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1 INTRODUÇÃO

Neste trabalho, são apresentados os resultados da 
pesquisa realizada na Prefeitura Municipal de Ceará-
Mirim (PMCM), no estado do Rio Grande do Norte. 
Trata-se de um diagnóstico da estrutura de pessoal desse 
órgão público, objetivando auxiliar a administração a 
reconhecer os pontos fortes e fracos nesta esfera da 
organização, de forma a sugerir e nortear futuras deci-
sões na implantação de melhorias.

No Brasil, embora o corpo de profissionais do atual 
quadro de servidores públicos detenha vasto saber téc-
nico quanto à especificidade dos seus processos de traba-
lho, de modo geral, verifica-se pouca atualização dessas 
pessoas, que passam a não corresponder às necessidades 
da população e, por extensão, do próprio governo. É pre-
ciso, pois, uma mudança dirigida à modernização, bem 
como a adequação de perfis profissionais de acordo com 
as demandas da sociedade. Neste sentido, especialistas em 
gestão de pessoas têm defendido uma gestão mais estra-
tégica com base no papel proativo de gestores públicos e 
na importância dos funcionários na dinâmica dos órgãos 
estatais. A gestão estratégica de pessoas visa aumentar a 
habilidade dos servidores e, portanto, do órgão público, 
para que realizem seu trabalho de modo mais eficiente no 
alcance de seus objetivos (MARCONI, 2005). 

Para tanto, salienta-se que não basta apenas a defi-
nição de regras para contratar, remunerar e capacitar, 
mas sim do estabelecimento de políticas de gestão de 
pessoas integradas, consistentes e coerentes entre si.  
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Quanto a isto, um sistema de informações que ofereça 
subsídios ao processo decisório é fundamental.

O diagnóstico apresentado, propõe-se a descrever, 
por meio de números, uma espécie de fotografia da atual 
estrutura de pessoal da PMCM, em um esforço para defi-
nição de contornos e contrastes capazes de expor um 
olhar objetivo daquela realidade. Não é um sistema (de 
informações), mas uma base informativa que possibilita 
a análise inicial de um processo que deve ser contínuo 
e adaptativo às mudanças ocorridas ao longo do tempo. 

Na identificação das problemáticas inerentes à gestão 
de pessoas da prefeitura, foram utilizados dados primários 
obtidos no próprio órgão por meio de questionário aplicado, 
e também dados secundários oriundos de institutos de pes-
quisa. Isto resultou na tabulação de aspectos quantitativos e 
também qualitativos da administração e de seus servidores, 
o que demonstra que estamos diante de uma pesquisa des-
critiva, que descreve as características de determina popu-
lação ou fenômeno (GIL, 2008).

A primeira parte da pesquisa consiste na caracte-
rização do município de Ceará-Mirim, o que contextua-
liza a realidade observada e dá indícios do resultado que 
vem sendo alcançado através da atual forma de traba-
lho realizado pela prefeitura. Em seguida, são apresen-
tadas definições e propostas teóricas sobre a gestão de 
pessoas de forma ampla e, mais especificamente, desta 
quando aplicada ao serviço público. Na sequência, é 
apresentado o diagnóstico em si, composto pelos resulta-
dos obtidos na pesquisa, numa combinação entre o rela-
tório de dados e a análise situacional à luz do raciocí-
nio teórico exposto anteriormente. Finalmente, o estudo 
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traz sugestões de aspectos que merecem atenção, como 
também de possíveis ações a serem implementadas para 
a melhoria da gestão de pessoas da Prefeitura Municipal 
de Ceará-Mirim.



2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CEARÁ-MIRIM

2.1 LOCALIZAÇÃO E POPULAÇÃO

Ceará-Mirim integra a Região Metropolitana de 
Natal (RMN), ou Grande Natal, a quarta maior aglome-
ração urbana do Nordeste, que compreende a capital do 
estado do Rio Grande do Norte mais três municípios limí-
trofes e outros oito próximos. Localizada na mesorregião 
do Leste Potiguar e, mais especificamente, na microrre-
gião de Macaíba, onde predominam os biomas de caa-
tinga e mata atlântica, o município se limita ao leste por 
São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Natal, ao norte 
por Taipu e Ielmo Marinho, a oeste por Pureza e, ao sul, 
por Barra de Maxaranguape (PESSOA, 2011).
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Figura 1 – Mapa de localização do município de Ceará-Mirim 
(RN).

Fonte: Atlas Brasil (2013).

De acordo com o Censo de 2010 do IBGE, a popu-
lação ceará-mirinense era de 68.141 habitantes, divi-
dida quase igualitariamente entre o campo e a cidade, 
visto que 35.494 (52%) deles residiam no centro urbano 
e 32.647 (48%) em área rural. O mesmo Instituto esti-
mou a população em 72.374 habitantes no ano de 2014, 
que compreendida numa área territorial de 724,38 Km2 
resultando em uma densidade demográfica aproximada 
de 94,07 hab/Km2. A taxa percentual do crescimento 
da população do município nas últimas duas décadas 
(30,64%) se aproximou da evolução estadual (31,15%) e 
nacional (29,92%), conforme ilustra a Tabela 1.
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Tabela 1 – Evolução Populacional de Ceará-Mirim, no período 
de 1991 a 2010.

Ano Ceará-Mirim Rio Grande do 
Norte Brasil

1991 52.157 2.415.567 146.825.475
1996 57.799 2.548.745 156.032.944
2000 62.424 2.776.782 169.799.170
2007 65.450 3.013.740 183.987.291
2010 68.141 3.168.027 190.755.799

Percentual de 
Crescimento 30,64% 31,15% 29,92%

Fonte: Adaptado - IBGE (2010).

Quanto à faixa-etária, Ceará-Mirim possui uma 
população majoritariamente adulta, entre 20 e 59 anos 
de idade, que representa 50,42% do total de habitantes. 
O quantitativo de homens e mulheres é equilibrado, com 
pequena maioria do sexo feminino (Tabela 2).



Tabela 2 – Faixa etária da população de Ceará-Mirim (2010).
Ceará-Mirim Rio Grande do Norte Brasil

Idade Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres
0 a 4 anos 2.493 2.370 96.861 93.075 5.638.154 5.444.151
5 a 9 anos 3.192 3.017 130.579 125.382 7.623.749 7.344.867
10 a 14 anos 3.639 3.562 149.689 144.034 8.724.960 8.440.940
15 a 19 anos 3.606 3.502 149.871 147.407 8.558.497 8.431.641
20 a 24 anos 3.442 3.284 155.051 154.514 8.629.807 8.614.581
25 a 29 anos 2.953 2.953 142.913 145.209 8.460.631 8.643.096
30 a 34 anos 2.702 2.646 124.136 128.956 7.717.365 8.026.554
35 a 39 anos 2.212 2.315 108.483 115.217 6.766.450 7.121.722
40 a 44 anos 2.009 2.132 103.637 111.485 6.320.374 6.688.585
45 a 49 anos 1.612 1.762 91.203 99.812 5.691.791 6.141.128
50 a 54 anos 1.267 1.342 68.712 77.642 4.834.828 5.305.231
55 a 59 anos 964 1.127 52.702 62.185 3.902.183 4.373.673
60 a 64 anos 954 1.149 47.273 56.383 3.040.897 3.467.956



65 a 69 anos 734 851 34.185 41.921 2.223.953 2.616.639
70 a 74 anos 515 665 27.411 34.840 1.667.289 2.074.165
75 a 79 anos 325 462 17.196 23.229 1.090.455 1.472.860
80 a 84 anos 272 324 13.194 18.064 668.589 998.311
85 a 89 anos 170 219 7.820 10.544 310.739 508.702
90 a 94 anos 54 88 3.097 4.487 114.961 211.589
95 a 99 anos 21 32 981 1.565 31.528 66.804
+ de 100 anos 2 10 201 499 7.245 16.987

Fonte: IBGE (2010).

Ceará-Mirim Rio Grande do Norte Brasil

Idade Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres



2.2 PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÔMICAS

A principal atividade econômica do município de 
Ceará-Mirim é a prestação de serviços, que representa o 
valor de 346.463 mil reais, ou 72,6%, do total do Produto 
Interno Bruto (PIB) municipal, sendo este no valor de 
477.325 mil reais1. A segunda maior participação no PIB 
municipal é da indústria, que corresponde a 48.775 mil 
reais, ou 10,2% do total. Em seguida, vem o setor agrope-
cuário, que contribui com 33.729 mil reais (7%). Os impos-
tos sobre produtos englobam os 10,2% restantes. Entre os 
11 municípios que, em 2012, compunham a Grande Natal, 
Ceará-Mirim ocupava uma posição intermediária quanto 
ao PIB, conforme Gráfico 1 a seguir.

Gráfico 1 – Comparação dos PIBs dos municípios que compõem 
a Região Metropolitana de Natal.

Fonte: IBGE (2012).

1 Informações sobre o PIB municipal são relativas ao ano de 2012, colhidas no site do IBGE.
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Contribuíram para esses dados a presença de 759 
empresas atuantes, que empregavam 6.968 pessoas, sendo 
quase a totalidade delas (6.078) assalariadas, com salário 
médio mensal no valor de 1,6 salários mínimos, segundo 
dados do Cadastro Central de Empresas do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2013.

Em 2015, foram empregadas 7.799 pessoas, o que 
representa 10,7% da população ocupada.  Importante des-
tacar que, em 2010, 46,1% da população teve rendimento 
econômico mensal per capita de até 1/2 salário mínimo.

Na produção agrícola, destaca-se a batata doce, 
cuja produção na lavoura temporária de 2013 chegou 
ao valor de 456 mil reais. Ainda na lavoura temporária 
daquele período destacam-se as produções de abacaxi 
(R$ 155 mil), feijão (R$ 116 mil), melancia (R$ 100 mil) e 
milho (R$ 69 mil).

No setor pecuário, evidencia-se a aquicultura, mais 
precisamente a produção de tilápia, com valor anual de 
91 mil reais. Embora drasticamente menores, participam 
ainda neste setor as produções de ovos de galinha (R$ 
16.751 mil) e leite de vaca (R$ 6.292 mil).
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2.3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

2.3.1 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM)

O IDHM é um indicador usado pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para 
medir o desenvolvimento humano nos municípios por 
meio da combinação de três dimensões: educação, lon-
gevidade e renda. Sua escala vai de 0 (zero) a 1 (um) e, 
quanto mais próximo de 1, maior o grau de desenvolvi-
mento humano.

Em 2010, Ceará-Mirim obteve IDHM 0,616, o que 
coloca o município na faixa de Desenvolvimento Humano 
Médio (entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contri-
buiu para seu IDHM foi longevidade, com índice 0,774, 
seguido de renda (0,599) e educação (0,505). Ele ocupa a 
3771ª posição no ranking do IDHM entre os 5.565 municí-
pios do Brasil e, a 7ª posição, entre os doze municípios da 
RMN. De 1991 a 2010 a taxa de crescimento do IDHM de 
Ceará-Mirim foi de 73,52%, o que ultrapassa considera-
velmente a taxa de crescimento de 47% do Rio Grande do 
Norte. No mesmo período, a sua dimensão de maior cres-
cimento absoluto foi educação, com acréscimo de 0,337, 
seguido por longevidade e renda.
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Gráfico 2 – IDHM dos municípios que compõe a Região 
Metropolitana de Natal.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2010).

2.3.2 Saúde

Segundo o IBGE, Ceará-Mirim possuía, em 2009, qua-
renta (40) estabelecimentos de saúde. Desses, trinta (30) 
são pertencentes ao serviço público municipal e dez (10) 
têm caráter privado, sendo oito (8) com fins lucrativos. 
Trinta e quatro (34) do total de estabelecimentos realizam 
atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), dentre 
os quais quatro de natureza particular. A pesquisa daquele 
ano apontou também a existência de cinquenta e quatro 
(54 leitos), todos em estabelecimentos públicos, e indicou 
que apenas 1 (um) desses locais oferece internação. O IBGE 
constatou também a ocorrência de trinta e três (33) esta-
belecimentos com atendimento ambulatorial, sendo três 
(3) sem médico e trinta (30) com médico em especialidades 
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básicas, dezessete (17) estabelecimentos com atendimento 
odontológico com dentista, uma emergência em pediatria 
e uma emergência em obstetrícia. Nenhum dos estabele-
cimentos oferece serviço de UTI/CTI, o que implica em 
remoção para os centros urbanos vizinhos. 

O Quadro 1 traz números mais recentes (maio/2015) 
sobre a situação de instalação de agentes e equipes de saúde 
em Ceará-Mirim, bem como a estimativa de população 
coberta pela Política Nacional de Atenção Básica (DAB, 2015).

Ano Mês População
2015 5 69.005

Agentes Comunitários de Saúde Equipe de Saúde da Família

Implantados
Estimativa 

da População 
coberta

Implantados
Estimativa 

da População 
coberta

151 69.005 21 69.005

Equipe de Saúde Bucal

Modalidade I Modalidade II

Credenciadas pelo Ministério 
da Saúde

Implantadas Implantadas

28 21 0

Quadro 1 - Agentes Comunitários de Saúde, Saúde da Família e 
Saúde Bucal no município de Ceará-Mirim até maio de 2015.

Fonte: DAB (2015).
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A taxa de mortalidade de crianças com menos de 
um ano de idade no município foi de 22,6 por mil nasci-
dos vivos em 2010. Essa taxa é maior que a de 17,3 por mil 
nascidos vivos na RMN e também da taxa de 16,7 por mil 
nascidos vivos no país, naquele período, exigindo uma 
atenção especial do poder público para reverter essa 
situação. Em 2014, essa taxa caiu de modo expressivo 
para 8,58 óbitos dos mil nascidos vivos, segundo o IBGE.

2.3.3 Educação

No que se refere à educação, o Censo Escolar do 
IBGE, em 2012, registrou que Ceará-Mirim possuía: 46 
escolas de ensino pré-escolar, com 121 professores e 
2.397 alunos matriculados; 57 escolas de ensino funda-
mental, com 550 professores e 13.189 alunos matricula-
dos; e 6 escolas de ensino médio, com 92 professores e 
3.551 alunos matriculados.

Segundo o IBGE, em 2015, foram realizadas 13.334 
matrículas no ensino fundamental e 3.448 no ensino 
médio.

A população alfabetizada do município conta com 
47.531 pessoas e é a 5ª maior entre as que fazem a RMN, 
ficando atrás apenas de Natal, Parnamirim, São Gonçalo 
e Macaíba (Gráfico 3).
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Gráfico 3 – População alfabetizada nos municípios que 
compõem a Região Metropolitana de Natal.
Fonte: IBGE (2012).

O número de pessoas de Ceará-Mirim com 15 anos 
ou mais em situação de analfabetismo era de 18,5%, 
segundo o Censo Demográfico 2010 do IBGE, o que é um 
índice muito elevado e que demanda, assim como na 
questão da mortalidade infantil, políticas fortes de com-
bate ao analfabetismo.

Em 2010, a taxa de escolaridade de 6 a 14 anos de 
idade é de 95,5%, segundo o IBGE, o que pode ser consi-
derada elevada.

2.3.4 Violência

Entre as regiões metropolitanas do Brasil, a RMN 
ocupa a 6ª posição no ranking de taxa de homicídios, 
com 62,09 óbitos por 100 mil habitantes. Ceará-Mirim 
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fica à frente apenas dos municípios de Vera Cruz, Monte 
Alegre e Parnamirim, com a marca de 50,1 óbitos por 100 
mil habitantes.

Gráfico 4 – Taxa de homicídios nos municípios da RMN.
Fonte: Deepask (2013).

Em 2013, foram registrados 64 óbitos, sendo 36 por 
agressões, dos quais 30 foram ocasionados por armas de 
fogo, somados a outros 17 por acidente de transporte. No 
mesmo ano, foram registrados 905 óbitos por agressões 
na RMN e mesmo que apenas uma pequena proporção 
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desse universo pertença à circunscrição de Ceará-Mirim, 
a taxa de homicídios do município ainda é alta se levada 
em consideração a taxa nacional, principalmente, com o 
recente aumento local ilustrado no Gráfico 5.

Gráfico 5 – Taxa de homicídios – série histórica – número de 
homicídios por 100 mil pessoas.

Fonte: Deepask (2013).

O elevado índice de homicídios coloca a ques-
tão da segurança pública como um desafio para o ges-
tor público, pois a manutenção de taxas nesse patamar, 
além da insegurança que traz para a população, implica 
na perda de vidas humanas, o que por si só já demanda 
uma forte atuação do poder público.  

O tópico a seguir aborda a gestão de pessoas na 
administração pública, procurando destacar seus ele-
mentos mais centrais para referenciar o diagnóstico da 
estrutura de pessoal da PMCM. 



3 GESTÃO DE PESSOAS NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

BRASILEIRA
A administração pública brasileira carrega desde 

a sua gênese a responsabilidade básica de ofertar servi-
ços públicos de qualidade e desenvolver mecanismos que 
garantam o acesso de todos os cidadãos a esses serviços. 

Nos últimos anos, mais especificamente a partir de 
1930, o aparelho administrativo do Estado passou por 
muitas transformações, sobretudo, no que tange a ten-
tativa de burocratização dos seus procedimentos. Em 
detrimento disso, a forma como se deu a gestão das pes-
soas nas organizações públicas sofreu mudanças.

Antes de 1930 o acesso ao chamado emprego 
público se dava por meio de relações clientelistas estabe-
lecidas no âmbito das instituições públicas e eram frutos 
da forma patrimonialista como o Estado era governado 
desde o período colonial. Tais relações se concretizavam 
através de trocas generalizadas e personalistas existen-
tes entre os atores políticos e sociais. A partir desse perí-
odo, entretanto, ocorreram transformações socioeconô-
micas que influenciaram a maneira como a nação seria 
guiada política e administrativamente.

A diferença do Estado oligárquico, cujos limitados conteúdos 

nacionais e unificadores repousavam predominantemente 

no âmbito das instituições políticas e se expressavam funda-

mentalmente sob a forma político-parlamentar, a “novida-

de” introduzida em 30 está em que aquelas características 
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nacionais e unificadoras  ganharão  grau  maior de  efetivida-

de desde que  inscritas na  materialidade  do  organismo esta-

tal, na sua estrutura burocrático-administrativa (DRAIBE, 

1985 apud PESSOA, 2013, p. 166).

A consequente ampliação da atuação do Estado 
com a criação de alguns Ministérios culminou numa 
maior efervescência na oferta de serviços públicos para 
a sociedade e tal fenômeno demandava o crescimento de 
emprego público no país a fim de que o aparelho admi-
nistrativo fosse dotado de condições mínimas de recur-
sos humanos para garantir o projeto desenvolvimentista, 
defendido pelo então presidente Getúlio Vargas.

Segundo Pessoa (2013), o movimento reformista 
da administração pública envolveu basicamente cinco 
pontos: 

1)  A Comissão Permanente de Padronização de 
Material criada em 1930.

2)  A Constituição de 1934 com a introdução do sis-
tema meritocrático para ingressar no serviço 
público.

3)  A Comissão Mista de Reforma Econômica e 
Financeira, em 1936, a partir da qual foi criado 
o Conselho Federal do Serviço Público Civil 
(CFSPC) e, além disso, a promulgação da Lei nº 
284 que estabelecia as normas básicas da admi-
nistração de pessoal e que criava um sistema de 
classificação de cargos.

4)  Criação do Departamento Administrativo do 
Serviço Público (DASP) que tinha a responsabi-
lidade de reorganizar a estrutura administrativa 
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do Estado, inclusive, promover a racionalização 
do quadro de pessoal civil.

5)  Decreto-Lei nº 1.713/39 dispondo sobre o pri-
meiro Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
que representa um esforço de regulamentar as 
relações entre servidores e Estado. Fica em vigor 
até os anos de 1990 quando, após muitas discus-
sões, é publicada a Lei 8.112 que adota o Regime 
Jurídico Único para toda a administração direta, 
autárquica e fundacional. 

Apesar do esforço empreendido no sentido de racio-
nalizar o aparelho estatal por meio do modelo burocrático 
weberiano, no que diz respeito à gestão de pessoas, não 
existiam claramente regras que disciplinassem a admis-
são de servidores, que norteassem a política de reajuste 
salarial e, além disso, não havia plano de cargos e carrei-
ras estabelecido. O clientelismo ainda permeava as rela-
ções, pois era uma prática comum a admissão de pessoal 
sem a realização de concurso público, apenas por meio de 
indicações de indivíduos influentes no Estado. Tal prática 
era possível devido às denominadas contratações interi-
nas, que nos termos da lei, teriam a validade máxima de 
um ano, porém, devido às fragilidades do sistema, as pes-
soas acabavam por se efetivarem no serviço público.

O DASP tinha entre as suas responsabilidades a de 
gerir os servidores, desde o recrutamento das pessoas 
até a promoção da capacitação necessária para que os 
servidores pudessem melhor atender os cidadãos com a 
prestação de serviços públicos mais eficientes.
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A criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil e do 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), 

na década de 1930, representa o primeiro esforço efetivo de 

constituição de um serviço público profissional no Brasil. A 

instituição de um órgão central para a política de recursos 

humanos, a criação de novas sistemáticas de classificação de 

cargos e a estruturação de quadros de pessoal, o estabeleci-

mento de regras para a profissionalização dos servidores e a 

constituição de um sistema de carreiras baseado no mérito 

são as medidas de maior destaque desse período (KALIL et 

al., 2005, p. 9).

Mesmo com todas as problemáticas evidenciadas, 
a racionalização do serviço público teve vários aspectos 
positivos no âmbito federal e, dessa forma, as esferas sub-
nacionais passaram a adotar muitas ações empreendidas 
pelo governo federal. Os estados e municípios adaptaram 
as práticas nacionais à realidade local, fazendo surgir o 
aperfeiçoamento das suas estruturas administrativas e 
novas perspectivas de gerenciamento dos servidores.

O surgimento e a proliferação das autarquias no 
contexto nacional e, posteriormente, a criação de algu-
mas estatais são reflexos da expansão da administração 
pública no Brasil. Com o Decreto-Lei nº 200/67 que dispõe 
sobre a organização da administração federal, as esta-
tais passam a gozar de condições equiparadas a empre-
sas privadas em alguns aspectos e um deles é a gestão 
de pessoas. Alguns dos procedimentos adotados na ini-
ciativa privada são aplicados no recrutamento de ser-
vidores públicos e na política de remuneração também, 
inclusive, para determinadas situações as contratações 
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poderiam ser regidas pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

Durante o governo militar, a administração pública 
indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº 200, foi empo-
derada de maior autonomia fato este que corroborou 
para o desenvolvimento da gestão de pessoas. As esta-
tais passaram a aglomerar pessoal altamente qualificado 
e possuíam políticas remuneratórias que incentivavam 
o aperfeiçoamento desse quadro funcional. Conforme 
Pessoa (2013), nesse período se configuraram duas reali-
dades distintas: servidores que possuíam uma boa remu-
neração e recebiam uma melhor qualificação técnica, 
enquanto que, em sua grande maioria, os demais servi-
dores ficaram à margem das melhores ações de aperfei-
çoamento dos recursos humanos.

Em 1950, com o crescimento do emprego público 
no Brasil, houve uma descentralização da oferta e os 
governos subnacionais foram impactados com esse cres-
cimento, primeiramente os estados e, bem depois, os 
municípios. Tal baixa dos empregos municipais, segundo 
Brasileiro (1973), era indicativo de pouca participação 
dos municípios na provisão de serviços públicos. Somente 
nos anos de 1970 com o advento da municipalização dos 
serviços de saúde e educação, o emprego público nessa 
esfera governamental tomaria maiores proporções.

Entre avanços e retrocessos, desde a primeira 
Constituição brasileira, em 1824, até a mais recente de 
1988, a história do emprego público foi sendo moldada. O 
concurso público se concretizou como a única forma de 
se alcançar a efetivação em algum cargo público, a esta-
bilidade se configurou também como outra conquista 
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dos servidores, a previsão de planos de carreiras, entre 
outros aspectos significativos que ocorreram em torno 
do emprego público.

Os anos que sucederam a Constituição de 1988, sem 
dúvidas, foram fundamentais para a gestão de pessoas 
no serviço público. A década de 1990, sobretudo, é evi-
denciada pelos seguintes fatos (KALIL et al., 2005, p. 11):  
a) aumento considerável do número de cargos organi-
zados em carreiras do serviço público federal; b) fortes 
distorções de remuneração resultando em pressões que 
demandavam a reposição das perdas salariais; c) desvios 
nas práticas de avaliação de desempenho das organiza-
ções públicas decorrentes das pressões por reposição das 
perdas salariais”.

Em 1998, foi aprovada a Emenda Constitucional 
nº 19 que possibilitava a realização de contratos entre o 
poder público e entidades da administração direta e indi-
reta, estabeleceu um teto de remuneração para cargos 
públicos e eletivos e assegurou a existência de escolas de 
governo para a formação e aperfeiçoamento dos servido-
res, onde a participação em cursos se constituiria um dos 
requisitos para a promoção na carreira.

As escolas de governo são escolas de formação e capacitação 

dedicadas aos servidores públicos. O desafio que enfrentam 

para o desenvolvimento profissional baseado em competên-

cias é apenas um dos componentes da gestão por competên-

cias nas organizações. O desafio da gestão envolve múltiplos 

aspectos do sistema de gestão de pessoas: recrutamento, sele-

ção e alocação; carreiras, cargos e remuneração; desenvolvi-

mento e treinamento; e avaliação de desempenho. No governo 
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federal, esse tema é novo, com experiências de diferentes 

magnitudes em diversos órgãos (CARVALHO et al., 2009, p. 95).

A criação de escolas de governo vislumbra contri-
buir de maneira significativa para que a cultura de capa-
citação e a educação continuada dos servidores públicos 
venham a se consolidar no Brasil (AMARAL, 2010), de 
modo a possibilitar uma efetiva transformação qualita-
tiva dos serviços prestados à sociedade.

Em 2006, por meio do Decreto nº 5.707, o governo 
federal institui a Política e as Diretrizes para o 
Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública 
Federal Direta, Autárquica e Fundacional, valorizando 
múltiplas formas de aprendizagem com o intuito maior 
de tornar o serviço público mais eficiente. A gestão por 
competência tem um foco especial nesse instrumento 
normativo. No referido Decreto, gestão por competência 
é tratada como a gestão da capacitação orientada para o 
desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habili-
dades e atitudes necessárias ao desempenho das funções 
dos servidores, visando o alcance dos objetivos da insti-
tuição. Para Amaral (2010), espera-se como resultado da 
implementação da Política Nacional de Desenvolvimento 
de Pessoal a formação de profissionais bem preparados 
e motivados, sensíveis à dinâmica da cidade onde reside 
e de seus conflitos, servidores que tomem as decisões 
ancoradas em informações tanto quantitativas como 
qualitativas, incentivo à participação social, entre outros 
aspectos relevantes.

Ainda, conforme Amaral (2010), a prática da tradi-
cional gestão de recursos humanos não consegue atender 
às necessidades do setor público, nem está em sintonia 
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com as transformações vigentes no mundo do trabalho.   
As intensas mudanças exigem uma leitura dinâmica e 
aberta dos recursos humanos, a fim de possibilitar atri-
buições mais flexíveis e evitar o desperdício de saberes. 
A gestão por competência surge exatamente como uma 
nova proposta em meio a tantos desafios. 

Atualmente, a gestão de pessoas na administração 
pública ainda carece de melhorias, pois à medida que a 
sociedade busca uma oferta de serviços mais ampliada 
que permita o atendimento das necessidades básicas 
dos cidadãos e o seu desenvolvimento socioeconômico, 
o aparelho administrativo brasileiro precisa ser gerido 
e operacionalizado por pessoas altamente capacitadas. 
A capacitação dos servidores públicos tem que ser vista 
como algo prioritário. Ela deve conceder subsídios sufi-
cientes para um melhor gerenciamento das mudanças 
contextuais, inovações, tecnologias, mobilização das 
potencialidades existentes, aperfeiçoamento das inter-
locuções e permitir que a tomada de decisões seja mais 
eficiente. Dessa forma, a capacitação de servidores deve 
encontrar um lugar de destaque na agenda governamen-
tal e ser vista como um instrumento que pode ampliar a 
capacidade de governo.

3.1 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

O modelo de gestão estratégica de pessoas inclui 
a definição dos perfis profissionais e da quantidade de 
pessoas com tais perfis necessários para atuar na orga-
nização. Além disso, abrange o estabelecimento de uma 
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política que oferecerá o respaldo adequado para a sus-
tentabilidade da gestão. 

Cabe ressaltar que a definição dessas políticas não 
se restringe ao estabelecimento de regras aleatórias para 
cada tema. Elas devem ser integradas de modo a impri-
mir consistência e coerência.

Tal integração deve se basear em um conjunto 
básico de premissas a serem utilizadas como diretriz para 
o enunciado de todas as definições incluídas no conjunto 
de políticas de gestão de pessoas. Os principais aspectos 
a serem contemplados por essa política incluem:

• A definição de critérios para o recrutamento 
de pessoal, baseado nas competências necessárias à 
organização.

• O estabelecimento de uma estratégia de desen-
volvimento profissional e pessoal que possibilite o apri-
moramento contínuo do quadro de pessoal.

• A estruturação da avaliação do desempenho que 
permita, além da vinculação à progressão do funcioná-
rio, a identificação das necessidades de capacitação.

• A definição de critérios para a criação de carrei-
ras que estimulem o desenvolvimento profissional e o 
desempenho.

• O estabelecimento de uma estratégia de realo-
cação e de redistribuição de funcionários que seja com-
patível com os perfis e quantitativos necessários à 
organização.

É nesse contexto que entra a gestão estraté-
gica de pessoas que, alinhada aos objetivos e metas da 



38

organização, se preocupa com o perfil e com o quanti-
tativo adequados ao quadro de pessoal, para realizar as 
atividades que lhe são atribuídas, garantindo o desempe-
nho esperado. 

A área de gestão de pessoas passa a desempenhar 
um papel estratégico, devendo conhecer a essência da 
organização e de cada uma de suas áreas para garantir a 
melhor aplicação e alocação possíveis das pessoas. 

Essa área deve ser a detentora das informações 
sobre o perfil dos funcionários da organização e também 
sobre os resultados por ela obtidos, devendo coordenar 
os esforços para suprir as necessidades de pessoal de uma 
forma altamente técnica, com a identificação dos perfis 
profissionais adequados a cada uma de suas atividades. 
Isso inclui a criação de oportunidades de crescimento 
profissional para as pessoas da organização, uma vez que 
novas competências individuais poderão ser necessárias.

3.1.1 Recrutamento e Seleção de Pessoas 

A seleção de pessoas nas organizações sempre se 
caracterizou como um processo complexo composto por 
critérios objetivos e subjetivos. Sua evolução tem ocor-
rido atrelada às transformações da Área de Recursos 
Humanos e Gestão de Pessoas nas últimas décadas. Ao 
longo do processo de desenvolvimento da área, a sele-
ção de pessoas inicialmente dedicada à noção de perfil 
adequado para um cargo específico, passou a se concen-
trar na busca de talentos, ou seja, encontrar pessoas com 
habilidades cognitivas, técnicas e conceituais que possam 
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contribuir com a inovação organizacional (BINOTTO; 
SIQUEIRA; MORTARI, 2011). 

A atuação estratégica da Área de Gestão de Pessoas 
prevê que sejam reestudadas as formas de admissão de 
funcionários, tendo como base identificar e fomentar as 
competências primordiais para a organização e aquelas 
que podem ser adquiridas fora dela, para obtenção dos 
melhores resultados. Essa nova configuração tem dire-
cionado também as instituições públicas a reanalisarem 
suas metas e a reverem suas estruturas e processos para 
atingirem o desempenho desejado (SCHIKMANN, 2010).

Nas instituições públicas, o recrutamento e a sele-
ção realizados por meio de concursos têm foco baseado 
em cargos, não contemplando assim uma análise com-
pleta de competências, pois segundo Fleury e Fleury 
(2000), competência é um conjunto de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores que um indivíduo mobiliza 
em um determinado contexto, podendo haver mudan-
ças ou restrições, de forma a agregar valor econômico 
à organização, como também valor social a si mesmo. 
Associado a isto, a generalidade utilizada nas descrições 
dos cargos públicos permite a alocação das pessoas em 
áreas com características muito distintas. Entretanto, 
encontram-se dificuldades na implantação dessa lógica 
nas organizações públicas, pois, no momento da alocação 
de pessoas, levam-se em consideração apenas os tipos de 
cargos e a descrição geral de suas atribuições, quando o 
ideal seria considerar as competências para a realização 
das atividades (SCHIKMANN, 2010). 

O recrutamento e a seleção de pessoas, na orga-
nização pública, ocorrem de forma planejada, quando 
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as necessidades são previstas e incluídas na lei de dire-
trizes orçamentárias, para a sua execução no exercício  
seguinte,  através  de  uma  sequência  de atos adminis-
trativos complexos desde a análise da efetiva necessi-
dade de contratação de servidores à homologação das 
inscrições para o concurso para provimento de cargos 
efetivos ou empregos públicos (MELLO, 2005; BERGUE, 
2007; BEZERRA, 2009; VALADARES, 2011). 

O concurso público é um mecanismo posto à dispo-
sição da Administração Pública para a obtenção de mora-
lidade, eficiência e evolução do serviço público e busca 
atender ao princípio da isonomia, porque permite igual 
oportunidade de acesso aos cargos e empregos públi-
cos aos que atendam aos requisitos estabelecidos em 
lei. Assegura, quando bem elaborado, a escolha do pro-
fissional mais preparado (ALEXANDRINO; PAULO, 2009; 
VALADARES, 2011). Percebe-se que o processo de provi-
mento de pessoas na organização privada e na pública 
são bem distintos, exatamente pelo concurso público.

3.1.2 Desenvolvimento de Carreira

A gestão de carreiras no serviço público tem se 
baseado em uma estrutura hierarquizada.   Os servido-
res, com o passar do tempo mais do que com base no 
mérito, podem chegar ao nível máximo de sua carreira 
(LONGO, 2007; MARCONI, 2004).

Segundo Marconi (2004), os órgãos públicos, salvo 
raras exceções, possuem estruturas com um número 
excessivo de carreiras, estruturadas segundo a formação 
profissional, e não de acordo com as atividades a serem 
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desempenhadas. A esse fato soma-se a falta de definição 
de políticas de desenvolvimento dos funcionários por 
meio de treinamento. Logo, a progressão na carreira está 
ligada muito mais ao tempo de serviço do que a outros 
requisitos, como qualificação e mérito. 

Ainda segundo Marconi (2004), como os cargos 
públicos possuem atribuições muito específicas, as possi-
bilidades de movimentação e de desenvolvimento dos fun-
cionários ficam muito reduzidas. Assim, o desempenho de 
atividades fora das atribuições predefinidas do cargo é 
caracterizado como desvio de função. Para resolver essa 
disfunção, uma nova tendência para organizar as carrei-
ras e os cargos no setor público tem sido desenvolvida. 

Esforço vem sendo feito para promover o enriqueci-
mento do trabalho definindo-se atribuições mais amplas e 
genéricas e evitando a especificidade de cada organização 
ou área do setor público. A tendência é a criação de cargos 
largos, multifuncionais ou multidisciplinares, que agluti-
nem atividades de mesma natureza de trabalho. Os Planos 
de Cargos e de Carreiras mais modernos se ancoram em 
cargos largos, baseados em atribuições claras e amplas e 
nas competências requeridas para o seu exercício.

Longo (2007) argumenta que o planejamento dos 
postos de trabalho com foco na ampliação da descrição 
dos cargos, nos sentidos horizontal e vertical, aumenta a 
versatilidade dos postos de trabalho e a flexibilidade com 
que a organização pode dispor de seus recursos humanos 
em contextos de mudanças. Além disso, o planejamento 
correto da mobilidade visa compatibilizar as necessida-
des e as estratégias da organização com as aspirações e 
os interesses dos indivíduos. 
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Uma estrutura de progressão adequada para as 
carreiras deve apresentar definições claras da forma e 
dos incentivos ao desenvolvimento profissional do ser-
vidor público. Segundo Marconi (2004), as regras devem 
associar a ascensão do servidor ao acúmulo de suas com-
petências, de suas atribuições e de seu desempenho.

3.1.3 Avaliação de Desempenho

A avaliação de desempenho é um mecanismo 
que busca conhecer e medir o desempenho dos indiví-
duos na organização, estabelecendo uma comparação 
entre o desempenho esperado e o apresentado por esses 
indivíduos.

Segundo Andreassi (1994 apud PEIXER; BARATTO, 
2008, p. 3), os objetivos da avaliação se estruturam em 
cinco áreas principais: treinamento/desenvolvimento, 
aumentos salariais e promoção, comunicação, planeja-
mento de recursos humanos e aspectos legais.

De acordo com a função de treinamento e desen-
volvimento, a avaliação de desempenho serve como   
mecanismo de identificação das deficiências e aptidões 
dos funcionários, o que permite desenvolver programas 
de capacitação e treinamento que possam diminuir ou 
até mesmo suprir tais deficiências. 

A função de aumentos salariais e promoção, por 
sua vez, diz respeito à capacidade que uma avaliação de 
desempenho tem de dar subsídios à política de promoção 
e salários. Ou seja, a avaliação pode ser utilizada a fim 
de gerar informações para a discriminação do aumento 
salarial e promoção.
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A função da comunicação está ligada à viabilidade 
que a avaliação oferece de comunicação entre o chefe e 
seus subordinados, o que   pode ser   interpretado como 
uma forma de difundirem os objetivos da organiza-
ção entre seus gerentes e funcionários que são respon-
sáveis pelo cumprimento desses objetivos (KING apud 
ANDREASSI, 1994).

Já a função de planejamento de gestão de pessoas 
leva em conta a capacidade da avaliação em fornecer 
subsídios para o planejamento estratégico da área de 
gestão de pessoas. Ou seja, a avaliação de desempenho 
serve para permitir que a organização estabeleça polí-
ticas de desenvolvimento de seus servidores nos quesi-
tos necessários ao melhor desempenho e utilização dos 
talentos disponíveis.

Em relação aos aspectos legais, na área pública, em 
geral, a avaliação de desempenho é exigida por lei, a fim 
do registro do desempenho dos servidores, como no caso 
do Brasil, onde serve para cômputo de pontos para pro-
moção salarial. 

A administração pública passa hoje por um 
momento de redefinição de estruturas. O que antes era 
marcado por ambientes extremamente técnicos, buro-
cráticos e racionais passa a encontrar exigências de 
renovação. Nesse contexto, a área de gestão de pessoas 
tem papel fundamental, na medida em que se vê res-
ponsável por reelaborar sua política de ação capaz de 
readequar seus servidores às novas exigências frente à 
nova administração pública, considerando-se a estabili-
dade do servidor público. Importante implantar um pro-
grama de gestão de pessoas em qualquer organização, 
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sem informações adequadas sobre o comportamento das 
pessoas que nela trabalham. A avaliação de desempenho 
pode ser o meio de se obterem essas informações.

Nesse contexto, a avaliação serve como um dos 
mecanismos para transformação no âmbito funcional 
das organizações públicas, podendo ser usada no sen-
tido de averiguar deficiências e proporcionar políticas 
de desenvolvimento profissional.

O tópico a seguir aborda o percurso metodológico 
adotado para construção do diagnóstico da PMCM. 



4 METODOLOGIA

Para a consecução do diagnóstico organizacional 
com o foco na estrutura de pessoal da PMCM, adotou-se 
uma abordagem quali-quantitativa, na qual os dados cole-
tados além de serem tabulados e mensurados para melhor 
evidenciar os aspectos pesquisados, também foram anali-
sados frente ao referencial teórico que subsidiou este rela-
tório, permitindo assim uma compreensão básica da situa-
ção atual da gestão de pessoas da organização.

No que se refere à sua natureza, é classificado como 
um trabalho básico que intenciona subsidiar a PMCM no 
planejamento de ações estratégicas referentes à gestão 
de pessoas, bem como servir de referência para outras 
pesquisas. Quanto aos fins, com base nos critérios apre-
sentados por Vergara (2009), trata-se de um trabalho 
descritivo que pode ser delineado como bibliográfico, 
documental e estudo de caso quanto aos meios.

As informações primárias foram coletadas na 
Secretaria Municipal de Administração da PMCM por 
meio de um questionário. Elas foram tratadas por meio 
da análise de conteúdo que possibilitou a geração dos grá-
ficos, tabelas e quadros constantes nesse trabalho, bem 
como as descrições necessárias para a maior compreen-
são de alguns aspectos relevantes da estrutura de pessoal 
do órgão.   Além disso, muitas informações secundárias 
foram obtidas em base de dados de alguns institutos de 
pesquisa como, por exemplo, o IBGE e o DIEESE.



5 DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA 
DE PESSOAL DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM/RN
O Diagnóstico Organizacional tem papel fundamen-

tal nas organizações, seja ela pública ou privada, pois 
atua diretamente como ferramenta de apoio à tomada 
de decisões. Sua principal função é identificar e levantar 
informações acerca de um determinado assunto, e como 
uma ferramenta prática de coleta de informações pode 
ser utilizada para diversos públicos/setores que a orga-
nização deseja conhecer.

De acordo com (OLIVEIRA, 2006 apud LOPES et al., 
2008, p. 10), o diagnóstico é definido como um processo 
interativo de um agente que não está dentro da organiza-
ção. Entre outras palavras, um profissional que não par-
ticipa das atividades da organização, que é contratado 
para auxiliar os executivos e os profissionais da organi-
zação a tomarem decisões dos processos, não sendo, por-
tanto, ele o responsável para tomada de decisões.

O mesmo autor ainda ressalta que existem algumas 
premissas para que a análise estratégica seja efetivada como 
considerar o ambiente e as possíveis variáveis relevantes 
nas quais a empresa está inserida, ter o conhecimento des-
ses fatores possibilita explorar as oportunidades e evitar as 
ameaças, ter pleno conhecimento de seus pontos fortes e 
fracos para saber posicionar-se no mercado e o processo de 
análise deve ser integrado, contínuo e acumulativo.
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No entanto, (GROCCO; GUTTMAM, 2005, apud LOPES 
et al., 2008, p. 10) afirmam que o diagnóstico organizacio-
nal busca identificar e investigar os problemas existen-
tes nas organizações, auxiliando da melhor forma quais 
são os melhores procedimentos que devem ser aplicados 
e testados numa tentativa de solução destes problemas. 
Entretanto, as recomendações nem sempre são agradáveis 
ou simples como parecem; ao contrário, devem ser as que 
melhor atendem os clientes para cada situação específica. 

Desse modo, baseado nas conceituações descritas 
anteriormente, o diagnóstico organizacional norteia os 
diversos setores da organização se corretamente inter-
pretado, sendo utilizado como estratégia na elaboração de 
metas e objetivos. Tal interpretação deve fornecer infor-
mações consistentes acerca do processo/caso estudado 
gerando sugestões de ações que venham a solucionar ou 
complementar questões identificadas no diagnóstico. 

O presente diagnóstico tem por finalidade precí-
pua a identificação do atual modelo de gestão de pes-
soas utilizado pela Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim 
– PMCM. Para tal, serão analisados aspectos como a 
forma de recrutamento, natureza das contratações dos 
servidores públicos, remuneração, plano de cargos e 
carreiras, perfil etário e escolaridade dos servidores, 
entre outros pontos.

Com o intuito de obter as informações necessárias 
para a realização da análise dos itens supracitados, foi 
aplicado um questionário estruturado junto à Secretaria 
Municipal de Administração. Após a coleta de dados, 
podem-se diagnosticar pontos positivos e negativos da 
gestão dos recursos humanos.
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5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura de uma organização pode ser compre-
endida como um processo de distribuição da autoridade 
nos mais variados níveis da hierarquia administrativa 
onde há o delineamento das atividades necessárias 
para que os objetivos organizacionais sejam alcançados 
(VASCONCELLOS, 1989).

Segundo a Secretaria Municipal de Administração, 
a estrutura organizacional da PMCM está em confor-
midade com o Art. 21 da Lei nº 1.639/2013 que dispõe 
sobre a Reforma Administrativa no âmbito do Poder 
Executivo Municipal.

A administração direta se constitui de serviços 
integrantes da estrutura do Gabinete do Prefeito, do 
Vice-Prefeito e das Secretarias Municipais, cujos res-
pectivos cargos titulares ficam criados consoantes a 
seguinte composição: Secretaria do Gabinete do Prefeito 
– Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito; Secretaria 
Municipal de Administração – Secretário Municipal 
de Administração; Procuradoria Geral do Município – 
Procurador Geral; Controladoria Geral do Município – 
Controlador Geral do Município; Secretaria Municipal 
de Planejamento e Finanças – Secretário Municipal 
de Planejamento e Finanças; Secretaria Municipal 
de Tributação – Secretário Municipal de Tributação; 
Secretaria Municipal de Educação Básica – Secretário 
Municipal de Educação Básica; Secretaria Municipal 
de Saúde – Secretário Municipal de Saúde; Secretaria 
Municipal de Habitação e Regularização Fundiária – 
Secretário Municipal de Habitação e Regularização 
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Fundiária; Secretaria Municipal de Trabalho e 
Assistência Social – Secretário Municipal de Trabalho e 
Assistência Social; Secretaria Municipal de Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca – Secretário 
Municipal de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 
Pesca; Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo 
e Desenvolvimento Econômico – Secretário Municipal de 
Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Econômico; 
Secretaria Municipal de Defesa Social – Secretário 
Municipal de Defesa Social; Secretaria Municipal 
da Juventude, Esporte, Cultura e Lazer – Secretário 
Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e Lazer; 
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – Secretário 
Municipal de Serviços Urbanos; Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, Urbanismo e Obras – Secretário Municipal de 
Infraestrutura, Urbanismo e Obras; Sub Prefeitura do Litoral.

5.2 QUANTITATIVO DE SERVIDORES

O Quadro de servidores da Prefeitura de Ceará-
Mirim é composto por 3.090 pessoas, cuja natureza das 
contratações é bastante diversificada, conforme Quadro 
e Gráfico apresentados a seguir.
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QUANTIDADE SITUAÇÃO

Xxx Aposentados

233 Comissionados

1699
Efetivos | Servidores da Funasa | Servidores do 
Estado do Rio Grande do Norte

2 Mandatos Eletivos

3 Pensionistas

1123
Contratos Temporários e

Contratos Plantonistas

Xxx Terceirizados

0 Estagiários

3090 TOTAL 

Quadro 2 – Quantitativo de servidores da Prefeitura de 
Ceará-Mirim/RN.

Fonte: Secretaria de Administração do Município de Ceará-Mirim/RN (2015).

Gráfico 6 – Quantitativo de servidores da Prefeitura de 
Ceará-Mirim/RN.

Fonte: Secretaria de Administração do Município de Ceará-Mirim/RN 

(2015).
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Ao visualizarmos as informações expostas, vemos 
que os servidores efetivos representam 54,98% do quadro 
funcional da PMCM, incluídos nesse percentual os servi-
dores efetivos cedidos da Funasa e do Governo Estadual 
do Rio Grande do Norte.

No entanto, o número de servidores que mantêm 
vínculo temporário com a administração ainda é muito 
elevado, 1.123 pessoas, perfazendo uma fatia de 36,34% do 
total. Apesar das contratações temporárias serem feitas 
em plena harmonia com a Lei Municipal de nº 1.647/2013, 
tal fenômeno pode trazer alguns prejuízos para a organi-
zação. Sabe-se que a existência de servidores efetivos na 
administração pública, além de possibilitar a segurança 
do emprego para o indivíduo ocupante do cargo, garante 
a continuidade dos serviços prestados à sociedade, a fim 
de que projetos e políticas públicas não sejam impactados 
de forma negativa pela interrupção abrupta da prestação 
dos serviços ofertados. Além disso, tal efetividade visa 
eliminar, ou ao menos minimizar, o estabelecimento de 
relações clientelistas nas instituições públicas, uma vez 
que as contratações temporárias podem servir de canal 
para a realização de trocas revestidas de personalidade e 
objetivos não consoantes com o interesse público.

A Secretaria de Administração da PMCM informou 
que não foi possível fazer o levantamento do número de 
servidores aposentados, bem como dos terceirizados, invia-
bilizando uma melhor análise da estrutura organizacional.
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5.3 FORMAS DE INGRESSO

A Constituição (BRASIL, 1988), no seu Art. 37, dis-
corre sobre a forma de investidura em cargo ou emprego 
na administração pública. Essa investidura depende de 
prévia aprovação em concurso público que, levando em 
consideração a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, pode ser de provas ou provas e títulos, ressal-
vadas as nomeações para cargo em comissão que podem, 
na forma da lei, ser de livre nomeação e exoneração.

Carvalho Filho (2001, p. 472) nos fornece uma defi-
nição subjetiva sobre concurso público, vejamos:

Concurso Público é o procedimento administrativo que tem 

por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores 

candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na 

aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade intelectual, 

física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas 

e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam 

as barreiras opostas no procedimento, obedecidas sempre à 

ordem de classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo 

meio de recrutamento de servidores públicos.

Com base no levantamento feito junto à PMCM, o 
último concurso foi realizado no ano de 2008, conforme 
Quadro a seguir.
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CARGO NÚMERO DE 
VAGAS

ASG 50

Jardineiro 02

Agente de Limpeza Hospitalar 10

Auxiliar de Raio X 10

Telefonista 05

Auxiliar de Nutrição 03

Auxiliar de Biblioteca 07

Músico – Tecladista 01

Músico – Flaut. Transv. 02

Músico – Trompetista 04

Músico – Saxsanfonista Alto 02

Músico Sax Tenorista 02

Músico – Clarinetista 04

Músico – P/Requinta 01

Músico – Contra Baixo 02

Músico – P/Trompa 01

Músico – Tarol 02

Músico – Trombone 04

Auxiliar de Laboratório 10

Auxiliar de Creche 60

Professor 80

Quadro 3 – Cargos/vagas ofertados no concurso de 2008 reali-
zado pela Prefeitura de Ceará-Mirim/RN.

Fonte: Secretaria de Administração do Município de Ceará-Mirim/RN (2015).
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Nota-se que a Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim 
não realiza concurso público há, aproximadamente, sete 
anos. Uma possível justificativa para tal fenômeno é o 
grande número de contratações temporárias que esta tem 
realizado durante esse período. Essas contratações podem 
caracterizar uma deficiência da Prefeitura no tocante ao 
planejamento e à gestão estratégica dos recursos humanos, 
uma vez que elas devem servir como um instrumento dis-
ponível para administração suprir demandas emergenciais 
e/ou secundárias. Porém, pelo que se pode depreender da 
pesquisa aplicada, muitas atribuições desempenhadas pelos 
servidores temporários estão relacionadas com ações roti-
neiras da Instituição, caracterizando falha de gestão.

5.4 REMUNERAÇÃO

Com base nas informações disponibilizadas pela 
Secretaria de Administração do Município, o valor da 
arrecadação mensal da Prefeitura de Ceará-Mirim é de R$ 
8.987.637,51 (oito milhões, novecentos e oitenta e sete mil, 
seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos), 
incluindo impostos municipais, transferências obrigatórias 
(FPM/FPE), transferências voluntárias (convênios), contri-
buições e taxas, tomando como base o mês de maio/2015.

O valor da folha de pagamento mensal da Prefeitura, 
em maio/2015, conforme dados cedidos pela supracitada 
Secretaria, foi de R$ 4.676.859,32 (quatro milhões, seis-
centos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove 
reais e trinta e dois centavos), perfazendo uma despesa 
que representa, aproximadamente, 52% da arrecadação 
mensal da prefeitura.



FAIXA SALARIAL DOS SERVIDORES

Em Reais 
(R$)

Aposen-
tado

Comis-
sionado

Efetivo
Mandato 
Eletivo

Pensio-
nista

Tempo-
rário

Tercei-
rizado

Estagiá-
rio

TOTAL

Até

1.000,00
– 98 951 0 3 839 – – 1891

Até

2.000,00
– 91 728 0 0 156 – – 975

Até

3.000,00
– 28 19 0 0 73 – – 120

Até

4.000,00
– 3 0 0 0 12 – – 15

Até

5.000,00
– 0 0 0 0 5 – – 5

Até

6.000,00
– 0 0 1 0 23 – – 24



Até

7.000,00
– 14 0 1 0 2 – – 17

Até

8.000,00
– 0 0 0 0 0 – – 0

Até

9.000,00
– 0 0 0 0 2 – – 2

Até

10.000,00
– 0 0 0 0 4 – – 4

Acima de

10.000,00
– 0 0 1 0 6 – – 7

Quadro 4 – Faixa salarial dos servidores da Prefeitura de Ceará-Mirim/RN.
Fonte: Secretaria de Administração do Município de Ceará-Mirim/RN (2015).

Em Reais 
(R$)

Aposen-
tado

Comis-
sionado

Efetivo
Mandato 
Eletivo

Pensio-
nista

Tempo-
rário

Tercei-
rizado

Estagiá-
rio

TOTAL
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Gráfico 7 – Proporção salarial dos servidores da Prefeitura de 
Ceará-Mirim/RN.

Fonte: Secretaria de Administração do Município de Ceará-Mirim/RN (2015).

Observa-se que 62% dos servidores públicos da 
PMCM recebem uma remuneração mensal de pouco 
mais que um salário mínimo vigente R$ 788,00 (sete-
centos e oitenta e oito reais). A partir desse dado fica 
evidente que a política remuneratória atual da organi-
zação não permite que seus servidores possuam condi-
ções de uma vida digna, pois segundo pesquisa do DIEESE 
(2015), o salário mínimo necessário, dentro do contexto 
econômico atual do Brasil, seria de R$ 3.299,36 (três mil 
duzentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos).  
Além do mais, conforme o Quadro 2, apenas servidores 
de natureza temporária, eletiva e comissionada possuem 
remuneração acima do patamar de R$ 3.000,00 (três mil 



58

reais).  É possível observar tal realidade como um fator 
gerador de desmotivação dos servidores efetivos, visto 
que estes se encontram numa situação de desvaloriza-
ção remuneratória em detrimento das demais categorias 
de servidores. Além disso, como consequência dessa des-
motivação, muitos serviços prestados à sociedade podem 
ser impactados de forma negativa, não atingindo a qua-
lidade necessária.

5.5 PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E 
SALÁRIOS

A Lei Orgânica do Município, em seu Art. 57, fala 
sobre a adoção de Regime Estatutário com planos de 
carreira e salários para os servidores da administração 
direta, indireta, autárquica e fundacional. Além disso, 
frisa que o sistema de promoção obedecerá, alternativa-
mente, ao critério de antiguidade e merecimento.

Entretanto, a partir da pesquisa empírica se iden-
tificou que somente os servidores da educação pos-
suem, atualmente, um Plano de Cargo e Remuneração 
em vigência que é regulamentado pela Lei Municipal n. 
1.550/2010. Após nove anos decorridos desde a promul-
gação da Lei Orgânica do Município de Ceará-Mirim, 
apenas os servidores da educação gozam do direito à 
progressão na carreira.

A situação exposta é passível de grande preocu-
pação, haja vista que um Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários, entre outras coisas, objetiva motivar o servi-
dor no desempenho de suas atribuições, dando-lhe uma 
perspectiva de melhoria financeira ao longo de sua vida 
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funcional. Além disso, desperta o desejo de o servidor   
buscar um contínuo aperfeiçoamento de suas habilida-
des a fim de lhe permitir condições efetivas de melhor 
servir a sociedade na prestação de seus serviços. 

5.6 FAIXA ETÁRIA E ESCOLARIDADE

Diagnosticou-se que o perfil etário da PMCM se apre-
senta de forma bem heterogênea, com a peculiaridade de 
que 82% dos servidores públicos estão acima dos trinta 
anos de idade. A maioria dos servidores se concentra entre 
trinta e um e quarenta anos, representando 32% do total.

Tais percentuais podem induzir a conclusão de que 
a maior parte dos servidores tem uma significativa expe-
riência de vida, o que pode influenciar positivamente na 
maneira como eles encaram as dificuldades presentes no 
dia a dia da prestação de serviços públicos municipais, 
permitindo que suas decisões sejam tomadas de forma 
mais madura e consciente.

Em contrapartida, é possível também inferir que 
o baixo número de servidores mais jovens esteja atre-
lado ao baixo índice de realização de concursos públicos. 
Dessa forma, a PMCM perde a oportunidade de atualizar 
o seu quadro de pessoal e, por conseguinte, diminui o seu 
potencial inovador nos procedimentos administrativos 
adotados pela organização. 
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Gráfico 8 – Faixa etária dos servidores da Prefeitura de 
Ceará-Mirim/RN.

Fonte: Secretaria de Administração do Município de Ceará-Mirim/RN (2015).

Quanto à escolaridade dos servidores, nota-se que 
47,37% deles já possuem nível superior e 33,1% nível 
médio. Os números apresentados pelo Gráfico 9 mostram 
que o nível educacional dos servidores está em ascensão 
e isso é extremamente relevante, uma vez que o grau de 
instrução torna o servidor mais esclarecido e ciente de 
suas responsabilidades para com a sociedade, além de 
prestar de forma mais eficiente seus serviços a esta.
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Gráfico 9 – Nível de escolaridade dos servidores da Prefeitura 
de Ceará-Mirim/RN.

Fonte: Secretaria de Administração do Município de Ceará-Mirim/RN (2015).

O diagnóstico organizacional revela que a estru-
tura administrativa da PMCM está em harmonia com a 
legislação municipal vigente. Além disso, percebe-se que 
a principal forma de ingresso é o concurso público, pois 
o número de servidores efetivos representa um maior 
percentual. Entretanto, constatou-se que ainda há um 
número significativo de servidores com vínculo tempo-
rário, o que pode caracterizar uma fragilidade na conti-
nuação dos projetos e políticas públicas desenvolvidas 
pela prefeitura, uma vez que não há garantias de perma-
nência dessas pessoas no quadro funcional da instituição. 
Identificou-se também que a maioria dos servidores da 
PMCM recebe uma baixa remuneração e que, além disso, 
não possui plano de cargo, carreira e salário, fatores que 
podem trazer como consequência a insatisfação do servi-
dor e sua possível evasão do órgão. 

Após a observação de todas as informações expos-
tas, consegue-se ter uma noção geral de como a PMCM 
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tem gerido o seu pessoal. Percebe-se que muitos aspectos 
não estão recebendo a atenção necessária, podendo acar-
retar muitos prejuízos individuais para os seus servido-
res, organizacionais para o órgão e, por consequência, 
danos aos serviços prestados que, por sua vez, afetarão 
diretamente a população do município como um todo.



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão eficiente dos servidores disponíveis na 
administração pública brasileira é de fundamental 
importância nos dias atuais, pois ela se torna uma grande 
potencializadora de serviços públicos de qualidade. É indis-
cutível que servidores com uma boa formação humana 
e técnica podem ser decisivos no atendimento aos cida-
dãos e na resolução de problemáticas que permeiam o 
aparelho administrativo estatal.

Grandes mudanças no aparelho de Estado exigem 
uma revisão na forma como as instituições operam e ser-
vidores mais qualificados para dar conta das demandas 
que a sociedade requer. Em outras palavras carreiras 
com perfis mais flexíveis e que permitam o aprendizado 
constante (MARCONI, 2005).

Com base nessa percepção, o presente diagnós-
tico organizacional com foco na estrutura de pessoal da 
Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim, propôs-se avaliar 
as ações que vêm sendo implementadas pela organização 
no que se refere à gestão de pessoas. Levando em consi-
deração a análise das informações coletadas em pesquisa 
realizada junto à Secretaria Municipal de Administração, 
chega-se às conclusões descritas a seguir.

1. Alto percentual de contratações temporárias, 
36,34% do total de servidores.

2. Pouca realização de concursos para investi-
dura nos cargos.

3. Baixa remuneração dos servidores, 62% rece-
bem um pouco mais do que um salário mínimo;
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4. Apenas os servidores da educação possuem 
Plano de Cargo e Remuneração, as demais categorias 
estão desassistidas nesse aspecto.

5. A grande maioria dos servidores está na faixa 
etária acima dos 30 anos.

Os itens supracitados são frutos, ao que tudo indica, 
de uma política de gestão de pessoas deficitária, haja 
vista que aspectos basilares que promovem a motivação 
dos funcionários estão sendo negligenciados.  

Ações precisam ser empreendidas com o propósito 
de sanar as problemáticas ora evidenciadas no diagnós-
tico organizacional da PMCM a fim de orientar o com-
portamento dos servidores para atingir os objetivos 
organizacionais, ou seja, a prestação de serviços de qua-
lidade à sociedade.

Em razão do presente estudo, seguem-se possíveis 
contribuições de melhorias para o aperfeiçoamento da 
gestão de pessoas na PMCM:

1. Verificar a real importância de tantas con-
tratações temporárias e ponderar até que ponto elas são 
benéficas para a Instituição.

2. Rever os processos de recrutamento e sele-
ção adotados pela PMCM. Fazer concursos públicos com 
maior frequência.

3. Revisar a política remuneratória.
4. Ampliar o Plano de Cargo, Carreira e Salário a 

fim de contemplar todos os servidores da organização e 
formatá-lo, priorizando as competências na progressão 
da carreira.
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5. Promover a capacitação contínua dos servido-
res a fim de que desenvolvam competências alinhadas às 
estratégias institucionais.

6. Criar instrumentos eficientes de avaliação de 
desempenho por competência.

Amparado nas informações levantadas por meio 
deste diagnóstico, acredita-se que um olhar mais crite-
rioso para os pontos em destaque significará um passo 
importante na busca de uma estrutura de pessoal mais 
adequada para um melhor funcionamento do aparelho 
administrativo da Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim.
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