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Contrário à política administrativa adotada pelo governo

federal, o governo Itamar Franco transitou entre o perfil

estatizante-conservador e o que propõe a democratização

do setor público, sem prejuízo da sua dimensão estatal.

Apesar das medidas implantadas sobre procedimentos

administrativos, de avanços pontuais e de uma política

de pessoal que tentou dar um tratamento digno ao servidor,

poucas ações concretas foram tomadas como propostas

alternativas às reformas implementadas pela União.

Roberto Sorbilli Filho
e Wladimir Rodrigues Dias
Consultores da Alemg

O mandato de Itamar Franco se iniciou com a polêmica

moratória da dívida pública, que ocupou a mídia e estabele-

ceu em Minas Gerais um centro de oposição ao governo

federal. Esse e outros incidentes de grande repercussão,

como o deslocamento das tropas da Polícia Militar para

Furnas e a invasão, por parte de membros do MST, da

fazenda do presidente Fernando Henrique Cardoso em

Buritis, indicam o contexto em que transcorreu grande par-

te do governo que se finda em dezembro de 2002. É impor-

tante ressaltar a existência de um razoável dissenso entre

as ações administrativas nos níveis federal e estadual, pois

não se pode analisar corretamente um período administra-

tivo sem que se leve em conta o seu contexto, especialmen-

te quando se vive em um modelo federativo com forte ten-

dência centralizadora, como é o brasileiro.

O governo Fernando Henrique Cardoso foi responsável,

nos tempos recentes, pela maioria das propostas de refor-

ma administrativa, tendo criado, exclusivamente para esse

fim, o Ministério da Administração e Reforma do Estado

(Mare). Sob a direção do então ministro Bresser Pereira, o

Mare logo tratou de editar o Plano Diretor da Reforma do

Estado1, documento que continha as grandes diretrizes e

os principais instrumentos que viriam a alterar o perfil admi-

nistrativo do Estado brasileiro. Nesse momento é que fo-

ram estabelecidas as bases do debate que se travaria, nos

últimos anos, acerca do modelo de administração pública

mais adequado à realidade político-institucional brasileira.

No plano constitucional, mudanças vieram com as Emen-

das Constitucionais nº 19 (reforma administrativa), de 4 de

junho de 1998, e nº 20 (reforma previdenciária), de 15 de

dezembro de 1998. Contemporaneamente, várias medi-

das de natureza infraconstitucional completariam o conjun-

to de transformações pretendidas pelo Mare. Grande par-

cela dessas alterações repercutiram nas esferas estaduais

de poder.

Diante desse quadro, como se comportou o governo

Itamar Franco? Este trabalho objetiva identificar as linhas

mestras que orientaram a política administrativa praticada

pelo Estado mineiro no último quadriênio, confrontando-as

com as diretrizes que informaram as propostas do Mare.

Incluem-se, na expressão �política administrativa�, temas como

privatização, reordenação e reaparelhamento de órgãos

1.Introdução
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2.Linhas gerais da reforma

administrativa federal

administrativos, revisão de atribuições e de mecanismos de contro-

le da máquina estatal, remuneração e aposentadoria de agentes

públicos.

É importante salientar que o modelo apresentado pelo Mare não

foi hegemônico. Observam-se, diante dele, três tipos básicos de postu-

ra. Uma que justificava e apoiava totalmente o modelo apresentado;

outra, de perfil estatizante-conservador, que optou pela negação da

reforma e pelo reforço do modelo burocrático; e uma terceira que

propunha fosse mitigada a tradição burocrática mediante a democra-

tização do setor público, sem prejuízo de uma vigorosa dimensão esta-

tal. Como se verá, Itamar parece ter transitado entre as duas últimas

posições.

Para facilitar a análise das medidas administrativas adotadas pelo

Estado mineiro, será necessário, preliminarmente, mostrar um rápido

panorama da fisionomia característica da reforma projetada e desen-

volvida pelo governo Fernando Henrique Cardoso.

Com o crescimento da máquina estatal, principalmente no decor-

rer do século XX, o modelo burocrático de administração pública co-

meçou a ser questionado. O Estado atuante, que atende a sociedade

nas áreas de educação, cultura, saúde, habitação, lazer, meio ambien-

te e relações de consumo, revelava dificuldades em responder a tan-

tos reclames sociais. A culpa recaiu sobre a estrutura burocrática. Era

preciso rever a organização e os procedimentos de controle da admi-

nistração para torná-la mais ágil e eficaz no atendimento aos interes-

ses públicos. As amarras da burocracia, dando predomínio aos con-

troles de meio, estariam emperrando o Estado na perseguição de

seus fins.

Por outro lado, esse Estado bojudo, volumoso, apresentava graves

problemas de ordem financeira. O endividamento público atingia níveis

alarmantes. Garantias criadas para os servidores públicos, tais como

estabilidade e aposentadoria integral, aliadas à crescente escassez de

recursos, estariam comprometendo o bom desempenho da máquina

administrativa. Esse quadro financeiro precário reforçava a crítica ao

modelo burocrático. A burocracia tornou-se responsável até mesmo

pela corrupção na medida em que, criando dificuldades, permitiria o

comércio de facilidades.
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2.1Maior eficiência
administrativa

Esse, portanto, é o panorama político-institucional que passou a ser

objeto de cogitação mais profunda na segunda metade do século XX,

vindo a atingir o País nos finais da década de 80. Daí surgirem, ao longo

da década de 90, as propostas de reforma, sob o pressuposto da

ineficiência do modelo burocrático e com a intenção declarada de,

acima de tudo, sanear as finanças do Estado brasileiro.

Com vistas a tornar a administração mais eficiente no cumprimen-

to de seus fins, foi proposta a adoção de instrumentos de controle de

resultado, com o simultâneo afrouxamento dos controles de meio.

Exemplo disso foi o contrato de gestão, com raízes no Direito francês,

reproduzido no parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição, com reda-

ção dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Buscava-se

ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira de órgãos e

entidades públicas, que, por sua vez, ficam adstritos a cumprir determi-

nadas metas de desempenho fixadas no contrato.

Ademais, editou-se a Lei federal nº 9.784, de 1999, relativa ao

processo administrativo na esfera da União. Fixaram-se regras com o

intuito de romper com o exacerbado formalismo que, em geral, prece-

de a ação administrativa. Com objetivo similar, introduziu-se, com a

Medida Provisória nº 2.026, de 2000 (recentemente convertida em

lei), a nova modalidade licitatória do pregão, caracterizada por ser

menos formal e mais célere.

Por outro lado, defendeu-se a intensificação de parcerias com a

iniciativa privada. Buscou-se fazer com que serviços públicos exclusivos

ou não exclusivos do Estado fossem prestados mais livremente, sem

sujeição às amarras que caracterizam o regime jurídico-administrati-

vo. É nesse contexto que a Lei nº 9.637, de 1998, por exemplo, inseriu,

na ordem jurídica federal, a figura das organizações sociais, originária

do Direito inglês.

Já a criação das agências reguladoras, de inspiração norte-ameri-

cana, tinha o propósito de reforçar a descentralização administrativa.

Conferiu-se a essas entidades maior autonomia por meio de fixação de

mandato para seus dirigentes e atribuição de competência regula-

mentar, tarefa que usualmente esteve sob a responsabilidade do che-

fe do Executivo. Além disso, as bitolas normativas que balizam a ação

regulamentar do dirigente da entidade tornaram-se mais abertas,
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2.2O problema fiscal

dando-lhes condição de intervir, com mais profundidade, na disciplina

de setores como o de telecomunicações e de energia elétrica2 . Verifi-

ca-se a revisão dos conceitos tradicionais de legalidade. Ao legislador

cabe apenas fixar as linhas gerais de conduta do administrador; a este

incumbe pormenorizar os comandos normativos de modo mais ágil,

dinâmico e, portanto, flexível.

Especificamente com relação ao servidor, nota-se a intenção de se

aprimorar o corpo administrativo dos organismos públicos, com o au-

mento do prazo de estágio probatório, a exigência de avaliação de

desempenho para aquisição de estabilidade e a possibilidade de de-

missão do servidor por insuficiência de desempenho, por exemplo. Em

todas essas medidas, havia uma intenção comum. Pela ótica de

flexibilização dos rigores burocráticos, pretendeu-se adotar uma

metodologia de trabalho próxima àquela praticada pela iniciativa priva-

da, exemplo de eficiência, segundo os mentores da reforma. Essa seria

a Administração Pública Gerencial.

Para resolver o problema fiscal, implementa-se ampla desesta-

tização, especialmente na esfera federal. Ações de empresas estatais

são leiloadas, atividades antes sob responsabilidade pública são

transferidas a particulares, serviços públicos são, cada vez mais, dele-

gados ao setor privado. A intensificação de parcerias com a iniciativa

privada e o enfraquecimento da atuação direta do Estado nos domínios

econômico e social, além de gerar eficiência administrativa, também

atenderia ao propósito de ajuste fiscal, na medida em que o Estado se

desoneraria dos custos de uma série de serviços.

As Emendas nºs 19 e 20, de 1998, trouxeram um conjunto de

normas voltadas à promoção de economia para o erário, tais como

fixação de teto para remuneração e subsídios dos agentes públicos,

restrições à acumulação de vantagens, disponibilidade remunerada

proporcional ao tempo de serviço, prazos mais longos para aposen-

tadoria e a possibilidade, com a quebra do regime jurídico único, da

ampla adoção do regime celetista, seguramente com vistas a reduzir

o número de servidores que chegam à inatividade com proventos

integrais.

Já em 2001, teve-se a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal,

baseada no modelo neozelandês, impondo rígidos controles no mane-
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2.3Síntese

3.A administração pública

em Minas Gerais

jo dos recursos públicos. A partir dela, só se poderá gastar o que se

tem. Em alguns casos, até mesmo o que se tem não poderá ser gasto.

A importância do planejamento, do controle e da racionalização na

realização de despesas públicas ganhou dimensão jamais vista no País.

A administração pública, principalmente no âmbito federal, voltou-se

intensamente para a contenção de gastos.

As linhas mestras da reforma administrativa brasileira consistiram,

portanto, na promoção de forte ajuste fiscal, bem como na redução e

flexibilização da estrutura administrativa. Em termos práticos, as medi-

das que mais surtiram efeito, pelo menos no âmbito federal, foram as

duas primeiras. Visualizam-se, com mais nitidez, privatizações, conces-

sões de serviços públicos, enxugamento da máquina administrativa, con-

tenção de gastos com servidores, ajuste fiscal, superávit primário, etc.

Talvez por ser ainda recente, o fato é que ainda não se viram gran-

des transformações com relação à implantação da administração

gerencial e flexível alardeada pelo plano de reforma administrativa do já

extinto Mare. Fica patente, por outro lado, uma certa descrença do

governo federal para com setores do aparato burocrático. A redução

dessa estrutura traria ganhos não só de ordem financeira, mas tam-

bém em termos de eficiência administrativa, à medida que a iniciativa

privada assumisse suas respectivas atribuições.

Itamar Franco, quando assumiu o governo, em janeiro de 1999,

recebeu um Estado que vinha sendo administrado sob a ótica da refor-

ma administrativa do Mare. No período de 1995 a 1998, diversas

providências foram tomadas pelo governo estadual com o objetivo de

estabelecer no Estado o modelo administrativo preconizado pelas re-

formas do governo Fernando Henrique. Medidas como privatizações,

terceirizações e redução de despesas com pessoal foram introduzidas.

Isso aconteceu em um contexto econômico de estabilização monetá-

ria, crescente recessão e conseqüente perda de receita e aumento

da dívida pública. Teve-se a diminuição do setor público, ocasionada

pela visão administrativa que preponderava e pela conjuntura político-

econômica delineada. Itamar herdou o governo nessas condições.

A partir de então, Minas mudou a orientação de sua política admi-

nistrativa, principalmente na condução do ajuste fiscal. Isso é clara-
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3.1Ajuste fiscal e

desestatização

mente perceptível tanto no discurso assumido pelo governador quan-

to em diversos documentos produzidos por sua equipe, como a pro-

posta de Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado3 .

Não obstante, por imposição jurídica inarredável, editou-se a Emen-

da à Constituição nº 49, de 13 de junho de 2001, adaptando a Cons-

tituição mineira à redação das citadas Emendas Constitucionais fede-

rais nºs 19 e 20, de 1998. Os comandos normativos que tinham aplica-

ção imediata, como a proibição de incidência de vantagens sobre van-

tagens, qualquer que fosse a sua natureza, foram observados. Medi-

das dependentes de integração legislativa foram desconsideradas. É o

caso do contrato de gestão, que praticamente ficou sem aplicabilidade

no âmbito do Executivo mineiro.

As diferenças em relação ao governo federal foram notáveis. O

governo do último quadriênio acreditava num Estado forte, atuante,

que pudesse intervir, de modo mais direto, na condução do desenvol-

vimento econômico e social. Para tanto, seria preciso valorizar o servi-

dor público e efetuar um profundo e detalhado planejamento das

ações de governo, que deveriam ser descentralizadas e acompanha-

das de perto pela sociedade civil, tanto na sua formulação quanto na

sua execução.

O déficit financeiro do Estado não foi enfrentado por meio de uma

reforma administrativa que incorporasse os princípios e as propostas

presentes na reforma do Mare. Deu-se pouca ênfase à privatizações,

à criação de organizações sociais ou à intensificação do uso de conces-

sões e permissões de serviço público. Afora casos isolados, como os

da Turminas4, da Arsemg5  e do Deop6 , a extinção de entidades da

administração indireta praticamente não ocorreu e foi até dificultada.

A Emenda à Constituição nº 50, de 29 de outubro de 2001, é

emblemática. Ela faz com que a criação, extinção e cisão de sociedades

de economia mista e empresas públicas dependa de lei autorizativa.

Ademais, passa a ser de três quintos dos membros da Assembléia

Legislativa o quórum para a aprovação de lei que autorize qualquer

modificação estrutural ou alienação de ações dessas entidades. No

caso de haver autorização, em se tratando de estatal que seja conces-

sionária ou permissionária de serviço público, ainda será necessário

que a lei autorizativa condicione a venda da empresa à fixação de me-
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tas de qualidade de serviço e de atendimento aos objetivos sociais

que inspiraram a sua criação. E, além de tudo, se a estatal cuidar da

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou de sanea-

mento básico, sua privatização deverá ser precedida de referendo

popular.

Assim, vê-se que empresas como a Cemig e a Copasa passaram

a merecer significativo reforço político-administrativo na gestão de

Itamar, assumindo posição estratégica no desenvolvimento

socioeconômico estadual. A construção da Usina Hidrelétrica de

Irapé7 deu mostras disso. Importante lembrar ainda que, depois de

conturbada celeuma jurídica, Itamar recuperou em juízo o controle

acionário da Cemig.

A descrença que o governo federal parecia ter com relação às

estruturas burocráticas era inversamente proporcional à confiança

que o governo Itamar apresentava em relação aos organismos pú-

blicos. Não que isso signifique desconfiança quanto à capacidade

técnica ou à idoneidade da iniciativa privada para ser parceira do

Estado. Mas tem-se a impressão de que o governador mineiro se

preocupava com a tensão que sempre existiu entre interesse público

e interesse privado. É o que pode ocorrer quando a iniciativa privada,

com seus legítimos propósitos lucrativos, assume a prestação de

serviços públicos, que devem ser oferecidos a preços módicos para

que todos tenham acesso. Uma estatal, no limite, pode funcionar no

vermelho. Não se esperam lucros de uma empresa pública.

Outras fórmulas adotadas pelo Mare para viabilizar a participa-

ção da iniciativa privada na execução de atividades públicas, com vis-

tas a reduzir os níveis de investimento estatal, não mereceram muita

atenção do governo de Minas. É o caso das Organizações Sociais

(OS)8. Por meio delas, o governo federal qualifica entidades privadas

sem fins lucrativos e repassa-lhes mão-de-obra, recursos financeiros

e bens públicos, de modo a fomentar a prestação de serviços que,

embora não exclusivos do Estado, sempre estiveram em suas mãos,

a exemplo da saúde e educação. Aqui se nota a deliberada intenção

do Mare em reduzir o tamanho do Estado, orientação um tanto diver-

sa da visão do governador mineiro.

Conforme o pensamento de Itamar, se o endividamento público é

um problema, não se vai resolvê-lo pelo desmantelamento da admi-
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3.2A questão previdenciária

nistração estadual. É preciso racionalizar o manejo dos escassos re-

cursos, sobretudo pelo eficiente planejamento das ações públicas. Por

isso, a valorização dos servidores e dos órgãos da administração esta-

dual, com destaque para a Secretaria Estadual de Planejamento

(Seplan), aliada à intensa participação popular, apareceram como es-

tratégia e prioridade no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado

elaborado pela equipe do governador. Não há ajuste fiscal que justifi-

que a minimização do Estado.

Verdadeiro gargalo, em termos financeiros, é a questão

previdenciária. Além de se adaptar à nova normatividade constitucio-

nal (Emenda nº 20, de 1998), o Estado tratou de constituir regras

próprias e tomou importantes medidas administrativas. Foi dada nova

orientação à previdência do servidor9 . Reconheceu-se a dívida do Esta-

do para com seus institutos previdenciários, promovendo seu

parcelamento10 . Além disso, o Estado voltou a repassar, de forma

sistemática, as quotas sob sua responsabilidade11 . Houve ainda a

ampliação da presença do segurado na gestão dos institutos12 .

Na seqüência, o governo, a partir do trabalho realizado por comis-

são criada pelo Decreto nº 40.286, de 1999, encaminhou à Assem-

bléia projeto que se converteu na Lei Complementar nº 64, de 2001,

reestruturando o sistema previdenciário estadual. Essa reforma aten-

deu aos princípios introduzidos, em matéria previdenciária, pela Emen-

da Constitucional nº 20, de 1998, mormente os da contributividade e

do equilíbrio financeiro-atuarial. Criou-se, no âmbito do regime próprio

de previdência, um sistema bipartite, no qual os servidores efetivos que

ingressaram na administração pública estadual até 31 de dezembro

de 2001 ficavam no sistema Conta Financeira Previdenciária (Confip),

gerenciado pela Secretaria da Fazenda, e os admitidos após aquela

data, no Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais (Funpemg),

administrado pelo Ipsemg. Os servidores não detentores de cargo

efetivo foram submetidos ao Regime Geral de Previdência, porém sob

administração do Estado13 .

Com a reforma, instituiu-se definitivamente o custeio da aposen-

tadoria pelos servidores. Houve, ainda, a separação dos sistemas

de previdência e saúde do Ipsemg. Mesmo não produzindo um im-

pacto imediato, a reforma previdenciária estadual é um fator impor-
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3.3Mudanças na

organização

administrativa

tante no ajuste fiscal mineiro, pois o crescente peso da folha de

inativos na despesa pública, sem uma correspondente fonte de

custeio atuarialmente sólida, levaria o Estado, no futuro próximo, à

insolvência.

No plano da organização administrativa, observam-se mudanças

pontuais, de viés contingente, relativas à extinção de um ou outro

órgão, à criação de alguma nova pasta, à redução de alguns cargos

em comissão.

Em meados de 1999, o governador Itamar encaminhou projeto

de lei com vistas a realizar pequenos ajustes na estrutura da adminis-

tração estadual. Esse projeto, depois convertido na Lei nº 13.341, de

1999, tratou de organizar a Governadoria e a Secretaria de Estado

da Casa Civil e Comunicação Social, além de criar a Secretaria de

Estado do Turismo. Visou-se ainda à extinção da Turminas e da

Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, entre outras provi-

dências.

Posteriormente, o governador trabalhou na edição da Lei

nº 13.869, de 2001. Um pouco mais abrangente que a anterior,

essa lei separou Casa Civil e Comunicação Social, criou a Secretaria

de Estado de Governo e de Assuntos Municipais e cuidou, com mais

profundidade, da estrutura organizacional e das atribuições da Se-

cretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. Fica deli-

neado o Sistema Estadual de Planejamento, constituído por

subsistemas encarregados dos diversos setores em que a atividade

de planejamento penetra.

Itamar demonstrou claramente a intenção de reforçar a estrutu-

ra política da sua administração. Ao lado disso, nota-se o desejo de

concretizar uma das idéias centrais de sua política de governo, a

ênfase no planejamento.

Não se percebe, todavia, um conjunto de ações sistematicamen-

te coordenadas para uma reforma substancial da estrutura orgâni-

ca do Estado. Faltou uma alteração no perfil da administração esta-

dual. Ainda que não se tenha caminhado para a implantação da

administração gerencial, o fato é que mudanças eram necessárias,

se não para democratizar a estrutura burocrática, ao menos para

minimizar os problemas fiscais.14
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3.3.1Aspectos setoriais da

organização

administrativa

O governo Itamar Franco demarcou sua política administrativa

mediante o reforço a segmentos estratégicos do setor público. Nesse

contexto, assumiram destaque a valorização do servidor e a ênfase no

aprimoramento de serviços essenciais, especialmente segurança pú-

blica e educação. Mesmo com um orçamento apertado, a gestão Itamar

apresentou alguns resultados relevantes em determinados setores.

Note-se, contudo, que a incapacidade de atingir outras áreas, especi-

almente aquelas em que o poder público deve se concentrar mais no

fomento à iniciativa privada,15 é reveladora da escassez de recursos .

Naturalmente, essa análise deve ser conjugada com a hipótese de

insucesso na implantação de um planejamento mais consistente, que, a

bem da verdade, não deve ser creditado às intenções do governador.

No setor planejamento, aliás, despontou uma das principais promessas

do governo,o orçamento participativo, abortado em seu nascedouro.

� Defesa social

No âmbito da segurança pública, o governo atual herdou um cam-

po complexo, ainda sob os efeitos do movimento dos praças, em 1997.

Trata-se de um setor estratégico, uma vez que cuida da segurança da

sociedade, tendo servidores presentes em todas as localidades do

Estado, dispostos em um quadro que é o segundo maior da adminis-

tração. Itamar Franco, cumprindo promessa de campanha, avalizou a

reintegração dos praças excluídos em virtude da participação no cita-

do movimento. Foi concedido, ainda, mediante leis delegadas16 , signifi-

cativo aumento salarial para policiais. Os militares estaduais têm hoje

um piso de R$ 1 mil.

Houve também o desmembramento da PMMG, que deixa de ab-

sorver o Corpo de Bombeiros17 . Na seqüência, foram implementadas

modificações na organização e no quadro de pessoal das duas institui-

ções militares. Importante foi a aprovação do Código de Ética dos Mili-

tares18 � abolindo o malfadado Regulamento Disciplinar da Polícia Mi-

litar (RDPM), vigente desde tempos ditatoriais �, além do encaminha-

mento ao Legislativo do projeto de lei complementar que contém o

novo estatuto da categoria19 .

Trabalhou-se o problema da integração dos órgãos componen-

tes do Sistema Estadual de Segurança Pública, que, tradicionalmen-

te, operavam isolados, cada qual segundo suas próprias definições

político-administrativas. Com o Decreto nº 41.429, de 2000, Itamar
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Franco encaminhou concretamente essa idéia, que deverá ser aper-

feiçoada com a aprovação da PEC nº 87, de 2002, em tramitação na

Assembléia.

Acrescente-se, finalmente, o esforço realizado pelo governo no sen-

tido da implementação de uma política penitenciária mais contunden-

te. Apesar de conviver com constantes episódios de fugas e rebeliões

e com o crescimento do crime organizado nos presídios, houve um

incremento na construção de unidades prisionais, com significativo

aumento na oferta de vagas, além da adoção de programas de mo-

dernização administrativa20 e tratamento do preso21. Os maiores pro-

blemas, do ponto de vista administrativo, residem na ausência de uma

política de pessoal adequada, com a incidência de grande número de

servidores não estáveis, bem como nos critérios de indicação dos dire-

tores de presídios e na permanência de grande número de presos

cumprindo pena em estabelecimentos pertencentes à Secretaria da

Segurança Pública22 .

� Desenvolvimento agrário

Outro tópico sensível na pauta da administração Itamar Franco foi a

dinâmica conferida às ações relativas ao desenvolvimento agrário. Foi

criado o Instituto da Terra (Iter)23 , tendo em vista a adoção de uma

política agrária indutora do desenvolvimento econômico e social, inclu-

sive com o uso de terras devolutas para tal finalidade.

Embora o ritmo das ações nesse setor tenha sido relativamente

lento, pôde-se observar, em Minas Gerais, uma relação positiva entre

trabalhadores rurais e governo, evidenciada pela ausência de conflitos

violentos no campo. Insere-se aí a instituição do Conselho Estadual de

Segurança Alimentar (Consea), destinado ao combate à fome e a uma

intervenção efetiva na política de abastecimento.24

� Desenvolvimento regional

Uma medida de racionalização administrativa foi tomada no âmbito

das entidades ligadas ao desenvolvimento regional. Foram extintas a

Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas (Sudenor) e

a Companhia de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha (Codevale)

e criado o Instituto de Desenvolvimento da Área Mineira da Sudene25

(Idene).

Parece que a idéia é concentrar recursos em um único órgão, que

deverá funcionar de maneira mais ágil e eficiente na busca de soluções
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3.4Procedimentos

administrativos

para o desenvolvimento das regiões mais pobres do Estado. No entan-

to, não se percebe aqui a concretização de providências mais

abrangentes e sistemáticas visando à desconcentração e à

descentralização da gestão administrativa estadual.

� Outras iniciativas

Outras medidas importantes merecem ser destacadas, como a

organização da Auditoria-Geral do Estado26 , a organização da

Defensoria Pública27 e a unificação das Procuradorias estaduais28 . A

extinção da Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsemg)29  foi,

por seu turno, coerente com a feição administrativa almejada pelo

governador.

Aponte-se, ainda, a introdução, na agenda político-administrativa

mineira, de algumas propostas polêmicas, como a criação do Instituto

Mineiro do Café30 e do Escritório de Representação no Exterior31, além

de uma Assessoria para Assuntos Internacionais32 . Muito embora

essas iniciativas não tenham prosperado em Minas Gerais, sua intro-

dução na pauta política demonstra o desejo de ampliar o raio de atua-

ção do Estado. Essas propostas não apenas reforçam o sentido dado

pelo governo ao perfil desejado para o setor público, como também

delineiam, em defesa do pacto federativo, uma resposta às medidas

centralizadoras ocorridas nos oito anos do governo Fernando Henrique

Cardoso.

Com relação aos procedimentos administrativos, houve, no gover-

no Itamar Franco, algumas iniciativas importantes. A previsão, em lei

estadual, do pregão não deixa de demonstrar a adoção de parte dos

postulados da reforma federal. Embora não tenha sido de iniciativa do

governador, o projeto de lei referente ao pregão contou com a sua

adesão.

Por outro lado, editou-se a Lei nº 14.184, de 2002, tratando do

processo administrativo no âmbito da administração estadual. O objeti-

vo central da lei foi a racionalização dos procedimentos decisórios. É

notável, em seu texto, a influência da legislação federal sobre processo

administrativo (Lei nº 9.784, de 1999) e o influxo das diretrizes da

reforma do Mare em sua concepção. Ainda que de modo implícito,

tem-se a adoção de um princípio de formalismo moderado, passível de

ser inferido, por exemplo, da leitura dos artigos 2º (princípio da finalida-
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3.5A política do servidor

público

de); 3º; 5º, inciso VI; 15; 17; 28, parágrafo único; e 69. Além disso,

ressalta-se a previsão do amplo acesso dos cidadãos à administração,

da motivação das decisões, de prazos razoáveis para finalização do

procedimento. O documento é bem elaborado e incorpora parcela da

filosofia reformista, na medida em que os meios pelos quais a adminis-

tração visa atingir seus fins são estabelecidos de forma racional e,

sobretudo, moderada e maleável.

Ainda no campo da racionalização procedimental, vale destacar

alguns atos normativos do próprio governador Itamar Franco, tais como:

Decreto nº 42.419, de 2002, que estabelece procedimentos e prazos

para solicitação de alterações orçamentárias; Decreto nº 43.053, de

2002, que regula a aquisição, a incorporação, a armazenagem, a mo-

vimentação, o reaproveitamento e a alienação de materiais no âmbito

das administrações direta, autárquica e fundacional; e Decreto nº

41.768, de 2001, que regula a prestação de informações pelos ór-

gãos administrativos para a defesa do Estado de Minas Gerais em juízo.

Nesses exemplos, observa-se a preocupação do governo mineiro em

organizar a �casa� e melhorar o processo comunicativo entre seus

órgãos e entidades.

Podem ser constatadas algumas providências de caráter rotineiro

voltadas para o aprimoramento da qualidade do corpo administrativo,

a exemplo da oferta de cursos e programas de reciclagem do servidor.

Mas, em relação à orientação federal, o traço distintivo � e, de certo

modo, contrário � foi provavelmente o fato de o governo mineiro ter

concentrado esforços na formulação de uma política remuneratória

mais vantajosa para os servidores públicos.

Tiveram especial atenção no governo Itamar o piso de remunera-

ção, que foi fixado em R$ 400, e as categorias de servidores da educa-

ção e da segurança pública. Boa parte dos projetos de lei encaminha-

dos e aprovados pelo governador tratavam da revisão de vencimentos

e vantagens.

Como a valorização do servidor público era estratégia e prioridade

no seu governo, Itamar Franco não deu grande ênfase na adoção de

medidas de redução das despesas com pessoal. O Estado de Minas

Gerais  sempre esteve fora dos limites impostos pela Lei de Responsa-

bilidade Fiscal (LRF). O governo Itamar lutou para equilibrar as contas
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4Conclusão

públicas melhorando a arrecadação e fazendo crescer a receita cor-

rente líquida.

Essa filosofia de governo produziu alguns impasses, com os quais

se defrontará a próxima administração. A valorização do servidor ten-

de a melhorar a qualidade dos serviços públicos, embora amplie os

níveis de endividamento público. Por outro lado, a não-observância dos

limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), resultado dos gastos

com pessoal, traz sanções institucionais � de duvidosa

constitucionalidade, é bom que se diga � que podem reduzir ainda

mais os recursos estaduais.

Contar com a melhora da arrecadação como forma de combater a

saúde financeira do Estado de Minas Gerais seria uma boa solução se

não fosse a recessão econômica em que o País mergulhou com o

Plano Real. Mesmo que se modernizem os mecanismos de combate à

sonegação fiscal, isso não bastaria para que a receita aumentasse em

níveis adequados. O efeito concreto desses impasses acaba sendo a

crescente incapacidade de o Estado realizar despesas de investimento

e custeio, além, é claro, dos riscos de comprometimento da folha de

pessoal.

Com relação ao conceito de administração gerencial e flexível, não

houve, na gestão do governador Itamar Franco, a elaboração de uma

alternativa real para as propostas de reforma apresentadas e realiza-

das pelo governo federal. A oposição consistiu em resistir ao novo

modelo. Poucas ações concretas foram tomadas com vistas a mudar,

de maneira ampla e contundente, a fisionomia da administração públi-

ca estadual.

Sobressaem, contudo, inovações relacionadas com os procedimen-

tos administrativos: uma política de pessoal que, mesmo não inovando,

tentou conferir tratamento digno ao servidor, além de relevantes inter-

venções pontuais em setores específicos, especialmente segurança

pública, educação e planejamento.

No campo do ajuste financeiro, parece difícil imaginar grandes trans-

formações no governo Itamar. Valorizar o servidor era prioridade na

sua gestão, o que implicou a revisão de vencimentos e vantagens.

Quanto às privatizações, depois do governo Azeredo, não havia muito

o que privatizar e, ainda que houvesse, isso provavelmente ficaria fora
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de cogitação, dada a filosofia que imanta a  política administrativa de

Itamar.

Optou-se pelo aumento de receita, o que, sobretudo por razões

conjunturais, não aconteceu nos níveis desejados. A situação financei-

ra continua crítica e será, com certeza, o grande desafio a ser enfren-

tado pelo próximo governo. Um enxugamento da máquina administra-

tiva que vá além da mera racionalização organizacional parece ser o

caminho que se apresenta.

Espera-se, no entanto, que, no afã de reduzir os déficits fiscais, o

novo governo não descuide da administração pública, reconhecendo a

sua importância como instrumento redutor dos desequilíbrios sociais e

indutor do desenvolvimento econômico. Esse mérito, aliás, não se pode

negar ao governador Itamar Franco.

Notas

1 Ver em http://www.planejamento.gov.br.

2 As primeiras leis que trataram do tema foram a de nº 9.427, de

1996, que criou a Aneel (energia elétrica), e a de nº 9.472, de

1997, que criou a Anatel (telecomunicações). Por meio da Lei nº

9.883, de 1999, instituiu-se a Abin (inteligência); a Lei nº 9.961, de

2000, criou a ANS (saúde) e a Lei nº 9.984, de 2000, a ANA (águas).

3 Grande parte das informações coletadas foram extraídas do site da

Secretaria Estadual de Planejamento (Seplan), www.seplan.mg.gov. br.

4 Lei nº 13.357, de 1999.

5 Lei nº 13.869, de 2001.

6 Projeto de Lei nº 1.935, de 2002, em tramitação. No momento em

que este artigo foi escrito, o projeto se encontrava na Comissão de

Constituição e Justiça, em 1º turno.

7 Ver Leis nº 13.268, de 1999, e nº 13.954, de 2001.

8 A esse respeito, ver os Projetos de Lei nº 1.570, de 1997, e nº 92,

de 1999, tratando das Organizações Sociais, retirado de tramitação

pelo autor. Ver ainda o Projeto de Lei nº 1.449, de 2001, que trata

das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips),

pronto para ser votado em Plenário, em 1º turno, na data da conclu-

são deste trabalho.
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9 O regime previdenciário dos servidores estaduais funcionava medi-

ante o pagamento de aposentadoria pelo tesouro estadual e o

pagamento de pensões pelo Ipsemg, no caso dos servidores civis,

e IPSM , no caso dos militares, além de algumas pequenas catego-

rias custeadas pelo tesouro estadual.

10 Ver relatório das CPIs do Ipsemg e do IPSM, realizadas na Assem-

bléia Legislativa.

11 Lei nº 13.404, de1999.

12 Leis nºs 13.414, de 1999, e 13.758, de 2000.

13 Sustentado por decisão judicial proferida na Justiça Federal. Atual-

mente em grau de recurso no TRF1.

14 É o caso do modelo recentemente adotado pelo Município de Belo

Horizonte. Durante 2001, a Prefeitura da Capital mineira

reestruturou sua organização administrativa com base nas seguin-

tes diretrizes: modelo organizacional móvel, que permite rápidos

ajustes; centralização do processo de planejamento e da tomada

de decisões de maior envergadura, pela criação de secretarias de

coordenação das secretarias temáticas; desconcentração das eta-

pas de execução, principalmente com reforço estrutural das admi-

nistrações regionais; ampliação da participação popular, pela cria-

ção dos conselhos regionais de participação popular. Trata-se de

reforma administrativa que não se baseou na extinção de órgãos e

entidades, mas que gerou, de forma responsável, maior flexibilida-

de administrativa. Ademais, propiciaram-se condições adequadas

para que o município promovesse intervenções urbanas mais uni-

formes e democráticas. Do ponto de vista financeiro, a centraliza-

ção do processo decisório tende a contribuir para que se evite o

desperdício de recursos. A reforma foi instituída pela Lei municipal

nº 8.146, de dezembro de 2000, alterada posteriormente pela Lei

municipal nº 8.288, de dezembro de 2001.

15 Casos da agricultura, indústria e comércio, turismo, cultura, esportes,

que mesmo dispondo de estruturas institucionais para lhes atender,

não conseguiram desenvolver políticas públicas mais consistentes.

16 Lei Delegada nº 43, de 1999, para os militares, e Leis Delegadas

nºs 42, 45 e 47, de 1999, para os civis.
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17 Emenda Constitucional nº 39, de 1999.

18 Lei nº 14.310, de 2002.

19 Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2001.

20 Ver implantação do Infopen.

21 Ver Programa PERSpectiva.

22 As Leis nº 12.985, de 1998, e nº 13.720, de 2000, prevêem a

transferência de todos os presos para a Secretaria da Justiça,

com a proibição da construção de unidades carcerárias pela Se-

cretaria de Segurança Pública (SSP). O governo Itamar Franco,

contudo, investiu na construção de novos estabelecimentos

prisionais na SSP, sendo que, para 2003, estão previstas 20 novas

cadeias públicas e uma colônia agrícola.

23 Inicialmente, foi criado o Grupo Especial de Acesso à Terra (Geat)

pelo Decreto nº 40.283, de 1999, que preparou o caminho para a

implantação do Iter como superintendência, por meio da Lei

nº 13.468, de 2000, e, depois, como autarquia, pela Lei nº 14.084,

de 2001.

24 Trata-se de órgão criado pelo Decreto nº 41.780, de 2001, que

atualmente está sendo organizado pelo Projeto de Lei nº 2.438,

de 2002, em tramitação na Alemg, aguardando parecer em co-

missão, em 1º turno, até a conclusão deste trabalho.

25 Lei nº 14.171, de 2002.

26 Lei nº 13.466, de 2000.

27 Projeto de Lei nº 50, de 2002, em tramitação na Alemg, pronto

para ser votado em Plenário, em 2º turno, até a conclusão deste

trabalho.

28 Proposta de Emenda à Constituição nº 80, de 2002. Ver também

a Proposta de Emenda à Constituição nº 49, de 2001.

29 Lei nº 13.869, de 2001.

30 Projeto de Lei nº 193, de 1999.

31 Projeto de Lei nº 785, de 2000.

32 Lei nº 13.216, de 1999.


