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Pesquisa Salarial 2011 
está em fase fi nal
Site com a pesquisa terá seis tipos de relatórios, inclusive 
com remuneração média de cargos públicos de 21 estados

No 84º Fórum Nacional de Secretários de Es-
tado da Administração, promovido pelo Consad 
entre os dias 17 e 18 de novembro, a coordenado-
ra-executiva do Programa de Apoio ao Desenvol-
vimento da Gestão para Resultados nos Estados 
e Distrito Federal (Prodev), Isabella Virgínia Freire 
Biondini, apresentou a versão preliminar do site e 
dos dados sobre a Pesquisa Salarial 2011.

Segundo a coordenadora o sistema está em 
fase fi nal de validação, que conta com a partici-
pação de 21 das 27 unidades da federação. “Es-
tamos apresentando o resultado preliminar. Ao 
todo, 23 estados se manifestaram, dois fi caram 
de fora e Rio Grande do Norte está sendo vali-
dado. Até o fi m de 2012 fi nalizamos a etapa de 
alimentação do sistema (site)”, disse Biondini.

O site apresenta seis tipos de relatórios, den-
tre eles, os valores de remuneração total, com 
média por estado e cargo. Para o presidente do 
Consad, Sérgio Ruy, a realização deste trabalho é 
importante para trazer indicadores de qualidade 
operacional que poderão ser usados em áreas 

como saúde e segurança.
Pesquisa 2012
A diretora do Centro de Estudos de Políticas 

Públicas da Fundação João Pinheiro, Juliana Ro-
drigues de Paula Chiari, falou sobre o andamen-
to para seleção da empresa de consultoria que 
desenvolverá os trabalhos em conjunto com a 
Fundação para o Prodev. A previsão para contra-
tação é até janeiro, com início dos trabalhos no 
mês seguinte. O trabalho terá duração de sete 
meses. O Projeto Prodev irá estruturar um siste-
ma de indicadores de gestão e de desempenho 
de setores públicos para serem usado pelos go-
vernos estaduais em áreas como saúde, educa-
ção e segurança pública.

“É uma satisfação realizar esse projeto e no 
início de 2012 teremos muito trabalho pela fren-
te”, afi rmou Chiari. Segundo a diretora da FJP ain-
da será feito um cronograma de trabalho junto 
com o Consad, que prevê a organização do Ban-
co de Experiências do Conselho e eventos para 
troca de experiências.
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Um panorama sobre a organização do V 
Congresso Consad, que será realizado entre 
os dias 4 e 6 de junho, em Brasília, foi apre-
sentado durante o Fórum de Florianópolis 
pela consultora Evelyn Levy.

Para as duas mesas de debates, os te-
mas escolhidos foram combate à corrupção: 
iniciativas e resultados esperados, e gestão, 
controle e grandes eventos esportivos. Para 
este último, o Consad vai convidar o prefeito 
do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, além de es-
pecialistas no assunto da África do Sul, país 
sede da última Copa, e de Londres ou Bar-
celona, cidades que já sediaram Olimpíadas.  

Os temas prioritários definidos para 

apresentações de papers e painéis são: o 
controle da sociedade civil sobre a melhoria 
da gestão pública; gestão regionalizada; a 
organização do centro do governo: plane-
jamento/gestão/orçamento/contabilidade 
e finanças; gestão por resultados no Brasil: 
avanços e obstáculos; cartão único do cida-
dão e prestação de serviços on-line; gover-
no aberto: disponibilização de informação 
amigável e desagregada para os cidadãos; 
informação e participação da sociedade. 
A elaboração de propostas de trabalhos já 
está sendo convocada pela organização do 
evento e pode ser encaminhada até o dia 27 
de fevereiro de 2012.

O desenvolvimento da gestão públi-
ca brasileira sempre foi o foco do Consad 
em todos os seus fóruns de discussões. 
Para isso, o Conselho vem investindo em 
projetos e pesquisas que dão suporte 
para os estados caminharem para uma 
administração pública eficiente, voltada 
para o resultado e para o bom atendi-
mento ao cidadão. 

Já em fase final, a pesquisa salarial 
que compara a remuneração de servido-
res públicos estaduais, desenvolvida em 
parceria com a Fundação João Pinheiro, 
vai trazer indicadores que irão nortear 
medidas na administração estadual, prin-
cipalmente.  

Além disso, o Consad está realizando 
uma pesquisa para avaliar o impacto do 
Piso Nacional da Educação (PNE) nos es-
tados. Trabalho na mesma linha foi feito 
com a PEC 300, que equipara vencimen-
tos de policiais e bombeiros militares de 
todos os estados da federação aos do DF. 
O objetivo dessas pesquisas é levar a dis-
cussão para o Congresso Nacional e para 
as Assembléias Legislativas, onde as leis 
serão regulamentadas.  

Todos esses assuntos foram debati-
dos no 84º Fórum do Consad, em Floria-
nópolis, como parte do processo de troca 
de experiências para consolidação de 
uma administração pública de qualidade.

|  e d i t o r i a l

Sérgio Ruy Barbosa

|  V  C o n g r e s s o  C o n s a d

Redes sociais, comunicação e administração  
pública serão temas prioritários do evento

Programação do V Congresso 
Consad está em fase final
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Dezesseis secretários de estados es-
tiveram reunidos no 84º Fórum Nacional 
de Secretários da Administração para 
dar continuidade à discussão da pesqui-
sa realizada pelo Conselho Nacional de 
Secretários da Administração (Consad), 
que trata sobre o impacto do piso nacio-
nal da educação (PNE) e da Proposta de 
Emenda à Constituição nº. 300 (PEC 300) 
nos estados. 

No último encontro, promovido em 
Porto de Galinhas (PE), o secretário de 
Administração da Bahia, Manuel Vitório, 
ficou responsável por coletar e sistema-
tizar as informações dos Estados. Segun-
do o assessor especial da Secretaria da 
Bahia, Adriano Tambone, apenas quatro 
secretarias enviaram os dados comple-

tos para análise sobre o PNE. Já para a 
PEC 300, 13 estados já mandaram as pla-
nilhas com as informações consolidadas.

“Precisamos ainda trabalhar os da-
dos e transformá-los em gráficos compa-
rativos”, disse Tambone. Para o secretário 
de Administração do Rio de Janeiro e 
presidente do Consad, Sérgio Ruy, esse 
é um tema complexo e difícil para todos 
os estados. 

O objetivo dessa pesquisa é levar a 
discussão para o Congresso Nacional e 
para as Assembléias Legislativas, onde 
as leis serão regulamentadas, e mostrar 
a realidade financeira dos governos es-
taduais. O fluxo de caixa para honrar o 
compromisso é a principal preocupação 
dos secretários. 

A Diretora Nacional do Pnage, He-
loisa Garcia Pinto, apresentou no 84º 
Fórum do Consad a proposta inicial 
para o Programa Pró-cidadão, uma 
nova linha de crédito do Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID) 
para apoiar os avanços já obtidos nas 
áreas de saúde, educação, segurança e 
assistência social. 

O programa deverá atuar na me-
lhoria da prestação de serviços públi-
cos, na qualidade do gasto e moder-
nização dos sistemas de gestão e na 
gestão do capital humano. Os estados 
executarão diretamente as ações do 
Programa, e o Ministério do Plane-
jamento participará, conjuntamente 
com os estados, da definição do con-

teúdo técnico e da agenda a ser con-
templada no futuro programa. 

Os recursos da nova linha de crédi-
to serão administrados pelo BID, com 
origem do Fundo Geral de Cooperação 
da Espanha. O Pró-cidadão deve ter 
início após o encerramento do Pnage, 
com previsão para março de 2013. 

Segundo Heloisa, o programa pre-
tende fortalecer a capacidade institu-
cional dos estados para que o setor 
público se paute, de modo sustentá-
vel, por padrões de qualidade, efici-
ência, mérito, transparência e com-
prometimento com resultados que 
contribuam para o equilíbrio federa-
tivo, o desenvolvimento do País e o 
fortalecimento da democracia.

Levantamento vai analisar impacto nas fi nanças dos estados

Novo programa vai focar na melhoria da prestação de serviços públicos

Piso nacional da educação e PEC 300 
são debatidos no Fórum do Consad 

Pró-cidadão fortalece educação, 
saúde e segurança

|  g e s t Ã o  p Ú B l i C a

Adriano Tambone no 84º Fórum do Consad 

Heloisa G. Pinto apresenta Pró-cidadão
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Santa Catarina apresenta Portal de Compras
No primeiro dia do Fórum, o diretor de 

Materiais e Serviços da Secretaria de Estado 
da Administração de Santa Catarina, Ale-
xandre Tonini, apresentou o funcionamen-
to do portal de compras do estado. 

No programa é possível acompanhar e 
gerenciar os processos licitatórios, criando 
um padrão para o governo, além de permi-
tir que o cadastro de fornecedores seja feito 
on-line. O portal também mantém conexão 
direta com o Tribunal de Contas do Estado 
para envio das informações necessárias 

à realização de auditorias dos processos 
licitatórios.  O sistema abrange órgãos vin-
culados, secretarias regionais, autarquias e 
fundações.

“O Portal de Compras de Santa Catarina 
é uma ferramenta importante para a gestão 
do Estado, principalmente, por normatizar e 
integrar o sistema de licitação. Além disso, 
dá maior visibilidade e transparência para 
quem quer vender para o Estado, como 
também, para reduzir os custos do Governo”, 
afirma Tonini. 

Licitações e contratos: Copa 2014 e Olimpíadas 2016
O secretario adjunto da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Jorge de 
Souza Alves, apresentou no primeiro dia 
do Fórum o Regime Diferenciado de Con-
tratações Públicas para a Copa do Mundo 
2014 e as Olimpíadas 2016. 

O RDC foi desenvolvido baseado em 
três princípios: as regras de contratação 
da União Européia, as diretrizes da Orga-
nização para Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) e a utilização 
de pregão eletrônico. 

Souza Alves apresentou os 14 aspec-
tos inovadores do regime, como celeri-
dade e menor risco, que considera redu-
ção do risco tanto na qualidade quanto 
no custo, e a remuneração variável, que 
analisa o desempenho da contratada, 
metas e padrões de qualidade, critérios 

de sustentabilidade ambiental e prazo 
de entrega.  “Não é o menor preço que 
define as contratações. São as especifica-
ções”, ressalta o secretário adjunto. 

Os demais aspectos inovadores são 
regime de contratação integrada; possi-
bilidade de inversão de fases; licitações 
podem ser da forma aberta e fechada; 
orçamento estimado expresso no edital 
após o encerramento da licitação; pré-
qualificação permanente; fase recursal 
única; cinco regimes de execução para 
obras e serviços de engenharia; critérios 
de julgamento; inovação no critério 
de desempate; contratação de mais de 
uma empresa/instituição para execu-
ção do mesmo serviço; procedimentos 
auxiliares nas licitações; contratos admi-
nistrativos regidos pela Lei nº. 8666/93, 
com algumas exceções. 

Detran do RS
O Programa Fornecer, que dá acesso 

inédito a micro e pequenas empresas 
ao mercado de Compras Governamen-
tais para explorar a demanda por bens 
e serviços do Rio Grande do Sul, foi 
apresentado no primeiro dia do Fórum 
do Consad. 

Segundo a superintendente da 
Central de Compras da Secretaria de 
Administração e dos Recursos Humanos 
do RS, Nizani Torres, a primeira fase do 
programa, de julho a outubro deste ano, 
foi executada em 22 municípios das regi-
ões Central, Fronteira-Oeste, Campanha, 
Jacuí-Centro e Alto Jacuí, com pregões 
presenciais para os itens de panificação 
e leite, a fim de abastecer casas prisio-
nais, unidades da FPERGS e hospital da 
Brigada Militar.

“O Fornecer deu muito resultado 
com medidas pequenas e investimento 
razoável. Levamos a central de compra 
para o interior”, ressalta Nizani.


