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RESUMO 
 
O presente trabalho aborda a ausência da gestão de processos e da gestão de 
documentos em uma instituição pública do poder legislativo municipal e as 
consequências destas ausências encontradas durante a pesquisa realizada in loco. 
Tem-se como objetivo a proposição da implantação de uma ferramenta para gerir os 
processos que ingressarem na Casa Legislativa e arquivamento dos documentos 
armazenados na instituição. Como objetivos específicos, foram definidos: identificar 
os problemas de armazenamento de documentos; apresentar os problemas da 
ausência da gestão de processos; descrever o perfil dos vereadores da atual 
legislatura; e traçar o perfil dos servidores da Casa. A principal metodologia utilizada 
foi a pesquisa documental, decorrente da observação in loco realizada. O principal 
resultado esperado é que se organize a documentação existente na instituição e se 
implante rotinas para os processos que se iniciarem no órgão, através da 
implantação da ferramenta proposta, e os primeiros resultados serão apresentados 
de forma qualitativa. Também espera-se que a instituição cumpra a Lei n° 
12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação) e disponibilize os documentos para a 
população. Conclui-se que todos os objetivos propostos foram alcançados e os 
métodos mostraram-se pertinentes ao projeto, mesmo sendo um tema novo sem 
muitas referências para a administração pública, mas com muitas possibilidades de 
atuação. E recomenda-se este estudo para aplicação em outros órgãos do poder 
público, sejam eles do poder executivo, do legislativo ou do judiciário. 
 
Palavras-chave: Administração pública. Poder legislativo municipal. Gestão de 
processos. Gestão de documentos. 



 

 

ABSTRACT 
 
The present study deals with the absence of process management and document 
management in a public institution of the municipal legislature and the consequences 
of these absences found during the research carried out in situ. It has as its goal the 
proposition of the deployment of a tool for managing the processes that join the 
Legislative House and archiving of documents stored in the institution. As specific 
objectives were defined: identify the problems of storage of documents; presenting 
the problems of lack of process management; to describe the profile of councillors of 
the current legislature; and to trace the profile of the servers of the House. The main 
method used was the documentary research, arising from the observation in loco 
performed. The main expected outcome is that if you organize the existing 
documentation in the institution and if implant routines for the processes that begin in 
the body, through the deployment of the tool motion, and the first results will be 
presented in a qualitative way. Also it is expected that the institution complies with 
the Law n° 12.527/2011 (Law on Access to Information) and deliver the documents to 
the population. It is concluded that all the proposed objectives were achieved and the 
methods proved to be relevant to the project, even being a new theme without many 
references to the public administration, but with many possibilities of action. And it is 
recommended that this study for application in other organs of the public power, be 
they of the executive, legislative or judicial. 
 
Keywords: public administration. The municipal legislative power. Management of 
processes. Document management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

A administração pública se refere ao aparelho estatal, ou seja, ao conjunto 

formado por um governo e seus agentes administrativos, regulado por um 

ordenamento jurídico. (Bresser Pereira, 1995, apud Medeiros, 2013) 

Em seu estudo, Caulliraux e Yuki (2004) definem a administração pública 

como a dimensão de cuidar do desempenho da organização pública e de seu 

aperfeiçoamento cotidiano.  

A Constituição Federal de 1988 (CF 88), em seu Art. 2º, define que “são 

Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 

o Judiciário”. Assim sendo, faz-se necessário entender que a administração pública 

preocupa-se em servir o público, oferecer serviços diversos com qualidade para a 

população, sua principal razão de existir. Por isso, o cenário deste Projeto de 

Intervenção é um dos órgãos que compõe o tripé do poder público, conforme 

descrito anteriormente. 

O Capítulo IV da CF 88, nos Artigos 29 e 30, disciplina a participação dos 

Municípios na estrutura da União. É possível constatar que a Carta Magna trata os 

municípios como sendo composto por apenas dois poderes: o executivo (prefeituras) 

e o legislativo (câmaras municipais). E esta é uma realidade vivenciada pelos 

municípios brasileiros. 

O serviço público, segundo definição, é todo aquele prestado pela 

administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para 

satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples 

conveniências. (MEIRELLES, 2016) 

Os serviços oferecidos pela administração pública (serviço público) são 

pensados e executados visando o bem comum, o coletivo. Implantar a gestão de 

processos no serviço público se faz necessário para que possa haver um controle 

sobre o que se produz e o que se armazena, pensando sempre na transparência e 

legalidade dos atos praticados, conforme os princípios descritos na CF 88. 

O cenário deste estudo é a Câmara Municipal de Vereadores do Município de 

Montanhas (CMM), no Estado do Rio Grande do Norte (RN). O alvo é a gestão de 
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processos e a gestão de documentos do órgão que, conforme pesquisa realizada in 

loco, fora constatado que não seguem uma rotina específica tampouco tem na 

legislação municipal um embasamento para o seu correto rito e armazenamento. 

 Na mesma pesquisa in loco realizada, também observou-se que os 

documentos armazenados na Casa Legislativa desde sua fundação estão em 

péssimo estado de conservação. É necessário organizar esta documentação e 

definir rotinas que devem ser seguidas para os documentos que ingressarem para 

tramitação na instituição. 

A Lei Federal nº 8.159/91 define a gestão de documentos (ou gestão 

documental) como “o conjunto de procedimentos e operações referentes à sua 

produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e 

intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente”. 

 Sobre o armazenamento de documentos em instituições públicas, pode ser 

encontrada muita documentação impressa acumulada sem nenhum tipo de 

tratamento, muitas vezes juntando documentos sem nenhum valor com outros que 

registram as histórias das instituições (CALDERON et al., 2004).  

A gestão de documentos nas instituições públicas contribui decisivamente 

para atender às demandas da sociedade contemporânea por transparência nas 

ações de governo e acesso rápido às informações. (Bernardes e Delatorre, 2008) 

Sobre gestão de processos, são objetos de controle e melhoria, que permitem 

que a organização os utilize como base de registro de como atua, atuou ou atuará 

em seu ambiente ou contexto organizacional [...] sendo ainda a organização em 

movimento. (PAIM et al. 2009, p. 103) 

 Ainda sobre gestão de processos, são definidos como “um conjunto articulado 

de tarefas permanentes para projetar e promover o funcionamento e o aprendizado 

sobre os processos”. (PAIM et al, 2009, p. 139) 

 Por fim, por gestão de processos, “entende-se o conjunto de tarefas com um 

ou mais itens de controle, realizados por várias pessoas”. E ainda, processo é “uma 

série de tarefas criadas para produzir um produto ou serviço”. (TACHIZAWA E 

SCAICO, 2006, p. 108) 

 Assim sendo, a gestão de processos e a gestão de documentos na instituição 

cenário desta pesquisa não segue uma rotina de processos nem de armazenamento 

de documentos adequado, tampouco está a disposição para o acesso da população, 
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descumprindo a legislação vigente e prejudicando a todos que assim necessitem 

realizar consultas nos documentos para os mais variados fins. 

 

1.2 Situação problema 

 

Como já exposto, a documentação que tramita e está armazenada na Câmara 

Municipal de Vereadores de Montanhas/RN não tem um protocolo a ser seguido 

para processos nem para o seu armazenamento. Com isso, a Lei Federal nº 

12.527/2011, conhecida como a Lei de Acesso a Informação (LAI) não está sendo 

cumprida no legislativo municipal montanhense. 

Para tanto, é necessário que seja adotada a gestão de processos e a gestão 

de documentos neste órgão, de forma que haja uma rotina de tramitação e, para que 

o mesmo seja guardado dentro de algumas normas, seguindo as atribuições da 

legislação federal. 

Isto posto, o que é necessário ser feito para implantar a gestão dos processos 

que ingressam no órgão e armazenar a documentação que já fora finalizada e está 

armazenada na Câmara Municipal? 

 

1.3 Justificativa 

 

A realização deste trabalho é importante para que os processos que tramitam 

na Câmara de Vereadores de Montanhas/RN possam ter uma rotina a ser seguida 

por qualquer gestão que a conduza (renovada a cada dois anos, conforme 

Regimento Interno), o que ajudará no armazenamento desses documentos e, 

posteriormente, disponibilizará os mesmos para acesso pela população, conforme 

dispõe a legislação federal. 

Para o órgão objeto deste estudo, é uma oportunidade de realizar ações para 

modernização da gestão pública, uma vez que a implantação da gestão de 

processos e da gestão de documentos auxiliará na gestão interna da Casa e 

colocará o acervo a disposição da população com mais eficiência. 

Para o discente, é uma oportunidade de colocar em prática o que foi 

aprendido na academia sobre realização de pesquisas acadêmicas; sente-se a 
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vontade de disponibilizar este trabalho como referencial para futuros estudos sobre o 

tema central e afins. 

Para a sociedade, este trabalho é importante, pois implementará a gestão de 

processos e de documentos no órgão legislativo do município e estará disponível 

para consultas sempre que necessário, servindo como referencial metodológico para 

fins acadêmicos e diversos outros fins. 

Para a teoria, afirma-se que é importante idealizar os assuntos como 

queremos que funcionem, preferencialmente de forma eficiente e eficaz. Para a 

prática, é uma oportunidade de realizar as ações propostas pelo professor orientador 

e pelos referenciais expostos ao longo do estudo. 

Por fim, tem-se que esta é uma pesquisa viável, levando-se em consideração 

que o órgão precisa de ajuda para organizar sua rotina de processos e 

armazenamento dos seus documentos (de domínio público). É um tema novo, que 

pode render muitos outros estudos, e que dispõe de pouca literatura que poderia 

servir de referencial. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

 Propor a implantação de uma ferramenta de gestão de processos e 

documentos para gerir a documentação que tramita e está armazenada na Câmara 

Municipal de Vereadores do Município de Montanhas/RN. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar os problemas de armazenamento de documentos; 

 Apresentar os problemas da ausência da gestão de processos; 

 Descrever o perfil dos Vereadores que estão exercendo o mandato; 

 Traçar o perfil dos servidores da Casa Legislativa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Gestão de processos 

 

 De acordo com Neubauer (2008, apud Andrade e Roseira, 2016) gestão de 

processos é a solução encontrada que permite às organizações uma rápida 

adaptação organizacional. 

 Ainda em seu trabalho, Andrade e Roseira (2016) afirmam que, segundo 

Kohlbacher (2010), o objetivo da gestão de processos é entregar valor ao cliente 

(nesse caso, o cidadão), consistindo em considerar a interação entre os processos, 

controlá-los, analisá-los e otimizá-los. 

 Em consonância com o exposto acima, Hammer e Champy (1994) apud 

Gonçalves (2000) expõem que a gestão de processos é um grupo de atividades 

realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço 

que tem valor para um grupo específico de clientes. 

 E por fim, o trabalho de Hall (1982, apud Assunção e Mendes, 2000) define 

processo como “uma série de atividades e tarefas lógica e sequencialmente inter-

relacionadas e organizadas com a finalidade de produzir resultados específicos para 

realização de uma meta”, que neste caso, seria entregar valor ao cidadão. 

 

2.2 Gestão de documentos 

 

Conforme já constatado algumas vezes no decorrer deste trabalho, o termo 

gestão de documentos está diretamente ligado ao termo arquivamento. Ao falarmos 

de gestão de documentos, estamos fazendo referência aos documentos que estão 

arquivados na Câmara Municipal de Vereadores de Montanhas/RN. 

Em seu trabalho, Indolfo (2007, p. 36) traz a definição da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) sobre gestão de 

documentos, que a elucida como “domínio da gestão administrativa geral com vistas 

a assegurar a economia e a eficácia das operações desde a criação, manutenção e 

utilização, até a destinação final dos documentos”. 

Fishbein (1970) e Cook (1982) apud Indolfo (2007) externam a gestão de 

documentos como a aplicação da administração científica com fins predominantes 
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de eficácia e economia, sendo considerados os benefícios culturais e de pesquisa, 

para os futuros pesquisadores, meros subprodutos. 

Isto posto, Jardim (1987) expõe que a gestão de documentos cobre todo o 

ciclo de existência dos documentos desde sua produção até serem eliminados ou 

recolhidos para arquivamento permanente, ou seja, trata-se de todas as atividades 

inerentes às idades corrente e intermediária dos documentos. 

Sobre o problema de acumulação de documentos encontrado na instituição 

objeto deste estudo, Rodrigues (2006, p. 106) explica, de modo geral, que eles são 

acumulados à medida que são produzidos em decorrência de atividades que são 

necessárias para a realização da missão do seu produtor. 

 

2.3 Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) 

 

 As tecnologias da informação e comunicação, conhecidas abreviadamente 

como “TIC’s”, são todos os meios técnicos usados para tratar a informação e auxiliar 

na comunicação. Em outras palavras, são as formas de transmissão de informações 

(OLIVEIRA e MOURA, 2015). 

Ramos (2008) conceitua as TIC’s como os procedimentos, métodos e 

equipamentos para processar informação e comunicar [...], podendo assumir a forma 

de texto, imagem, vídeo ou som. 

Santos (2014), em sua dissertação de mestrado, define as tecnologias da 

informação e comunicação como um conjunto de recursos que proporcionam modos 

de se comunicar, tendo características como portabilidade, agilidade, possibilidade 

de manipulação de conteúdos e transmissão em redes de comunicação. 

Por fim, novamente citando Oliveira e Moura (2015), as TIC’s podem ser 

entendidas como um conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que 

proporcionam a automação e comunicação de processos. 

 

2.4 A ferramenta proposta 

 

O SE Document é um software elaborado, vendido e regulado pela empresa 

Soft Expert, uma multinacional com presença em mais de 30 países ao redor do 

mundo. Ela apresenta-se como “uma empresa líder em soluções para a excelência 
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na gestão, fornecendo softwares e serviços para automação e aprimoramento de 

processos de negócio, conformidade regulamentar e governança corporativa”. (Soft 

Expert, 2017) 

 É uma ferramenta de gerenciamento de documentos eletrônicos que gerencia 

o ciclo de vida do processo, desde a criação até o seu armazenamento. O SE 

Document possui funcionalidades completas em cada ciclo, que são: 

 CAPTURAR / CRIAR: aqui se inicia o processo de modo geral, onde se cria o 

arquivo virtual e gerencia os seus passos. É possível digitalizar os 

documentos e anexá-los ao processo virtual e físico. O software é compatível 

com todos os editores de textos e planilhas, o que facilita a edição sempre 

que for necessária; 

 GESTÃO / REVISÃO: nessa parte é onde o processo vai acumulando 

documentos e informações. O usuário pode movimentar os documentos e 

encaminhar virtualmente para as pessoas responsáveis, acompanhando 

também a movimentação física também. Também possui assinatura digital e 

alguns protocolos de segurança; 

 ENTREGAR / PUBLICAR: aqui é a fase da entrega do processo ao 

destinatário. E se for algum documento para publicação, também é feita 

nessa parte. Podem ser salvos em vários formatos e modelos; 

 GUARDAR / PRESERVAR: na última fase da ferramenta, é possível gerenciar 

o arquivamento dos processos e seus documentos. Há a sugestão de criação 

de etiquetas e pastas, ajudando no armazenamento. É possível finalizar os 

processos virtuais e comandar as instruções cabíveis. 

Por fim, o SE Document melhora significativamente a comunicação e o 

desempenho dos processos; mantém o controle dos documentos e também 

minimiza os custos e os riscos. (Soft Expert, SE Document, 2017) 
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3 METODOLOGIA 

 

Inicialmente fora realizada uma observação in loco juntamente com uma 

pesquisa documental que, de acordo com a metodologia de Godoy (1995a), Gil 

(1999), Malhotra (2005) e Oliveira (2007), tem o objetivo de identificar quais 

documentos estavam armazenados no local da pesquisa. 

As observações in loco no foram realizadas nos dias 13 e 14 de março de 

2017, no turno matutino (durante o expediente do órgão) e no turno vespertino (após 

o horário de expediente anteriormente informado), na Câmara Municipal de 

Montanhas, objeto deste estudo.  

 Após as observações, fora iniciada a pesquisa documental, visando identificar 

os tipos de documentos armazenados. Para Marconi e Lakatos (2010) a pesquisa 

documental tem como característica a coleta de dados restrita aos documentos, 

escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. Pelo 

entendimento dos autores, a pesquisa documental abrange todos os documentos 

que foram encontrados durante a pesquisa. 

 Os resultados deste estudo serão apresentados de forma qualitativa, pois 

busca-se implantar uma ferramenta de gestão de processos e documentos e assim 

resolver os problemas encontrados no setor. Godoy (1995b) afirma que os estudos 

qualitativos se preocupam com os processos e não somente com os resultados. 

Por fim, será oferecido à entidade um manual de gestão de processos e 

documentos, para que assim, haja uma rotina a ser seguida pela atual e pelas 

futuras gestões que venham a presidir a Casa. 
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4 CENÁRIO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

4.1 Caracterização do objeto de intervenção 

 

Este Projeto de Intervenção será realizado na Câmara Municipal de 

Vereadores do Município de Montanhas, localizado no Estado do Rio Grande do 

Norte. Trata-se de um órgão da administração direta, pertencente ao poder 

legislativo municipal, inscrita no CNPJ nº 24.193.237/0001-02, portadora da razão 

social “Montanhas Câmara Municipal” e nome fantasia “Câmara Municipal de 

Montanhas”; exerce suas atividades no Palácio José Galvão Tavares que fica 

localizada na Rua São José, nº 04, no Centro de Montanhas/RN. 

 É um órgão autônomo (administrativa e financeiramente) composto por nove 

Vereadores (conforme consta na CF 88, Capítulo IV, art. 29, a; e Lei Orgânica do 

Município de Montanhas/RN) que iniciaram a atual legislatura em 01 de janeiro de 

2017 e finalizam em 31 de dezembro de 2020. 

 A Câmara de Vereadores é incumbida de fiscalizar os atos do Poder 

Executivo e legislar (propor e aprovar leis, requerimentos, moções, etc.). É formada 

por representantes do povo, eleitos por voto direto no sistema proporcional. 

A instituição cenário deste trabalho não possui missão, visão e nem valores 

definidos, andando sempre dentro do que rege a CF 88, a Lei Orgânica do Município 

(LOM) e o Regimento Interno (RI) daquela Casa Legislativa. 

Em estudo realizado por Silva e Santiago (2013), pôde-se identificar como 

funciona a organização legislativa da Câmara Municipal de Vereadores de 

Montanhas/RN, conforme a figura a seguir. 

 

Figura 01: Organização Legislativa da Câmara Municipal de Vereadores de Montanhas/RN 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Silva e Santiago (2013). 

Vereador Presidente 

Vice-Presidente 

1º Secretário 2º Secretário 

Vereador Vereador Vereador Vereador Vereador 
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No seu quadro de pessoal, a CMM não tem nenhum servidor de caráter 

efetivo selecionado através de concurso público, sendo todos os servidores 

nomeados por portaria do Presidente ou selecionados por processo licitatório. Há 

muito que se cobra a realização de um concurso público para preenchimento do 

quadro de pessoal dessa Casa Legislativa, mas o que se nota é que os Presidentes 

que assumem os trabalhos não tem interesse nenhum em realizar um certame, 

tendo em vista que pode trabalhar (permitido por lei) com servidores nomeados 

através de Portarias. 

Atualmente, a CMM tem um Chefe de Gabinete, um Controlador, uma 

Tesoureira, um Secretário Legislativo, uma Auxiliar de Serviços Gerais e uma 

Recepcionista, todos nomeados por ato do Presidente; e um Contador e um 

Advogado que são contratados via processo licitatório. 

O horário de funcionamento administrativo é de segunda a sexta-feira, das 

08h as 12h e das 14h as 17h. As sessões plenárias acontecem as quartas-feiras as 

19h, com a participação dos Vereadores da atual legislatura e do Secretário 

Legislativo. 

 No organograma a seguir, podemos ver como se dá a subordinação e a 

distribuição das funções dos servidores da Casa. 

 

Figura 02: Organograma Funcional 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 Na realização deste Projeto de Intervenção estão envolvidos este discente e o 

docente orientador, ambos dispondo de vínculo com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Campus Currais Novos. 

Já pela instituição objeto do estudo, estão envolvidos o Secretário Legislativo, 

a Tesoureira e o Vereador Presidente, que se dispuseram a contribuir quantitativa e 
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qualitativamente com este projeto, participando das pesquisas in loco mesmo após o 

fim do expediente da Casa.  

 

4.2 Fragilidades e oportunidades percebidas 

 

 Diante das observações in loco que foram realizadas na instituição cenário 

deste projeto, foi possível identificar as fragilidades e as oportunidades que estão 

descritas no quadro abaixo. 

 

Quadro 01: Oportunidades e fragilidades encontradas 

OPORTUNIDADES FRAGILIDADES 

 Implantação da ferramenta para a gestão 
dos processos e documentos 

 Implantação e utilização do manual de 
gestão de processos e documentos 

 Capacitação e atualização periódica dos 
Vereadores 

 Capacitação e atualização periódica do 
corpo funcional 

 Armazenamento dos documentos 

 Tramitação dos documentos 

 Descaso dos representantes 

 Falta de visão de gestão 

 Falta de capacitação dos Vereadores 

 Servidores pouco qualificados 

 Falta de rotinas administrativas 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

4.3 Caracterização dos sujeitos 

 

 A caracterização inicial dos sujeitos deu-se traçando o perfil dos Vereadores 

que estão compondo a atual legislatura, com dados retirados do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) sobre a divulgação de candidaturas e os resultados das Eleições 

2016. Os dados estão dispostos a partir dos quadros a seguir. 

 

Quadro 02: Sexo 

 MASCULINO FEMININO TOTAL 

QUANTIDADE 07 02 09 

Fonte: Adaptado de TSE (2017). 

 

 Ao analisarmos o dado acima, vemos que a Câmara de Vereadores de 

Montanhas é composta por 77,78% de homens e 22,22% de mulheres. Ao 

compararmos esse dado com o perfil da população com base no Censo 

Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
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constatamos que Montanhas tem 11.413 habitantes, sendo 50,36% de homens e 

49,64% de mulheres, não havendo uma representação justa e proporcional no 

legislativo daquele Município. 

 Mais um item levado em consideração foi a idade dos Vereadores. Os dados 

estão dispostos no quadro abaixo. 

 

Quadro 03: Faixa etária 

 30-39 ANOS 40-49 ANOS 50-59 ANOS + 60 ANOS TOTAL 

QUANTIDADE 02 04 02 01 09 

Fonte: Adaptado de TSE (2017). 

 

 Ao compararmos os dados acima com os obtidos pelo Censo Demográfico 

2010 (IBGE, 2010), veremos que 35,58% da população não pode ser votada, pois 

possuem entre 0 e 17 anos de idade. Os jovens, com idade entre 18 e 29 anos 

representam 20,69% da população e não está representada no legislativo municipal. 

Na primeira faixa etária representada, temos no legislativo 22,22% dos Vereadores 

com idade entre 30 e 39 anos, e na população montanhense esse valor corresponde 

a 13,50%.  

 Na segunda faixa etária apresentada, temos na Câmara Municipal de 

Vereadores de Montanhas 44,44% dos Vereadores com idade entre 40 e 49 anos, e 

na população, essa representação é de 10,50%. Na terceira faixa etária, com idades 

entre 50 e 59 anos de idade, temos no legislativo 22,22% e na população 6,94%. E 

por fim, na faixa com mais de 60 anos, o legislativo tem 11,11% de representação e 

a população 12,79%, sendo este a proporção mais próxima da realidade. 

 Analisando os dados obtidos sobre a escolaridade dos edis, foi possível 

elaborar o Quadro 4 conforme abaixo. 

 

Quadro 04: Escolaridade 

 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

MÉDIO 
INCOMPLETO 

MÉDIO 
COMPLETO 

SUPERIOR TOTAL 

QUANTIDADE 01 03 02 03 09 

Fonte: Adaptado de TSE (2017). 
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 Sobre a escolaridade dos Vereadores, foi possível observar que 66,66% não 

tem curso superior. Os fatores para que o ensino superior não fosse cursado pelos 

edis não vem ao caso nesta pesquisa. Sobre os legisladores com nível superior, os 

três são formados em licenciatura e dois deles são professores efetivos da rede 

municipal de ensino de Montanhas. Não é possível comparar a realidade da Câmara 

com a formação da população da cidade porque o IBGE não pesquisou esses dados 

no Censo 2010. 

 Outro item pesquisado para compor o perfil dos Vereadores foi o estado civil. 

Os dados estão dispostos a seguir. 

 

Quadro 05: Estado civil 

 SOLTEIRO CASADO DIVORCIADO TOTAL 

QUANTIDADE 01 06 02 09 

Fonte: Adaptado de TSE (2017). 

 

 Conforme mostrado, há na Casa Legislativa montanhense seis Vereadores 

casados. Isto representa 66,66% dos membros. Assim como com os dados 

presentes no Quadro 5, não é possível comparar com a população da cidade, pois 

esta não foi uma preocupação do IBGE ao realizar a última contagem da população. 

 O próximo item a ser pesquisado foi a cor/raça dos Vereadores. Essa 

informação é obtida através declaração própria do então candidato; é como você se 

considera. As informações estão abaixo. 

 

Quadro 06: Cor/raça 

 BRANCO PRETO PARDO TOTAL 

QUANTIDADE 05 02 02 09 

Fonte: Adaptado de TSE (2017). 

 

 Conferindo as informações, 55,56% se declararam brancos, 22,22% se 

declararam pretos e os outros 22,22% se declararam pardos. Esta é outra 

informação não fornecida pelo IBGE, portanto, não sendo possível haver 

comparação com a realidade da cidade. 

 Uma informação que chamou a atenção e foi identificada como importante foi 

a naturalidade dos Vereadores. Isto porque houve a curiosidade em saber onde eles 



24 
 

 

 

nasceram, se na cidade ou em cidades vizinhas, ou até mesmo em cidades mais 

distantes. Eis as informações obtidas. 

 

Quadro 07: Naturalidade 

 Montanhas/RN 
Outra cidade no 

RN 
Outra cidade 
fora do RN 

TOTAL 

QUANTIDADE 04 04 01 09 

Fonte: Adaptado de TSE (2017). 

 

 Com as informações obtidas, constatou-se que quatro Vereadores nasceram 

na cidade de Montanhas. Outros quatro nasceram em cidades do RN (um em Nova 

Cruz, um em Canguaretama e outros dois em Natal) e o último nasceu fora do Rio 

Grande do Norte, mais precisamente na cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio 

de Janeiro. 

A informação sobre este item foi adicionada apenas a nível de curiosidade, 

uma vez que a vereança não requer que o edil seja natural da cidade que exerce 

suas atribuições de representantes do povo. 

 Por fim, o último item a ser pesquisado foi o patrimônio declarado dos 

Vereadores. As informações estão apresentadas no quadro a seguir. 

 

Quadro 08: Patrimônio declarado (2016) 

 
Sem 

patrimônio 
Até  

R$ 50 mil 
De R$ 51 mil 
a R$ 100 mil 

Acima de 
R$ 100 mil 

TOTAL 

QUANTIDADE 01 03 01 04 09 

Fonte: Adaptado de TSE (2017). 

 

 Dispostos os dados obtidos, chamou-se a atenção o patrimônio declarado de 

quatro Vereadores que possuem patrimônio acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

A partir desse dado, surge a sugestão de uma análise do nível de crescimento de 

patrimônio dos Vereadores da Câmara de Montanhas, comparando os patrimônios 

declarados em outros anos com o do ano de 2016. 

 Por fim, analisados todos os dados encontrados, concluímos que o perfil 

médio do legislador montanhense é um homem branco, casado, com idade média 

de 40 anos e formação acadêmica básica, natural do Rio Grande do Norte, com 
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patrimônio variando de até R$ 0,00 (zero reais) até acima de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais). 

 Ainda sobre a caracterização dos sujeitos, resolveu-se pesquisar acerca de 

algumas informações sobre os servidores da Casa. As informações foram obtidas 

através do Ofício nº 155/GP-CMM, como resposta a solicitação enviada. As 

informações obtidas foram organizadas no quadro a seguir. 

 

Quadro 09: Perfil dos funcionários da Câmara de Vereadores de Montanhas 

 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 

Formação 
Acadêmica 

Superior Superior Médio Médio Médio Médio 

Idade 34 27 25 26 30 19 

Nº de filhos 0 0 1 1 1 1 

Sexo Masculino Masculino Masculino Feminino Feminino Feminino 

Estado Civil Solteiro Solteiro Solteiro Casada Solteira Solteira 

Fonte: Ofício nº 155 (Gabinete da Presidência, Câmara Municipal de Montanhas), 2017. 

 

LEGENDAS: 

#1 - Chefe de Gabinete 

#2 - Controlador 

#3 - Secretário Legislativo / Protocolador 

#4 - Tesoureira 

#5 - Recepcionista 

#6 - Aux. Serv. Gerais 

 

 Através dos dados informados, verificou-se que dos seis servidores da 

Câmara de Vereadores de Montanhas, 33,33% possuem nível superior e os outros 

66,67% possuem o ensino médio completo. A idade dos mesmos varia de 19 anos 

(mais nova) até 34 anos (mais velho). Destes, apenas quatro possuem filho (um filho 

cada). São três homens e três mulheres. E por fim, dos seis servidores, apenas uma 

é casada, sendo os outros cinco solteiros. 

 

4.4 Dificuldades enfrentadas pelos sujeitos 

 

 Através de conversas informais com alguns Vereadores e alguns funcionários 

da Casa Legislativa, foi explicitada a necessidade de qualificação periódica. A nossa 
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legislação nacional não define formação para atuação legislativa, sendo “todos 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (CF 88, art. 5º, caput). 

 Mais uma dificuldade enfrentada é a troca de corpo funcional toda vez que há 

uma troca de Presidência da Casa, que como já foi falado, pode ocorrer a cada dois 

anos (biênio). O ideal seria que a Câmara de Vereadores de Montanhas tivesse 

funcionários efetivos, concursados, que independente de gestão bienal, fizessem os 

trabalhos da Casa seguirem seu fluxo normalmente, com continuidade 

 Outra reclamação recorrente é o baixo orçamento destinado à Câmara de 

Vereadores, que segundo as pessoas ouvidas, só dá para pagar os salários dos 

Vereadores, os salários dos funcionários e as despesas básicas, não sobrando 

basicamente “nada” para investir em outras áreas, como na capacitação funcional ou 

cursos para os Vereadores. 

 Por fim, e não menos importante, fora ouvido nas conversas que o patrimônio 

da Câmara de Vereadores é antigo e sem manutenção. Uma vez que não há sobra 

orçamentária (conforme mostrado), fica difícil que haja manutenção da mobília e dos 

equipamentos eletrônicos que são essenciais para o funcionamento diário das 

atividades legislativas. Não sobra nem dinheiro para expansão ou reforma das 

instalações físicas da Casa. 
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5  METAS 

 

A fim de se atingir os objetivos propostos para a execução deste projeto, 

sugerem-se os objetivos e as metas conforme mostrado abaixo: 

 
Quadro 10: Objetivos e metas do projeto 

OBJETIVOS METAS 

Implantar a ferramenta de gestão de 
documentos e professos 

Resolver 100% do problema de acúmulo e 
tramitação de documentos 

Identificar os problemas provenientes do 
armazenamento inadequado de documentos 

Sanar 100% das complicações decorrentes do 
armazenamento inadequado de documentos 

Reconhecer as dificuldades da gestão de 
documentos 

Sugerir a implantação da ferramenta de gestão 
e solucionar em 100% a falta de gestão de 

processos 

Caracterizar os servidores da atual legislatura 
Traçar o perfil dos servidores da Casa 

Legislativa 

Implantar um sistema de capacitação e 
atualização periódica dos funcionários para 

utilização da ferramenta 

Treinar 100% dos funcionários a cada gestão da 
Câmara (caso haja mudança) 

Descrever o perfil dos Vereadores que estão 
exercendo mandato atualmente 

Obter informações como idade, sexo, estado 
civil, formação acadêmica e patrimônio 

financeiro de cada Vereador 

Implantar o site da Câmara Municipal de 
Montanhas com as informações exigidas pela 

Lei de Acesso a Informação 

Disponibilizar 100% dos documentos da 
Câmara para acesso pela população 

Elaborar um manual de gestão de processos e 
documentos e sugerir sua implantação 

Implantar o manual de gestão de processos e 
documentos, sanando assim os problemas 

encontrados 

Propor um calendário de avaliação da 
ferramenta proposta 

Obter informações sobre os processos e sugerir 
correções (caso existam) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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6 RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

 RECURSOS HUMANOS: para a execução deste projeto, será necessário 

envolver o Secretário Legislativo/Protocolador e o Presidente da Câmara de 

Vereadores, sendo opcional o uso de um graduado ou especialista na área. O 

Secretário Legislativo/Protocolador tem formação acadêmica de nível médio e 

o Presidente da Câmara possui o nível médio incompleto. 

 RECURSOS MATERIAIS: para implantação da ferramenta serão utilizados o 

computador com o software “SE Document” já instalado; pendrive para a 

transferência de informações entre mais de dois computadores; caneta e 

papel para as anotações da pesquisa in loco (já realizada); luvas de látex e 

máscaras de procedimentos (utilizados na observação in loco já realizada); e 

telefone celular, para utilização da câmera com o propósito de registrar a 

situação dos documentos encontrados durante a pesquisa documental.  

 RECURSOS FINANCEIROS: para a implantação deste projeto, a Soft Expert 

(empresa responsável pelo software) não informou o valor para implantação 

da ferramenta que depende de uma série de fatores (como número de 

usuários, equipamentos para instalação, tipos de documentos, etc), porém 

informou que o preço é de R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais para 

manutenção e suporte do mesmo, que pode ser adquirido através da licitação 

tipo menor preço pregão (sem limite de valor definido por lei) ou tomada de 

preços; o especialista em gestão de processos e documentos (caso seja 

necessário) pode ser contratado pelo valor R$ 1.400,00 (um mil e 

quatrocentos reais) mensais, até a finalização da implantação completa do 

programa; os demais itens que serão utilizados já foram adquiridos pela 

Câmara de Vereadores, sendo os seus valores desconsiderados em virtude 

do tempo que fora adquirido e seus valores não encontrados em nenhuma 

ordem de pagamento ou empenho.  
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7 CRONOGRAMA  

 

 Para execução deste projeto, está proposto o cronograma abaixo, conforme 

atividades previstas no Quadro 11 logo abaixo. Pretende-se executar todas as ações 

dentro do período máximo 12 meses, podendo ser estendido conforme as 

necessidades apresentadas pela instituição. 

 

Quadro 11: Cronograma proposto de atividades 

 2017 2018 

Ação MAR-SET OUT NOV DEZ JAN FEV 

Observações in loco X      

Pesquisa documental       

Início da escrita do Projeto X      

Pesquisa da ferramenta que 
será proposta 

 X X    

Finalização do projeto  X X    

Entrega do projeto à Câmara 
de Vereadores 

   X   

Confecção e emissão do 
Manual de Gestão de 

Processos e Documentos 
   X   

Implantação da ferramenta de 
gestão de processos e 

documentos 
    X  

Primeira avaliação dos 
resultados obtidos 

     X 

Avaliação e correção dos 
primeiros resultados obtidos 

     X 

Divulgação dos primeiros 
resultados obtidos 

     X 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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8 PROPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 Sobre a ferramenta proposta, o monitoramento se dará de forma contínua, 

sempre que um processo for iniciado, até a sua devida finalização. 

Após a implantação do software e obtenção dos primeiros resultados, sugere-

se que se programe avaliações bimestrais para correções de possíveis falhas ou 

vícios, visando sempre usufruir da melhor forma desta ferramenta de gestão. 

 Outra forma de monitoramento e avaliação será a aplicação de questionários 

avaliativos às pessoas/instituições que iniciarem processos na Câmara de 

Vereadores de Montanhas, visando medir a satisfação com os resultados 

alcançados através de cada processo. 
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9 RESULTADOS OBTIDOS E ESPERADOS 

 

 Alcançados todos os objetivos propostos, espera-se que os problemas 

encontrados na Câmara de Vereadores de Montanhas decorrentes de documentos 

acumulados de forma errada e processos iniciados sem controle, sejam resolvidos e 

crie-se uma rotina de rito processual e armazenamento correto de documentos. 

 Ao longo deste trabalho, foram apresentados os problemas decorrentes do 

armazenamento inadequado dos documentos. E também foram apresentadas as 

dificuldades da ausência da gestão de processos na Casa, o que leva aos 

problemas de armazenamento. 

 Fora traçado o perfil dos Vereadores da atual legislatura e dos servidores que 

estão atuando na atual gestão da Câmara. Notada a falta de capacitação em alguns 

setores, espera-se que haja uma política de capacitação funcional, que vise sempre 

atualizar os profissionais acerca das atividades do legislativo, principalmente da 

ferramenta de gestão de processos e documentos aqui proposta. 

 Almeja-se a implantação do manual de gestão de processos e gestão 

documental, fruto deste trabalho, que será entregue à Presidência da Câmara, no 

intuito de contribuir com uma política contínua de manutenção dos documentos 

daquela Casa.  

 Espera-se que os problemas encontrados sejam solucionados através das 

propostas aqui apresentadas, o que necessitará apenas da implantação da 

ferramenta proposta e dos programas de avaliação das ações.  

 Deseja-se, por fim, que os documentos atualmente armazenados naquela 

Casa Legislativa sejam disponibilizados com maior facilidade para a população, 

conforme definições da Lei de Acesso a Informação (Lei federal nº 12.527/2011). 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo deste trabalho, foi possível pesquisar e entender sobre gestão de 

processos e documentos, essas fortes e importantes ferramentas que auxiliam na 

gestão dos arquivos nas instituições. 

 Como resultados obtidos, tem-se destaque para a situação que se encontram 

os documentos armazenados na Câmara de Vereadores de Montanhas, sendo 

muitos deles com teor histórico, desde a fundação da Casa. Outro resultado 

importante foi a ausência da gestão de processo e documentos na instituição, o que 

possibilitou o desenvolvimento deste trabalho. 

 As dificuldades encontradas foram muitas, a começar pela ausência inicial de 

um professor orientador para este projeto. Em seguida, outra dificuldade foi o tempo 

que corria para a finalização deste estudo, uma vez que existe uma distância física 

entre este discente e o local escolhido como alvo deste projeto. Por fim, e não 

menos importante, a desorganização documental na instituição foi tida como um 

grande descaso com a coisa pública, o que causa transtornos quando solicitada 

alguma consulta. 

 Outra dificuldade que merece atenção é a ausência de referências 

bibliográficas na gestão pública. Sobre esse assunto, constatamos que trata-se de 

um tema relativamente novo, pouco abordado, mas de grande importância ao tratar 

da coisa e do bem público. 

 Este trabalho foi de grande importância para o autor, pois permitiu aprimorar 

os conhecimentos prévios sobre pesquisa e escrita de trabalho acadêmico. Foi uma 

experiência incrível o aprofundamento no estudo sobre administração pública. E 

essa, com certeza, será apenas a chave inicial de uma longa jornada. 

 Quanto aos objetivos propostos neste trabalho, atingiu-se todos com êxito, a 

começar pelo objetivo geral, que era a sugestão de implantação de uma ferramenta 

de gestão de processo e documentos. Os objetivos secundários foram sendo 

atingidos ao longo do desenvolvimento deste trabalho. 

 Os métodos utilizados neste projeto mostraram-se pertinentes, uma vez que 

encaixaram-se às necessidades que foram surgindo ao longo da escrita e para se 

atingir os objetivos e metas propostas. 
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 Como recomendação, este estudo pode ser utilizado para outras Câmaras de 

Vereadores e até mesmo pelo Poder Executivo, desde que encontre-se o problema 

da situação, mostre-se os meios para a execução, aplique-se as ferramentas 

necessárias e avalie-se os resultados constantemente, corrigindo os erros sempre 

que necessário. 

 Outros trabalhos podem surgir deste estudo. Como já falado anteriormente, é 

um tema novo para o setor público, porém bastante amplo e com muitas 

oportunidades de atuação. Desde já, fica este trabalho a disposição para servir de 

referências para outros estudos. 

 Por fim, fica a torcida para que os gestores do orçamento público trabalhem 

sempre em prol da população, principalmente da que mais precisa das ações do 

Estado, e não apenas pensando em si. Que se invista mais em educação e ciência, 

pois esta pode ser a porta de saída para muitos jovens com poucas oportunidades. 
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