ao alcance de 

resultados desafiadores e à produtividade), como instrumento fundamental para a 

realização dos dois objetivos anteriores. 

Para a operacionalização desse conceito e dos seus propósitos, a GpR lança mão de 

diversas ferramentas gerenciais, integrando-as em sua totalidade ou parcialmente. 

A seguir, discorrer-se-á sobre Acordos de Resultados, um dos instrumentos 

fundamentais da GpR. 

2.1.1 Acordo de Resultados  

No Brasil, a lógica de “contratualização de resultados” no setor público remonta à 

década de 1980, mas seu impulso se deu a partir da Reforma do Aparelho do Estado, iniciada 

em 1995, e, consequentemente, da aprovação da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, que 

promoveu a prática. 

Juridicamente, Acordo de Resultados – também nominado de “Contrato de Resultados” 

ou “Contrato de Gestão” – pode ser definido como um: 

ajuste celebrado pelo Poder Público com órgãos e entidades da 

Administração direta, indireta e entidades privadas qualificadas como 

organizações sociais, para lhes ampliar a autonomia gerencial, 

orçamentária e financeira ou para lhes prestar variados auxílios e lhes fixar 

metas de desempenho na consecução de seus objetivos  

(GASPARINI, 2002, pp. 602-3) 

  

É, portanto, um instrumento jurídico que regula a relação entre órgãos e unidades 

administrativas, ou entre órgãos e entidades, com vistas a promover o aumento do desempenho, 

quer pela concessão de ampliação de autonomias e flexibilidades das unidades signatárias, quer 

pelo reconhecimento dos indivíduos ou equipes com base em premiação. 

Trata-se de um instrumento, ao mesmo tempo, de alinhamento estratégico, de gestão e 

de avaliação de desempenho institucional, possibilitando: negociação entre as partes 

(“contratante” e “contratado”); controle, responsabilização e reconhecimento por resultados; e, 

concessão de autonomias e flexibilidades ao “contratado”. O Acordo de Resultados é também 

um mecanismo de resposta às demandas crescentes de accountability (PACHECO, 2004). 

O Brasil, a reboque das experiências internacionais, vive uma onda recente de 

implantação de modelos de Acordos de Resultados. Sobre essa seara, a Constituição Federal, 

em seu artigo 37, em decorrência da Emenda Constitucional nº 19/1998, traz o balizamento 

jurídico de partida para a aplicação do mecanismo, como segue: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte (Aditado pela EC nº 19/1998):  
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[...] 

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e 

entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante 

contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que 

tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, 

cabendo à lei dispor sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998) 

I - o prazo de duração do contrato; 

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações 

e responsabilidade dos dirigentes; 

III - a remuneração do pessoal. 

(BRASIL, 1998) 

 

Além do dispositivo constitucional mencionado, há outro que, nas experiências recentes, 

vem sendo aplicado de forma conjugada, instituindo-se, assim, uma estrutura de incentivos para 

os signatários dos Acordos de Resultados, a saber: 

Art. 39. [...] 

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da 

economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, 

para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e 

produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, 

reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma 

de adicional ou prêmio de produtividade.  

(BRASIL, 1998 – o grifo é nosso) 

 

Todo acordo de resultados pressupõe uma estrutura de incentivos para sua sustentação.  

Cada país tende a adotar um sistema de incentivos, dependendo da cultura existente. 

Nos países anglo-saxões o sistema mais adotado é o de sanções e recompensas, enquanto na 

França o orgulho profissional é mais incentivado (TROSA, 2001). Nos países nórdicos, não há 

predomínio de punições, pois o acordo de resultados é visto como um instrumento para 

proporcionar ajuste e aprendizado.  

Há uma gama de incentivos que podem ser utilizados, tais como:  

 Remuneração variável por resultados; 

 Autonomia de ação e flexibilidades gerenciais, financeiras e orçamentárias; 

 Progressões na carreira; 

 Reconhecimento público; 

 Sanção pública; 

 Outros. 

Alguns dos desafios na implementação de Acordos de Resultados são a adoção de: 

sistema de governança, temática que será abordada com mais detalhes na próxima subseção; 

sistemática de monitoramento e avaliação, com autonomia, credibilidade e isenção técnica do 

ator responsável por sua realização; e mecanismos anti-gaming5 (HOOD, 2007), tais como: 

auditoria dos dados; definições precisas dos indicadores e das regras de mensuração de 

desempenho; a punição exemplar de quem tentar trapacear o sistema; a pactuação de “conjuntos 

                                                 
5 Gaming nada mais é que “a deliberada distorção ou fabricação de números coletados com a intenção de melhorar 

a posição de um indivíduo ou organização” (HOOD, 2007). É um processo natural quando são implementados 

incentivos (pecuniários ou não) vinculados a metas: 
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de indicadores”, que mensurem aspectos qualitativos e quantitativos dos produtos/serviços; a 

criação de uma unidade de inteligência, ligada à liderança da organização, para avaliar 

sistematicamente os efeitos da política de metas e revisitar periodicamente os indicadores.  

Em que pesem os desafios para a implementação de Acordo de Resultados, é importante 

destacar que o simples fato de se discutir, pactuar e acompanhar metas nas organizações 

provoca o funcionamento de quatro mecanismos, com efeitos positivos sobre o sistema 

(LOCKE et LATHAM, 2002; ASSIS et REIS NETO, 2011): 1) direção - metas mostram o que 

é importante e funcionários focam sua atenção nisso; 2) persistência - metas prolongam o 

esforço até que seus quantitativos sejam atingidos; 3) esforço - metas mais difíceis levam a 

maiores níveis de esforço; e 4) aprendizado de estratégias - metas levam à descoberta e uso de 

novas estratégias no ambiente de trabalho.  

Além da adoção de mecanismos de gestão por resultados, tais como o Acordo de 

Resultados, muito se fala, nos dias de hoje, da importância da governança como meio de criação 

das condições institucionais adequadas, de modo que se efetive a boa gestão de recursos 

públicos e que os resultados pretendidos para as partes interessadas sejam definidos e 

alcançados de forma transparente e responsiva. 

2.2 Governança no Setor Público 

Governança, assim como Gestão para Resultados, é um objeto com múltiplas definições 

conceituais e que, a depender de seu contexto de aplicação, recebe adjetivações: governança 

corporativa; governança social; governança global; governança pública, dentre outras, 

incorporando, em cada uma delas, características próprias diferenciadoras. 

Em linhas gerais, a governança se refere ao arranjo institucional que condiciona a forma 

pela qual os objetivos e políticas são formulados, implementados, monitorados e avaliados 

(TCU, 2014a). Arranjo institucional diz respeito ao conjunto de estruturas, processos, 

mecanismos, princípios, regras e normas que influenciam e definem o modus operandi da 

organização, conformando o ambiente no qual ela opera e condicionando os padrões de 

comportamento e de interação dos múltiplos atores envolvidos e interessados. 

Mais amiúde, sobre as três funções básicas da governança de órgãos e entidades da 

administração pública, o TCU (2014b) destaca: (a) avaliar o ambiente, os cenários, o 

desempenho e os resultados atuais e futuros; (b) direcionar e orientar a preparação, a articulação 

e a coordenação de políticas e planos, alinhando as funções organizacionais às necessidades das 

partes interessadas (usuários dos serviços, cidadãos e sociedade em geral) e assegurando o 

alcance dos objetivos estabelecidos; e (c) monitorar os resultados, o desempenho e o 

cumprimento de políticas e planos, confrontando-os com as metas estabelecidas e as 

expectativas das partes interessadas. 

Sendo assim, de forma ampliada, pode-se dizer que a governança do setor público 

compreende, dentre outras coisas: definir o direcionamento estratégico; supervisionar a gestão; 

envolver as partes interessadas; gerenciar riscos estratégicos; gerenciar conflitos; auditar e 

avaliar o sistema de gestão e controle internos; promover a accountability (prestação de contas 

e responsabilização); e a transparência (TCU, 2014b). 

A função principal da governança no setor público, portanto, é induzir o processo de 

geração de valor público (MOORE, 1994), a partir da criação de determinadas condições e 

capacidades institucionais e da melhoria do desempenho, assegurando que as iniciativas 

engendradas pelos órgãos e entidades da Administração Pública (em cooperação ou não com 

atores externos) estejam alinhadas com o interesse público, dirimindo os conflitos de interesse 

e as assimetrias de informação entre principal (cidadãos, sociedade) e agente (autoridades, 

dirigentes e colaboradores do setor público).  
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No setor público, algumas estruturas possuem papel de “Centro de Governo” (TCU, 

2016), pois proveem apoio direto ao Chefe do Poder Executivo, com grande conexão junto a 

ele, no gerenciamento integrado do governo, de modo a garantir coesão e coerência nas ações 

dos diversos órgãos e entidades da Administração, com vistas a melhorar o desempenho, as 

entregas e os resultados.  

Representam o núcleo estratégico de governo cabendo-lhe a indução do planejamento 

estratégico, a coordenação política e técnica das ações, a mobilização de atores e recursos 

necessários, o monitoramento do desempenho e a comunicação de decisões e realizações do 

governo (TCU, 2016).  

Essas estruturas não estão envolvidas diretamente com entregas de serviços ou política 

pública específica, mas servem a todo o governo, por meio de seus papéis de líder e facilitador 

(TCU, 2016).  

Na próxima seção será apresentada a experiência em curso, da Prefeitura Municipal de 

Maceió – AL, que recentemente instituiu um Gabinete de Governança (GGOV), uma das 

estruturas que se caracterizam como “Centro de Governo” da Administração Municipal, 

responsável, dentre outras coisas, pela governança pública municipal e pela coordenação do 

Acordo de Resultados, instrumento de gestão para resultados delineado na municipalidade. 

3 Governança e Gestão para Resultados na Prefeitura de Maceió 

3.1 Antecedentes 

O modelo de gestão adotado pela Prefeitura de Maceió, ao longo da primeira gestão do 

prefeito Rui Palmeira, a qual compreendeu os anos de 2013 a 2016, adotou mecanismos de 

governança pública, porém não havia um modo de operação organizacional pautado em 

políticas e objetivo bem definidos e disseminados pelos atores envolvidos.  

Em 2015, o então prefeito criou um ambiente provisório de eficiência administrativa e 

segurança jurídica, por meio da implantação do Programa Mais Maceió, visando executar com 

celeridade, projetos antes prejudicados com a morosidade do trâmite processual, oferecendo 

assim, análise técnica, análise e emissão de parecer jurídico, monitoramento das atividades, 

prazos de realização e incentivando o envolvimento dos servidores responsáveis.  

A experiência positiva oportunizou que a Administração buscasse a implementação 

definitiva da cultura de monitoramento e gestão por resultados no município, aliada a um novo 

desenho organizacional que promovesse mais eficiência e economia à Administração. Neste 

sentido, se fez necessária a contratação de uma consultoria externa que pudesse apoiar a equipe 

de governo nos estudos e análises, a fim de identificar as lacunas na estrutura organizacional 

do Município e em suas práticas de gestão, especialmente no tocante à adoção de mecanismos 

de gestão por resultados e governança. 

Iniciado o estudo/diagnóstico, verificou-se à época que uma das poucas práticas 

existentes, embora difusa, que tangencia a temática gestão para resultados, é pagamento de 

“remuneração variável” ao servidor, somente em alguns órgãos e restrita a poucos grupos 

ocupacionais. As principais formas de “remuneração variável” percebidas pelo servidor público 

municipal, na Prefeitura de Maceió, foram a Gratificação por Produtividade e as horas extras 

instituídas em algumas Secretarias.  

Constatou-se que cada órgão seguia uma modelagem própria de gratificação de 

produtividade, engendrando a coexistência de modelos com diferentes níveis de maturidade, 

complexidade, rigor, regras e de valores pagos (e variedade de nomenclaturas adotadas). As 

gratificações de produtividade eram pagas com base apenas na contribuição individual do 
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servidor, sem vinculação a metas de equipes ou institucional, seja para o mero cumprimento de 

tarefas rotineiras, seja com base em avaliações de desempenho pouco sistematizadas e 

altamente subjetivas, realizadas pela chefia imediata.  

Diante do diagnóstico supracitado e a complexidade que envolve o processo de 

organização, coordenação e eficiência da Administração Pública, revelou-se a existência de 

indícios de que seria preciso dar continuidade aos esforços de redefinição e implementação de 

políticas inovadoras, a fim de fortalecer a gestão, culminando na Reforma Administrativa. 

Nessa esteira foi indispensável também intensificar o nível de interação e cooperação 

entre o governo, metas institucionais e setoriais para o nível das equipes de trabalho e 

indivíduos, por meio de mecanismo de avaliação de desempenho institucional (Acordo de 

Resultados) e de uma estrutura que assumisse o papel de “Centro de Governo”, no sentido de 

prover apoio direto ao Chefe do Poder Executivo no gerenciamento integrado do governo, 

garantindo convergência de esforços com potencialização de resultados.  

Nessa perspectiva, serão apresentadas, a seguir, as modelagens do Gabinete de 

Governança e do Acordo de Resultados, em implementação na Prefeitura de Maceió.  

3.2 O Gabinete de Governança 

3.2.1 Institucionalização  

O propósito da Reforma Administrativa no Município de Maceió, em resumo, era 

promover a redução do tamanho da máquina administrativa, o aumento de sua eficiência e a 

criação de mecanismos voltados à responsabilização dos atores políticos, por meio da 

publicação em Diário Oficial do Município, da Lei Delegada nº 6.593/2016 e Decretos 

constando a competência e as atribuições de cada órgão da Gestão.  

Observa-se que a nova administração pública voltada para o cidadão é caracterizada, na 

atualidade, pelo reconhecimento dos limites de sua atuação. Daí a necessidade da definição e 

delimitação legislativa. 

Deste modo, a nova estrutura administrativa nasceu da revisão de toda a arquitetura 

organizacional do Município de Maceió tendo como objetivo a integração, a agilização e a 

qualificação dos serviços públicos, conforme apresentada figura a seguir: 

 

 
Figura 1 – Nova estrutura organizacional da Prefeitura de Maceió 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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Nesse contexto, sob a ótica da transformação/inovação da gestão, veio a tomada de 

decisão do Prefeito em implantar a Governança Pública no Município de Maceió, tendo o 

Gabinete de Governança como estrutura indutora. 

O GGOV foi regulamentado pelo Decreto n° 8.349/2017 como órgão de apoio ao 

Prefeito e, a partir desta institucionalização, assegurou-se que a governança deve compreender 

os mecanismos de liderança, estratégia e controle para: avaliar, direcionar e monitorar a atuação 

da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da 

sociedade. 

3.2.2 Estrutura Organizacional  

Com a obtenção da legitimidade junto aos gestores dos órgãos municipais, gestores 

políticos e população, foram estabelecidas quatro frentes de atuação em seu escopo, sob a 

coordenação do Secretário do Gabinete de Governança, a fim de utilizar adequadamente os 

instrumentos disponíveis para tornar viável uma boa governança, a saber: 

 Secretaria Adjunta de Estratégia e Projetos Prioritários: 

Responsável por acompanhar o andamento dos projetos estratégicos e ações prioritárias 

provendo, informações atualizadas e consolidadas para auxiliar a Alta Administraçãodo 

governo municipal na tomada de decisão; prestar apoio e assessoramento técnico aos gerentes 

e às equipes de projeto em todas as suas fases; gerenciar e promover a cooperação e integração 

dos projetos que possuem partes comuns; 

 Secretaria Adjunta de Ações Prospectivas: 

Responsável por prospectar fontes de recursos, a fim de: financiar a carteira de projetos 

do município, obedecendo aos critérios estratégicos da gestão municipal; apontar oportunidades 

de captação de recursos que possam provocar a alteração dos critérios de prioridades da gestão 

municipal; gerenciar e monitorar a contratação de transferências voluntárias, contrato de 

repasses e convênios, firmados pelo Município. 

 Secretaria Adjunta de Gestão de Riscos e Observatório de Desempenho: 

Responsável por desenvolver indicadores gerenciais relacionados às atividades do 

GGOV, a saber: monitoramento de projetos e ações prioritárias, e gestão de riscos; estabelecer 

sistemas de análise e monitoramento relacionados às atividades do governo municipal; 

monitorar os riscos identificados durante o monitoramento dos projetos; e, analisar e controlar 

as informações atualizadas e consolidadas do Gabinete Adjunto de Estratégia e Projetos 

Prioritários; 

 Secretaria Adjunta da Ouvidoria Cidadã: 

Responsável por promover e intermediar a comunicação entre o cidadão e a Prefeitura. 

Assim, além dos mecanismos tradicionais de agregação e articulação de interesses, incluem-se 

na fase atual as redes sociais informais.  

3.2.3 Escopo de Atuação 

O GGOV do Município de Maceió atua no monitoramento, avaliação e incentivo junto 

aos demais órgãos da Prefeitura, promovendo a integração entre eles, da mesma forma que 

proporciona o melhor relacionamento destes órgãos com o ambiente externo. 
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As áreas de atuação do referido Gabinete se inter-relacionam no que tange as ações que 

compõem o plano de governo e na elaboração de novos projetos considerados prioritários e 

estruturantes. Para fins de fluxo de trabalho, tem-se o seguinte. 

 

 
Figura 2 – Inter-relação entre as áreas do GGOV 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

Conforme visto na estrutura organizacional do GGOV, a Secretaria Adjunta de 

Estratégia e Projetos prioritários utiliza o banco de informações gerenciais, desenvolvido e 

mantido pela secretaria adjunta de gestão de riscos e observatório de desempenho, para 

classificar as ações do plano de governo de acordo com sua viabilidade de execução. Após a 

classificação, as ações serão monitoradas pelo observatório de desempenho, momento em que 

os possíveis riscos serão avaliados e suas ações preventivas definidas. Em paralelo, a secretaria 

de ações prospectivas irá abastecer as outras secretarias adjuntas do gabinete de governança 

com possíveis fontes de recursos para a execução das ações prioritárias e demais, além de 

monitorar contrato de repasse e convênios firmados para a execução orçamentária e financeira. 

A ouvidoria cidadã recebe a demanda da sociedade e transmite as informações colhidas para 

que as demais secretarias adjuntas possam utilizar esta informação como mais uma ferramenta 

de análise para a tomada de decisão.  

3.2.4 Estratégia e Ações Prioritárias 

3.2.4.1 Transformação das propostas de governo em ações para a gestão 2017-2020 

A demanda inicial do GGOV no Município de Maceió foi a análise e avaliação do Plano 

de Governo 2017-2020, apresentado pelo Prefeito Rui Palmeira ao Tribunal Regional Eleitoral 

durante a corrida eleitoral em 2016. Acrescentaram-se, ainda, as propostas difundidas em 

propagandas eleitorais e debates na TV. Neste primeiro momento foram levantadas 237 

propostas de interesse da população e sociedade civil organizada. 

A avaliação mencionada teve por objetivo identificar as metas da Gestão, organizar as 

ações por órgão responsável pela execução, bem como observar as áreas de atuação com maior 

representatividade e as que precisavam de maior atenção. Com base na análise foi elaborado o 

mapa de compromissos 2017-2020, indicando graficamente as intenções da Administração e a 
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inter-relação entre as áreas ambiental, social e econômica, conforme demonstrado na figura a 

seguir. 

 

 
Figura 3 - Mapa de compromissos 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

O mapa de compromissos apresenta como base as práticas de boa governança e a 

infraestrutura necessária para o desenvolvimento das áreas de interesse da Gestão, com alicerce 

na inovação e colaboração, valores estes que regem ações que representam os compromissos 

da prefeitura. 

Em paralelo à elaboração do mapa, as ações foram trabalhadas com os respectivos 

órgãos responsáveis para o levantamento da situação atual e previsão de execução dentro do 

horizonte de 2017-2020.  

3.2.4.2 Formação da carteira de ações prioritárias 

Após a transformação das propostas de Governo em ações que representam os 

compromissos da Gestão para os anos de 2017 a 2020, foi proposta pelo Prefeito a formação de 

uma carteira prioritária, a fim de intensificar esforços e iniciativas por parte da Administração, 

assim como para melhor direcionar os recursos disponíveis e promover a análises mais 

detalhadas da execução física das ações. 

A priorização das ações respeitou critérios entendidos como estratégicos para a 

formação da carteira: 

 Marketing Positivo: Identificação das ações com maior visibilidade social (e política), 

indispensáveis para a gestão 2017-2020; 

 Previsão no Plano Plurianual Municipal 2013 – 2017: Identificação das ações no 

Plano Plurianual vigente, informando os elementos orçamentários; 

 Disponibilidade de Recursos: Identificação do valor total da ação, a fonte de recursos 

(próprios e/ou terceiros) e a situação do recurso: disponível, em negociação ou 

indisponível; 

 Autonomia Técnica: Identificação se há corpo técnico no órgão para execução da ação, 

sendo ele classificado como: totalmente disponível; parcialmente disponível; ou, 

indisponível; 
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 Situação Atual: Identificação do estágio atual da ação, podendo ser classificado como: 

não iniciado; em andamento; ou, paralisado; 

 Impacto Territorial: Levantamento do impacto das ações nas regiões administrativas 

de Maceió, conforme classificação das regiões apresentadas no Plano Diretor vigente – 

Lei Municipal n. 5.486/2005; 

 Prazo de Execução: Levantamento do prazo real de conclusão da ação considerando o 

lapso temporal 2017-2020. 

 

 
Figura 4 – Input  e output do processo de priorização 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Com a aplicação dos critérios nas 237 ações levantadas como propostas de Governo e a 

validação de todo o processo de priorização pelo Prefeito, foi composta uma carteira com 31 

ações denominadas prioritárias, distribuídas por 11 órgãos municipais: Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente - SEDET, Secretaria Municipal de Infraestrutura 

- SEMINFRA, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude - SEMELJ, 

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT, Secretaria Municipal de 

Economia - SEMEC, Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR, Secretaria Municipal de 

Educação - SEMED, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDS, Secretaria 

Municipal de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária - SEMTABES, Superintendência 

Municipal de Iluminação - SIMA e Superintendência Municipal de Limpeza Urbana - SLUM.  

3.2.4.3 Estruturação das ações prioritárias  

A partir das definições das ações prioritárias para o município, cada gestor municipal 

indicou um servidor do órgão para ser o Gerente de Ação Prioritária – GAP, atribuindo a ele, o 

papel de peça chave para o sucesso da ação, além de ser designado o responsável por estruturar 
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os marcos de acompanhamento e abastecer a Secretaria Adjunta com informações atualizadas 

sobre as ações de sua responsabilidade. 

Na etapa de estruturação, o GAP, previamente capacitado e com o apoio do GGOV, 

teve a responsabilidade de levantar os resultados propostos pela ação, listar os marcos 

regulatórios - etapas importantes para a ação acontecer - e seus prazos de execução, em seguida, 

identificar os riscos que poderiam impactar na execução dos marcos e as respectivas ações 

preventivas que pudessem neutralizar estes potenciais riscos. 

A estruturação das ações proporcionou a implantação de uma modelagem simplificada 

de “Acordo de Resultados” no município, com vistas a promover a responsabilização dos 

agentes envolvidos e a busca pelo aumento do desempenho para consecução dos resultados 

esperados pela Gestão.  

A institucionalização das metas da carteira de ações prioritárias se deu por meio de 

acordo de resultados, celebrados dia 24 de maio de 2017. Os documentos fixarão metas de 

resultados a serem cumpridas pelos órgãos e monitoradas pelo Gabinete de Governança. Da 

minuta do acordo, constam: 

 Cláusula primeira - do objeto e da finalidade; 

 Cláusula segunda - das obrigações do acordado; 

 Cláusula terceira - das obrigações do acordante; 

 Cláusula quarta - dos recursos orçamentários e financeiros; 

 Cláusula quinta - do acompanhamento e da avaliação dos resultados; 

 Cláusula sexta - da rescisão; 

 Cláusula sétima - da publicidade; 

 Anexo I - ação prioritária. 

O Anexo I é a parte do contrato que fixa a meta e o resultado esperado da ação, onde se 

localiza a estruturação elaborada pelo GAP e já validada pelo gestor da pasta. A aplicação desse 

instrumento indica a preocupação e a intenção da administração municipal em iniciar a 

implantação de uma gestão por resultado, aproximando os gestores dos órgãos às ferramentas 

institucionais de monitoramento, controle e avaliação. Esse Acordo é então a peça embrionária 

que institui a política de resultados na gestão municipal.  

A adoção dessa modelagem inicial simplificada foi o primeiro passo para a construção 

de uma cultura de pactuação de resultados na Prefeitura, que será substituída por um modelo 

mais robusto de Acordo de Resultados, que funcionará como uma Avaliação de Desempenho 

Institucional, contendo regras e mecanismos de governança e de incentivos institucionais e 

individuais, financeiros e não-financeiros. 

Mais à frente, serão apresentados os principais elementos do novo modelo de Acordo 

de Resultados. 

3.2.5 Ações Prospectivas 

O GGOV absorveu, por meio da Secretaria adjunta de ações prospectivas, a 

responsabilidade de ser o centro de controle do Prefeito referente aos contratos de repasse e 

convênios firmados pelo Município. 

Assim, no primeiro momento, a Secretaria adjunta identificou os contratos de repasse, 

convênios do município e seus respectivos executores (órgãos) e, por conseguinte, promoveu a 

avaliação da situação atual de cada contrato de repasse ou convênio, como também, a execução 

do próprio objeto contratado, totalizando 65 contratos e convênios para monitoramento. 

No segundo momento foi solicitada, a cada órgão, a indicação do Gerente Municipal de 

Contratos de Convênios – GMC, da mesma forma que foram indicados os GAPS para as ações 
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prioritárias. Esse Gerente é responsável pelo repasse de informações ao Gabinete de 

Governança, e também por atuar na execução do atendimento de demandas e pendências 

geradas por cada contrato de repasse e convênio em seu respectivo órgão. 

A equipe de ações prospectivas tem por função monitorar e gerenciar os marcos de 

acompanhamento, bem como interligar o município com a fonte de recurso existente 

(instituições financeiras), a exemplo das articulações com a Caixa Econômica Federal, a fim de 

colaborar com viabilização desses contratos. 

Noutro giro, além das atividades supramencionadas, esta Secretaria Adjunta é 

responsável por identificar oportunidades de captação de recursos de terceiros, reembolsáveis 

ou não. 

3.2.6 Riscos e Observatório de Desempenho 

Inicialmente, foram adotadas duas frentes de trabalho para o melhor desenvolvimento 

das demandas da Secretaria Adjunta de Gestão de Riscos e Observatório de Desempenho: 

formação do banco de informações gerenciais e o acompanhamento de serviços de 

infraestrutura urbana. 

Além disso, o Observatório de Desempenho também deverá acompanhar e aferir os 

Acordos de Resultados recém-firmados para as ações prioritárias, outros Acordos de Resultados 

(Avaliação de Desempenho Institucional) pretendidos pela Administração e avaliação de 

desempenho para os programas de prêmios e gratificações, assim que o município implantar 

efetivamente esta modelagem de gestão. 

O Banco de informações gerenciais tem como base as 237 ações, que compõe o atual 

Plano de Governo, e as 31 ações prioritárias destacadas pela gestão. É abastecido 

trimestralmente por meio de planilhas com a atualização do andamento de cada proposta. Os 

relatórios deverão ser semestrais e a análise deve ser feita em consonância com as metas do 

Plano Plurianual Municipal –PPAM. Os indicadores para aferição do andamento das ações 

estão sendo construídos juntamente com o processo de elaboração do PPAM 2018 - 2021. 

O monitoramento dos serviços de infraestrutura urbana se dá pelo entendimento da 

gestão de que a infraestrutura da cidade, aliada a uma boa governança, é uma das bases para 

que se atinja o desenvolvimento social, ambiental e econômico buscado pelo município. 

Compõem este grupo todos os órgãos municipais que atuam na execução dessa infraestrutura.  

3.2.7 Ouvidoria Cidadã 

Além dos mecanismos tradicionais, incluem-se nos trabalhos desenvolvidos pela 

Ouvidoria Cidadã as redes sociais informais. 

O GGOV apoia a Secretaria Municipal de Comunicação – SECOM no monitoramento 

das respostas levantadas pela população em redes sociais, com o objetivo de direcionar o Gestor 

para tomada de decisão de acordo com as demandas da sociedade, levando em consideração os 

comentários e solicitações por Secretarias, áreas e bairros. 

Assim, A SECOM estrutura a planilha de monitoramento com base nos comentários dos 

canais de mensagem, Instragam e Facebook, levando em consideração a categoria do 

comentário, que equivale às áreas apresentadas no mapa de compromisso, e a respectiva 

Secretaria competente pela resposta. 

Por sua vez, o GGOV faz a triagem de confirmação da planilha, detectando a 

competência de cada Secretaria e encaminhando conteúdo para estas, que ficam com a 

responsabilidade de fornecer o teor da resposta que irá ser devolvida ao cidadão. 
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Desta maneira, há intensificação do nível de interação dos atores e equipes de trabalho 

do governo com a população, ao passo que, diante dos questionamentos a serem respondidos, 

cada órgão consegue enxergar suas entregas ou ausência dessas para sociedade. 

Por outro lado, o desenvolvimento desse trabalho, além de ajudar na aproximação entre 

o servidor público e o cliente-cidadão, oportuniza que estes possam influenciar na tomada de 

decisão sobre as políticas públicas. 

3.2.8 Metodologia: ferramentas de monitoramento 

Visando ao acompanhamento e à exposição da execução das ações do município, foram 

criadas ferramentas para coleta e análise de dados e desenvolvidos ciclos de monitoramento, 

como ilustrado na figura que segue. 

 

 

 
Figura 5: Objetos e Ciclos de Monitoramento  

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

As frentes de trabalho elencadas são referentes às Secretarias Adjuntas, já tratadas na 

subseção atinente ao escopo de atuação. 

Cada objeto, conforme a figura 5, possui um ciclo de monitoramento, o qual subsidia a 

produção dos relatórios gerenciais; estes, por sua vez, são encaminhados aos gestores das pastas 

e chefe do Poder Executivo para auxiliar na tomada de decisão. 

O relatório consiste em um produto final de todas as informações coletadas nos períodos 

de monitoramento e é composto por cinco quadrantes: 

 Informações gerais da ação; 

 Situação atual da ação, conforme a data de referência do relatório; 

 Acompanhamento físico e financeiro; 

 Principais entregas no período estabelecido; 

 Riscos e ação preventiva. 

Ademais, com o objetivo de fazer um balanço e atualizar os gestores das pastas sobre o 

gerenciamento das ações de governo são promovidas reuniões, nas quais são transmitidos os 

resultados do ciclo de monitoramento (ações prioritárias e serviços), ao secretariado.  

Ressalta-se que estes resultados foram firmados ao fim do trabalho de estruturação das 

ações prioritárias por meio do acordo de resultados (produto final), instrumento simplificado 

de pactuação. 
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A seguir, apresenta-se a modelagem do novo Acordo de Resultados, que substituirá o 

modelo em curso na Prefeitura de Maceió. 

3.3 O (novo) Acordo de Resultados – Avaliação de Desempenho Institucional 

A modelagem do novo Acordo de Resultados (avaliação de desempenho institucional) 

da Prefeitura de Maceió, que substituirá o modelo vigente, foi proposto por meio de um 

Anteprojeto de Lei e de uma Minuta de Decreto, além de uma minuta do instrumento a ser 

celebrado entre as partes.  

Para fins de entendimento, o acordo de resultados da Prefeitura de Maceió é definido 

como o instrumento de contratualização de resultados celebrado entre dirigentes de órgãos e 

entidades do Poder Executivo e as autoridades que sobre eles tenham poder hierárquico ou de 

supervisão.  

Constitui instrumento de fixação de metas de resultados, ampliação da autonomia 

gerencial, orçamentária e financeira, e de acompanhamento e avaliação do desempenho 

institucional do acordado, tendo como objetivos: viabilizar a estratégia de governo, por meio 

de mecanismos de incentivo e gestão por resultados; alinhar o planejamento e as ações do 

acordado com o planejamento estratégico do governo, com as políticas públicas instituídas e 

com os programas governamentais; melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços prestados 

à sociedade; melhorar a utilização dos recursos públicos; dar transparência às ações das 

instituições públicas envolvidas e facilitar o controle social sobre a atividade administrativa 

municipal; e, estimular, valorizar e destacar servidores, dirigentes e órgãos ou entidades que 

cumpram suas metas e atinjam os resultados previstos.  

A minuta básica do novo instrumento a ser celebrado entre as partes está estruturada da 

seguinte forma: 

 Cláusula primeira - do objeto e da finalidade; 

 Cláusula segunda - das obrigações do acordado; 

 Cláusula terceira - das obrigações do acordante; 

 Cláusula quarta - das obrigações dos intervenientes; 

 Cláusula quinta - da ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira do 

acordado; 

 Cláusula sexta – do pagamento do prêmio por produtividade; 

 Cláusula sétima - dos recursos orçamentários e financeiros; 

 Cláusula oitava - do acompanhamento e da avaliação dos resultados; 

 Cláusula nona - da vigência, prorrogação e revisão; 

 Cláusula décima - da rescisão; 

 Cláusula décima primeira - da publicidade; 

 Anexo I - política pública setorial e diretrizes estratégicas; 

 Anexo II - quadro de indicadores e metas de desempenho; 

 Anexo III - quadro de projetos e plano de ação e melhorias; 

 Anexo IV - autonomias gerenciais, orçamentárias e financeiras; 

 Anexo V - cronograma de programação orçamentária e financeira; 

 Anexo VI - sistemática de avaliação. 

A seguir, serão destacadas algumas das principais características do Acordo de 

Resultados. 

 Signatários e Vigência 
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Os Acordos terão como signatários os dirigentes máximos: do acordante (Prefeito); do 

acordado (Secretários), do Gabinete de Governança; e das demais partes intervenientes, quando 

houver.  

Terão vigência de no mínimo 1 e no máximo 4 anos (até o 1º ano do governo 

subsequente), com revisão a cada 12 meses. 

 Pré-Requisitos para Celebração e Alinhamento Estratégico 

Com vistas a tornar o Acordo de Resultados um efetivo mecanismo de alinhamento das 

estruturas (órgãos e entidades) organizacionais da Prefeitura em torno de resultados 

estratégicos, e de alinhamento dos instrumentos de planejamento de longo e curto prazos com 

o orçamento e com as políticas públicas e programas governamentais, previu-se como pré-

requisito para a sua celebração que o órgão ou entidade deverá elaborar e anexar, na minuta de 

Acordo de Resultados, o Plano Estratégico do Órgão, incluindo diagnóstico situacional, 

objetivos, indicadores e metas, respeitando-se as diretrizes fixadas no PPA, para análise pelo 

Gabinete de Governança.  

Ademais, os resultados a serem alcançados no Acordo de Resultados deverão estar em 

consonância com os planos e programas de seus signatários e com as diretrizes e metas 

governamentais fixadas pelo Prefeito, e o disposto no PPA, na LDO e na LOA para as suas 

áreas de atuação, devendo ser identificados no próprio Acordo, em obediência ao que já vem 

sendo praticado com o modelo simplificado de Acordo de Resultados. 

 Atores, Gestão e Governança 

Foram definidos os papéis dos principais atores para a gestão e a governança do modelo, 

a saber: 

 Gabinete de Governança – órgão ligado ao Prefeito Municipal tem por atribuições e 

responsabilidades: manifestar, favoravelmente ou não, à celebração, revisão e 

renovação dos Acordos de Resultados, podendo sugerir alterações em seu conteúdo; 

compor o Colegiado de Contratualização de Resultados; ser signatário dos Acordos de 

Resultados; publicar, em seu sítio eletrônico, o extrato do acordo de resultados e suas 

eventuais alterações; analisar e promover os ajustes e correções que se fizerem 

necessários, nos relatórios de auditoria interna realizada nos Acordos de Resultados, 

para o aperfeiçoamento do instrumento; definir e aprovar, em conjunto com as 

Secretarias Municipais de Gestão e de Economia, as medidas de ampliação das 

autonomias gerencial, orçamentária e financeira a serem concedidas ao Acordado. 

 Colegiado de Contratualização de Resultados – instância composta pelo Gabinete de 

Governança, Secretarias Municipais de Gestão, de Economia e de Controle Interno, 

além da Procuradoria Geral do Município. Tem como atribuições: manifestar-se sobre 

a assinatura, a revisão e a renovação de acordos de resultados; analisar e aprovar a 

ampliação da autonomia a ser conferida ao acordado; proceder à apuração das 

economias com despesas correntes obtidas na execução orçamentária e financeira; 

verificar o cumprimento dos requisitos e limites previstos para a aplicação de recursos 

em desenvolvimento institucional e prêmio por produtividade; e, autorizar o pagamento 

do prêmio por produtividade. 

 Comissões (por Acordado) de Acompanhamento e Avaliação – Instância instituída 

pelo Acordante no momento da celebração do Acordo, composta por representantes do 

Acordante (responsável por sua coordenação), do Acordado, do Gabinete de 

Governança, dos Intervenientes e, optativamente, sociedade civil e, eventualmente, 

podendo contar com o suporte técnico de colaborador, especialista nas áreas de 

conhecimento das ações previstas no acordo de resultados. A ela, compete: acompanhar 

e avaliar os resultados alcançados pelo acordado, conforme critérios previstos em Lei e 
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Decreto; recomendar, com a devida justificativa, alterações no acordo de resultados, 

principalmente quando se tratar de necessidade de alinhamento de indicadores, metas e 

resultados, recursos orçamentários e financeiros; recomendar, com a devida 

justificativa, a revisão, a repactuação, a renovação, a suspensão ou a rescisão do Acordo 

de Resultados. 

 Acordante – órgão ou a entidade do Poder Executivo, hierarquicamente superior ao 

acordado, responsável pelo acompanhamento, pela avaliação e pelo controle dos 

resultados e, no que couber, pelo provimento dos recursos e meios necessários ao 

alcance das metas pactuadas no acordo de resultados. São suas atribuições: ser 

signatário do Acordo de Resultados; publicar o extrato do acordo de resultados e seus 

aditamentos no Diário Oficial do Município; compor a Comissão de Acompanhamento 

e Avaliação, sendo responsável pelo apoio logístico ao funcionamento; ratificar os 

resultados ou a necessidade de revisão, renovação ou suspensão do Acordo de 

Resultados, após manifestação favorável do Gabinete de Governança e aprovação do 

Colegiado de Contratualização de Resultados. 

 Acordado – elaborar o plano estratégico para compor o Acordo de Resultados; ser 

signatário do Acordo de Resultados e executá-lo; compor a Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação; enviar relatórios gerencial e de execução, no prazo 

estabelecido, para a Comissão; aplicar as medidas ampliativas de autonomia que foram 

negociadas e lhe foram concedidas. 

 Intervenientes – o órgão ou a entidade signatário do acordo de resultados responsável 

pelo suporte necessário ao acordante ou ao acordado, para o cumprimento das metas 

estabelecidas. São as Secretarias Municipais de Gestão e de Economia e outros Órgãos 

da Administração Direta com atuação na área objeto do Acordo. A eles competem: 

negociar e ser signatário dos Acordos de resultados; compor a Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação;  

 Equipes de auditoria interna da Prefeitura, com Coordenação pela Secretaria 

Municipal de Controle Interno, para procederem à auditagem amostral e aleatória, 

mediante cronograma e método de trabalho definidos previamente, de documentação 

atinente aos Acordos de Resultados. Os resultados do trabalho de auditoria interna nos 

acordos de resultados deverão ser formalizados em relatório, que será enviado ao 

Gabinete de Governança, para avaliação.  

 As Secretarias Municipais de Gestão, de Economia, de Controle Interno e a 

Procuradoria-Geral do Município também são centrais no modelo, possuindo, além 

das já mencionadas, outras atribuições específicas e conjuntas, no Acordo de 

Resultados. 

 Incentivos: 

Todo bom modelo de contratualização de resultados requer uma adequada estrutura de 

incentivos, monetários e/ou não-monetários, positivos e negativos, para induzir 

comportamentos desejados e inibir os indesejados. No modelo delineado na Prefeitura de 

Maceió, foram propostos principalmente: 

1. A concessão de autonomias gerenciais, orçamentárias e financeiras aos órgãos e 

entidades signatários, quais sejam: 

 Garantia de abertura de créditos suplementares ao próprio orçamento até o limite de 

10% (exceto os oriundos de anulação de dotações de pessoal e encargos sociais); 

  Valor-limite dobrado para dispensa de licitação; 

  Adoção da modalidade consulta nas licitações, para aquisição de bens e serviços em 

que não seja possível a utilização do pregão; 
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 Constituir Comissão Permanente de Licitações - CPL, na forma do Decreto Municipal 

nº 8.252, de 8 de julho de 2016. 

2. Outros incentivos: 

 aplicação de Recursos em programas de desenvolvimento institucional - apenas se o 

Acordo de Resultados tiver sido pactuado na modalidade “economias com despesas 

correntes”6: qualidade e produtividade; treinamento e desenvolvimento de pessoal; 

modernização, reaparelhamento e racionalização. 

  pagamento de prêmio por produtividade aos seus servidores, desde que o órgão: seja 

signatário de acordo de resultados com previsão expressa de pagamento de prêmio por 

produtividade; obtenha resultado satisfatório na Avaliação do Acordo de Resultados; e, 

realize a Avaliação de Desempenho Individual permanente de seus servidores. 

 contratação de empregados em caráter temporário, cujos contratos vincular-se-ão, 

quanto à vigência e às atribuições  cometidas, ao Acordo de Resultados; 

 rescisão do Acordo de Resultados, por ato unilateral e escrito do acordante, em caso de 

descumprimento grave e injustificado, sem prejuízo das medidas legais cabíveis; 

 aplicação de medidas administrativas e judiciais cabíveis, aos infratores, se houver 

indícios fundados de malversação de bens ou de recursos ou quando assim o exigir a 

gravidade dos fatos ou o interesse público.  

 Transparência e Controle Social 

 os instrumentos relativos aos Acordos de Resultados, inclusive seus anexos, aditivos e 

suas avaliações periódicas serão publicados no Diário Oficial do Município e no site 

dos seus signatários; 

 possibilidade de participação de representante da sociedade civil na Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação. 

 Objetos de Pactuação e Avaliação 

 são os principais objetos de pactuação dos Acordos de Resultados: Planos de Ação e 

Melhoria; e, indicadores de impacto e efetividade, de eficácia e qualidade, de eficiência 

e produtividade e aqueles que meçam a qualidade, a satisfação e o atendimento das 

necessidades dos beneficiários e usuários dos bens e serviços pactuados, 

disponibilizados e entregues pelos órgãos e entidades signatários do Acordo. 

 no tocante à avaliação do Acordo de Resultados (Avaliação de Desempenho 

Institucional), o cumprimento do acordo de resultados será considerado satisfatório 

somente quando 80% (oitenta por cento) ou mais das metas forem alcançadas ou 

superadas, não podendo nenhuma meta ter desempenho inferior a 70% (setenta por 

cento). 

4 Conclusões 

A Governança e a Gestão por Resultados na Prefeitura de Maceió têm sido implantadas 

paulatinamente, de forma planejada e articulada, por meio do Gabinete de Governança e da 

nova modelagem de Acordo de Resultados que, juntos, constituem mecanismos de 

direcionamento, monitoramento, supervisão e avaliação da atuação da gestão, promovendo 

                                                 
6 Outras modalidades possíveis, na modelagem delineada, são: transferência de recursos federais ou estaduais para 

pagamento de despesas de pessoal; e, ampliação real de arrecadação de receitas. 
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coesão e coerência nas ações dos diversos órgãos e entidades da Administração, com vistas a 

melhorar o desempenho, as entregas e os resultados, em observância aos preceitos da 

accountability e da transparência (TCU, 2014b). 

Embora possuam grande potencial de induzir o processo de geração de valor público 

(MOORE, 1994), a partir da criação de determinadas condições e capacidades institucionais e 

da melhoria do desempenho, ainda é longo o caminho a percorrer para que a governança e a 

gestão por resultados se consolidem e promovam os efeitos desejados na Prefeitura de Maceió.  

No tocante à governança municipal, compreende-se como principais desafios: 

 Manter o alinhamento das metas setoriais com as metas estratégicas da Gestão; 

 Identificar oportunidades de captação de recursos, que possam financiar as ações eleitas 

como prioritárias que não possuem fonte de recurso garantido; 

 Estabelecer e/ou disseminar tecnologias e instrumentais metodológicos destinados ao 

planejamento, execução e controle das atividades de organização e inovação 

institucional, a exemplo de criar um banco de projetos (instrumento) que possa captar 

fontes de recurso. 

 No que diz respeito à gestão por resultados, os principais desafios para sua 

implementação no município são:  

 A apresentação e discussão da modelagem com os sindicatos; 

 A discussão e aprovação do anteprojeto de lei junto à Câmara Municipal; 

 A capacitação dos atores e partes interessadas no novo modelo; 

 A definição das prioridades setoriais, dos indicadores e metas para pactuação; 

 A modelagem e aperfeiçoamento das ferramentas de acompanhamento e avaliação; 

 A construção dos primeiros pilotos e sua expansão; 

 A realização das primeiras reuniões de acompanhamento, das auditorias dos Acordos e 

da avaliação do desempenho institucional; 

 A coordenação dos atores institucionais envolvidos no modelo. 

Pelo que se pode constatar, os novos modelos de governança e de Acordo de Resultados 

em implementação na Prefeitura de Maceió têm grande potencial de êxito e contemplam os 

principais elementos apontados pela literatura e pelas boas práticas, sobre os temas, no setor 

público. 

De todo exposto, o Gabinete de Governança tem sido responsável pela disseminação do 

Plano de Governo, fortalecimento da cultura de monitoramento, alinhamento de metas, 

integração e engajamento dos órgãos municipais, bem como, cumprindo seu papel de orientar 

o Chefe do Poder Executivo no direcionamento estratégico da Gestão. 
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