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ADMINISTRAÇÃO

Décadas de inchaço, baixos salários e benefícios isolados sem urna política
global de reestruturação aniquilaram a estrutura e desmotivaram. os servidores
da máquina administrativa do Estado, que só agora começa a se reorganizar
e a terraplenar o caminho que pode levar à competência nos serviços públicos
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der Executivo de Minas
Gerais, um desenho su-
mário da sua organização,

situando apenas OS nomes dos órgãos e
entidades vinculados a cada uma de
suas 19 secretarias, mede 1,76m. Pare-
ce um desses jogos de guerra, disputado
com avanços e recuos, por dados. em
que se pula de casa em casa - nesse
caso, 153 quadrinhos de cores diferen-
tes, representando órgãos, empresas,
autarquias, fundações, institutos, con-
selhos, colegiados e comissões. Se hou-
vesse uma carta de nagevação anexa,
mostraria a conquista de ilhas
superpopulosas, com funcionários es-
capando pela praia, corno a da Educa-
ção, onde se espremem 284 mil servido-
res. Ao chegar ao fïnal, computando
casa a casa, quadrinho a quadrinho,
chegaria a 434.769 funcionários - um
número impressionante se se conside-
raro universo de58l inildaadministra-

ção federal, espalhados em todo o terri-
tório nacional.

Para chegar aí foi fácil.
Eldorado da classe média brasileira,
que desde a Independência quis ver
seus filhos pendurados no governo, a
administração pública foi recebendo
através do último século levas de apa-
niguados, à medida que o País ia se
urbanizando, crescendo e desenvolven-
do a sua burocracia. Só na Constitui-
ção de 1946 foi instituído o concurso
público para ingresso na administra-
ção, mas os militares, preocupados em
flexibilizar a máquina para empurrar o
País para frente. escancararam as por-
teiras do serviço público, abrindo na
Constituição de 68 uma série de meca-
nismos para a contratação sem concur-
so.

Com a criação do Quadro Per-
manente, em 74, Minas ensaiou uma
primeira grande organização de seus
servidores, mas manteve brechas para

contratação sem concurso que foram
gerando uma série de novos quadros -
Magistério, Saúde. Fiscais, etc. - e
grandes levas de admissão sem critério.

óo governador Francelino Pereira, no
final da década de 70, efetivou 48 mil
professoras contratadas. Fui 82, o Es-
tado tinha 199 mil funcionários e esta-
va às vésperas da invasão dos oposi-
cionistas do PMDB, afastados do go-
verno desde o golpe de 64, que trariam
para a máquina toda uma geração de
descontentes com o desemprego força-
do pela posição política.

Em 83. primeiroanodogover-
no de oposição. a Secretaria de Estado
do Trabalho e Ação Social saltou de
pouco mais de 300 funcionários para
1.070. Um órgão obscuro corno a Co-
missão de Desenvolvimento Urbano
(Codeurb), que seria extinto, acabou
reforçado com cerca de 250 novos ser-
vidores. Secretarias foram criadas.
como a da Cultura, e construiu-se uma
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teia de contratações em série, através
de fundações e da Credireal Serviços,
para complementar salários -defasados
ou simplesmente renovar totalmente o
pessoal de órgãos e entidades a cada
troca de secretário ou diretor. E foram
muitas entre 82 e 92. A Secretaria da
Cultura chegou a ter cinco secretários
entre 82 e 86. a da Saúde, seis. entre 87
e 91. enquanto uma de suas vinculadas.
a Fapemig, chegou a ter nove diretores.

Com isso, o Executivo pulou
dos 199 mil de 82 para os 434 mil de
hoje - número que oscila na época de
admissão e demissão de professores
contratados do Magistério. E o cresci-
mento desordenado provocou toda sor-
te de problemas. Além da
descontinuidade dos serviços, que fez
dos anos 80 uma década perdida tam-
bém na administração pública de Mi-
nas, produziu-se uma geração de funci-
onários desmotivados, com salários di-
ferentes e funções iguais num mesmo
local de trabalho. num sistema
paternalista, clientelista. de adminis-
tração centralizada, burocrática e cheia
de feudos. onde os critérios de promo-
ção dependiam de lohbies pessoais ou
de grupos setorizados. O processo de
achatamento salarial, por sua vez, fez
com que vencimentos de nível superior.
de 12 salários em 86. caíssem para três
nesta década, provocando uma evasão
de cérebros. principalmente nos órgãos
de pesquisa e planejamento.

A situação dos outros dois-bra-
ços do Estado. o Legislativo e o Judici-
ário, também refletiu essa tragédia. O
Legislativo recebeu duas grandes levas
de servidores sem concurso, criando
um quadro especial em 1983 e incorpo-
rando, por força da Constituição de 89,
os funcionários estáveis e não-estáveis
contratados através da Credireal. Seu
quadro reproduzia até então tudo o que
contaminava o Executivo, acrescido de
uma baixa estima produzida pela fama
de salários altos e o trabalho inútil de
um poder esvaziado pelos anos do mi-
litarismo. O Judiciário, enxuto com

seus 630 funcionários até 88. foi obri-
gado a incorporar, com a Constituição.
3.6 mil funcionários de cartórios cíveis
e criminais dos fóruns, absorvendo toda
a parafernália de julgamento nas
comarcas - o que incluía pessoal não
totalmente especializado e um grande
número de servidores em situações fun-
cionais diversas e, às vezes, contraditó-
rias.

Reorganização —Transforma-
do nessa espécie de pato gordo. lento,
de cérebro curto e destino incerto, o
Executivo começou o governo dos últi-
mos quatro anos sem o principal -
recursos para eliminar as disparidades
salariais entre cargos, buscar uma
isonomia entre funções e salários, im-
plantar um plano de carreira e começar
a recompor os salários em níveis pelo
menos dignos, para só posteriormente

Como o Legislativo e o
Judiciário, o Executivo

recebeu grandes levas de
funcionários, sem ter recursos
para eliminar as disparidades,
buscar isonomia e implantar

um plano de carreira

pensar num programa de qualificação e
modernização da máquina pública. O
secretáriode Estado do Planejamento.
Paulo Paiva, lembra que, em decorrên-
cia dessa disfunção entre inflação e
receita, da vinculação de receitas, en-
cargos do financiamento da dívida pú-
blica e desequilíbrio orçamentário, o
Estado tinha menos de 5% para inves-
timentos. considerando-se 65% de gas-
tos com pessoal e 25% destinados a
transferências para municípios, além
de comprometimentos constitucionais,
como os 25% com Educação (incluído
em parte na quota de pessoal) e 3% para
Ciência e Tecnologia.

Para desatar esse nó, segundo
ele, o governo separou o planejamento

institucional das políticas públicas, com
uma série de medidas para recompor a
máquina planejadora e reorganizar a
gestão financeira do Estado. Moderni-
zou a arrecadação: consolidou o Siste-
ma de Informatização e Controle da
Arrecadação Fiscal (Sicat') e o Progra-
ma de Modernização Fiscal: devolveu
o processo de elaboração do orçamento
para a Secretaria do Planejamento, de
forma a integrar os orçamentos anuais
com o Plano Plurianual de Ação Gover-
namental; criou a Junta de Programa-
ção Orçamentária e Financeira, desti-
nada a controlar os gastos; e
operacionalizou a Comissão Perma-
nente de Acompanhamento Orçamen-
tário e Financeiro, prevista na Consti-
tuição. Constituída de representantes
dos três poderes, essa comissão atuaria
no sentido de promover uma ação soli-
dária dos três na execução de seus
orçamentos e de sua política de pessoal.

Seu principal colaborador no
Planejamento e depois secretário de
Estado da Administração. Antônio
Augusto Anastasia, destaca a criação
dessa comissão como um dos princi-
pais pontos para estabelecer limites na
execução orçamentária, em respeito ao
crescimento da receita, e cita a propo-
sição ao Legislativo de duas leis que
permitiram ao Executivo começar o
que ele chama de uma "terraplenagem"
na máquina pública. A Lei n° 11.115
estabeleceu uma política salarial em
que 10% da variação da receita ficari-
am destinados à recuperação de defasa-
gens de determinados quadros. A Lei n°
10.961, de 92, estabeleceu as normas
para elaboração do quadro de pessoal e
as diretrizes de um plano de carreira,
dando ao governador poderes para cri-
ar os quadros e fazer recomposições
salariais por decreto.

A partir da implantação do Re-
gime Jurídico Único, o Executivo fez
um plano de carreira que enquadrou
todo mundo em suas tabelas horizon-
tais e verticais, de acordo com o venci-
mento mais próximo, e veio equilibran-
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do os vencimentos e corrigindo
disparidades com recomposições
setori zadas. Paralel amente, começou a
reorganizar institucionalmente os ór-
gãos da administração direta, das
autarquias e fundações, revendo seus
objetivos e dando-lhes uma
estrutura devidamente
hierarquizada. Optou por
fazer o que Paulo Paiva
chamou de "ajustes de
sintonia fina", já que, na
opinião dele e de Anastasia,
era impossível fazer uma
reforma administrativa sem
impacto nas atividades co-
tidianas dos órgãos e sem
interrupção de atividades.
A nastasia diz que também
não seria possível mandar
um projeto global para a
Assembléia, abarcando to-
das as distorções, numa úni-
ca e ampla reforma, "Eu não posso
congelar a administração, que é dinâ-
mica, rum momento, e não mexer mais",
justifica.

O preço político foi ter manda-
do para a Assembléia nada menos que
65 projetos de reorganização de ór-
ãos, carregados de suspeitas de favo-

ritismos isolados e da idéia de que o
governo não tinha uni projeto para a
reestruturação dc sua máquina pública.
Apelidados pela oposição de
fra,zkensteins, alguns projetos destina-
dosa reorganizar determinados Órgãos
mexiam - cm geral criando e extinguin-
do cargos - em quase toda a máquina.
Para se ter urna idéia, o projeto destina-
do a reorganizar a Imprensa Oficial,
transfonnando-a em autarquia, criou e
extinguiu cargos em seis secretarias, no
gabinete do vice-governador, no mdi,
no Deop. no Plambel. no DER, na
Transmetro, na Junta Comercial, na
Fundação João Pinheiro, no Cetcc. no
lpsenig. etc., etc., etc.

Com isso, se começou a jogar
alguma luz sobre determinados órgãos.
criou um cipoal de leis que está exigin-

do um outro trabalho sem medida do
pessoal do Planejamento. A diretora da
Superintendência Central de Planeja-
mento Institucional, Renatade Vilhena
Campos Guimarães. e a diretora de
Documentação Normativa, Glória

O governo enviou para a
Assembléia 65 projetos de

reorganização da maioria dos
órgãos, sob a suspeita de

favoritismo e acusação de não
ter um projeto geral de

reestruturação

Maria Menezes Ferreira, estão envol-
vidas na hercúlea tarefa de consolidar
toda a legislação do Estado e dar algum
nexo ao amontado de leis em que assun-
tos afins estão dispersos e confusos.
Renata diz, por exemplo, que já encon-
trou mais de 50 leis, decretos e resolu-
ções que tratam, por exemplo, da área
de transporte na administração. Isto
torna praticamente impossível para o
administrador cumprir a lei, e transfor-
ma em utopia a transparência das ações
públicas, como diz o deputado Gilmar
Machado (P1'), uma vez que, segundo
ele, mal se sabe do que tratam as leis.

Nessa linha, a oposição acha
difícil que o governo esteja sinceramen-
te comprometido com urna política de

reorganização e modernização, embo-
ra tenha conseguido resultados visto-
sos em pelo menos uma área, não por
acaso a maiore mais caótica até o início
deste governo. A partir da
itnplementaçã() de um sério projeto de

democratização da escola, que
incluiu a implantaçãode novo
processo de escolha de direto-
res, com prova escrita e de
ítulos, seguida de eleições pela

comunidade, a Secretaria de
Estado da Educação descen-
tralizou recursos e competên-
cias para cada uma das 6.228
unidades da rede estadual de
ensino. O que permitiu avan-
çar numa políticade reciclagem
do pessoal e abrir o caminho
para projetos de grande porte,
como o de implementação de
Uni 	de melhoria da
qualidade no ensino básico,

com recursos do Banco Mundial.
Fora o que se fez na Educação,

com criatividade e vontade política, a
reestruturação no resto da administra-
ção foi a possível, segundo Anastasia.
Ele afirma que o próximo governo esta-
rá recebendo unia máquina até azeitada
em alguns setores, como o de Planeja-
mento, e com quase todos os órgãos
organizados institucional mente. Como
ele, o consultor da Gerência Geral de
Consultoria e Pesquisa da Assembléia
Legislativa, Sabino Fleury, que traba-
lhou em muitos dos projetos de reorga-
nização do Executivo, acredita que fo-
ram dados passos inéditos no sentido de
urna descentralização administrativa e
de unia nova estruturação para o qua-
dro de servidores. acoplados a um pro-
grama de profissionalização.

Com esses mecanismos, a cur-
to prazo caberá ao novo governo dar
seguimento à recomposição salarial,
via melhoria da receita. A previsão era
deque, atéo final de 94, todos os cargos
estivessem com seus salários pelo me-
nos equilibrados, embora baixos. É o
princípio da justiça salarial, que. entre
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outros instrumentos, pode ajudar are-
compor o nexo na administração de
Minas e criar as bases para um futuro
programa de modernização e até de
qualidade, nos moldes perseguidos pela
iniciativa privada.

Qualidade - Atin-
gir esses princípios, de modo
a implantar um programa de
qualidade em que todos se
sintam motivados, envoli-
dos. e prestem um serviço dc
alta eficiência ao público, é o
objetivo do Poder Legislati-
vo. Mais rápido que o Exe-
cutivo, até mesmo porque é
infinitamente menor e tem
maior espaço de manobra na
reformulação interna, atra-
vés de resoluções próprias, a
Assembléia saltou em pou-
cos anos de uni quadro de
vícios de toda ordem para
uma organização bem estruturada, com
um plano de carreira que estabeleceu o
critério de mérito para promoções, aca-
bou com o apadrinhamento na indica-
ção de chefias e montou unia Escola do
Legislativo para aperfeiçoar o seu pes-
soal. Ao mesmo tempo, conseguiu es-
paço para urna reforma administrativa
que enxugou sua estrutura de comando
e racionalizou seus sistemas de infor-
mação, corri ampla informatização. O
que, tudo somado, permitiu à Assem-
bléia investir com eficiência em progra-
mas de aproximação com a sociedade e
de educação para a cidadania, que lhe
valeram, em outubro, o prêmio nacio-
nal do Conselho de Relações Públicas
de São Paulo e do Paraná, como desta-
que na área de comunicação social, ao
lado de programas corno o Pacto de
Minas para a Educação, do governo do
Estado, e de empresas bem-sucedidas
no conceito popular. como o Unibanco
e a Fiat.

A secretária de Assistência e
Administração de Pessoal da Assem-

bléia. Fádua Handam de Mauos Bayào,
diz que. no Poder Legislativo, como em
nenhujii outro, as mudanças
conjunturais da sociedade tiveram im-
pactos imediatos na reorganização in-
terna. Poder que até o fim do regime
militarera quase decorativo, o Legisla-

Com um quadro infinitamente
menor e maior espaço de
manobra na reformulação

interna, a Assembléia saltou
de um quadro de vícios para

uma organização bem
estruturada

tivo viu suas dependências serem inva-
didas por variados setores populares,
com demandas de todo tipo, a partir da
implantação do governo civil, provo-
cando transformações de fora para den-
tro. A Assembléia. segundo ela, viu que
precisava se adaptar rápido para aten-
der a essa sociedade ansiosa, medir
seus níveis de necessidade e servir-lhe
um produto de qualidade, compatível
com suas novas exigências. Para isso,
tinha que reformular seu papel de mera
produtora de leis, elevando-o a uma
instância de formação da cidadania.
Surgiu a necessidade de urna estrutura
mais flexível para atender à grande
demanda de projetos, reduzir a centra-

lizaÇà() e abrir espaço para a
criatividade, estimular a pro-
fissionalização, reduzir a burocracia e
acelerar os processos de comunicação,
interna e externa, via métodos mais
modernos de trabalho.

Além de buscar a
melhoria da qualidade do seu
produto final -a produção de
leis—, a Assembléia começou
a investir em grandes proje-
tos de aproximação com a
sociedade. Foram implanta-
dos ciclos de debate, seminá-
rios le-gislativosefórunstéc-
nicos. dirigidos a públicos di-
ferenciados. destinados a dar
vazão, dentro do poder, às
múltiplas demandas. Parale-
lamente, criou mecanismos de
comunicação interna e exter-
na, como programas diários
de rádio e tv, e de instrumen-
tos de investigação dos pro-

blemas sociais nos locais em que eles
ocorrem. Até por força de dispositivos
da nova Constituição, foram instituí-
das as Audiências Públicas Regionais.
e as comissões parlamentares ganha-
rani poderes que lhes permitiram sair
de dentro da Casa e ira vários pontos do
Estado, ouvir prioridades, mediar con-
flitos e negociar soluções.

Na linha da educação para a
cidadania, vêm sendo produzidos
vídeos, livros, cadernos e outros atrati-
vos dirigidos a crianças, com informa-
ções sobre a tramitação das leis e a
história do Estado. Publicações são
produzidas para esclarecer diferentes
segmentos da sociedade sobre a carac-
terística de trarnitação de determinadas
leis, corno a do Orçamento, recente-
mente distribuída a jornalistas e entida-
des representativas. Outras discutem
assuntos palpitantes de repercussão
estadual e nacional, como esta Revista
do Legislativo, ou aprofundam temas
referentes à evolução e perspectivas do
Parlamento, como os C'aderiia.s' /a Es -
cola do Legislativo. Todos instrumen-

FÁDu,.x HAI)A1: As mudanças conjunturais tiveram impacto no
Legislativo como cm nenhum outro Poder
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tos que, segundo a jornalista Sílvia
Rubião Resende, secretária de Comu-
nicação Institucional, além de educar
para a cidadania, ajudam a melhorar a
qualidade das leis produzidas pela As-
sembléia de Minas, na medida em que
elas estão cada vez mais sintonizadas
com uma sociedade que está
sendo trazida, das mais di-
versas formas, para dentro
do poder. "Essa interlocução
com a sociedade é boa para
os dois lados", diz.

Embora tenha ain-
da muito o que percorrer
para implantar unia ordem
nova sem destruir totalmen-
te os alicerces da antiga e
precise avançar em meca-
nismos mais efetivos de
agilização e modernização
da atividade parlamentar
propriamente dita, aexperi-
ência da Assembléia vem
dando certo e oferecendo subsídios ao
Poder Judiciário, como admite o seu
diretorgeral, LuizCarlos Gonçalo Elói.
Ele teve que operar a engenharia com-
plicadíssima de absorver os 3,6 mil
funcionários das 274 comarcas, sendo
obrigado a fazer um concurso público
para 4 mil vagas - em que parte dos
absorvidos não passaram, mas tiveram
que permanecer estabilizados—e tomar
medidas prosaicas, como comprar 3
mil máquinas de escrever. Depois dis-
so, ele conseguiu implantar em 92 um
plano de carreira e só agora está poden-
do começar um programa de moderni-
zação. Já desenvolve um projeto de
avaliação de desempenho dos funcio-
nários, com base em acompanhamento
mensal, entrevista e avaliação do méri-
to, ao lado de ações de racionalização
da máquina administrativa.

Está com um anteprojeto para
a criação de sete secretarias destinadas
a gerir o pesado aparato que herdou
com a Constituição, ao mesmo tempo
em que amplia os espaços físicos para
o trabalho dos desembargadores e de

O Judiciário teve que operar
a engenharia complicada de
absorver 3,6 mil postos dos
cartórios das 274 comarcas,

tomando até medidas básicas,
como a compra de 3 mil
máquinas de escrever

Objetivo - Fora o tamanho e a
maior flexibilidade de sua estrutura e
de seu quadro de salários, a rapidez nas
mudanças do Legislativo pode ser
explicada pelo que um tarimbado ob-
servadorda anatomia do serviço públi-
coem Minas e no País chama de desco-
berta do seu objetivo. Funcionário de
carreira do quadro de fiscais do Estado,
presidente da Associação dos Servido-
res Públicos de Minas Gerais e um dos
fundadores da Coordenação Sindical
dos Trabalhadores Públicos, Antônio
Passos diz que o que arrasou o Estado
brasileiro, principalmente a partir do
regime militar, foi o desvio do que

seriam as suas verdadeiras prioridades.
O Estado brasileiro - e tam-

bém Minas Gerais -, segundo ele, foi
sempre um organismo prepotente, sus-
tentado pelas elites e dirigido para as
elites. Centrou sempre suas atividades

em grandes obras que favo-
recessem o capital e os gran-
des proprietários, sob a fa-
chada de estímulo ao de-
senvolvimento. A elite que
construiu esse Estado a seu
serviço, assegura, foi ames-
ma que começou a
des montá-lo e a desmorali-
ia-lo quando viu que não
poderia se prestar mais a
cus interesses. E o funcio-

nário público, que era im-
portante para essa elite na
primeira fase do crescimen-
to e das grandes obras, foi

sacrificado como marajá e preguiçoso
quando esse modelo faliu.

A idéia de mudança da Assem-
bléia entra aí, na medida em que ela
descobriu, antes dos outros poderes,
quais eram seus verdadeiros objetivos,
qual era a razão de seu negócio, como
pregam os mais modernos ideólogos
dos programas de qualidade da iniciati-
va privada. Ao sentir o público entrar
avassaladoramente por suas portas, ela
entendeu rápido que precisava mudar,
descobriu o seu negócio aprimorar a
qualidade das leis, atenderás demandas
desse público e ajudá-lo a se organizar
como cidadãos - e tratou de começar a
mudar. Executivo  Judiciário, poderes
mais fechados, onde o povo não penetra
com tanta facilidade, podem ter tido
mais dificuldades de sentir no âmago as
necessidades de mudança. De qualquer
forma, estavam tolhidos: um pelo
gigantismo, o outra pela situação nova
que lhe embaralhou,a estrutura num
curto espaço de tempo.
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seu apoio administrativo. Seu objetivo
é modernizar a estrutura, com quadro
reduzido e cada vez mais qualificado e
motivado, segundo diz. E o desafio é
oferecer perspectivas de crescimento
dentro do Judiciário, principalmente
com melhoria dos salários.
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um programa de modernização"


