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1 INTRODUÇÃO

O presente diagnóstico pretende oferecer à Prefeitura 
Municipal de Parnamirim os resultados da pesquisa rea-
lizada junto à Secretaria de Recursos Humanos, tendo em 
vista o levantamento das atividades desenvolvidas que 
impactam e se relacionam imediatamente ao corpo de 
servidores públicos vinculados ao município. O diagnós-
tico poderá servir como um documento capaz de se tornar 
um pontapé inicial para dotar a Prefeitura de informações 
sistematizadas que poderão contribuir para o seu desempe-
nho com atingimento de níveis satisfatórios de eficiência, 
eficácia e efetividade na prestação de seus serviços.

Portanto, o diagnóstico é mais que um instrumento 
de coleta de informações, visto que ele permite estudos e 
intervenções futuras. Estreitou-se, na presente pesquisa, o 
âmbito de possibilidades de um diagnóstico organizacional, 
pois somente foram analisados aspectos relativos à gestão 
de recursos humanos. Sendo assim, poderão ser planejadas, 
partindo desse relatório, estratégias de desenvolvimento 
dos recursos humanos disponíveis neste ente subnacional. 

Na busca de uma nova política de recursos humanos, 
no Caderno Mare do antigo Ministério da Administração 
e Reforma do Estado (MARE) intitulado “A nova política 
de recursos humanos”, a lição sobre as políticas de recur-
sos humanos é no sentido de uma readequação ao novo 
ambiente internacional (BRASIL, 1997 p. 8):
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Esse novo contexto requer um sistema de administração de 
recursos humanos radicalmente diferente daquele vigente sob 
a administração burocrática. Assim, torna-se necessário um 
novo sistema que seja ao mesmo tempo suficientemente dinâ-
mico para acomodar as permanentes mudanças nas demandas 
intro e extra-sociais, mas também que aprofunde raízes nos 
valores permanentes que protegem o interesse público.

Os modernos recursos humanos estatais devem se 
readequar em prol dessas novas necessidades e da nova 
realidade imposta pela conjuntura socioeconômica. Não só 
se adequar, mas sempre se readequar para que a máquina 
pública não se torne obsoleta ou ineficiente.

Em estudo realizado por Marconi (2006), há uma clara 
demonstração de que todos os estados brasileiros vêm reali-
zando localmente uma série de modificações em suas estru-
turas, no sentido de aprimorar o serviço público em cada 
localidade; vale ressaltar que eles encontram-se em diferen-
tes estágios de evolução nesse sentido. Note-se que neste tra-
balho serviço público será definido, conforme Longo (2007), 
como um sistema de gerenciamento do emprego público e 
dos recursos humanos alocados nas organizações públicas 
em uma situação nacional delimitada.

Diante dessa problemática, o trabalho traz uma con-
tribuição para a Prefeitura, a qual, a partir da identifica-
ção dos problemas levantados, poderá pensar formas de 
aprimorar os mecanismos de gestão de recursos huma-
nos, tudo em prol do principal objetivo da administração 
pública: o atendimento do interesse público. O aprimora-
mento dos mecanismos de gestão de recursos humanos é 
importante também para outras administrações de entes 
e órgãos, que disporão de informações que poderão ser 
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utilizadas para comparação ou reconhecimento de pro-
blemas e virtudes de suas diferentes técnicas de gestão 
de recursos humanos. Além disso, para a área de gestão 
pública são importantes estudos que aprofundem o conhe-
cimento sobre o funcionamento pragmático da máquina 
pública, tanto para que sejam feitas novas análises des-
critivas, como para que se desenvolvam novas teorias e, 
assim, novas soluções para os problemas apresentados.

Dado que o objetivo geral deste trabalho é reali-
zar um diagnóstico da gestão de recursos humanos na 
Prefeitura Municipal de Parnamirim, deverão ser atingi-
dos alguns objetivos específicos a seguir elencados: obter 
dados quantitativos sobre os servidores da Prefeitura de 
Parnamirim; conhecer as ações realizadas pela Prefeitura 
Municipal de Parnamirim no que concerne à gestão de 
recursos humanos; identificar possíveis potencialida-
des e/ou fragilidades na Gestão de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Parnamirim.

Tratando-se de um diagnóstico, a pesquisa, em rela-
ção aos seus objetivos, classifica-se como descritiva. A sua 
finalidade será observar, registrar e analisar os fenôme-
nos, sem olvidar, ainda que perfunctoriamente, o mérito 
dos conteúdos. Segundo Lakatos e Marconi (2009, p. 98):

O processo descritivo visa à identificação, registro e análise 
das características, fatores ou variáveis que se relacionam 
com o fenômeno ou processo. Esse tipo de pesquisa pode ser 
entendida como um estudo de caso onde, após a coleta de 
dados, é realizada uma análise das relações entre as variá-
veis para uma posterior determinação do efeitos resultantes 
em uma empresa, sistema de produção ou produto.
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O trabalho se apresenta da seguinte forma: primei-
ramente, são apresentados e analisados aspectos socioe-
conômicos tendo em vista a identificação do município, 
de forma que serão relacionados os principais indicado-
res de desenvolvimento; em seguida, discute-se a fun-
damentação teórica para a gestão de recursos humanos 
nas entidades públicas. Partindo dessa fundamentação, 
apresentam-se os dados obtidos na pesquisa denotando 
suas problemáticas em aspectos qualitativos e quantita-
tivos. Por fim, são feitas recomendações para o aprimo-
ramento das questões apresentadas.



2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE PARNAMIRIM

Parnamirim faz parte da Região Metropolitana de 
Natal que, de acordo com Lei Complementar Estadual do 
Rio Grande do Norte Nº 485, de 25 de fevereiro de 2013 
(RIO GRANDE DO NORTE, 2013), é constituída por mais 
10 municípios: Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Monte 
Alegre, Natal, Nísia Floresta, São Gonçalo do Amarante, 
São José de Mipibu, Vera Cruz e Maxaranguape. 

O município de Parnamirim, que em tupi guarani sig-
nifica “rio pequeno”, está localizado ao sul de Natal – capi-
tal do estado do Rio Grande do Norte. O município é sede 
da Base Aérea de Natal (BANT) e do Centro de Lançamento 
da Barreira do Inferno (CLBI), duas importantes institui-
ções que fazem parte da Força Aérea Brasileira (FAB). 

Desde a cessão de áreas para a construção de ins-
talações militares norte-americanas durante a Segunda 
Guerra Mundial, notadamente a base de Parnamirim 
Field, a presença militar é uma característica histórica 
importante da região, onde hoje se localiza o município 
de Parnamirim. Segundo Peixoto (2003, p. 60), “A Base 
Aérea daria o impulso decisivo para o surgimento da 
cidade de Parnamirim”. Sobre este período, a Fundação 
Rampa explica que:
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A presença norte-americana na Base Aérea de Natal (BANT) 
foi um dos principais fatos históricos do Rio Grande do 
Norte, porém, ao contrário do que muitas pessoas imagi-
nam não foram os americanos que criaram a instalação mi-
litar. [...] Hoje, a base área fica bem mais próxima da cidade 
de Parnamirim, contudo, na época esta cidade ainda não 
existia, por isso, Natal deu nome à unidade militar brasi-
leira. Contudo, o nome Parnamirim sempre foi utilizado. O 
“campo de Parnamirim” ou Parnamirim Field, como seria 
chamado pelos americanos, remonta à década de 20, quando 
os franceses escolheram Natal como rota do correio aéreo 
em passagem para Buenos Aires (FUNDAÇÃO RAMPA, 2019).

Peixoto (2003) também explica que a BANT, asso-
ciada a outras instalações militares aliadas no atlântico, 
passou a ser referenciada pelos próprios americanos 
como o Trampolim da Vitória – nome que até hoje é uma 
referência ao município de Parnamirim. Posteriormente, 
em 1958, ou seja, após o período de beligerância interna-
cional da Segunda Guerra Mundial, Parnamirim se eman-
cipou da capital norte-rio-grandense por meio da Lei 
Estadual nº 2.325, de 17 de dezembro de 1958. Entretanto, 
os limites do município àquela época não correspondem 
aos atuais. No referido período, a Base Aérea de Natal 
permanecia inserida no território da capital e Passagem 
de Areia – núcleo populacional mais antigo que a própria 
sede do novo município – permaneceu como parte do 
município de Macaíba. Contextualizando melhor o pro-
cesso de surgimento do município, o autor explica que:

Criado em 17 de dezembro de 1958, pela Lei nº2.325 proposta 
pelo deputado Gastão Mariz e sancionada pelo governador 
Dinarte Mariz, o município de Parnamirim não tinha os limi-
tes atuais. A área da Base Aérea, por intervenção do prefeito 
Djalma Maranhão, continuou pertencente ao município de 
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Natal, e Passagem de Areia, núcleo populacional mais antigo 
que a própria sede do novo município, ainda era parte de 
Macaíba. A lei 2.325 fazia parte de um “lote de emancipa-
ções” criando mais 13 municípios, assinado pelo governador 
naquele mês. Além de Parnamirim, em dezembro de 1958, o 
governador Dinarte Mariz emancipou os municípios de Baía 
Formosa, Barcelona, Dento Fernandes, José da Penha, Lajes 
Pintada, Maxaranguape, São Bento do Trairi, São Fernando, 
São Gonçalo do Amarante, Senador Elói de Souza, Serra de 
São Bento, Sítio Novo e Tangará (PEIXOTO, 2003, p. 211).

Hoje o município de Parnamirim encontra-se inte-
grado à Região Metropolitana de Natal (RMN), e está con-
turbado definitivamente à capital do Estado. Considerando 
os atuais limites, o município de Parnamirim está inserido 
na mesorregião do Leste Potiguar e na microrregião de 
Natal, localizando-se ao sul da capital e limitando-se ao sul 
com os municípios de São José de Mipibu e Nísia Floresta; a 
oeste com Macaíba; e sendo banhado pelo Oceano Atlântico 
a leste. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE (2015), o município de Parnamirim com-
preende uma área territorial de 123,471 km², a segunda 
menor da RMN, e população estimada de 235.983 habi-
tantes1, a segunda maior da RMN. A densidade popula-
cional de Parnamirim é de 1.639,7 habitantes por km², 
segunda maior da Região Metropolitana de Natal com 
base na população aferida pelo Censo 2010. 

1  Estimativas da população residente com data de referên-
cia de 1º de julho de 2014, publicada no Diário Oficial da União em 
28/08/2014.



Figura 1 – Mapa da Região Metropolitana de Natal e mapa dos bairros do município de Parnamirim.
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Fonte: http://www.parnamirim.rn.gov.br/mapas.jsp.
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No intuito de facilitar a compreensão dos aspectos 
geográficos de Parnamirim, a Figura 1 apresenta os atu-
ais limites territoriais do município no contexto da RMN, 
bem como apresenta as divisões dos bairros do próprio 
município. Além disso, é possível observar a localização 
das instalações militares da FAB e do antigo Aeroporto 
Augusto Severo – que encerrou oficialmente suas opera-
ções no dia 31 de maio de 2014, quando entrou em fun-
cionamento o novo Aeroporto de Natal no município de 
São Gonçalo do Amarante2.

Com aproximadamente 16% do total de habitantes 
da Região Metropolitana de Natal, Parnamirim enquadra-
-se como o segundo município em número de habitantes, 
ficando atrás apenas da capital (Gráfico 1).

2  Fonte: http://www.infraero.gov.br/index.php/aeroportos/
rio-grande-do-norte/aeroporto-internacional-augusto-severo.html.



Gráfico 1 – Participação do número de habitantes de cada município no total de habitantes da Região 
Metropolitana de Natal.

Fonte: IBGE (2010).
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Entre as caraterísticas marcantes de Parnamirim 
em relação aos demais municípios da RMN, observa-se a 
urbanização plena (Gráfico 2) do território. Apenas Natal 
compartilha a mesma taxa de urbanização.

Gráfico 2 – Taxa de urbanização dos municípios da Região 
Metropolitana de Natal (2010).
Fonte: IBGE (2010).
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2.1 Atividades Econômicas

Segundo a Prefeitura Municipal, Parnamirim regis-
trou o maior crescimento econômico entre as cidades com 
mais de 100 mil habitantes no Rio Grande do Norte de 1999 
a 2012. Neste período, o Produto Interno Bruto (PIB) cres-
ceu – em valores nominais, sem levar em conta a infla-
ção – 632%. Ainda conforme a Prefeitura, a evolução do 
PIB de Parnamirim só perdeu no ranking de crescimento 
geral para o município de Guamaré – que atipicamente viu 
seu PIB crescer mais de 1.000 % em razão da instalação de 
uma refinaria de combustível de aviação e óleo diesel na 
década passada. Contudo, já em 2012 a situação se inverte 
e Parnamirim volta a crescer mais. 

De acordo com dados do IBGE (2012), os serviços 
dominam o cenário econômico de Parnamirim, movi-
mentando R$ 1.966.955.000,00 (um bilhão, novecentos e 
sessenta e seis milhões, novecentos e cinquenta e cinco 
mil reais), muito acima dos valores do setor secundá-
rio, com R$ 494.566.000,00 (quatrocentos e noventa e 
quatro milhões, quinhentos e sessenta e seis mil reais), 
e do setor primário, com R$ 38.725.000,00 (trinta e oito 
milhões, setecentos e vinte e cinco mil reais), e – como 
mostra o Gráfico 3 e a Tabela 1.



Gráfico 3 – Produto Interno Bruto (valor adicionado) – Parnamirim - 2012.
Fonte: IBGE (2012). Disponível em: http://cod.ibge.gov.br/FGD.
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Tabela 1 – Produto Interno Bruto (valor adicionado) – com-
parativo Parnamirim X Rio Grande do Norte X Brasil - 2012 (mil).

Variável Parnamirim Rio Grande do Norte Brasil

Agropecuária 38.725 883.475 105.163.000

Indústria 494.566 4.101.192 539.315.998

Serviços 1.966.955 10.763.580 1.197.774.001

Fonte: IBGE (2012). Disponível em: http://cod.ibge.gov.br/FGD.

No setor primário, de acordo com dados do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema), 
apresentados na página web da Prefeitura Municipal de 
Parnamirim (2015), destacam-se “a produção de coco-da-
-baía; na pecuária, a criação de frangos” para abastecer 
o mercado da Grande Natal. Na indústria, destacam-se a 
fabricação de laminados planos e tubulares de material 
plástico e os artigos de vestuários, enquanto no setor de 
serviços despontou o comércio de material de construção, 
um segmento forte na cidade, para atender à demanda das 
atividades imobiliárias e aluguéis.

Ainda em relação ao setor de serviços, provavel-
mente um dos fatores que contribuem para a elevada parti-
cipação do setor no Produto Interno Bruto de Parnamirim 
é o turismo. O município está inserido, segundo o Mapa 
do Turismo Brasileiro (2013) do Ministério do Turismo, 
entre os 21 municípios do Polo Costa das Dunas do Rio 
Grande do Norte. Entre as atrações da cidade estão: a 
praia urbana de Pirangi do Norte, bastante explorada 
turisticamente por abrigar o maior Cajueiro do mundo, 
e os parrachos de Pirangi, além de outros pontos de inte-
resse, como a Praia de Cotovelo, Parque Aluízio Alves e 
Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. 
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Devido à proximidade geográfica com Natal, 
Parnamirim se tornou um munícipio com forte capaci-
dade de atração de investimentos no setor imobiliário. Há 
um crescente número de empreendimentos residenciais 
e comerciais que hoje se integram cada vez mais ao coti-
diano da capital, fazendo com que as fronteiras entre estes 
dois municípios se tornem cada vez menos evidentes.

A geração de riqueza na agricultura, na indústria e 
no setor de serviços em Parnamirim garante uma renda 
per capita de R$ 850,44 (oitocentos e cinquenta reais e 
quarenta e quatro centavos) – 6,65% acima da renda per 
capita nacional de R$ 793,87 (setecentos e noventa e três 
reais e oitenta e sete centavos).3

2.2 Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil, elaborado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), juntamente 
com Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 
e com a Fundação João Pinheiro (FJPO), o índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM – é uma 
adaptação metodológica do IDH Global cujo cálculo uti-
liza informações dos últimos três Censos Demográficos 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
(1991, 2000, 2010), indo além ao  adequar a metodologia 
do IDH Global ao contexto brasileiro e à disponibilidade 
de indicadores nacionais. 

3  Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/.
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O IDHM é um número que varia entre 0 e 1, de modo 
que quanto mais próximo estiver de 1 maior o desenvolvi-
mento humano de uma unidade federativa, município ou 
região metropolitana. O Gráfico 4 mostra a evolução deste 
índice no município de Parnamirim, no qual se observa 
que de 1991 a 2010 o IDHM evoluiu de 0,472 (“muito 
baixo”) para 0,766 – valor considerado “alto” pelos crité-
rios do próprio índice. 

Gráfico 4 – Evolução do Índice de Desenvolvimento 
Humano - Municipal (IDHM) de Parnamirim (1991-2010).
Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/.

A elevação do IDHM no período de 1991 a 2010 posi-
ciona Parnamirim com o índice mais elevado da RMN. 
O Gráfico 5 apresenta um comparativo entre todos os 
municípios da Região Metropolitana.



Gráfico 5 – IDHM (2010) dos municípios da Região Metropolitana de Natal.
Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/.
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Além do 1º lugar no ranking estadual, o atual IDHM 
de Parnamirim confere ao município o 4º lugar na região 
Nordeste e 274º entre todos os municípios brasileiros4, o que 
é uma posição de destaque no cenário regional e nacional. 

2.3 Educação

Entre os indicadores que compõem o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal estão os de edu-
cação e, entre as principais atividades realizadas nessa 
área pelo município de Parnamirim estão, conforme pre-
coniza o parágrafo segundo do artigo 208 da Constituição 
Federal de 1988 (BRASIL, 1988), o ensino pré-escolar e o 
ensino fundamental.

No período de 2005 a 2012, o número de matrículas 
no ensino pré-escolar subiu 22%, enquanto as matrículas 
do ensino fundamental sofreram uma majoração de 23%. 
A Tabela 2 apresenta os números de matrículas por nível 
de ensino na rede municipal de ensino de Parnamirim. 
Considerando que em toda a rede de ensino (pública e 
privada) os níveis fundamental e infantil representam 
80% do número total de matrículas (Gráfico 6), observa-
-se a indiscutível importância da atuação municipal nos 
níveis mais elementares da educação.

4  Fonte: http://www.parnamirim.rn.gov.br/mapas.jsp. 
Acesso em: 3 maio 2019.



Gráfico 6 – Comparativo da participação de cada nível de ensino em toda a rede (pública e privada) e 
apenas na rede municipal (2012).
Fonte: IBGE (2012).
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A Tabela 2 apresenta a evolução, em dados brutos, do 
número de matrículas em cada nível de ensino, revelando 
um esforço consistente na oferta do ensino nos diferentes 
níveis de ensino, o que se refletiu no cálculo do IDH.

Tabela 2 – Evolução do número de matrículas por nível na 
rede municipal de ensino – 2005-2012.

Nível de ensino 2005 2007 2009 2012

Ensino pré-escolar 2.458 3.002 2.809 3.162

Ensino fundamental 14.904 16.798 19.451 19.321

Ensino médio 0 331 0 0

Fonte: IBGE (2012).

2.4 Saúde

A rede de estabelecimentos de saúde é formada por 
35 unidades de competência do município, além de outras 
35 unidades privadas, e mais uma unidade federal e outra 
estadual – como apresentado no Gráfico 7. Em levanta-
mento feito pela Secretaria de Saúde de Parnamirim, em 
parceria com o Sistema Único de Saúde, no ano de 2012, 
destacou-se a incidência de doenças como dengue, com 
2.449 casos, além de casos de hepatite B e tuberculose.



Gráfico 7 – Estabelecimentos de saúde em Parnamirim.
Fonte: IBGE (2012).
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O tópico a seguir aborda a gestão de recursos huma-
nos na administração pública e os desafios para que essa 
gestão desenvolva competências necessárias para o aten-
dimento das demandas sempre crescentes dos cidadãos.



3 A GESTÃO DE PESSOAS  
E SEUS DESAFIOS 

O estudo da gestão de pessoas se afigura impor-
tante em virtude de haver a ideia de que para trabalhar 
efetivamente com pessoas temos que entender o com-
portamento humano e precisamos conhecer os vários 
sistemas e práticas que estão disponíveis para ajudar 
nessa árdua tarefa (SNELL, 2005).

Apesar de o estudo da Gestão em Recursos Humanos 
estar muito pautado na obtenção de vantagens compe-
titivas (e de mercado), para este trabalho será adotada 
uma visão da gestão de pessoas que se coaduna mais com 
os objetivos nevrálgicos da administração pública e se 
distancia, por isso, do objetivo central da atividade pri-
vada, que é a obtenção de lucro. 

Nessa perspectiva, antes de adentrar nos instru-
mentos de que se vale o gestor público e apenas a título 
de ilustração, é bom ter a percepção dos desafios que 
devem ser enfrentados pelo gestor público nesse campo, 
dentre eles, os que se relacionam diretamente ao geren-
ciamento das pessoas: gerenciar mudanças, melhorar a 
produtividade e desenvolver o capital humano. Desafios 
esses que agora serão explanados.

Primeiramente, para Snell (2005), gerenciar mudan-
ças é também conhecê-las em profundidade; é analisar com 
cautela os fatores que as envolvem e verificar como eles 
se relacionam. As mudanças podem ser proativas, quando 
se verificam antes das condições externas se alterarem e 
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demandarem uma postura diferenciada da organização. Já 
as reativas ocorrem quando a organização já se vê impac-
tada por esses mesmos fatores externos e vê a necessidade 
de se adaptar para não perder sua posição competitiva.

Já tratando especificamente da produtividade, 
que é a utilização de técnicas com o objetivo de produ-
zir mais bens e serviços utilizando menos recursos para 
o desenvolvimento desse valor, há que se tomar por 
base os princípios jurídicos que norteiam a administra-
ção pública, como a eficiência e a economicidade. Para 
Snell (2005), a simples utilização de corte de pessoal ou 
terceirização para a resolução de problemas complexos 
pode ter como consequência resultados desapontado-
res. A ênfase exagerada nessa desoneração dos custos, 
segundo o autor, pode deixar de considerar questões 
complexas relativas à queda de produtividade. 

Por fim, o desenvolvimento do capital humano, 
que se relaciona intrinsecamente com o desafio ante-
riormente mencionado, afigura-se como um dos mais 
importantes investimentos a ser feito pela administra-
ção pública. Os gestores devem desenvolver habilidades e 
competências para identificar as melhores maneiras de, 
a partir das técnicas de recrutamento disponíveis para o 
serviço público, contratar os melhores talentos possíveis. 

Além desses desafios, o gestor deve ainda não só 
ter cuidado com a contratação, como também com a 
manutenção e utilização profícua do conhecimento 
detido pelos talentos conquistados. Também se afigura 
prudente mencionar que a política administrativa deve 
conter mecanismos que estimulem esses talentos a não 
abandonarem seus cargos e alcançarem outros.
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Mas para alcançar e superar esses desafios não se 
pode olvidar que a administração pública brasileira tem ins-
trumentos muito peculiares de contratação, manutenção e 
valorização do seu quadro de talentos – recursos esses que a 
distanciam um pouco dos métodos utilizados pela iniciativa 
privada. Nesse ínterim, veremos quais são esses instrumen-
tos e suas características à luz dos princípios constitucio-
nais que delimitam a atuação dos servidores públicos.

3.1 Recrutamento e Seleção 

O Estado brasileiro vem, desde meados dos anos 
1930, planejando e executando ações em prol da moder-
nização do seu aparelho administrativo. Esse movimento 
se deu cíclica e repetidamente até resultar na Constituição 
de 88. Nesse lapso de tempo, foram várias as tentativas de 
adaptação aos novos horizontes trazidos em decorrên-
cia das mudanças socioeconômicas que se deram tão for-
temente no século XX. Paludo (2013) inclusive menciona 
que o Brasil demorou bastante a começar a aderir a for-
mas mais dinâmicas de administração do Estado.

Nesse sentido, focando dentre essas mudanças o 
quesito gestão de pessoas, para se tentar evitar que prá-
ticas clientelistas e patrimonialistas tomassem conta da 
burocracia estatal, foram criadas regras rígidas de acesso 
aos cargos públicos. Se não a todos os cargos, àqueles 
cujas atividades devam ser prestadas de forma a respeitar 
o princípio da continuidade dos serviços públicos e não 
serem interrompidos: os cargos de provimento efetivo.

Sobre esse princípio é importante trazer à baila a 
lição de Alexandrino e Paulo (2014, p. 245):
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O princípio da continuidade dos serviços públicos é um 
princípio implícito, decorrente do regime de direito público 
a que eles estão sujeitos. É importante observar que a ex-
pressão “serviços públicos”, aqui, é empregada em sentido 
amplo, como sinônimo de “atividade de administração pú-
blica em sentido material”. Alcança, portanto, todas as ativi-
dades propriamente administrativas executadas sob o regi-
me de direito público.

Assim, devem ser evitadas práticas que interrom-
pem ou tendem a pôr em xeque o fiel cumprimento dos 
serviços de interesse coletivo em virtude de atender a, 
por exemplo, interesses intrínsecos a categorias e a seto-
res específicos da sociedade.

Podemos mencionar o concurso público e a conse-
quente estabilidade como uma das principais regras de pro-
teção tanto à administração quanto ao servidor. Protege-se 
a Administração da interrupção abrupta em virtude da rup-
tura de um determinado projeto político por novas eleições, 
bem como se protege o trabalhador do Estado de ingerên-
cias que perpassem o âmbito profissional. 

Não podemos descurar também que há uma série de 
cargos que serão preenchidos com uma certa liberdade 
pelo gestor eleito: os cargos e as funções de confiança.

Para o início de debate, faz-se necessária a compre-
ensão de quais pessoas podem acessar os cargos públicos, 
questão que a própria Constituição Federal irá responder 
no inciso I do art. 37 com a seguinte redação: 

“I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, 
assim como os estrangeiros, na forma da lei” (BRASIL, 1988).
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Desse modo, tirando alguns cargos privativos de 
brasileiro nato, até mesmo estrangeiros podem ocupar 
cargos no Estado e ser titulares de direitos da mesma 
forma que os brasileiros natos ou naturalizados. 

Cabe ressaltar que cada entidade federativa poderá, 
desde que tenha base legal (e constitucional), estabelecer 
seus critérios e exigências de ingresso em seus quadros. 
Assim, é importante se colocar que a criação de paradigmas 
profissionais deve se dar pela via legislativa ordinária, ou 
seja, por meio da Câmara dos Vereadores, das Assembleias 
Estaduais, da Câmara Distrital e do Congresso Nacional. 

Faz-se interessante perceber que nem mesmo a lei 
é totalmente livre para criar os requisitos. Na lição de 
Alexandrino e Paulo (2014) está elencada a premência do 
respeito aos princípios constitucionais, como os da iso-
nomia, razoabilidade e impessoalidade.

Sobre o concurso público e sua imposição a um 
grande número de cargos, pode-se dizer que ele se tor-
nou regra após a Constituição de 1988, servindo para o 
preenchimento de cargos efetivos e empregos públicos 
em toda a administração pública brasileira. Conforme o 
que se assenta no art. 37, inciso II da Constituição:

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de pro-
vas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração (BRASIL, 1988).

Ainda sobre o concurso, podemos dizer que o Decreto 
6.944/2009 traz um importante mandamento para dar mais 
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transparência aos certames federais. A partir dele, todas as 
vezes em que um órgão ou entidade da União abrir edital 
para preenchimento de vagas deverá esperar no mínimo 
60 dias até a realização da primeira prova. 

Já o inciso III do art. 37 da Constituição (BRASIL, 
1988) nos remete ao fato de o prazo de validade do con-
curso só poder ser de até 02 anos e prorrogável apenas 
uma vez por igual período. Cabe mencionar que a pos-
sibilidade de prorrogação deverá ser prevista em edital. 

A nomeação, que é o ato de preencher o cargo com 
seu respectivo e legítimo ocupante, deverá se dar de 
acordo com a ordem de classificação no certame, tudo 
nos termos da Súmula 15 do STF: 15, que afirma que, den-
tro do prazo de validade do concurso, o candidato apro-
vado tem direito à nomeação quando o cargo for preen-
chido sem observância da classificação. 

Até mesmo quando um novo concurso for aberto, os 
candidatos do concurso anterior estarão amparados gra-
ças à inteligência do inciso IV do art. 37 da Constituição: 

“IV – durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público de provas 
ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre 
novos concursados para assumir cargo ou emprego, na car-
reira” (BRASIL, 1988).

Alexandrino e Paulo (2014) trazem inclusive juris-
prudência do Superior Tribunal de Justiça, alertando-
-nos para o fato de que inclusive o aprovado em primeiro 
lugar em concurso para cadastro de reserva – lembrando 
que a administração poderia realizar um certame sem a 
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alocação de número nenhum de vagas – tem direito subje-
tivo à nomeação dentro do prazo de validade do concurso.

Sobre o concurso, o administrativista citado ante-
riormente ainda nos traz uma importante garantia 
jurisprudencial: a de que não serão contratadas pes-
soas por outras modalidades de seleção (processo sele-
tivo simplificado ou terceirização) havendo candidatos 
aprovados e dentro do período de validade de concurso. 
Eis a redação do informativo 489 do STJ:

A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados 
em concurso público (fora do número de vagas) convola-se 
em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de valida-
de do certame, há contratação de pessoal de forma precária 
para o preenchimento de vagas existentes, com preterição 
daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo 
cargo ou função (BRASIL, 2012).

Sobre o imperativo da igualdade impende ainda 
destacar as recentes polêmicas versando sobre a insti-
tuição de cotas raciais e sociais nos concursos, além das 
cotas de deficientes físicos já consolidadas há anos.

Ainda citando Alexandrino e Paulo (2014), estes 
ainda nos trazem a lição de que o concurso público não 
necessariamente se dará apenas aos cargos de provimento 
efetivo, podendo também ser utilizado para provimento 
de cargos em comissão ou de funções de confiança.

Para começar o debate sobre essas duas modalida-
des de contratação, imperioso se faz citar o que a Carta 
Magna diz a respeito delas, em seu art. 37, inciso V:
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V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em co-
missão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos 
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, 
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e asses-
soramento (BRASIL, 1988).

Infelizmente, segundo Alexandrino e Paulo (2014), 
nem a doutrina, a lei ou a jurisprudência delimitam pre-
cisamente a diferença entre essas duas modalidades de 
preenchimento de locus públicos. 

Nesse ínterim, o imprescindível de se falar a res-
peito delas é que ambas podem, ao contrário do que 
ocorre com os cargos efetivos, ser preenchidas sem a 
necessidade de concurso ou processo seletivo. Podem 
ser escolhidos ocupantes de cargos em comissão e de 
funções de confiança por livre escolha e nomeação do 
detentor do poder para nomear, da mesma maneira que 
podem ser exonerados sem nenhuma pré-análise ou pos-
sibilidade de questionamento quanto à estabilidade.

Como podemos observar na leitura do inciso V, art. 
37, acima transcrito, há percentuais mínimos sobre o total 
de cargos de comissão que devem ser destinados aos ser-
vidores públicos efetivos (BRASIL, 1988). Todavia não há 
um instrumento normativo de peso nacional que faça essa 
delimitação para todos esses espaços no serviço público 
brasileiro. Tampouco existe no município de Parnamirim.

Impende ainda destacar a opinião de Alexandrino 
e Paulo (2014), de que muito mais teria feito pela admi-
nistração pública brasileira a Emenda Constitucional nº 19 
caso houvesse limitado a contratação de cargos em comis-
são tão somente para as atribuições de direção e chefia. 
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Entende o autor que os cargos em comissão preenchidos 
por atribuições de assessoramento ainda representam 
um grande gargalo do patrimonialismo e servem muito 
mais como moeda de troca eleitoral do que como presta-
ção de serviços necessários ao Estado.

Cabe também mencionar os servidores contratados 
por tempo determinado para o atendimento de necessi-
dades temporárias e de excepcional interesse público. 
Nos termos do art. 37, inciso “IX – a lei estabelecerá os 
casos de contratação por tempo determinado para aten-
der à necessidade temporária de excepcional interesse 
público” (BRASIL, 1988).

Esse pessoal não ocupa cargo público e nem está 
sujeito ao regime estatutário a que se submetem os servi-
dores titulares de cargo efetivo ou em comissão. Eles se sub-
metem a um regime especial que deve ser previsto em lei. 
No âmbito federal, a Lei 8.745/1993 supre essa necessidade 
e diz quais são as condições que podem ensejar esse tipo de 
contratação. Inclui-se nela os prazos dos contratos e inclu-
sive faculta-se um processo somente de análise de currí-
culo em algumas hipóteses. No município de Parnamirim, 
esse regime não é previsto em lei especial, somente em 
um Termo de ajustamento com a 6ª Promotoria da cidade, 
bem como com a redação genérica do art. 73, XIX da Lei 
Orgânica do Município (PARNAMIRIM, 2015). 

Impende, por fim, citar a visão de Barbosa (1996, p. 74) 
sobre a efetividade do instrumento do concurso enquanto 
selecionador dos melhores talentos para a administração:

Antes de prosseguirmos, acho importante registrar que, ne-
cessariamente, não é a existência ou não de um dispositivo 
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como o concurso que garante que um determinado sistema 
privilegie o mérito. Existem sistemas meritocráticos que não 
selecionam os melhores por um concurso e sim pelo desem-
penho já comprovado em determinadas tarefas ou pela qua-
lificação. Entretanto, no Brasil, e voltarei a esse ponto mais 
adiante, o concurso é um elemento paradigmático na legi-
timação de meritocracia. Na realidade, existe no plano das 
representações na nossa sociedade uma superposição entre 
instrumentos democráticos, como é o caso do concurso, e 
sistemas meritocráticos.

Coadunando-se, então, com a visão já demonstrada 
de que o concurso tem como uma de suas finalidades afas-
tar o clientelismo, a autora denota que a livre concorrên-
cia é democrática. Admite-se, então, que muitas vezes 
não serão sempre os melhores profissionais os admi-
tidos na gestão pública, mas que na disputa pelo cargo 
seria possibilitada a concorrência entre todos os que 
estiverem aptos. O que não significa também, segundo 
a autora, que os métodos de contratação utilizados pela 
iniciativa privada sejam perfeitos na contratação sempre 
dos melhores talentos para os cargos.

3.2 Administração de Cargos e Salários

É importantíssima para a segurança do cidadão, 
do servidor e da própria administração pública a prévia 
definição dos cargos e dos salários, não só do ponto de 
vista das eventuais responsabilizações de cunho jurídico, 
mas principalmente de ordem organizacional. 

Para Carvalho (2004, p. 19): 

Administrar cargos e salários pressupõe conhecer profun-
damente cada função do conjunto de cargos da empresa, no 
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que diz respeito aos requisitos mínimos estabelecidos para 
poder atribuir, com segurança, um valor relativo que se tra-
duza em valor absoluto justo, compatível com a estrutura de 
cargos da organização, suas disponibilidades com o mercado 
de trabalho concorrente. 

Cabe aqui tecer alguns comentários. Certamente 
que a organização de salários pressupõe a consideração de 
elementos que perpassam a esfera do mercado de traba-
lho e habitam o mundo político. Em virtude da estabi-
lidade há uma maior facilidade de realizar movimentos 
paredistas (a última alternativa das negociações laborais) 
e de ganhar posições e condições de labor mais favorá-
veis quando em comparação com os demais trabalhado-
res da iniciativa privada.

Voltando ao aspecto central do presente capítulo, a 
definição dos cargos, em planos de cargos e carreiras deve-
-se delimitar a atuação funcional, suas competências e 
incentivos. Recentemente, existe um movimento da admi-
nistração pública no sentido de tornar as carreiras mais 
horizontais. Isso significa que o servidor contratado tem 
atribuições muito amplas, apesar de sempre na mesma área 
de atuação, aumentando a possibilidade de alocação de 
funcionários nos diversos setores do órgão ou nos diversos 
órgãos de uma instância de governo. Existe a crença de 
que esse tipo de ajuste institucional tende a gerar um meio 
barato e efetivo de facilitar a troca de conhecimentos e 
habilidades, bem como ser um veículo para a construção de 
valores e cultura comuns (MARCONI, 2005).

Já em relação estritamente à remuneração, Marconi 
(2005, p. 243) relaciona diretamente a motivação com a 
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ocupação de cargos na estrutura hierárquica e com a 
política de remuneração das organizações: 

A hierarquia é importante para evitar o desestímulo por 
parte dos servidores, enquanto o pagamento de remunera-
ções compatíveis com as praticadas no setor privado é fun-
damental para permitir a comunicação entre os mercados de 
trabalho público e privado, e por consequência, o recruta-
mento de servidores qualificados.

De seu texto ainda podemos inferir que existe um 
sério problema no Brasil quanto ao quadro remunerató-
rio. Segundo Marconi (2005), os vencimentos pagos para 
o setor público, quando em comparação com o setor pri-
vado, são maiores para os cargos de posições inferiores 
e menores para os cargos de posições estratégicas. Isso 
dificultaria o recrutamento de melhores talentos nesses 
níveis mais hierarquicamente elevados.

Ainda sobre esse viés remuneratório é recomendado 
o aumento da amplitude de salários, sendo esta entendida 
como a diferença entre a remuneração final e a inicial. 
Essa mudança tenderia a deixar mais atrativa a perma-
nência do servidor no setor público.

Por fim, o autor defende a implementação da remu-
neração variável. Essa elasticidade salarial se daria em 
favor de uma maior ou menor produtividade. Desse modo, 
não só se criaria um estímulo à produtividade, como 
poderiam ser vinculadas ações de capacitação corretivas 
para situações de desempenho não satisfatório. E mais, 
poder-se-ia fazer uma ponte entre o desempenho institu-
cional ou de determinado órgão com o de um ou vários 



48

 

servidores, o que ajudaria na definição de políticas estra-
tégicas para o serviço público.

3.3 Avaliação de Desempenho 

A partir da leitura de Snell (2005), os defensores da 
avaliação de desempenho consideram esses meios os mais 
lógicos para se avaliar, desenvolver e utilizar efetiva-
mente o conhecimento e as habilidades dos funcionários.

Ainda segundo o autor, há uma série de outros obser-
vadores e pesquisadores que atestam a quase inutilidade 
dos programas de avaliação. Porém, se formos pensar numa 
gestão pró-qualidade, ainda em Snell (2005), poderemos 
verificar que este pressupõe uma série de vetores: melho-
rar a qualidade do desempenho, o trabalho em equipe e a 
melhoria dos processos.

O autor compreende que sem uma dessas dimensões 
a avaliação terá sido incompleta e tenderá a não alcançar 
o objetivo de sucesso da organização.

Snell (2005) traz também a lume a ideia de que a ava-
liação tem objetivos administrativos e de desenvolvimento 
individual. No plano administrativo, os resultados das ava-
liações trazem insumos para todas as atividades da gestão de 
recursos humanos – decisões relativas à remuneração, pro-
moções, transferências, decisões de demissão. Até no plano 
estrutural esses resultados podem vir a interferir caso se ava-
lie uma mudança para um melhor aproveitamento de deter-
minado potencial humano. Em última análise, os resultados 
das avaliações refletem se expectativas depositadas num 
determinado cargo estão sendo supridas pelo funcionário, 
ou se as expectativas de determinadas funções estão sendo 
atendidas com eficiência, eficácia e efetividade.



 49

As avaliações também podem ser feitas por um 
desejo de se promover um melhor desenvolvimento indi-
vidual do colaborador, na medida em que elas vão medir os 
pontos fortes e os pontos fracos dos funcionários e, assim, 
demonstrar quais são os gargalos de seus desempenhos.

A avaliação, assim, tem o objetivo de aperfeiçoar o 
desempenho futuro e não só o de punir ou congratular 
pelo desempenho passado, não olvidando que este servirá 
de base sólida para o sucesso daquele. Sendo assim, a ava-
liação deverá ao mesmo tempo julgar e treinar.

Para a elaboração de um projeto de avaliação bem-
-sucedido será necessário observar o papel estratégico e 
institucional daquele cargo e daquela pessoa. Ao mesmo 
tempo deverá seguir uma lógica estratégica previamente 
definida. Estratégia essa que para o serviço público sem-
pre deverá se pautar pelo seu fim último, que é: o melhor 
atendimento dos interesses coletivos ou públicos.

No serviço público há, infelizmente, uma cultura de 
relativização das condutas faltosas em prol do corporati-
vismo, o que é muito bem ilustrado na lição de Dantas e 
Cortopassi (2010), as quais afirmam ser cediço que, inde-
pendentemente de sua efetividade no cargo, raramente 
o egresso de concurso público é demitido por deficiên-
cia de desempenho em período de estágio probatório. 
Muitas vezes, ocorrem problemas de desempenho e até 
mesmo disciplinares, todavia, esses são ignorados, arras-
tados por longo tempo ou tratados à margem, sem que se 
faça uso do dispositivo que institui o estágio probatório. 
Com isso, o servidor acaba por desenvolver uma apatia, 



50

 

acomodação e distanciamento dos valores e propósitos 
institucionais, ainda que se esforce para ser eficiente.

No que se refere à avaliação de estágio probatório, 
não há uma assunção de postura avaliadora como regra 
no cenário do serviço público brasileiro, arrematam as 
autoras supramencionadas. Essa postura também estaria 
sendo repetida nas avaliações de desempenho para pro-
gressão e culminando num vácuo bastante preocupante 
em relação à efetividade de tão importante política.

3.4 Capacitação 

Segundo Lacombe (2011), as organizações precisam 
dispor de pessoas competentes e motivadas para produzir. 
As organizações não podem escolher se treinam ou não seus 
colaboradores, visto que as pessoas são admitidas com qualifi-
cações genéricas e toda organização tem suas peculiaridades. 

Sendo assim, as organizações precisam treinar para 
proporcionar ao seu quadro habilitações melhores do 
que as que ele já possui, proporcionando um retorno ao 
investimento que a organização fez.  Nesse viés, Lacombe 
(2011), a capacitação não deve se ater apenas a um trei-
namento inicial para os funcionários recém ingressos, 
mas deve se estender para toda a vida laboral.

Num contexto empresarial, é comum se falar no 
fator competividade para a sobrevivência da organização. 
Já no contexto de serviço público ora abordado podemos 
também falar em competitividade, porém numa nuance 
menos extrema que não contempla a possibilidade de 
desaparecimento institucional.
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A competitividade no serviço público, segundo 
Bresser Pereira (1996), ocorre nas modalidades de serviço 
público não exclusivo ou competitivo, principalmente na 
obtenção de recursos públicos. O autor cita o caso das esco-
las, que recebem mais recursos tendo em vista a conquista 
de mais discentes. Como o grau de capacitação pode impac-
tar diretamente no sucesso dos objetivos institucionais, 
podemos dizer que esse treinamento é vital para manter 
um bom nível de competitividade.

Além desse aspecto, as possibilidades de treina-
mento podem ser encaradas como benefícios que retêm e 
atraem bons profissionais. A política de capacitação também 
é um componente fundamental de todo processo de busca 
do perfil adequado de recursos humanos para os órgãos 
públicos. Por sua vez, o treinamento é o processo sistemático 
de alterar o comportamento dos servidores na direção do 
alcance dos objetivos organizacionais. Ele está relacionado 
com as atuais habilidades e capacidades exigidas pelo cargo. 
Sua orientação é ajudar os servidores a utilizarem suas prin-
cipais habilidades e capacidades para serem bem-sucedidos. 

Para concluir a exposição relativa à capacitação, 
faz-se fundamental citar a lição da professora Silva (2005, 
p. 363), que aduz: 

É papel da organização criar as condições para que essas 
variáveis sejam atendidas, e a gestão por competências é 
a ferramenta que permite enfrentar esse desafio. A gestão 
por competências desloca significativamente o foco da ges-
tão das pessoas tradicionalmente praticada nas empresas, e 
coordenada pelas áreas de recursos humanos.
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Como se vê, a autora enfatiza as competências como 
elemento central das organizações e denota a importância 
do comprometimento entre as organizações e os perfis por 
elas contratados, seja com treinamentos, capacitações ou 
outros instrumentos que podem ser utilizados no sentido 
de aprimoramento das variáveis tais como produtividade e 
melhoria da prestação dos serviços.

Agora, para se compreender melhor como esses pon-
tos citados vem sendo trabalhados pela prefeitura estudada, 
passa-se ao diagnóstico da gestão das pessoas em si, resul-
tado de pesquisa sobre documentação direta e indireta, 
além da entrevista semiestruturada feita com a Secretária 
Adjunta de Recursos Humanos de Parnamirim. 



4 DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA 
DE PESSOAL DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

O presente trabalho, “Diagnóstico Organizacional da 
Gestão de Recursos Humanos na Prefeitura Municipal de 
Parnamirim”, foi realizado através de entrevista semidiri-
gida concedida pela Secretária Adjunta de Administração 
e dos Recursos Humanos desse município, bem como por 
meio de dados primários disponibilizados por ela e de 
dados contidos no website da prefeitura. As questões da 
entrevista versavam sobre o quantitativo de pessoal da 
prefeitura, o perfil dos servidores e as ações realizadas 
referentes à gestão do corpo de servidores. 

Utilizou-se para a realização do diagnóstico o modelo 
dos Subsistemas de Gestão de Recursos Humanos proposto 
por Longo (2007), quais sejam: Planejamento de Recursos 
Humanos; Organização de Trabalho; Gerenciamento de 
Emprego; Gerenciamento de Desempenho; Gerenciamento 
de Compensação; Gerenciamento de Desenvolvimento; e 
Gerenciamento de Relações Humanas e Sociais. Tais sub-
sistemas devem funcionar de forma integrada e harmônica 
(conforme Figura 2) para garantir uma gestão satisfatória 
nas organizações.
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Figura 2 – Subsistemas da gestão de recursos humanos.
Fonte: Longo (2007).

4.1 Organização de Trabalho

O subsistema de organização de trabalho, segundo 
Longo (2007), é responsável pela conciliação entre as políti-
cas e as práticas de gestão de recursos humanos, definindo 
as características e as condições de desempenho das tarefas 
e os atributos que as pessoas necessitam para desempenhá-
-las. Tal subsistema preocupa-se com as descrições dos per-
fis dos funcionários, ou, no caso da administração pública, as 
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exigências necessárias para ocupação dos cargos, em função 
dos objetivos da organização. Desse modo, é fundamental 
conhecer a estrutura organizacional-administrativa, assim 
como as responsabilidades dos departamentos/setores, dos 
cargos e dos postos de trabalho.

A Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN teve 
sua atual estrutura organizacional definida pela Lei 
Complementar Municipal nº 022/2007, sendo composta 
por 13 secretarias, além do Gabinete do Prefeito, Gabinete 
do Vice-prefeito, Procuradoria Geral do Município e 
Controladoria Geral, conforme pode ser observado na 
Figura 3. A prefeitura é dotada também de Coordenadorias 
Regionais que funcionam como espécies de subprefeituras 
localizadas em regiões mais afastadas do centro da cidade.
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Figura 3 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Parnamirim.
Fonte: Parnamirim (2007). 
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A Lei Complementar nº 022/2007 também define os 
setores dentro dos órgãos e secretarias, além de suas respec-
tivas atribuições. A quantidade de setores em cada órgão/
secretaria varia de acordo com as atividades realizadas, 
destacando-se com maior número de setores as Secretarias 
Municipais de Saúde (SESAD), de Educação e Cultura 
(SEMEC) e de Administração e dos Recursos Humanos 
(SEARH), conforme pode ser visualizado no Gráfico 8.

Gráfico 8 – Número de setores nos órgãos da administra-
ção direta da Prefeitura Municipal de Parnamirim.
Fonte: Parnamirim (2007).

De acordo com dados apresentados pela entrevis-
tada, a Prefeitura de Parnamirim é composta atualmente 
por um total de 5.421 servidores, dentre efetivos, comis-
sionados e temporários, sendo as Secretarias Municipais 
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de Educação e de Saúde, nesta ordem, as que possuem 
o maior número de funcionários, fato justificado pela 
grande quantidade de escolas e unidades de saúde que 
o município possui. A maioria dos servidores é do sexo 
feminino (68,09%), com idade média de 43 anos, pos-
suindo o Ensino Médio Completo (35%), conforme pode 
ser visualizado no Gráfico 9.

Gráfico 9 – Escolaridade dos servidores públicos do muni-
cípio de Parnamirim.
Fonte: Dados disponibilizados na entrevista.

Os servidores municipais em Parnamirim são regidos 
pela Lei 140/69, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Parnamirim, legislação que pode 
ser considerada obsoleta, tendo em vista que foi promul-
gada anteriormente à Constituição de 1988 e num contexto 
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em que os valores da administração pública eram, até certo 
ponto, distintos dos atuais. De todo modo, tal dispositivo 
continua vigente e em seu Art. 5º, parágrafo 1º, prevê que:

As atribuições e responsabilidades pertinentes a cada classe 
serão descritas em regulamento, incluindo, entre outras as 
seguintes indicações: denominação, código, descrição sinté-
tica, exemplos típicos e tarefas, qualificação mínima para o 
exercício do cargo, e se for o caso, requisito legal ou especial 
(PARNAMIRIM, 1969, p. 2).

Apesar disso, no município de Parnamirim, apenas 
as carreiras do Magistério e dos Engenheiros e Arquitetos 
são regulamentadas em Lei. Estes dois documentos des-
crevem de forma mais ou menos detalhada as atribuições 
dos cargos e as funções e possiblidades de ascensão nas 
carreiras do serviço público municipal.

4.2 Gerenciamento de Emprego

Quanto ao subsistema de gerenciamento do 
emprego, Longo (2007) lhe atribui a função de admi-
nistração dos processos pelos quais as pessoas entram, 
movem-se e saem da organização. Este subsistema está 
mais intimamente relacionado com o subsistema de 
organização do trabalho, ou seja, da descrição das ativi-
dades dos cargos e dos requisitos necessários para sua 
ocupação, além de relacionar-se também com o subsis-
tema de gerenciamento de desempenho, à medida em 
que as avaliações de desempenho subsidiam as tomadas 
de decisões quanto à movimentação e ao desligamento 
das pessoas da organização.
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Na Prefeitura de Parnamirim, assim como em qual-
quer órgão da administração pública brasileira, a admissão
em cargo efetivo, ou de carreira, conforme denomina o 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parnami-
rim, ocorre através de concurso público. Também estão 
previstos no Estatuto os cargos em comissão, que são de 
livre nomeação e exoneração.

De acordo com o Estatuto, as formas de provi-
mento dos cargos públicos da Prefeitura são: Nomeação, 
Promoção, Transferência, Reintegração, Readmissão, 
Reversão e Aproveitamento. Os requisitos para a ocupação 
de cargos públicos são: ser brasileiro, ser maior de idade, 
estar em gozo dos direitos políticos, estar quite com as 
obrigações militares (indivíduos do sexo masculino), ter 
boa conduta, possuir aptidão para o exercício da função, 
gozar de boa saúde (comprovada através de exames médi-
cos), ser aprovado em concurso público (exceto para os 
cargos de livre nomeação e exoneração) e atender às con-
dições especiais prescritas em Lei ou regulamento para 
determinados cargos e carreiras.

Os últimos concursos realizados pela Prefeitura de 
Parnamirim foram: o de 2009, o qual já teve seu prazo 
de validade expirado,  tendo ofertado 700 vagas apenas 
para professores da educação infantil e de diversas dis-
ciplinas; o de 2011, que ainda se encontra válido, tendo 
ofertado 270 vagas para diversos cargos de nível médio e 
superior, do quadro das Secretarias Municipais de Saúde, 
Tributação, Trânsito e Transportes, e Desenvolvimento 
Social e Habitação; e o último, de 2015, o qual ofertou 424 
vagas para professores e técnicos do quadro da Secretaria 
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Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de 
Administração e dos Recursos Humanos.

Além do concurso público, de acordo com secretária 
adjunta entrevistada, a Prefeitura de Parnamirim também 
realiza Processos Seletivos Simplificados para a contratação 
temporária de alguns profissionais, como professores, para 
atendimento de demandas emergenciais e substituições, 
além de outros profissionais que atuam especificamente em 
programas do Governo Federal, principalmente nas áreas de 
saúde e assistência social.

A movimentação dos servidores pode ocorrer na 
Prefeitura de Parnamirim, pois a remoção dos servidores, 
de setores, departamentos ou secretarias está prevista no 
Estatuto dos Servidores Municipais, inclusive por meio de 
permuta, respeitados os requisitos da remoção. Embora 
exista esta previsão, não há uma política de movimenta-
ção bem desenhada e com critérios bem estabelecidos, de 
forma que os servidores possam concorrer entre si, no caso 
de haver um número maior de interessados em remoção do 
que de vagas disponíveis. 

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Parnamirim prevê também em seus Arts. 77 e 78 a demis-
são para o cargo efetivo e a destituição para o cargo em 
comissão, como penalidade, além da exoneração do cargo 
efetivo, quando não satisfeitas as condições do estágio 
probatório (PARNAMIRIM, 1969). Apesar disto, segundo 
a entrevistada, no município não são realizadas ava-
liações de desempenho dos servidores, nem mesmo no 
estágio probatório, exceto para os servidores do magisté-
rio, os quais possuem plano de carreira com atribuições 
bem definidas e obrigatoriedade de avaliação. Porém, de 
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acordo com a entrevistada, uma comissão para discussão 
da Avaliação de Desempenho no âmbito da Prefeitura de 
Parnamirim já foi nomeada.

O fato de a instituição do estágio probatório não 
ser bem utilizada na Prefeitura de Parnamirim endossa 
o argumento de Dantas e Cortopassi (2010) de que no 
Brasil raramente ocorrem exonerações por deficiências 
do desempenho durante o período de estágio probatório, 
o que pode comprometer significativamente os resulta-
dos alcançados pela administração pública. 

Também de acordo com a secretária adjunta, não 
há na Prefeitura nenhum programa de preparação para 
aposentadoria. Estes programas são importantes, pois a 
aposentadoria consiste numa mudança abrupta entre um 
tempo dedicado à organização e um tempo livre, o que 
pode comprometer a saúde emocional e física do servidor 
após a aposentadoria, bem como durante os últimos anos 
de trabalho (SOBREIRA NETTO; PEREIRA NETTO, 2009).
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4.3 Gerenciamento de Desempenho

No que se refere ao Gerenciamento de Desempenho, 
Longo (2007) relata que este subsistema envolve o desem-
penho dos funcionários no trabalho, alinhando-o com 
as expectativas da organização, de modo a mantê-lo nos 
níveis mais elevados possíveis. Para tanto, os padrões ou 
as expectativas de desempenho precisam estar bem defi-
nidos, os desempenhos acompanhados permanentemente 
e os feedbacks realizados aos empregados. Este subsis-
tema está diretamente relacionado com os subsistemas de 
Compensação e Desenvolvimento de Pessoal.

Como já exposto anteriormente, ao tratarmos do 
subsistema de gerenciamento do emprego, a avaliação 
de desempenho não é realizada na Prefeitura Municipal 
de Parnamirim, com exceção dos servidores do magisté-
rio. De todo modo, a criação de uma comissão para discu-
tir esse assunto pode ser considerada um avanço.

Os critérios de avaliação no estágio probatório 
no município de Parnamirim, conforme Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, em seu Art. 18, são: efici-
ência, idoneidade moral, aptidão, disciplina, assiduidade 
e dedicação ao serviço (PARNAMIRIM, 1969). O Estatuto 
também determina que as informações quanto ao aten-
dimento desses critérios sejam encaminhadas pela chefia 
da repartição em que o servidor avaliado está lotado para 
o órgão de pessoal competente, que hoje é a Secretaria de 
Administração e dos Recursos Humanos (SEARH), quatro 
meses antes do término do estágio probatório. Porém, 
segundo informações da entrevistada, nem mesmo esta 
determinação vem sendo atendida.
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Quanto aos servidores do magistério, os quais pos-
suem um plano de carreira específico e são avaliados, 
percebe-se no texto do Estatuto do Magistério Público do 
Município que as funções e obrigações dos professores 
estão bem estabelecidas, o que facilita e legitima a avaliação 
de desempenho. Já os arquitetos e engenheiros, apesar de 
terem um plano de carreira que também descreve bem as 
expectativas da organização quanto ao trabalho desses ser-
vidores, segundo a entrevistada, também não são avaliados.

De acordo com Marconi (2005), uma política de 
avaliação de desempenho representa um importante ins-
trumento para o desenvolvimento de uma cultura vol-
tada para o resultado, promovendo a definição de metas 
e identificando os pontos fracos e forte dos desempenhos 
individuais, não para punição, mas principalmente para 
a melhoria do desempenho organizacional.

4.4 Gerenciamento de Compensação

O subsistema de gerenciamento de compensação 
refere-se ao pagamento de salários, bônus e benefícios não 
financeiros que a organização oferece aos seus empregados 
como recompensa pelo trabalho realizado (LONGO, 2007). 
Na administração pública brasileira não é muito comum 
haver variações salariais em função do desempenho.

Na Prefeitura de Parnamirim as variações sala-
rias ocorrem em função do local de lotação do servidor 
e das atividades desempenhadas, no caso de o servidor 
assumir determinada função gratificada em que ocorram 
gratificações por tempo de serviço, que compreendem o 
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acréscimo de 5% ao vencimento básico a cada cinco anos 
de serviço na Prefeitura. 

No caso específico dos servidores do magistério, 
conforme prevê o seu Estatuto, há um recebimento de 
percentual adicional no vencimento básico no caso de 
conclusão de cursos de qualificação formais, conforme 
pode ser visualizado na Tabela 3. 

Tabela 3 – Gratificação por título obtido pelos servidores 
do magistério.

Curso Realizado
Percentual  

acrescido ao 
Salário Base

Curso de Atualização, Aperfeiçoamento ou 
Especialização com duração de 180h 5%

Curso de Atualização, Aperfeiçoamento ou 
Especialização com duração de 360h 10%

Curso de Atualização, Aperfeiçoamento ou 
Especialização com duração de 720h 15%

Mestrado 15%

Doutorado 20%

Fonte: Parnamirim (1998).

Quanto aos ocupantes dos cargos de engenheiro e 
arquiteto, eles estão organizados em cinco níveis esca-
lonados, com acréscimos significativos no vencimento 
(em torno de R$ 500,00 em cada nível), estando prevista a 
mudança de nível a cada quatro anos de exercício no cargo. 
Este período necessário para a mudança de nível pode ser 
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reduzido, de 6 a 18 meses, em função da conclusão de um 
curso de pós-graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu.

A média do salário base dos servidores municipais de 
Parnamirim, segundo a entrevistada, é de 788,00 (setecentos 
e oitenta reais) para os ocupantes dos cargos de nível fun-
damental e médio e de 1.268,87 (um mil duzentos e sessenta 
e oito reais e oitenta e sete centavos) para os ocupantes de 
cargos de nível superior. Apesar dos salários serem tão bai-
xos, atendendo apenas à exigência de pagamento do salá-
rio mínimo vigente para os cargos de nível fundamental e 
médio, eles quase sempre são acrescidos de gratificações que 
variam muito de acordo com os cargos e a área de atuação. 

No município de Parnamirim, de acordo com dados 
fornecidos pela entrevista, não são oferecidos outros bene-
fícios aos servidores, como planos de saúde, vale-refeição, 
auxílio creche ou programas de promoção de bem-estar e 
saúde, ou até mesmo programas de qualidade de vida. 

4.5 Gerenciamento de Desenvolvimento

O subsistema de gerenciamento de desenvolvimento 
é responsável pelo desenvolvimento profissional dos 
empregados, por meio da aprendizagem e da definição das 
trajetórias de carreira, ou seja, das Políticas de Carreira e 
Promoção e Políticas de Treinamento (LONGO, 2007).

Conforme já explicitado, na prefeitura de Parnamirim 
apenas dois segmentos de servidores possuem planos de 
carreira estabelecidos: os servidores do magistério e os 
arquitetos e engenheiros. Segundo a entrevistada, atu-
almente a Secretaria de Administração e dos Recursos 
Humanos (SEARH) está trabalhando, em conjunto com os 
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servidores e sindicato, na elaboração de um plano de car-
reira para os funcionários da área da saúde.

Os servidores que ainda não estão contemplados 
pelos planos de carreira existentes no município não 
recebem nenhum incentivo financeiro para a qualificação 
formal e até os servidores já contemplados recebem um 
percentual muito baixo, conforme já foi exposto na Tabela 
3, no caso dos professores. Quanto aos engenheiros e 
arquitetos, o tempo de serviço é fator mais importante do 
que a qualificação profissional para ascensão na carreira. 

Segundo a secretária, a prefeitura geralmente concede 
afastamento para os servidores realizarem qualificação em 
nível de pós-graduação stricto sensu, sobretudo para os pro-
fessores, respeitando percentuais já definidos do total de 
servidores. Porém, a cada processo de solicitação de afasta-
mento ressurge o questionamento sobre até que ponto será 
interessante para os servidores permanecerem na prefeitura 
após o término do mestrado ou doutorado, com um discreto 
aumento salarial, incompatível com o nível de qualificação.

Quanto às atividades de capacitação de pessoal reali-
zadas no âmbito da Prefeitura, de acordo com a entrevistada 
não há uma política definida para os servidores de forma 
geral, mas ações pontuais são realizadas nas Secretarias, 
com vistas ao atendimento de necessidades específicas de 
cada área, destacando-se os treinamentos realizados nas 
Secretarias Municipais de Saúde e de Educação. De acordo 
com o Art. 73 da Lei Complementar 022/2007, 

“é dever e responsabilidade das chefias incentivar e avaliar 
o desenvolvimento do pessoal sob o seu comando, promo-
vendo o trabalho em equipe, a integração dos servidores e a 
plena qualificação de pessoal” (PARNAMIRIM, 2007).
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No que diz respeito à ocupação de cargos de chefia 
e direção por servidores de carreira, a entrevistada rela-
tou que nos quatro últimos mandatos de prefeito houve um 
aumento do número de servidores de carreira em cargos em 
comissão, sendo ela mesma e o titular da pasta servidores de 
carreira ocupando cargos de livre nomeação e exoneração. 
Porém, não foram apresentados dados sobre o percentual de 
cargos comissionados ocupados por servidores efetivos.

4.6 Gerenciamento de Relações Humanas e 
Sociais

O gerenciamento das relações humanas e sociais 
consiste no cuidado na relação entre organização e empre-
gado, utilizando-se do gerenciamento do ambiente orga-
nizacional, das relações de trabalho e das políticas sociais 
(LONGO, 2007). Nesse aspecto, não foram identificadas na 
Prefeitura de Parnamirim ações formalmente realizadas. 

Segundo a entrevistada, não existe no âmbito da pre-
feitura um programa de promoção à qualidade de vida e 
saúde do trabalhador. Ações de gerenciamento do ambiente 
organizacional, por exemplo, parecem não ser planejadas e 
desenvolvidas na prefeitura como um todo, a não ser que 
existam dentro das secretarias e/ou repartições.

Um fato importante a ser observado é a existên-
cia de planos de carreira para algumas categorias e para 
outras não, assim como as gratificações pagas em função 
da área de atuação dos profissionais, o que muitas vezes 
pode gerar um sentimento de injustiça no ambiente orga-
nizacional e gerar conflitos.
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4.7 Planejamento

O Planejamento de Recursos Humanos, de acordo com 
Longo (2007), consiste no subsistema que tem como função 
examinar as necessidades quantitativas e qualitativas de pes-
soal da organização, em curto, médio e longo prazo, articu-
lando-se com todos os outros subsistemas. Sendo assim, a 
avaliação do Planejamento depende da avaliação de todos os 
outros subsistemas de Gestão de Recursos Humanos.

No caso específico da Prefeitura Municipal de 
Parnamirim, não existe uma política de Gestão de 
Recursos Humanos bem delineada e, segundo a secretá-
ria adjunta, o crescimento acelerado do município nos 
últimos anos tem gerado maiores demandas de serviços 
públicos e, consequentemente, de servidores públicos. 
Dessa forma, há carência de pessoal em todas as áreas de 
atuação da Prefeitura de Parnamirim, apesar de alguns 
concursos terem sido realizados nos últimos anos, com 
números significativos de vagas, conforme já apresen-
tado. Tal descompasso talvez possa ser explicado pela 
aparente fragilidade do subsistema de Planejamento.

Essa fragilidade também pode ser verificada no 
texto da Lei Complementar 022/2007, que ocupa apenas 
3 artigos para tratar da Política de Recursos Humanos:

Art. 71. A capacitação de pessoal voltada para a valorização do 
servidor público municipal constitui o fundamento básico da 
política de recursos humanos da administração municipal, ob-
jetivando a otimização dos serviços e do desempenho funcional.

Art. 72. Os planos de carreiras, cargos e remuneração do pes-
soal da Administração Direta e Indireta serão balizados pela 
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qualificação e eficiência do servidor, cujo desempenho será 
avaliado à luz de critérios instituídos pela Administração 
Municipal.

Art. 73. É dever e responsabilidade das chefias incentivar e 
avaliar o desenvolvimento do pessoal sob seu comando, pro-
movendo o trabalho em equipe, a integração entre os servi-
dores e a plena qualificação de pessoal (PARNAMIRIM, 2007).

A ausência do planejamento e de uma política de 
gestão de recursos humanos bem definida ocasiona uma 
atuação, por parte da Prefeitura de Parnamirim, muito 
mais reativa às demandas urgentes que geralmente sur-
gem e pouco proativa, o que impossibilita um enfrenta-
mento mais qualificado dos problemas emergentes.

4.8 Potencialidades e Fragilidades

Realizada a avaliação do funcionamento dos subsis-
temas de Gestão de Recursos Humanos na Prefeitura de 
Parnamirim, faz-se importante também destacar quais 
os aspectos positivos encontrados, assim como os pontos 
críticos, os quais carecem de intervenção para melhoria 
dos desempenhos organizacionais.

Quanto às potencialidades evidenciam-se:
• a abertura de números significativos de vagas e a realização 

de concursos públicos para o atendimento das demandas dos 
serviços públicos municipais nos últimos anos;

• o empenho realizado atualmente pela Secretaria de 
Administração e dos Recursos Humanos (SEARH) no sentido 
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de elaborar um plano de carreira para os servidores da área da 
saúde e também de discutir sobre avaliação de desempenho;

• e a ocupação de cargos comissionados por servidores efeti-
vos, o que valoriza o trabalho dos servidores e contribui para 
a continuidade das ações e para uma maior influência dos 
aspectos técnicos nos processos de tomada de decisão.

No que se refere às fragilidades, destacam-se os 
seguintes pontos:

• a ausência de uma legislação mais recente, quanto ao Estatuto 
dos Servidores Municipais de Parnamirim, alinhada com a 
Constituição Brasileira de 1988 e com os atuais princípios da 
administração pública;

• a inexistência de um plano geral de cargos, carreiras e salá-
rios dos servidores públicos municipais de Parnamirim;

• a não realização de avaliações de desempenho, fato que pode 
comprometer significativamente a qualidade dos serviços 
prestados, além de não atender à legislação e promover um 
sentimento de injustiça ou de indiferença entre os servidores;

• a ausência de uma política bem delineada de capacitação e 
qualificação dos servidores municipais, com critérios e obje-
tivos bem definidos;

• a inexistência de uma política de atenção ao servidor que 
trate da promoção da saúde e da qualidade de vida, do 
gerenciamento do clima organizacional e da concessão de 



 73

benefícios que possibilitem também o aumento da produtivi-
dade e assiduidade;

• e a carência de pessoal em praticamente todas as áreas de 
atuação da Prefeitura.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentados os dados sobre as ações concernen-
tes à administração de pessoal na Prefeitura Municipal de 
Parnamirim, bem como sobre o perfil dos servidores, além 
da identificação das potencialidades e fragilidades das 
ações realizadas, atendemos ao objetivo geral do trabalho, 
de realização de um diagnóstico da Gestão de Recursos 
Humanos na Prefeitura Municipal de Parnamirim.

Apesar de tratar-se de um município de grande 
porte, em franco desenvolvimento econômico e com 
altos níveis de arrecadação, a Prefeitura Municipal ainda 
se encontra precariamente dotada de instrumentos de 
gestão de recursos humanos. Percebemos também, a par-
tir das dificuldades encontradas na obtenção de alguns 
dados, que a Prefeitura de Parnamirim deixa a desejar na 
organização de informações para publicização, ainda que 
haja a Lei 12.527/2011, que regula o acesso à informação.

Para superação dos pontos críticos apontados, 
colocamos como possibilidade as seguintes sugestões:

• o envio de proposta ao Poder Legislativo para aprovação 
de um novo Estatuto Municipal dos Servidores Públicos de 
Parnamirim, alinhado com a Constituição Federal vigente e 
com os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência;

•  a elaboração de um Plano Geral de Cargos, Carreiras e Salários, 
construído por meio do diálogo entre Poder Executivo, Poder 
Legislativo, consultores jurídicos, servidores e sindicatos;
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• construção de uma política de qualificação e capacitação, 
com critérios e objetivos bem estabelecidos, além da defini-
ção de instrumentos de avaliação de desempenho no âmbito 
do Serviço Público Municipal;

• desenvolvimento de ações de promoção da saúde dos servido-
res e de gerenciamento do clima organizacional, além da veri-
ficação das possibilidades de concessão de outros benefícios;

• levantamento das principais necessidades de pessoal, con-
siderando inclusive a projeção dos serviços prestados nos 
próximos anos, para abertura de vagas e realização de con-
curso público, caso necessário.

Diante do exposto, acreditamos que a implemen-
tação das sugestões apresentadas poderá contribuir sig-
nificativamente para a melhoria dos processos de gestão 
de recursos humanos e, consequentemente, para a qua-
lidade dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal 
de Parnamirim.
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APÊNDICE

Questões para o Diagnóstico Organizacional 
sobre a Estrutura de Pessoal da Prefeitura de 
Parnamirim – Entrevista Semidirigida

1. Qual a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de 
Parnamirim (Secretarias, Divisões, Colegiado)?

2. Quantos funcionários públicos há na Prefeitura de 
Parnamirim? 

Efetivos Comissionados Terceirizados

3. Qual a faixa de salarial dos servidores e terceirizados ?

Nível 
Fundamental

Nível Médio Nível Superior

4. Em que medida as funções de chefia são ocupadas por servi-
dores de carreira? Qual a proporção de Funções Gratificadas 
(exclusivas para servidores efetivos) e Cargos Comissionados 
(de livre nomeação)?



5. Qual valor da folha de pagamento? Qual o percentual de arre-
cadação comprometido?

6. Qual o valor mensal dos contratos de terceirização de mão 
de obra?

7. Qual é o perfil dos servidores efetivos da Prefeitura de 
Parnamirim? Média de idade, sexo, escolaridade.

8. Quais as principais ações da Prefeitura de Parnamirim no que 
concerne à gestão de recursos humanos?

9. Existe plano de carreiras e salários na Prefeitura de 
Parnamirim?

10. Existe carência de pessoal na Prefeitura de Parnamirim? Se 
sim, em quais áreas? Qual o quantitativo?

11. Além do concurso público, outras formas de seleção de 
pessoal são adotadas na Prefeitura? Se sim, quais formas? 
Para quais cargos?

12. São realizadas avaliações de desempenho dos servido-
res? Se sim, como são realizadas? Qual(is) o(s) modelo(s) 
utilizados(s)?

13. Quais as ações empregadas pela Prefeitura de Parnamirim 
na área de treinamento, desenvolvimento e capacitação dos 
servidores?



14. Existem políticas de incentivo à qualificação formal? Ex. cur-
sos de graduação, pós-graduação, etc.

15. Existem políticas de promoção e atenção à saúde e qualidade 
de vida do servidor na Prefeitura de Parnamirim?

16. Existe algum programa de preparação para aposentadoria 
dos servidores da Prefeitura de Parnamirim?
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