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Apresentação

Este é um livro que explora um assunto muito pouco analisado pela literatura,
mas que tem profundas implicações na vida cotidiana dos cidadãos: a descentralização intramunicipal como formato político-administrativo. Os trabalhos
sobre poder local, no Brasil, sobretudo em ciência política e administração
pública, têm enfatizado a análise de processos participativos e seus impactos
na gestão local. Porém, são poucas as pesquisas sobre descentralização intramunicipal, sobretudo nas capitais, e os impactos produzidos no jogo político
e administrativo local na gestão dos territórios e oferta de serviços públicos.
Esta obra visa a contribuir para adensar esse campo de estudos ao organizar,
de forma pioneira, no Brasil, uma comparação de oito cidades que adotaram
esse modelo de gestão e de governança urbana.
Na literatura, os municípios são inseridos no processo de descentralização iniciado no Brasil no final da década de 1980 (Abrucio, 2005; Arretche,
1996; Souza, 2005; Nogueira, 1997). Sob esse enfoque, o tema é discutido por
autores que abordam, principalmente, a coordenação federativa e o lugar dos
municípios na implantação das políticas sociais (Arretche, 1999, 2002, 2004;
Souza 2004). Afonso e Araújo (2000) analisam a capacidade financeira das
cidades em suportar a descentralização das atribuições recebidas e há uma
literatura (Kugelmas e Sola, 1999; Almeida, 2005) que discute o rumo da descentralização ou recentralização de políticas públicas. Ademais, há trabalhos
(Mello, 1996; Souza, 2002, Souza e Carvalho, 1999) que tratam da descentralização, reforma do estado e desigualdades intermunicipais, salientando como
afetam a capacidade para financiar e implantar políticas públicas. Mesmo os
que tratam da descentralização no plano local, como Farah (2006), a veem
como apoio à democracia participativa e não como modelo político-administrativo das cidades.
O fato a destacar é que a literatura analisa a descentralização, associada
a reforma federativa do Estado e iniciada com a Constituição de 1988, mas não
se aborda esse processo em nível intramunicipal. Com a autonomia munici-
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pal consagrada no texto constitucional questões de autorregulação política,
Com a autonomia municipal consagrada no texto constitucional questões de
administrativa e jurídica passaram a ser atribuições dos governos locais. Nesse
autorregulação política, administrativa e jurídica passaram a ser atribuições dos
sentido, em especial nas capitais, e não por acaso intensificado a partir de meagovernos locais. Nesse sentido, em especial nas capitais, e não por acaso intendos da década de 1980, novos modelos de organização administrativa, como é
sificado a partir de meados da década de 1980, novos modelos de organização
a descentralização da gestão dos territórios, começaram a surgir. Contudo, esse
administrativa, como é a descentralização da gestão dos territórios, começaram
acabou sendo um tema inexplorado pela literatura, razão pela qual o presente
a surgir. Contudo, esse acabou sendo um tema inexplorado pela literatura, ralivro busca contribuir para suprir essa lacuna.
zão pela qual o presente livro busca contribuir para suprir essa lacuna.
Atualmente, em treze capitais, existe algum tipo de administração terriAtualmente, em treze capitais, existe algum tipo de administração territorial descentralizada/desconcentrada. Em várias cidades, esses modelos têm
torial descentralizada/desconcentrada. Em várias cidades, esses modelos têm
guarida nas Leis Orgânicas Municipais aprovadas na esteira das novas atribuiguarida nas Leis Orgânicas Municipais aprovadas na esteira das novas atrições dos governos locais após 1988 (ver Quadro 1). Nestas cidades habitam
buições dos governos locais após 1988 (ver Quadro 1). Nestas cidades habitam
cerca de 36 milhões de pessoas (17,5% da população brasileira), de modo que
cerca de 36 milhões de pessoas (17,5% da população brasileira), de modo que
a implementação de processos de descentralização intramunicipal atinge uma
a implementação de processos de descentralização intramunicipal atinge uma
parcela significativa de cidadãos, o que também conta a favor de estudar essas
parcela significativa de cidadãos, o que também conta a favor de estudar essas
experiências. Em se tratando, como se vê no quadro 1, de processos político
experiências. Em se tratando, como se vê no quadro 1, de processos político
-administrativos que possuem um período razoável de implantação, chega a
-administrativos que possuem um período razoável de implantação, chega a
ser surpreendente a falta de estudos sobre seus impactos na vida das cidades.
ser surpreendente a falta de estudos sobre seus impactos na vida das cidades.
Quando muito, esses trabalhos, apesar de pioneiros, são estudos de caso de
Quando muito, esses trabalhos, apesar de pioneiros, são estudos de caso de
caráter descritivo.
caráter descritivo.
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brasileiras

Quadro 1. Descentralização/desconcentração administrativa em metrópoles brasileiras
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Localidade

Ano

Nome

São Paulo

1965
2002

Administrações Regionais
Subprefeituras

Salvador

1983

Administrações Regionais

Belo Horizonte

1983

Administrações Regionais

Curitiba

1986

Administrações Regionais

Vitória

1990
1998

Gerências Regionais
Administração Regional

Rio de Janeiro
Fortaleza

1993
1997

Subprefeituras
Secretarias Executivas Regionais

Brasília
Belém
Cuiabá
Palmas
Maceió
João Pessoa

1961
Não obtido
Não obtido
Não obtido
Após 1990
2008

Regiões Administrativas
Administração Regional
Subprefeituras
Subprefeituras
Região Administrativa
Subprefeitura

Fonte: Grin (2015) e Lameirão (2007). Complementado pelos autores com base em leis, sites e
outras fontes municipais de informação.
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Assim, este livro é o primeiro esforço de estudo comparado sobre descentralização intramunicipal no Brasil. Também é uma tentativa de construir uma
análise mais atual sobre o fenômeno, uma vez que a maior parte dos trabalhos
data da década de 1990. Considerando esse universo, esse livro discute oito experiências de capitais brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Goiânia,
Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória, visando analisar: a) as mudanças
administrativas na gestão local (prestação de serviços e oferta de políticas); b)
o impacto da descentralização nas práticas de democracia participativa locais;
c) os nexos entre descentralização, interesses dos vereadores e a formação da
coalizão de apoio governamental. Cada capítulo aborda os seguintes tópicos:
—— Descreve e analisa o histórico e o contexto político e administrativo que
originou o modelo de descentralização/desconcentração territorial.
—— Analisa o modelo e os porquês da escolha do formato político e administrativo proposto ou implantado, o escopo de atividades desconcentradas/
descentralizadas e o grau de autonomia política, administrativa e financeira na gestão dos territórios.
—— Discute esse processo a partir de três eixos que impactam os territórios:
prestação de serviços, introdução de instrumentos de participação popular e as barganhas políticas entre o governo municipal e os vereadores para
apoiar a implantação e/ou como mecanismo para a construção da política
de alianças dos prefeitos na Câmara Municipal.
—— Analisa os limites e perspectivas do modelo, sua evolução na estrutura
administrativa do município e a relação com a sociedade local. Em especial, discute as alterações e resultados alcançados na oferta de serviços e
políticas públicas.
—— Mostra os desafios para a manutenção das estruturas de gestão regionalizadas.

1. Estrutura do livro
Esta obra inicia com o capítulo 1 apresentando o quadro teórico de referência para análise empírica dos oito casos. As experiências investigadas no livro
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O livro visa, portanto, contribuir para suprir essa brecha na literatura nacional sobre os estudos do poder local e lançar bases para novas investigações
em outras cidades brasileiras. Essa é a pretensão, e espera-se que ele esteja à
altura do interesse dos estudiosos e gestores públicos dedicados ao tema.
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serão discutidas a partir dessas três dimensões básicas: (i) impacto da descentralização sobre a prestação de serviços públicos; (ii) influência sobre a gestão
participativa e o controle social; e (iii) efeito sobre a governabilidade e coalizão
de apoio ao governo municipal.
No capítulo 2 sobre Belo Horizonte, André Abreu Reis, Caio Barros
Cordeiro, Jean Mattos Duarte e Renata Resende Coelho exploram a trajetória
das administrações regionais existentes desde 1973 até a sua última reforma
administrativa ocorrida em 2017. Avaliam os impactos na dinâmica da gestão
municipal, na formação de coalizão política junto aos vereadores e na organização do Orçamento Participativo. De especial relevância, o destaque conferido ao protagonismo que as regionais tiveram com a autonomia concedida
para decidirem sobre a implantação de políticas públicas nos territórios e os
problemas que esse modelo gerou. Uma dessas consequências foi possibilitar
aos vereadores coordenarem a execução das políticas locais, o que também
contribuiu para a manutenção do modelo de coalizão de apoio ao governo.
Em 2017, o modelo foi alterado, visando reduzir o poder das regionais em
favor de um maior controle das secretarias temáticas sobre as políticas localmente implantadas, cabendo às unidades territoriais um papel na articulação
intersetorial.
No capítulo 3, Suely Araújo e Adriana Pinheiro apresentam as regras formais que norteiam as regiões administrativas nas quais o Distrito Federal é
dividido desde os anos 1960.
A pesquisa avança na análise da relação entre descentralização e provisão
de serviços mostrando como, por meio de indicadores socioeconômicos, a
divisão regional é afetada por fatores como renda, educação e distribuição
de recursos em desfavor das regiões mais carentes. O investimento público
privilegia o centro da cidade. Também abordam a experiência do Orçamento
Participativo e sua articulação em cada uma das unidades territoriais. Avaliam
que a retenção de poder pelo governador na definição dos administradores
regionais serve para acomodar interesses políticos que também auxiliam na
formação da base de apoio ao governo. A indicação desses administradores
considera a distribuição de poder no âmbito do Executivo, a configuração das
lideranças políticas em cada região, a composição da Câmara Distrital e também da bancada de deputados do Distrito Federal no Congresso Nacional.
O capítulo 4, escrito por Roselane Bezerra, discute o caso das seis Secretarias Executivas Regionais (SERs) em Fortaleza criadas em 1997. Passados
mais de vinte anos da implantação desse modelo, baseado nas premissas da
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descentralização, da participação e da intersetorialidade, a desigualdade continua sendo um desafio a ser superado. Realidade que leva ao questionamento
do papel das SERs no planejamento e execução de políticas urbanas. Entre
as questões que esse capítulo discute, algumas dizem respeito à efetividade
da transferência de poder na configuração da administração urbana. Neste
sentido, a análise se debruça sobre três questões: a) como ocorreu a influência
da descentralização territorial na prestação de serviços públicos, considerando
a desigualdade social nas regiões da cidade; b) como associar descentralização
territorial, participação e controle social e; c) como as SERs influenciaram na
formação de coalizão de apoio governamental, considerando sua utilização
como recurso político por prefeitos de diferentes partidos.
No capítulo 5, Camila Lameirão, Débora Cunha e Renato Tôrres discutem o caso de Goiânia, mostrando os impasses e obstáculos que resultaram,
em dez anos de debates em diferentes governos, na não implantação das Administrações Regionais. Sucessivas mudanças legais não lograram êxito em definir quando as Regionais passariam a funcionar, nem o papel específico que
assumiriam no âmbito da máquina pública municipal. Ademais, as legislações
não especificaram como a população participaria do processo decisório de provisão de políticas públicas do governo municipal. Como as Subprefeituras não
se efetivaram, tampouco tornaram-se espaço de participação e deliberação de
políticas. Quanto à sua utilização política pelos prefeitos, a pesquisa indica que
a implementação dessas unidades não se concretizou devido às pressões dos
vereadores sobre o governo, pois avaliavam os subprefeitos como potenciais
concorrentes em seus redutos eleitorais. Embora a implantação das regionais,
a partir de 2008, pudesse ser posta em marcha pelos prefeitos, acabou sendo
evitada para não contrariar o apoio e interesses das coalizões no Legislativo.
Camila Lameirão, no capítulo 6, analisa as subprefeituras no Rio de Janeiro, criadas em 1993. Nas funções atribuídas a essas estruturas territoriais
não há delegação para executarem serviços e políticas públicas. Em termos
políticos, as subprefeituras, inicialmente, se sobrepuseram aos “vereadores de
bairro” que buscavam influenciar a prestação de serviços para suas bases eleitorais. Porém, a nomeação dos subprefeitos passou a sofrer influência dos parlamentares, a partir de 1997, intensificando-se nos anos 2000 como mecanismo
para formar a política de alianças dos sucessivos governos. Politicamente, a
influência dos vereadores é variável de acordo com o território, e o mesmo
acontece com as estruturas administrativas que não possuem um padrão definido ou mesmo estrutura administrativa. As subprefeituras são uma espécie
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de agência de atendimento de bairro, mas sem nenhuma autoridade sobre a
execução de serviços. Articulam e coordenam demandas da sociedade em nível
local. Inexistem mecanismos formalizados de participação popular operando
nas subprefeituras.
O capítulo 7, escrito por Antônio Sérgio Fernandes e Luiza Teixeira,
analisa a experiência de Salvador. O trabalho mostra a evolução da regionalização administrativa na cidade nos últimos trinta anos. Argumenta-se que
a descentralização administrativa, como mecanismo de provisão de serviços,
participação popular e de uso político pela Câmara de Vereadores, não podem
ser aplicados de forma tão aderente. A regionalização administrativa nunca foi
implementada e, portanto, nenhuma forma de governança (orçamento participativo ou subprefeituras) foi estabelecida. Por essa razão, jamais foi alvo na
Câmara de Vereadores para fins de negociação política, ainda que o parlamento tenha discutido várias leis, o que não a torna um ator ausente nessa questão. As experiências que houve, visando implantar o Orçamento Participativo,
além da curta duração, não romperam com o viés autoritário e clientelista na
relação do governo com a sociedade. Quanto à provisão de serviços, ainda que
desde 2013 as Prefeituras-Bairro sejam realidade, frisam que estão aquém de
uma lógica efetiva de territorialização da cidade.
No capítulo 8, Eduardo Grin aborda o caso de São Paulo e suas 32 Subprefeituras que prestam serviços de zeladoria urbana. No tocante ao fornecimento
de serviços, destaca que o modelo em vigor recentralizou várias competências previamente executadas localmente e com autonomia administrativa e
orçamentária. Mostra que, ao longo de dez anos, com base em indicadores
socioeconômicos, não se pode associar a descentralização de serviços com redução da desigualdade nas regiões. Quanto à participação cidadã, além da
curta experiência com o Orçamento Participativo entre 2001 e 2004, somente
em 2013 foram realizadas as eleições dos Conselhos Municipais Participativos
e sua presença na elaboração do Plano de Metas do governo. Outra vez, a
participação popular foi reduzida com a nova gestão que assumiu em 2017.
Argumenta que há uma relação entre a trajetória da gestão das Subprefeituras
e a influência exercida pelos vereadores: deter um mandato parlamentar com
bases regionais é um capital político indispensável. Os cinco prefeitos eleitos
desde a criação das Subprefeituras desaguam no mesmo lugar: concedem espaços no comando das regiões aos vereadores para fortalecer a coalizão política
dominante. Em alguns casos há verdadeiras linhagens familiares que há anos
ou mesmo décadas operam como bosses regionais ou seguem influindo na ad-
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ministração regional (esse é o caso das Subprefeituras da Casa Verde – família
Calvo (MDB), Campo Limpo – família Rodrigues (PR), Capela do Socorro
– família Tatto (PT) e M’Boi Mirim – família Leite (DEM).
Desde a nomeação mais aberta dos vereadores na gestão Marta Suplicy,
passando pela indicação de ex-prefeitos do interior do estado com o prefeito
Serra, os generais da Polícia Militar com Gilberto Kassab, engenheiros e arquitetos para comandar os territórios na proposta de Fernando Haddad e o
figurino do gestor técnico com João Dória, todos cederam ao jogo dominante
na política municipal: nenhum prefeito obtém maioria na Câmara Municipal
sem franquear poder e influência para vereadores nos territórios da cidade.
Dada essa trajetória com diferentes partidos políticos não parece provável que
esse modelo venha a ser alterado.
O capítulo 9 sobre Vitória, e escrito por Gilton Ferreira, Giovanilton
Ferreira e Alvim Borges, discute a descentralização político-administrativa que
alterou a gestão da cidade. Ademais, destacam seus efeitos no jogo político
e administrativo local, na organização da gestão do território e na oferta de
políticas e serviços públicos, em especial no período 1997 a 2004. Nesse momento, ocorreram duas ações expressivas: a descentralização intramunicipal
e os investimentos em infraestrutura (Projeto Terra). Porém, mostram que
não é possível associar esse processo com a redução da desigualdade social nas
regiões. Politicamente, o modelo de regionalização gerou estresse nas relações
entre o executivo e o legislativo, mas não serviu para a barganha com os parlamentares para a formação da política de alianças. O problema central era
o temor dos vereadores sobre as possibilidades eleitorais dos “prefeitinhos”,
dada sua popularidade nas regiões. Por fim, destacam que a associação entre as
administrações regionais e o Orçamento Participativo, mesmo existindo, não
foi uma característica marcante.
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Capítulo 1
Descentralização intramunicipal no Brasil:
nexos teóricos e caminhos explicativos1

Introdução
A pesquisa acadêmica das experiências de descentralização e desconcentração
político-administrativa como escolha de governo para a gestão municipal, e
seus impactos para organização e funcionamento do Estado em nível local, é
reduzida no Brasil. Especialmente se o foco é analisar sua implantação, considerando a dinâmica do poder e a ação dos atores políticos que, com seus interesses e recursos políticos, agem para ampliar seus benefícios ou atuam para se
opor às mudanças que reduzam sua influência nas instituições. Isto para não
falar dos efeitos que tais empreendimentos podem trazer na oferta de serviços
públicos ao cidadão, e das tentativas de associar mais descentralização com a
implantação de instrumentos de democracia participativa.
De forma geral, a descentralização por meio de estruturas administrativas nos territórios das cidades, ao menos nos discursos oficiais, busca associá-las com argumentos de maior eficácia da ação governamental, ampliação
do acesso de serviços públicos e maior proximidade do poder público junto à
sociedade. Mas mesmo sendo esse um caminho de mudanças na gestão urbana
que foi adotado em muitas metrópoles brasileiras, independentemente dos
modelos implantados, essa ainda é uma realidade pouco analisada.
Além de analisar os efeitos diretos dos processos de descentralização, tais
como a ampliação da oferta de serviços e políticas públicas ou a criação de
espaços de democracia participativa, há outras consequências que merecem
análises mais detidas. Uma delas é a forma como a organização territorial
1
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das cidades serve de recurso político para governos e vereadores “dividirem”
áreas de interesse. Essa é a linha utilizada por Borja (1984) para analisar a
descentralização em cidades europeias: ela mais reflete a divisão de poder nos
ayuntamientos do que as novas dinâmicas urbanas e sociais em curso. Outra é
avaliar se, em termos administrativos, as experiências existentes melhoraram a
oferta e a qualidade de serviços. Por fim, se, em termos de “partilha de poder”,
favoreceu processos de maior controle social dada a proximidade local do poder público, seguindo a hipótese virtuosa da literatura que associa ambos os
processos.
O processo de descentralização possui várias dimensões constitutivas. Diferentes formas podem ser assumidas dependendo da esfera política de origem
e destino da distribuição de poder e competências. Em particular, no âmbito
intramunicipal, pode incidir, ao menos, sobre três dimensões concretas do
poder público local. Por um lado, há a possibilidade da descentralização dos
serviços públicos, na qual a respectiva execução e prestação destas ações são
territorializadas. Existe também a perspectiva da descentralização política que
visa investir de autoridade deliberativa as instâncias de participação e de representação locais. Por fim, há o aspecto da governabilidade local que associa descentralização com recursos de poder para montagem das coalizões de governo
na Câmara de Vereadores.
Sob estes prismas, os diferentes casos investigados nesta obra compartilham uma estrutura teórica na qual, transversalmente, discutem-se os efeitos da descentralização a partir dessas três dimensões básicas: (i) impacto da
descentralização sobre a prestação de serviços públicos; (ii) influência sobre
a gestão participativa e o controle social; e (iii) efeito sobre a governabilidade e constituição da coalizão de apoio ao governo municipal. É importante
ressaltar que cada eixo em específico refere-se a uma literatura que, em geral,
é mobilizada de maneira segmentada. Esta tentativa de discutir transversalmente agendas distintas de pesquisa expõe o desafio teórico desta obra e, por
consequência, sua importante contribuição.
Na Federação brasileira, o município é um terceiro ente autônomo, o que
configura uma situação singular no federalismo comparado (Araújo, 2012).
Em decorrência dessa especificidade, o termo “intramunicipal” engloba as
questões administrativas, políticas e financeiras inseridas na auto-organização
municipal consagrada na Constituição Federal de 1988. Contudo, em termos
da literatura, o conceito de descentralização é comumente utilizado em estudos das relações intergovernamentais, seja em países unitários ou federais. Isso
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para começar dizendo que o conceito de descentralização, em termos amplos,
se refere a processos de transferência de poder do governo central para o local
que, por vezes, podem ser distritos administrativos (Scott, 2009).
Antes, porém, de visualizarmos na interpretação dos casos elementos empíricos estas três dimensões de pesquisa, introduz-se neste capítulo referências
teóricas sobre cada eixo, de modo a situar analiticamente as discussões posteriormente abordadas. Nesse sentido, a seguir, apresentam-se três seções com
os respectivos enfoques teróricos.

No Brasil, apenas seis municípios tiveram suas estruturas intramunicipais de
execução de serviços públicos investigadas empiricamente (Martinelli e Olivieri, 2015), o que reforça a importância de identificar caminhos teóricos e
analíticos para ampliar esses estudos. Por essa razão, a revisão da literatura que
associa descentralização e provisão de políticas públicas toma emprestada as
análises empíricas e teóricas realizadas no plano subnacional. Assim, ressalvando-se as diferenças, pois Estados e municípios são entes governamentais,
ao passo que as divisões administrativas e territoriais nas cidades não têm esse
status legal, considera-se que os argumentos são válidos para a discussão da
descentralização intramunicipal.
O primeiro eixo refere-se ao grupo de pesquisas que investiga como as
ações de descentralização dos serviços públicos impactam na sua provisão.
Há um diagnóstico inicial que se refere à saturação das estruturas tradicionais de governo, hierarquizadas e centralizadas, sobre as quais são aplicadas
medidas de descentralização de competências para descongestionar a esfera
central (Grindle, 2007; Falleti, 2010). O esgotamento da estrutura hierárquica desse modelo é situado num contexto de crescente complexidade das
sociedades modernas que compartilham características como alta fragmentação cognitiva do conhecimento, multiplicidade de valores, diversidade de
interesses e preferências em jogo e a crescente interdependência de problemas e atores políticos (Blanco e Gomá, 2002). Especificamente no Brasil,
nas décadas de 1980 e 1990, o mainstream argumentava que o Estado se hipertrofiara, perdera capacidade de coordenação, funcionava mal e precisava
ser reformado em suas bases constitutivas. Foi nesse período que o tema da
descentralização entrou na agenda de reforma do Estado (Nogueira, 1997;
Pereira, 2002).
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A maior aproximação do governo com a realidade local teria a capacidade de melhor atender as demandas da sociedade, visto que particularidades são mais bem conhecidas em nível territorial (Putnam, 1992; Blanco e
Gomá, 2002; Grindle, 2007). Nesse sentido, a descentralização de serviços
públicos, ao contar ainda com maior participação do público alvo, resultaria em ganhos de eficiência, eficácia e accountability (EKPO, 2008; Kim,
2008), caso o poder público local tivesse meios para atender de modo satisfatório a esses requerimentos (Martins, 1994; Arretche, 1996; Ahmad et
al., 2005).
As heterogêneas capacidades municipais para mobilizar recursos públicos e aplicá-los satisfatoriamente convertem-se, assim, numa das principais
problemáticas do campo (Robinson, 2007; Scott, 2009; Falleti, 2010 Chattopadhyay, 2013). Arretche (1996) aponta a necessidade, no Brasil, de o governo
central desempenhar um papel de suporte para superação das múltiplas fragilidades dos governos locais, sob pena de se aprofundarem as desigualdades
regionais. Ao analisar os políticas e programas oriundos da esfera federal, a
autora observa a ausência de comando central que, dada a falta de capacidade
de entes subnacionais, deveria criar condições de planejar, coordenar e viabilizar a descentralização. Teoricamente, e mesmo para fins analíticos, essas são
premissas aplicáveis ao plano intramunicipal.
Por outro lado, processos de descentralização requerem o fortalecimento
das estruturas de apoio do governo central para que estas possam auxiliar na
construção e no aprimoramento das capacidades locais. A ausência ou fragilidade destes instrumentos pode incentivar uma descentralização desagregadora, na qual seus efeitos podem ser desvirtuados, regressivos e propensos à
centrifugação (Martins, 1994; Nogueira, 1997).
A despeito do importante suporte do governo central, é preciso considerar a construção da capacidade no plano local, visto ser esse um dos objetivos
precípuos dos modelos de descentralização (Rondinelli, Mccollough e Johnson, 1989; Jutting et al., 2007). Processos de learning-by-doing são registrados
na literatura como capazes de auxiliar no aprimoramento da capacidade a
partir da própria prática de prestação do serviço público (Rondinelli, Mccollough e Johnson, 1989). Contudo, esta melhora da performance ancorada na estocagem de aprendizados requer condições particulares, tais como
a existência de recursos próprios no poder público local. Porém, essa é uma
situação incomum tendo em vista as fragilidades e desigualdades estruturais
das cidades (Jutting et al., 2007).
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Independente da perspectiva analisada, a literatura se mostra convergente sobre a necessidade de se ter/desenvolver capacidades locais apropriadas
para que a implementação do processo de descentralização seja bem-sucedida
(Ahmad et al., 2005; Jutting et al. 2007; EKPO, 2008; Scott, 2009). Nessa
direção, aparentemente em oposição a premissas da descentralização (Chattopadhyay, 2013), a relevância do nível central de governo é essencial para o bom
desempenho de serviços públicos descentralizados, conforme atestam vários
estudos empíricos (Tendler, 1997; Von Braun e Grote, 2002; Faguet, 2004 e
Chattopadhyay, 2013).
Em pesquisa realizada no Ceará, Judith Tendler (1997) constatou a importância de instrumentos de descentralização estaduais empregados em estruturas governamentais tradicionalmente hierárquicas. Mesmo em condições
adversas, o governo incentivou e auxiliou órgãos locais para garantir a responsabilização e desempenho de servidores públicos. O poder público estadual
forneceu informações aos cidadãos sobre programas e estabeleceu e aplicou
padrões de recrutamento de servidores. Estruturas locais adequadas foram
criadas para engajar pessoas como participantes ativos na avaliação de desempenho dos agentes públicos.
Na Bolívia, o governo nacional aumentou o acesso a serviços públicos
básicos por meio do suporte e treinamento de seus servidores para lidarem
com associações de bairro e ONGs (Faguet, 2004). Em Gana, aperfeiçoou-se
o acesso a serviços de saúde e educação em iniciativas que contaram com a
participação social em nível local e apoio do governo central para melhorar
a capacidade dos serviços descentralizados. Na Índia, obteve-se avanços no
acesso e na qualidade de serviços públicos básicos ao combinar capacitação
de funcionários públicos pelo governo central com um grande envolvimento
da população (Von Braun e Grote, 2002). Em contrapartida, a limitada capacidade local, aliada ao desamparo do poder central, foram dimensões registradas nos casos de Uganda e Guiné. Nesses países houve piora na qualidade
do serviço público prestado e não se registrou alteração nos seus respectivos
indicadores de acesso (Chattopadhyay, 2013).
Em comum, observa-se nas análises empíricas nos países em desenvolvimento que as melhorias registradas dependeram de dois elementos: a) a retaguarda do poder central para superar as múltiplas fragilidades dos governos
locais e; b) a mobilização social para otimizar o desempenho dos serviços públicos. Parte dessas conclusões é influenciada pelo trabalho seminal de Putnam
(1993), que descreve a organização dos governos locais italianos e seus diversos
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serviços públicos territorializados a partir da reforma institucional iniciada na
década de 1970.A obra destaca como vital para o resultado das ações públicas a
existência de capital social e de uma cultura cívica forte capaz de engendrar sociedades cuja capacidade de pressão resulta em políticas públicas de qualidade.
As regiões da Itália com passado rico em experiências associativas constituem
um terreno melhor para esforços coletivos do que as regiões desprovidas desse
capital. Essa é uma constatação significativa para se analisar experiências de
descentralização e seus resultados locais.
Em uma abordagem complementar a de Putnam (1993), o engajamento cívico pode também ser fomentado, incentivado e fortalecido pelas esferas governamentais (Evans, 1996). A educação cívica seria um resultado da ação governamental e não uma realidade previamente existente na sociedade. A aplicação
teórica dessa segunda perspectiva pode ser observada nos trabalhos de Tendler
(1997), Von Braun e Grote (2002), Faguet (2004) e Chattopadhyay (2013). A
mobilização civil advém da interface entre Estado e sociedade, mostrando-se
uma força poderosa para aumentar a ação coletiva e potencializar a evolução nos
indicadores de acesso e de qualidade na prestação de serviços públicos.
Vale ressaltar que o pressuposto normativo de Putnam (1993) não foi confirmado na análise empírica de Arretche (1999). Segundo a autora, poderia se
esperar, no caso brasileiro, que estados com taxas mais elevadas de participação
em associações civis correspondessem a disposições maiores de governos locais
em assumirem funções de gestão em programas sociais. No entanto, como
variável isolada, as taxas de filiação a esse tipo de entidade não se mostraram
fatores que influenciassem o poder público a gerir políticas sociais. Dito de
outra maneira, “se a cultura cívica de um dado estado pode ser medida pelas
taxas de pertencimento a associações civis, não há evidências de que esta tenha
uma relação direta com a variação nos graus de descentralização alcançados
pelos estados” (Arretche, 1999, p. 128).
Influenciado por aspectos como a capacitação dos entes subnacionais,
o apoio por parte do governo central e a presença de participação social, o
desempenho do processo de descentralização de serviços públicos também
resulta da existência de quadros institucionais ajustados às especificidades das
políticas (Grindle, 2007; EKPO, 2008). Nessa perspectiva, Kim (2008) destaca a importância de o modelo institucional possibilitar a independência do
poder local sobre três aspectos: administrativa, fiscal e política. Esses não são
temas estranhos à descentralização/desconcentração intramunicipal, conforme a experiência internacional comparada (Grin, Bonivento e Abrucio, 2017).
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Administrativamente é relevante que tanto governos subnacionais ou estruturas territoriais como subprefeituras, por exemplo, definido seu escopo
de atribuições, possam decidir sobre a alocação de recursos de modo autônomo. Numa perspectiva fiscal, ou ao menos de execução financeira, a questão
chave é a liberdade para alocar recursos. Politicamente, importa identificar se
os representantes eleitos (ou mesmo aqueles indicados para as regiões como
gestores de territórios da cidade) detêm autoridade para formular e implementar políticas na esfera local (bairro, região administrativa ou subprefeitura)
de atuação. No entanto, cada dimensão pode ocorrer isolada ou concomitantemente em diferentes estágios. Assim, descreve-se melhor a descentralização dos serviços públicos como uma estrutura em evolução que aloca, sob
uma perspectiva administrativa, fiscal ou política, poder para territórios (Kim,
2008).
Performances negativas na prestação de serviços públicos associam-se,
empiricamente, a modelos institucionais desajustados (PDM, 2003; Narayana, 2005; Jutting et al., 2007). Experiências de descentralização em países em
desenvolvimento (Uganda, Guinea e Madhya Padresh) que apresentaram desenhos mal formulados, baseados na redução de recursos ou funções nos territórios, minaram o poder das autoridades locais (Jutting et al., 2007). Especificamente, houve uma descentralização incompleta em Uganda, associada a
redução de recursos ficais, o que limitou a execução de serviços (PDM, 2003).
Em Madhya Pradesh, estado indiano, a não delegação política do poder representou uma importante barreira estrutural ao processo de descentralização
local (Narayana, 2005). Em Guinea houve uma piora na performance dos serviços públicos (PDM, 2003). Já os casos bem-sucedidos, como Gana, Índia,
África do Sul e Filipinas, relacionam-se a modelos de descentralização visando
conceder mais autonomia para entes subnacionais (Jutting et al., 2007). As
mesmas premissas teóricas e experiências são aplicáveis à análise de processos
de descentralização intramunicipal
Todavia, ainda que a descentralização tenha sido proposta como o meio
para assegurar boa governança e prestação efetiva dos serviços públicos (Grindle, 2007), a literatura mostra que os resultados são inconclusivos quando
associada com a prestação de serviços (PDM, 2003; Ahmad, et a., 2005; Chattopadhyay, 2013). Não obstante, importantes conclusões derivam desse processo: a) deve-se considerar as baixas capacidades, restrições financeiras e políticas dos entes locais e ajustar o planejamento nesse sentido (Rondionelli et al.,
1989; EKPO, 2008; Falleti, 2010); b) o compromisso político do governo cen-
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tral em apoiar a descentralização é fundamental para minimizar as fragilidades
locais (Martins 1994; Arretche, 1996; Scott, 2009); c) o modelo institucional
precisa considerar os graus de autonomia atribuíveis aos entes locais (Narayana, 2005; Jutting, et al., 2007; Kim, 2008) e; d) as autoridades locais devem
comprometer-se operando de maneira transparente e envolvendo a população
local (Tendler, 1998; Von Braun e Grote, 2002; Faguet, 2004).
Do ponto de vista administrativo, a descentralização intramunicipal envolve a expansão do aparato estatal e o fornecimento de recursos e capacidades para lidar com os territórios de maneira diferenciada, e associa-se com o
incremento na capacidade de provisão de serviços. Também implicaria uma
melhoria de políticas públicas com o incremento de recursos organizacionais
disponíveis em maior escala nas regiões. Associada a uma maior participação
do cidadão e a possibilidade desses arranjos se adaptarem às circunstâncias
de cada território, a descentralização é apresentada como um caminho para
qualificar a oferta local de serviços.
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De forma diversa aos estudos sobre descentralização de serviços, é bem mais
numerosa a bibliografia nacional sobre democracia e instâncias de participação e controle social em governos locais (Arretche, 1996; Santos e Avritzer,
2002; Baiocchi e Ganuza, 2014). Implícito nessa conexão está a ideia de que a
escala na qual as decisões políticas são processadas tem efeitos sobre aspectos
democráticos das ações públicas (Arretche, 1996). O argumento é que governos descentralizados, em princípio, são mais accountables e propensos a
incentivar a participação dos cidadãos nas políticas públicas (Kerbauy, 2001;
Pereira, 2002).
Como pressupostos teóricos, este segundo eixo da literatura compartilha
a noção de que transferir o centro da tomada de decisão para instâncias e entes
locais incrementa a legitimidade das ações públicas, uma vez que diminui a
distância entre governantes e governados, relação em que se fundamenta a
democracia (Lavalle e Vera, 2011; Lavalle, 2011). Essa aproximação é importante por facilitar a participação política do cidadão para além do exercício
do direito de votar (Miguel, 2011; Pinzani, 2013). Com a incorporação de mecanismos institucionais de interação que embasam a tomada de decisão, a
descentralização política permite, ao mesmo tempo, o aprimoramento da ação
estatal e do controle social sobre os governos locais (Navarro Gómez, 2002;
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Navarro e Ramírez, 2005). Assim, a participação da sociedade civil nas ações
públicas minimiza o patrimonialismo e a privatização da política (Kerbauy,
2001; Pereira, 2002).
A literatura também defende que processos como formulação e implementação de políticas públicas não sejam âmbitos reservados a especialistas
(Lavalle e Vera, 2011; Lavalle, 2011). Mesmo políticas complexas devem ser
desenvolvidas a partir de espaços de debate, reflexão e até de inovações sociais,
como é o caso das experiências pioneiras de Orçamento Participativo (OP)
que, iniciadas no Brasil, que se tornaram referência e foram difundidas, posteriormente, para outros países (Abers, 1998; Avritzer, 2002).
As inovadoras práticas de participação presentes no OP ganharam atenção na literatura internacional como sinônimo de boa governança, tendo em
vista seu caráter transparente, mobilizador e, por vezes, redistributivo (Cornwall, 2004; Baiocchi e Ganuza, 2014). Em 2010, havia 1500 registros de experiências de orçamento participativo fora do Brasil, sobretudo na América
Latina e no sul da Europa, afora uma relevante presença no norte da Europa
e muitos casos na África, Ásia e Europa Oriental (Baiocchi e Ganuza, 2014).
Segundo Avritzer (2002), o OP refere-se à forma de participação política
em que há um processo de tomada de decisão, por meio do qual os cidadãos
negociam entre si e com representantes do governo em reuniões, para deliberar
a respeito da alocação de recursos e novos investimentos em diferentes projetos
e ações públicas. Esse processo originou-se, em 1989, na experiência municipal
pioneira de Porto Alegre, durante a primeira administração do Partido dos
Trabalhadores, que implantou um modelo de inclusão das demandas locais que
veio a ser chamado de Orçamento Participativo (Abers, 1998; Avritzer, 2002).
É importante situar que o ambiente institucional no qual o OP foi criado
vincula-se a uma nova geração de arranjos participativos, iniciados a partir da
Constituição Federal de 1988, que abrem espaço para a prática da democracia
participativa no país (Santos e Avritzer, 2002). Essa foi uma das alternativas
instaladas para associar, no plano local, descentralização e democracia, em
oposição ao centralismo decisório e exclusão da sociedade que caracterizara o
regime militar (Nogueira, 1997; Martins, 1994). Menor divisão administrativa,
os municípios possuíam, de forma geral, escopo de atuação limitado, tanto
política como administrativamente, à prestação de serviços como transporte
urbano, coleta e descarte de resíduos.
Após 0 período de redemocratização iniciado em 1985, e especificamente
com a promulgação da Constituição em 1988, houve importante transferência
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de poder e competências para governos subnacionais (Arretche, 1996; Kerbauy, 2001). Em particular, os municípios transformaram-se em entes corresponsáveis pela prestação de diferentes serviços essenciais e lograram maior
independência fiscal para lidar com a própria administração (Nogueira, 1997;
Martins, 1994; Pires, 2016). Ademais, obtiveram autonomia para desenvolver
legislações próprias e incentivar novas instâncias de participação democrática
dos cidadãos (Santos e Avritzer, 2002; Avritzer e Navarro, 2002).
Após um período ditatorial de vinte e um anos, a implantação de dispositivos para incentivar participação popular no Brasil foi edificada em um contexto que buscou reabilitar a lacuna democrática nos espaços políticos locais
(Nogueira, 1997; Avritzer, 2002). Diferente de uma tradição mais elitista da
democracia nos países do Norte, onde o jogo político tende a ser despojado
de elementos horizontais e pautado na autorização política das elites (Avritzer,
2002), na América Latina buscou-se o oposto em ambientes pós-autoritários
(Campbell, 2003; Del Campo, 2006; Santos e Avritzer, 2002 e Navarro e Ramirez, 2005).
Os países da região realizaram reformas constitucionais que buscavam
ampliar a legitimidade democrática e a eficácia e eficiência dos governos (Campbell, 2003; Falleti, 2010). Atualmente, todos os países da região elegem governantes em nível municipal de forma democrática. A democratização posta
em marcha na América Latina trouxe consigo a descentralização e uma forma
de envolver os cidadãos nos negócios públicos (Gallicchio e Camejo, 2005).
É compreensível que propósitos democratizadores promovessem e fossem associados à descentralização, à transferência de poder político e competências
atribuídas para os níveis subnacionais de governo. Criaram-se estruturas e
meios para que os cidadãos pudessem participar na concepção, elaboração,
implantação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas (Campbell,
2003; Del Campo, 2006).
No Brasil, a redemocratização institucionalizou, de vária formas, o incentivo à participação da sociedade na esfera pública e estatal, o que trouxe
importantes efeitos para o novo arcabouço de relação entre Estado e sociedade
(Kerbauy, 2001; Avritzer, 2002). Em nenhum outro país houve tamanha expansão de oportunidades de participação cidadã em instituições criadas pelo
Estado para a governança deliberativa (Cornwall, 2004). Os experimentos de
governança participativa indicam, em alguns setores, resultados significativos
em termos redistributivos, bem como um senso de cidadania e comunidade
política (Abers, 1998; Avritzer, 2002). A partir do pioneirismo de Porto Alegre,
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OP foi implantado como instrumento para obter efetividade de instituições
participativas em centenas de cidades no país. Autores como Abers (1998),
Avritzer (2002), Ackerman (2004), Baiocchi (2017) observam ao menos quatro importantes lições derivadas dessa experiência.
Em primeiro lugar, o aprendizado de que cidadãos em situação de vulnerabilidade podem ser inseridos em estruturas de governança. Se em 1991,
29% da população de Porto Alegre recebia até três salários mínimos, 45% dos
participantes do OP se encontravam nesse grupo (Abers, 1998). Não somente
cidadãos desfavorecidos participavam de maneira ativa, como também em um
percentual maior que grupos com rendas maiores (Ackerman, 2004).
A segunda lição diz respeito à necessidade de atuação efetiva do governo
local no suporte técnico às instituições participativas, assim como no compartilhamento do poder político com a sociedade civil. Sem esse apoio governamental, dinâmicas clientelísticas podem favorecer redes preexistentes de
laços entre Estado e sociedade e ocasionar relações de poder desequilibradas
(Avritzer, 2002; Ackerman, 2004). Em Porto Alegre, por exemplo, servidores
municipais auxiliavam diretamente no engajamento dos cidadãos num processo em que a sociedade civil se deslocou de mera provedora de informações
para participante concreta do processo decisório (Abers, 1998).
Há ainda o aprendizado sobre a necessidade de o governo construir o
desenho de instituições participativas com base nas particularidades locais. O
OP não foi idealizado a partir do planejamento de burocratas insulados. A expressão orçamento participativo, inclusive, não existia na plataforma eleitoral
do PT para o governo municipal da capital gaúcha (Avritzer, 2002). Originouse na sociedade civil, impulsionado por práticas previamente existentes que
foram modeladas e institucionalizadas na gestão do Partido dos Trabalhadores
por ativistas comunitários e sociais (Ackerman, 2004). Por fim, a experiência
de Porto Alegre ensina a importância do equilíbrio entre descentralização e
supervisão/coordenação por parte do poder central (Ackerman, 2004).
Embora prepondere na literatura nacional estudos acerca das práticas
participativas no OP, uma experiência muito mais difundida institucionalmente refere-se aos conselhos municipais, um arranjo de governança local
com órgãos colegiados, em geral permanentes e deliberativos, presente na formulação e discussão sobre políticas públicas (Acharya, Lavalle e Houtager,
2004; Abers e Keck, 2008). Desde a década de 1990 foram instituídos milhares
de conselhos municipais sobre diferentes tópicos, e tornou-se comum o desenvolvimento participativo e o envolvimento dos cidadãos nessas estruturas
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de governança em várias políticas públicas (Alvarez, 2017). A quantidade de
conselhos possivelmente cresceu, pois em 2009 existiam 53.785 instalados o
que, na média, representava 9,7 desses fóruns em cada uma das 5570 cidades
brasileiras (Cortes, 2011; IBGE, 2010).
Contudo, cabe problematizar ambivalências e contradições das instituições participativas implantadas em nível local. Por vezes, conselhos municipais convertem-se em veículos convenientes, com aparência de receptivos e
modernos, embora sejam mecanismos politicamente marginalizados, subfinanciados, subjugados e ocupados por representantes da sociedade dependentes de grupos de interesse privados ou corporativos (Ackerman 2004; Alvarez,
2017; Junge, 2017). O nexo virtuoso entre participação e democracia, presumindo que novas formas de participação cívica são por definição positivas,
nem sempre coincide com a realidade. Não é incomum que essas instituições
restrinjam o alargamento da democracia participativa ao invés de expandi-la.
Já há evidência empírica na literatura nacional identificando que conselhos
municipais de políticas públicas podem ser cooptados, alinhar-se com práticas
clientelistas e pouco transparentes, assim como o fazem as instituições decisórias não participativas (Acharya, Lavalle e Houtager, 2004; Abers e Keck,
2008; Junge, 2017).
Nas palavras de Baiocchi (2017), o conceito de participação entre estudiosos de matrizes democráticas enfatiza sua obrigatoriedade e inclusão para
reforçar a construção de esferas públicas. A participação implica a construção
de um espaço coletivo no qual exista condições de igualdade entre os participantes (Santos e Avritzer, 2002; Baiocchi, 2017). Nesse sentido, o grande desafio de movimentos, ativistas e também de agentes governamentais presentes
em instituições participativas reside em como envolver atores, visando apoiar e
incentivar igualdade e inclusão na tomada de decisões que afetam a sociedade.
Afora o reconhecimento da pluralidade como valor democrático, o governo
local precisa criar as condições políticas e materiais para que a sociedade possa
participar reforçando sua ação autônoma, mas também qualifique, nos territórios, a construção de políticas públicas (Miguel, 2011; Pinzani, 2013).
Nos termos de Harvey (2012), faz-se importante avalizar se processos descentralizadores intramunicipal são indutores da busca por um maior direito à
cidade. Politicamente, essa é uma mudança na natureza da intervenção dos cidadãos na tomada de decisão de sua comunidade territorial. O suposto teórico
e normativo é que avanços na democracia participativa caminham junto com
a proximidade entre governo e sociedade. Os capítulos empíricos buscaram
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analisar essa questão que pode caminhar tanto para uma síntese virtuosa como
para uma disjuntiva.

Este terceiro eixo teórico refere-se à dimensão de pesquisa que analisa como
experiências de descentralização intramunicipal podem produzir impactos sobre o jogo político em nível municipal, considerando os interesses de atores
políticos como Prefeito e vereadores. O elo que conecta as pontas dessa abordagem une descentralização, interesses dos vereadores nos bairros e formação
da coalizão de apoio governamental. O argumento é simples: prefeitos necessitam construir suas “coalizões políticas dominantes” (Mollenkpof, 1992) e parlamentares, como atores racionais, dispõem-se a apoiar o governo se tiverem
suas demandas atendidas. Em geral, vereadores possuem bases eleitorais nos
bairros da cidade e desejam atender suas clientelas eleitorais. O casamento
entre a política de alianças do governo na Câmara Municipal e os objetivos
dos vereadores passa, pois, pela possibilidade de esses influírem politicamente
na gestão dos territórios.
O aspecto central consiste em compreender a dinâmica do poder local e
a ação dos atores políticos que, com seus interesses e recursos políticos, agem
para ampliar seus benefícios e atuam para se opor às mudanças que reduzam
sua influência nas instituições (Dahl, 1961; 1989; Mollenkpof, 1992). Usualmente, duas importantes relações são objetos de análise dos trabalhos: (i) atores políticos e sua relação com o processo de descentralização, com ênfase para
barganhas que foram geradas ou são necessárias para sua implantação; (ii)
relação entre executivo municipal e parlamento, com destaque à sua influência
na configuração das alianças.
A fim de interpretar esses fenômenos em sua complexidade, trabalhos
deste terceiro eixo mobilizam autores que são referência na ciência política
sobre a atuação de atores políticos e suas estratégias em contextos subnacionais (Dahl, 1961; 1989; Mollenkopf, 1992). O pluralismo contribui para esse
tipo de análise por ser menos amarrado a uma lógica da captura estrutural
dos governos locais pelo capital como um “comitê executivo da burguesia”
(Castells, 1983) ou pelas elites (Hunter, 1973; Mills, 1968). Compreender a
ação dos atores políticos inseridas em um ambiente político e institucional,
que é o palco onde se desenrola os jogos de poder, é uma lente analítica mais
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adequada para discutir a relação entre descentralização territorial e coalizão
política dominante (Lowi 1964; March e Olsen, 1984; Thelen e Steinmo, 1992;
Immergut, 1992; Skocpol, 2002).
De Robert Dahl (1989) “Who Governs? Democracy and Power in the American City”, passando por Banfield (1961) “Political Influence” e chegando até
Paul Peterson (1981) “City Limits”, há um debate de longa data acerca dos fatores e atores que mais influenciam as decisões políticas locais. Ao invés de deduzirem as relações de poder com base em reduzidas conexões entre elites econômicas e políticas, Banfield (1961) e Dahl (1989) examinaram empiricamente
a complexa rede intricada por alinhamentos de interesse em torno de disputas
políticas. Verificou-se que as inter-relações e influências vinculadas ao poder
local eram substancialmente mais complexas do que modelos de controle direto por uma elite unificada econômica ou de status poderiam considerar.
Diversamente das análises que concebem as decisões do governo local
como impulsionadas por restrições econômicas (Tiebout, 1956; Peterson, 1981)
ou pela ação de elites (Hunter, 1973; Mills, 1967), o pluralismo enfatiza os
jogos de poder local que são moldados por considerações políticas. O governo
local é um espaço aberto de disputas e sujeito a influência de uma variedade
de interesses (Dahl, 1989; Polsby,1961; Mollenkopf, 1992).
Em sua obra seminal, Dahl (1989) analisa como importantes decisões
políticas no município de New Haven foram adotadas pelo Prefeito e como o
governo da cidade esteve envolto em uma rede de atores locais, cada um com
seus interesses. Dahl (1961) observa como atores desempenharam papéis cruciais nessas decisões a partir da mobilização de recursos de poder que manejam, visando influir nas decisões governamentais. Porém, o governo municipal
e o prefeito não são expectadores passivos, mas atores políticos que dispõem
de recursos políticos chave, tal como o controle dos empregos públicos, que é
usualmente utilizado nas barganhas políticas. Um dos objetivos centrais desse
tipo de expediente é obter alinhamento com a Câmara de Vereadores (Board
of Aldermen). Utiliza-se a política de “cenoura e porrete”, na qual o governo
quando necessita de apoio parlamentar abre mão de recursos políticos, mas,
apesar de votarem a favor do executivo, os parlamentares são sempre relembrados de seus benefícios, caso não votem com o governo. Dessa forma, o
emprego dos recursos políticos forja acordos mais estáveis, embora a política
não garanta coalizões duradouras.
Dahl (1989) ressalta ainda que nessas concessões políticas em troca do
apoio de legisladores independentes, ou mesmo opositores, o prefeito atua
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como um ponto de interseção das negociações para integrar políticas e atores
políticos. Diante desse cenário, o momento e a forma como cooptar vereadores, por exemplo, depende da relevância de obter seu apoio às estratégias políticas do governo. Porém, os ativos políticos colocados na barganha distributiva
também precisam ser atrativos para os parlamentares. É nessa negociação que
a divisão da cidade por zonas de influência costuma ser uma forma de alinhar
o que Dahl (1989) chama de uma “coalizão de coalizões centrada na liderança
do Prefeito”. Nesse processo, não é incomum que antigos adversários e velhas
clivagens políticas sejam secundarizadas.
Outra importante referência teórica sobre a ação de atores nas dinâmicas
locais de poder relaciona-se à obra “A Phoenix in the Ashes” de John Mollenkopf
(1992) que analisa o governo do Prefeito Koch na Nova Iorque da década de
1970. Segundo o autor, conhecer como a coalizão política dominante se forma
é chave para identificar os atores políticos centrais e as estratégias governamentais para conformar sua base de apoio na sociedade e no parlamento. Nessas
alianças se acomodam distintos interesses e agentes políticos que originam
uma estrutura institucional que favorece e mantém padrões prevalecentes de
distribuição de empregos, contratos públicos e outros recursos.
Por trás dessa estrutura, está o projeto de poder do incumbente eleito
que, para governar, precisa estabelecer uma coalizão capaz de administrar as
tensões que inevitavelmente surgem das diferenças de interesse entre sua base
eleitoral e seus aliados no governo (Mollenkopf, 1992). É usual aparecerem
novas alianças a partir de divisões com interesses contraditórios que podem
sinalizar as escolhas políticas do prefeito para tornar-se dominante, bem como
os recursos e mecanismos de ação governamental para acomodar e construir
sua coalizão. Por isso importa saber como se constitui esse arranjo político de
interesses nem sempre coincidentes, a partir das estratégias que organizam a
competição política municipal.
Não obstante alianças governamentais configurarem-se com base nas
ações dos atores políticos, possuidores de interesses distintos e recursos políticos desiguais (Dahl, 1989; Banfield 1961; Poslby, 1961 e Mollenkopf, 1992),
essas disputas de poder alicerçam-se em quadros institucionais específicos que
definem as “regras do jogo”. Assim, se o pluralismo norteia interpretações
sobre como se engendram decisões políticas a partir da ação dos atores políticos, a análise institucional adiciona a essa discussão reflexões sobre como essa
dinâmica também é estruturada a partir das normas de funcionamento das
arenas de poder.
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O desenho institucional do sistema político condiciona a ação dos atores e as regras, formais e informais, sobre como a disputa política por poder
e influência se desenrola. Instituições não controlam ou definem a ação de
atores políticos, mas constituem contornos importantes sobre limites nas suas
iniciativas (Immergut, 1992; Thelen e Steinmo, 1992). Baseado nesse desenho,
os atores realizam seu cálculo político segundo os procedimentos de cooperação institucionalizados que presidem as suas mútuas relações, geralmente
apoiando-se em instituições e práticas políticas que historicamente mediam
seus vínculos (Skocpol, 2002). Nesse sentido, a compreensão do formato e das
normas de funcionamento das arenas de poder nas quais ocorrem as disputas
pode ser mais relevante na decisão sobre políticas do que apenas considerar a
ação dos atores (Lowi, 1964).
Notadamente, na arena política distributiva, o governo procura acomodar interesses existentes no parlamento local. É nesse espaço político que as
“máquinas políticas atuam com mais desenvoltura. Enquanto negociador, o
governo age para harmonizar o acesso de atores do parlamento aos benefícios
públicos, de maneira a cooptar um leque variado de atores, ao mesmo tempo
em que desarticula a oposição” (Lowi, 1964). Percorre-se um caminho de articulação sobre questões que entrarão ou serão deixadas de fora da agenda política, visando obter-se a coincidência entre os interesses políticos do governo
e dos partidos em torno de questões de natureza distributiva (Skocpol, 2002).
Nesse percurso, o governo municipal pode ampliar a participação de determinados atores políticos, o que altera a distribuição do poder e o contexto
institucional e, paralelamente, pode gerar insatisfação junto aos atores que são
desconsiderados (March e Olsen, 1984). Quando adotadas, políticas inseremse em instituições, mas, caso prejudiquem aspirações dos atores políticos, elas
podem ser reformadas. A maneira como a dinâmica dessa relação entre atores
políticos e contexto institucional se processa é observada empiricamente nos
trabalhos de Grin (2012; 2015). O autor mostra como manobras estratégicas dos atores políticos, decorrentes da política do governo municipal de São
Paulo, provocaram conflitos de interesse que influíram no contexto institucional das Subprefeituras e produziram efeitos que limitaram seu alcance inovador. Ao mesmo tempo, o espólio político dividido entre vereadores foi a
base para a Prefeita Marta Suplicy (2001-2004) conformar sua coalizão política
dominante.
Em linha com Dahl (1989), o objetivo dos prefeitos é obter aquiescência
dos vereadores para suas políticas, utilizando em geral máquina de empregos
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públicos. Especificamente, com relação ao município de São Paulo, Teixeira
(2004) analisou as estratégias políticas presentes na relação entre executivo e
legislativo, entre 1993 a 1996, e observou como as Administrações Regionais
(AR) foram utilizadas como recurso político para barganha governamental.
Na mesma linha, a análise de Couto (1998) sobre a governabilidade municipal,
historicamente organizada por meio de coalizões fisiológicas negociadas entre
o poder executivo e os vereadores. O leitmotif desse processo sempre esteve na
divisão das Administrações Regionais (ARs) para os vereadores. Nas análises
de Grin (2012; 2015), observam-se como as Subprefeituras, de 2001 a 2004, se
transformaram em recursos políticos para o governo ampliar sua coalizão de
apoio na Câmara Municipal.
Apenas dois prefeitos na cidade de São Paulo buscaram romper com essa
prática fisiológica de não ceder aos vereadores o controle das ARs: Mario Covas
(PMDB- 1983-1985) e Luiza Erundina (PT-1989-1992) (Martinelli e Olivieri,
2015). Do ponto de vista da governabilidade, Covas negociou pontualmente
com a oposição, enquanto Erundina teve importantes problemas nesse aspecto (Teixeira, 2004). Contudo, a lógica da vereança é uma prática histórica e
recorrente na política municipal paulistana (Grin, 2012; 2015), o que também
é corroborado pelos resultados empíricos de Teixeira (2004) e Couto (1998).
Da mesma forma, os estudos sobre o caso da cidade do Rio de Janeiro associam-se ao uso político das estruturas de descentralização na ação do
governo municipal junto a Câmara de Vereadores (Lourenço, 2012). Também Lameirão (2007), analisando o período entre 1993 a 1996, mostra que as
Subprefeituras cariocas, criadas por decreto do poder executivo, reforçaram o
núcleo político do Prefeito César Mais. Assim, inicialmente, o incumbente
centralizou as indicações e não as dividiu com os vereadores, mas as gestões
seguintes, e sobretudo o seu segundo governo de 2001 a 2004, gradativamente
franquearam aos parlamentares que indicassem afilhados para as Subprefeituras. Por fim, o estudo de Bessa et al. (2015) analisou a descentralização de Brasília num contexto de transferência de atribuições para regiões administrativas
e, paralelamente, a utilização política dos novos territórios divididos em áreas
de interesse entre os legisladores.
As análises acima registram o uso de recursos governamentais como instrumento de acomodação de alianças e moeda de troca na Câmara e promoção de lideranças locais (Martinelli e Olivieri, 2015). Retomando as premissas
analíticas de Dahl (1961), Lowi (1964), Mollenkopf (1992) e Sckocpol (2002),
observou-se que, empiricamente, e em capitais brasileiras, a formação de coa-

31

17/06/19 22:39

lizões políticas ajusta-se aos constrangimentos e imperativos institucionais do
sistema político (Grin, 2012; 2015). Esses conduzem os prefeitos a se valerem
de práticas distributivas (Couto, 1998) como a divisão de influência em regiões
da cidade para indicados políticos de vereadores (Teixeira, 2004; Lameirão,
2017; Lourenço, 2012).
Os resultados das pesquisas citadas evidenciam que o uso desses recursos políticos é capaz de forjar políticas de alianças que apoiem governos nas
Câmaras de Vereadores. Contudo, assim como no primeiro eixo, ainda há
poucos estudos sobre os impactos da descentralização na dinâmica política
local. Por essa razão, espera-se que a literatura aqui mobilizada possa ser útil
para novas investigações sobre a dimensão política da relação entre governo e
parlamento no bojo de processos de descentralização intramunicipal.
Considerando a literatura analisada, e as dimensões de análise propostas,
nesse livro, o estudo da descentralização intramunicipal organiza-se em torno
de três questões que ao mesmo tempo informam e condicionam esse processo.
Em síntese, o modelo teórico está estruturado para compreender possibilidades e características que cada experiência local adquire, considerando a provisão de serviços e políticas públicas, a participação ou não da sociedade junto
à gestão dos territórios e o jogo de poder que envolve o governo e a Câmara
Municipal. Essas são três faces da descentralização que, a depender de cada
contexto, podem sofrer ou não interferências mútuas, o que torna a análise de
cada caso uma tarefa frutífera e enriquecedora.
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Capítulo 2
A gestão regional na reforma administrativa
da Prefeitura de Belo Horizonte em 2017
André Abreu Reis, Caio Barros Cordeiro,
Jean Mattos Duarte e Renata Resende Coelho

Introdução
O presente capítulo tem por objetivo explorar a trajetória do formato institucional das administrações regionais existentes na Prefeitura de Belo Horizonte
desde o seu surgimento até o atual modelo adotado na última reforma administrativa ocorrida em 2017, bem como avaliar seus impactos na dinâmica da
gestão municipal e na formação de coalizão política junto aos vereadores.
A divisão das cidades em regiões administrativas permite o olhar específico voltado para o planejamento e para a gestão urbana, considerando
tanto aspectos de manutenção dos espaços públicos, quanto de focalização
de políticas públicas, obras e demais investimentos, diante das características
e necessidades locais. Tais divisões também cumprem o papel de posicionar
representantes do poder público de forma mais próxima à realidade de cada
região, uma vez que a evolução interna das cidades ocorre de forma distinta.
Como em diversas cidades no Brasil e no mundo, a Prefeitura de Belo
Horizonte, desde o final da década de 1970, institucionalizou administrações regionais que passaram a cumprir, cada vez com maior protagonismo,
os papéis supracitados, seja em maior ou menor coordenação com a administração central de cada órgão responsável pelas políticas públicas em âmbito
municipal.
Em Belo Horizonte, tal protagonismo pôde ser evidenciado, nas últimas
décadas, com a autonomia concedida para as administrações regionais decidirem, por exemplo, sobre pequenas obras e intervenções de zeladoria urbana e
fiscalização e, principalmente, com sua elevação, no ano 2000, ao posto de Secretaria Municipal. Para além do atendimento por meio de empreendimentos
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na cidade, isso também possibilitou aos vereadores coordenarem a execução
das políticas contribuindo para a manutenção do modelo de coalizão de apoio
ao governo.
Desta forma, o modelo de gestão regional passou a servir como formação de base de apoio parlamentar, o que significa atender a interesses
diversos e que não necessariamente estavam alinhados às prioridades das
políticas públicas municipais. Ao contrário, este modelo de coalizão não
gerava incentivos para a redução do aparelhamento e ampliava o loteamento
de cargos, o que por vezes provocav a conflitos entre as diretrizes formuladas
pelos órgãos centrais responsáveis pelas políticas temáticas e a execução em
âmbito regional.
A reforma administrativa realizada em 2017 pela gestão que assumiu a
Prefeitura procurou romper com este paradigma, alterando o papel da administração regional para aquilo que deveria ser a sua essência, qual seja, a
de ouvir e articular o atendimento as demandas locais junto ao prefeito e
demais secretários. Com o rompimento da então lógica matricial, ainda que o
processo decisório tenha se tornado mais centralizado, a atuação regional permaneceu, mas sob uma nova ótica assim como o atendimento aos vereadores
por outro formato.
Para explorar o tema, o capítulo está organizado em seções que levaram
em consideração pesquisas bibliográficas, a legislação vigente, notícias da imprensa, publicações oficiais e entrevistas com vereadores. A segunda seção faz
uma revisão do marco normativo apresentando o surgimento das estruturas
regionais bem como a evolução de suas competências. Na terceira seção é apresentada a estrutura organizacional para administração regional da Prefeitura
de Belo Horizonte antes da reforma de 2017 e a nova estrutura implementada
com a mencionada reforma, as motivações das alterações e alguns resultados
preliminares já passíveis de mensuração.
Na quarta seção serão apresentadas as alternativas levantadas para a construção da coalizão de governo com a redução dos quadros de cargos em comissão das regionais. Na quinta e última seção serão feitas as considerações finais.

2.1 Marcos normativos do processo de criação das
Administrações Regionais em Belo Horizonte
Atualmente, a capital mineira possui 487 bairros distribuídos em 332 km² de
extensão. Para melhor conhecer e atender às demandas de sua população, o
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município de Belo Horizonte encontra-se dividido em nove administrações
regionais, a saber: Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte,
Oeste, Pampulha e Venda Nova. Cada uma delas consiste na aglutinação de
bairros que levam em conta sua posição geográfica e história de ocupação (ver
figura 1).
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Figura 1. Regionais Administrativas de Belo Horizonte

Fonte: IBGE 2007; PRODABEL, 2011; SMGO, 2011; SUPLAN, 2014
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Pretendia-se que a administração por meio das regionais favorecesse a interlocução entre a administração municipal e os moradores, pois essas assumiriam o papel de coordenação local. Quando de sua criação, ficou definido que
caberiam às regionais, dentro de suas respectivas jurisdições, atender as necessidades de cada localidade e definir programas e ações específicos em diversas
áreas, como saúde, esporte, lazer e educação. É possível identificar ao menos
cinco grandes marcos normativos referentes à estrutura e funcionamento das
administrações regionais.
O primeiro marco normativo a dispor sobre a estrutura administrativa de
forma descentralizada na Prefeitura de Belo Horizonte foi a Lei Municipal nº
2.199, de 11 de julho de 1973, que criou as Administrações Regionais de Venda
Nova e Barreiro, a serem instaladas nos respectivos bairros e subordinadas
diretamente ao Prefeito.
Mas apenas dez anos após o surgimento das primeiras regionais é que se
inicia, em 1983, um segundo momento que representou a efetiva regulamentação das administrações regionais e, consequentemente, do processo de gestão
regionalizada, a partir da publicação da Lei Municipal nº 3.570, de 16 de junho
de 1983. Ao dispor sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo, a lei
não elencou as administrações regionais entre as Secretarias Municipais. Contudo, no art. 2º, determinou que o Executivo deveria promover a regulamentação, podendo “criar, incorporar, transferir, transformar e extinguir unidades
administrativas e órgãos autônomos ou isolados de administração direta, definindo suas estruturas, atribuições e objetivos”.
Desta forma, com o objetivo de regulamentar a Lei Municipal nº 3.570,
de 1983, em 13 de julho daquele ano, foi publicado o Decreto Municipal nº
4.489, que, ao dispor sobre a organização administrativa da Prefeitura de Belo
Horizonte, incluiu as administrações regionais entre os “Órgãos de Assuntos
Especiais, Coordenação Política e de Desconcentração Administrativa”.
O mencionado decreto não trouxe as competências e atribuições específicas dos órgãos e entidades definidos na estrutura, o que foi feito posteriormente por meio do Decreto Municipal nº 4.523, de 12 de setembro de 1983,
que estabeleceu que as administrações regionais fossem instâncias de “desconcentração administrativa no âmbito de suas respectivas jurisdições, para
atendimento ao público e a munícipes”.
O referido Decreto nº 4.523, de 1983, foi ainda responsável por criar mais
sete novas administrações regionais, além das Regionais de Venda Nova e Barreiro já existentes, mas não as definiu, o que deveria ser feito após a elabora-
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ção de estudo técnico pelo Poder Executivo. Portanto, a partir deste segundo
marco normativo, passaram a existir as nove regionais que compreendem o
modelo institucional atualmente vigente em Belo Horizonte.
A área de jurisdição das administrações regionais criadas pelo Decreto
nº 4.523, de 1983, somente foram definidas pela Lei Municipal nº 4.158, de
16 de julho de 1985, a qual também trouxe suas estruturas administrativas e
atribuições. Quanto às atribuições, no artigo 2º da mencionada lei, há uma
ampliação do que previa o Decreto nº 4.523, de 1983, e definiu-se que “às
administrações regionais competem as atividades de desconcentração e descentralização administrativas no âmbito de suas respectivas jurisdições, para
atendimento ao público”.
Ainda sob a égide deste segundo marco normativo, a Lei Municipal nº
4.694, de 22 de abril de 1987, criou a Coordenadoria Geral das Administrações Regionais, subordinada diretamente ao Prefeito. E neste sentido, a Lei
Municipal nº 5.282, de 3 de outubro de 1988, alterou o Decreto Municipal
nº 4.489, de 1983, para modificar a estrutura administrativa, fazendo constar
entre os “Órgãos de Coordenação Política e de Desconcentração Administrativa” a Coordenadoria Geral das Administrações Regionais, onde constavam
as administrações regionais.
O terceiro marco normativo quanto às administrações regionais ocorreu
com a publicação da Lei Municipal nº 5.562, de 31 de maio de 1989, que estabeleceu nova estrutura organizacional da administração direta da Prefeitura
de Belo Horizonte. Nesta estrutura, é extinta a Coordenadoria das Administrações Regionais e as regionais passaram a pertencer ao segundo nível hierárquico da estrutura administrativa. Neste modelo, as secretarias municipais
eram órgãos de primeiro nível e coube à Secretaria Municipal de Governo
“acompanhar a ação das administrações regionais, segundo diretrizes políticas
do Governo Municipal”.
As atribuições específicas das regionais foram definidas no art. 51 da referida lei, o qual enumerou amplas áreas de coordenação, entre elas a de coordenação dos planos e programas de governo adequando-os às necessidades de sua
região. Por fim, destaca-se a previsão de participação das regionais também no
momento de definição das diretrizes políticas conjuntamente com as Secretarias Municipais, conforme disposto no art. 63.
A Lei Municipal nº 6.352, de 15 de julho de 1993, revogou a estrutura anterior definida pela Lei nº 5.562, de 1989, contudo não provocou muitas alterações
no modelo institucional das regionais vigente naquele momento. O principal
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destaque é a manutenção da vinculação expressa das administrações regionais à
Secretaria Municipal de Governo como órgãos de ação descentralizada.
Assim, é possível observar que, praticamente durante todo o período de
vigência dos três marcos normativos acima descritos, compreendido entre os
anos de 1973 a 2000, embora as administrações regionais participassem do
momento de definição das diretrizes da política pública conjuntamente com
as Secretarias Municipais, seu posicionamento hierárquico era de vinculação a
um órgão de primeiro nível, seja por intermédio de uma Coordenação Geral
ou de uma Secretaria Municipal.
Deve-se ainda destacar que durante este período, no ano de 1990, foi
editada a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, na qual constou
previsão expressa sobre as regionais, nos seguintes termos:
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Art. 18 – A ação administrativa do Poder Executivo será organizada segundo os
critérios de descentralização, regionalização e participação popular.
[...]
Art. 21 – Administração Regional é a unidade descentralizada do Poder Executivo, com circunscrição, atribuição, organização e funcionamento definidos em
lei.
Parágrafo único – As diretrizes, metas e prioridades da administração municipal
serão definidas, para cada Administração Regional, nas leis de que trata o art. 125.
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Portanto, a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, ao dispor
sobre a administração regional, determinou caber à lei a definição de sua circunscrição, atribuição, organização e funcionamento.
O quarto marco normativo ocorreu com a publicação da Lei Municipal
nº 8.146, de 29 de dezembro de 2000, que, ao promover a reforma administrativa, trouxe um novo arranjo para a estrutura administrativa com a criação
de “Secretarias Municipais da Coordenação” que seriam compostas por Secretarias Municipais. Neste modelo, conforme consta no art. 1º, na estrutura da
administração direta do Poder Executivo passaram a constar nove Secretarias
Municipais de Coordenação de Gestão Regional, que estavam no primeiro
grau hierárquico do Poder Executivo municipal.
As finalidades das administrações regionais, que a partir deste momento
passaram a ser Secretarias Municipais da Coordenação de Gestão Regional,
eram equivalentes àquelas definidas anteriormente para as administrações
regionais e estavam dispostas no art. 66 como “coordenar as atividades de
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2.2 Competências, dinâmica e funcionamento das Regionais
No início do governo do Prefeito Alexandre Kalil, em 2017, o modelo de
gestão vigente para o município de Belo Horizonte consistia na elaboração da
política pública pelas Secretarias Municipais e sua implementação por meio
das administrações regionais, conforme o estabelecido pela Lei Municipal nº
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implementação das políticas públicas urbanas, ambientais e sociais na respectiva circunscrição, visando à eficiência na prestação de serviços, à melhoria da
qualidade de vida da população, à gestão democrática dos recursos públicos e
à garantia do controle social”.
Posteriormente, foi publicada a Lei Municipal nº 9.011, de 1º de janeiro
de 2005, que retirou da estrutura administrativa as Secretarias Municipais da
Coordenação e manteve no 1º grau hierárquico as nove regionais, que passaram a ser denominadas Secretarias de Administração Regional Municipal.
Novamente, não houve alterações significativas quanto à finalidade das regionais e a alocação, denominação e atribuições da estrutura organizacional
das Secretarias de Administração Regional Municipal foram estabelecidas pelo
Decreto nº 11.920, de 1º de janeiro de 2015.
É importante destacar que, na vigência deste quarto marco normativo
de regulamentação das administrações regionais, que compreende o período
entre os anos 2000 e 2016, as administrações regionais passaram a ter o mesmo status hierárquico das Secretarias Municipais finalísticas, o que representou profunda mudança nas suas estruturas organizacionais e funcionamento.
Conforme será tratado posteriormente, este modelo possibilitou o distanciamento entre a política pública planejada no nível central daquela executada,
uma vez que o executor regional detinha autonomia na execução da política
pública setorial e, ao mesmo tempo, estava sujeito às influências e pressões dos
agentes políticos de seu território.
O quinto marco normativo foi definido a partir da publicação da Lei
Municipal nº 11.065, de 1º de agosto de 2017, última reforma administrativa
realizada pelo Poder Executivo, a qual extinguiu as Secretarias de Administração Regional Municipal e criou, mantendo o número de nove, as Coordenadorias de Atendimento Regional subordinadas diretamente ao Gabinete do
Prefeito. As atribuições das Coordenadorias de Atendimento Regional foram
disciplinadas no Decreto Municipal nº 16.677, de 31 de agosto de 2017, que
dispõe sobre a organização do Gabinete do Prefeito.
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9.011, de 2005. Competia às Secretarias de Administração Regional Municipal
coordenar a implementação dos planos e programas relativos às políticas de
“saúde, educação, abastecimento alimentar, serviços sociais, cultura, esportes,
controle urbano e ambiental, limpeza urbana, manutenção e obras definidos pelas Secretarias Municipais, adequando-os às necessidades da respectiva
circunscrição”.
Para tanto, as administrações regionais incorporavam a estrutura de gestão do poder público municipal e possuíam o mesmo status de uma Secretaria
Municipal. E cabia a elas a administração das unidades finalísticas operacionais circunscritas a seu território, como escolas, centros de saúde e centros de
referências da assistência social.
Para além das estruturas de políticas públicas setoriais, as Secretarias de
Administração Regional tinham em sua sede o funcionamento de uma estrutura reduzida do one-stop-shop de serviços da prefeitura. A estrutura central
deste serviço é chamada BH Resolve,1 que atende cerca de 100 mil cidadãos
por mês e está estabelecida no hipercentro da cidade. Nas regionais foram
instalados balcões de atendimento que ofereciam parte dos serviços dessa estrutura central.
Assim, a Secretaria de Administração Regional não só fazia a gestão dos
equipamentos setoriais no território como também ofertavam em sua sede serviços diversos de atendimento ao cidadão. Cita-se, como exemplo, solicitações
para realização de pequenos serviços tributários, serviço de poda de árvores,
tapa-buracos, fiscalização de poluição sonora, acesso a benefícios sociais, dentre outros.
No entanto, na avaliação da gestão Alexandre Kalil, o modelo vigente
apresentava algumas externalidades negativas que se pretendeu mudar. Em
primeiro lugar, o fato de o secretário regional ter o mesmo status de um secretário municipal proporcionava conflitos na execução da política pública,
especialmente pelo distanciamento entre a política setorial planejada pelos
especialistas no nível central e a executada nas regionais.
Além disso, esse modelo de atuação proporcionava o alienamento das
secretarias temáticas, que não detinham real conhecimento de como as ações
relacionadas a sua política pública estavam sendo efetivamente implementa1
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Este modelo tornou-se muito comum no Brasil, tendo o Poupa Tempo como correlato
em São Paulo, Tudo Fácil no Rio Grande do Sul, a Unidade de Atendimento Integrado
do Governo do Estado de Minas Gerais e o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC)
em Salvador.
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das. A elaboração e execução das propostas, a evolução dos gastos e a gestão de
contratos para manutenção das unidades operacionais, além da efetiva prestação de serviço público eram feitas pelas secretarias regionais sem o aval das
secretarias temáticas.
Em segundo lugar, como uma das causas fundamentais do ponto anterior, o histórico de loteamento político das regionais trouxe, na avaliação da
gestão, não só uma dificuldade de coordenação geral da entrega das políticas
na cidade como uma série de consequências da utilização dos cargos em favor
de interesses outros daqueles diretamente associados à execução das políticas
públicas, tal como a restrição de atuação territorial que, diversas vezes, limitava as entregas aos bairros da base eleitoral do mandatário em detrimento de
uma regional com área muito mais ampla.2
Em terceiro lugar, notava-se a falta de padronização da estrutura física e
do atendimento ao público, além da baixa informatização e pouco controle
dos processos de atendimento. Em quarto, havia o inchaço da estrutura de
pessoal em função de anos de rodadas de negociação de servidores com os
secretários ou vereadores para que pudessem ser alocados mais próximo dos
locais onde residiam.
Por fim, a replicação de unidades administrativas gestoras das regionais
trouxe tanto a falta de padronização como a baixa economicidade nas compras municipais que eram descentralizadas e, consequentemente, perdiam em
termos de menor custo e melhores níveis de serviços quando comparados com
as vantagens do modelo de aquisição de forma centralizada. A exemplo disso,
podemos citar as distorções dos valores do metro quadrado dos aluguéis e de
taxa de administração de serviços terceirizados.
Após a realização de levantamento das atividades executadas pelas Gerências Administrativo-Financeiras das Regionais – Geraf – foi constatada grande
discrepância na atuação de cada uma das regionais, tanto no que se refere ao
tipo e à forma de atividades realizadas, quanto ao público e ao número de
unidades temáticas atendidas.
Conforme diagnóstico feito, verificou-se que cada secretaria regional era
bastante robusta. Segundo dados do Sistema de Informações Organizacionais
do Município (SIOM), prévios à reforma administrativa de 2017, as Secretarias de Administração Regional eram responsáveis pela metade do total de
unidades organizacionais da administração direta do município, considerando
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que a elas estavam ligadas as unidades finalísticas operacionais. A figura 2 mostra o desenho organizacional das Administrações Regionais.
Se considerarmos somente a parte administrativa, não contabilizando as
unidades finalísticas operacionais, cada Secretaria de Administração Regional
possuía 36 ou 37 unidades organizacionais, com exceção da Secretaria de Administração Regional Municipal Centro-Sul, que chegou a possuir 46 unidades, dado as peculiaridades de fiscalização do hipercentro de Belo Horizonte.
No total, as regionais contabilizavam 337 unidades organizacionais de gestão
das políticas.3 Dessas unidades, cerca de 80% estavam ligadas às atividades fins
da política municipal, como obras e infraestrutura, assistência social, política
urbana, saúde e educação.
Diante do cenário de um modelo considerado obsoleto de gestão, de falta
de padrões e de excesso de cargos e de unidades administrativas, a reforma
administrativa realizada em 2017 teve por objetivo modernizar a estrutura de
cargos em comissão, de forma a reduzir os níveis hierárquicos e a quantidade
de nomenclaturas, e também simplificar a estrutura orgânica da administração
pública do Poder Executivo Municipal, de forma a torná-la mais eficiente e
transparente.
Um dos eixos de reformulação proposto pela reforma administrativa foi
a mudança na atuação das regionais que vigeu durante 17 anos. A Lei Municipal nº 11.065, de 2017, estabeleceu que as nove Secretarias de Administração
Regional passariam a ser denominadas Coordenadorias de Atendimento Regional e estariam subordinadas diretamente ao Gabinete do Prefeito. Com
essa alteração, as regionais perderam o status de secretaria municipal e passaram a ser unidades técnicas, equiparadas às subsecretarias (segundo nível
hierárquico).
Neste contexto, as Coordenadorias de Atendimento Regionais deixaram
de ser executoras da política pública e as Secretarias temáticas se tornaram
responsáveis pela política de ponta-a-ponta, ou seja, da definição à coordenação e execução das respectivas ações em nível regional. Considerou-se ser de
fundamental importância que as Secretarias tivessem conhecimento de como
a política pública estabelecida é tratada e se efetivamente está condizente com
as necessidades da população. Além disto, era necessária a padronização das

3
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Como unidades de gestão das políticas entende-se as gerências de saúde, educação e assistência social não se incluindo, respectivamente, os centros de saúde, as escolas e os centros
de referência de assistência social (CRAS), por exemplo.
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Figura 2. Estrutura da administração regional anterior à reforma administrativa de 2017

Fonte: Gerência de Modelagem Organizacional/Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão.
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ações para estabelecer parâmetros de comparação na avaliação da efetividade
das ações em cada regional.
Importante ressaltar que a centralização se deu na gestão das estruturas
e não na centralização da própria estrutura física. Todas as unidades setoriais
foram mantidas e as poucas mudanças físicas deram-se apenas em função de
racionalização da utilização dos prédios públicos. Portanto, não houve redução da presença do poder público e de estruturas à disposição do atendimento
ao cidadão no território e sim a alteração de subordinação da gestão destas estruturas. Ou seja, a gerência regional de assistência social que existia no prédio
sede da antiga Secretaria de Administração Regional foi mantida no mesmo
local, todavia passou a estar subordinada à Secretaria Municipal de Assistência
Social, Segurança Nutricional e Cidadania e não mais ao Secretário de Administração Regional.
Dentro de suas respectivas circunscrições, a competência de cada
Coordenadoria de Atendimento Regional passou a ser “apoiar as secretarias municipais na implementação das políticas públicas relativas à saúde, educação, abastecimento alimentar, serviços sociais, cultura, esportes,
controle urbano e ambiental, limpeza urbana, patrimonial, manutenção
e obras”.4 Isto posto, coube ao Coordenador de Atendimento Regional o
importante papel de articulador intersetorial das políticas regionais e de
ouvidor das lideranças locais, de forma a subsidiar o direcionamento e a
priorização de ações dos órgãos e entidades do Poder Executivo no âmbito
regional, com a proposta de realizá-lo de forma mais dinâmica e com uma
estrutura mais enxuta.
Em regra, as Coordenadorias de Atendimento Regional tiveram sua estrutura reduzida a somente duas unidades administrativas, conforme figura
abaixo. Estabeleceu-se uma gerência administrativa para garantir a eficácia e
a eficiência do gerenciamento administrativo das sedes das Coordenadorias
e uma gerência regional de atendimento ao cidadão cuja competência é organizar e gerir as ações de atendimento ao cidadão nos espaços administrados pelas Coordenadorias de Atendimento Regional, em consonância com
a política de gestão de atendimento estabelecida pela Secretaria Municipal
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Disponível em: <https://www.cmbh.mg.gov.br/>. Acesso em 12 set. 2018
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de Planejamento, Orçamento e Gestão.5 A figura 3 mostra um exemplo de
estrutura regional.
Figura 3. Estrutura organizacional da Coordenadoria de Atendimento Regional Barreiro

Dada a remodelagem das estruturas organizacionais também no âmbito
das Secretarias, de acordo com as diretrizes de padronização e simplificação
da reforma administrativa, também houve uma redução de quase de 70%
no número de unidades ligadas às atividades regionais. Em números, das 337
unidades organizacionais das Secretarias de Administração Regional, 282 unidades eram relacionadas às atividades finalísticas. Estas foram reorganizadas e
reduzidas a 87 unidades no âmbito das Secretarias temáticas. Isto só foi possível porque os órgãos puderam concentrar atividades e estabelecer desenhos organizacionais horizontalizados, com número reduzido de níveis hierárquicos e
amplitude de comando, eliminando superposições e atribuições semelhantes.
Um bom exemplo refere-se às ações relacionadas a obras e infraestrutura. Quando as ações eram executadas pelas Secretarias de Administração
Regional, cada uma das nove secretarias possuía oito unidades administrativas
para tratar as ações desse tema (manutenção de via, poda de árvores, capina,
5
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Excepciona-se a Coordenadoria Regional Centro-Sul, para a qual ficou estabelecido também uma gerência regional de execução de feiras para organizar e gerenciar as atividades
administrativas inerentes ao funcionamento das feiras permanentes e do centro de comércio popular existente no hipercentro de Belo Horizonte.
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iluminação pública, serviços de manutenção de prédios próprios). Com a reforma, foi criada no âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
(SMOBI) uma Diretoria de Operações responsável pela coordenação, elaboração e a implementação da política de manutenção dos imóveis próprios públicos, dos equipamentos e dos logradouros públicos do Município. Ligadas
à referida Diretoria, foram criadas nove Gerências de Infraestrutura Urbana,
que fisicamente estão instaladas em cada uma das regionais. A essas compete,
no âmbito de sua circunscrição administrativa regional, planejar as intervenções de infraestrutura urbana com base nas necessidades de conservação e
manutenção corretivas e preventivas e acompanhar a execução dos serviços
e obras de manutenção de vias e infraestrutura urbanas, dentre outras ações.
Em que pese a preocupação demonstrada por alguns vereadores, o monitoramento de serviços vinculados à SMOBI captados pelos sistemas da Prefeitura, conforme tabela a seguir, evidencia que a alteração e redução da estrutura
administrativa não prejudicou a resolubilidade das demandas dos cidadãos.

descentralização
Descentralizaçãointramunicipal
intramunicipalnas
nascapitais
capitaisbrasileiras
brasileiras

Tabela 1. Comparativo da quantidade de abertura e conclusão de serviços
em período anterior e posterior à reforma administrativa das regionais
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2.3 	O Orçamento Participativo Regional
Em 1993, o município de Belo Horizonte inicia sua experiência com o Orçamento Participativo (OP). Com o passar dos anos, foram estruturadas três
metodologias: Orçamento Participativo Regional, criado em 1993, com priorização e escolha das obras em cada uma das 9 regionais; Orçamento Participativo da Habitação, criado em 1995 destinado ao tema da moradia; e Orçamento
Participativo Digital, iniciado em 2006 e teve como objetivo eleger eletronicamente uma obra de maior monta para cada uma das regionais da cidade.
A divisão territorial para definição dos projetos foi realizada por meio das
Unidades de Planejamento (UP) definidas a partir do plano diretor de 1996 e
levavam em consideração a divisão administrativa das nove regionais, o padrão
de ocupação do solo e continuidade da ocupação urbana. Para a definição dos
valores a serem distribuídos, criou-se o Índice de Qualidade de Vida Urbana
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Vale ressaltar que também foram significativas as reduções de estrutura
organizacional no âmbito da assistência social, saúde e educação. Todas essas
áreas temáticas possuíam múltiplas estruturas em cada uma das nove regionais
e atualmente contam com apenas uma unidade em cada regional para tratar o
tema de sua área dentro de cada circunscrição.
Conforme exposto, as reduções ocorreram em dois sentidos: houve reduções de estruturas ligadas ao Coordenador de Atendimento Regional e,
também, do tamanho das estruturas subordinadas às Secretarias setoriais. O
Anexo 1 ilustra a estrutura organizacional da Coordenadoria de Atendimento
Regional bem como das atuais unidades ligadas às ações regionais existentes
nas Secretarias temáticas.
A partir desta nova perspectiva, com a padronização de competências e
dos serviços prestados, a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento
e Gestão, por meio da Subsecretaria de Modernização da Gestão, deu início
ao processo de melhoria no atendimento prestado ao cidadão nas Coordenadorias de Atendimento Regionais da Prefeitura. Dentre as inúmeras ações
tomadas, destacam-se a implantação da gestão de filas que possibilita conhecer
os dados de atendimentos (tempo médio de atendimento, tempo médio de
espera, quantitativo dos atendimentos por seção), a avaliação dos atendimentos realizados, o aumento dos serviços disponibilizados inclusive com agendamento prévio para alguns e a adequação de layouts para proporcionar mais
conforto aos cidadãos.
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(IQVU). Este indicador mede oferta de bens e serviços de abastecimento, assistência social, cultura, educação, esportes, habitação, infraestrutura urbana,
meio ambiente, saúde, serviços urbanos e segurança.
Para dar suporte à realização do Orçamento Participativo no ano 2000,
foi criada a Gerencia de Orçamento Participativo em cada uma das nove
administrações regionais. Após diversas alterações metodológicas e alguns
formatos de repartição do território, definiu-se que o OP regional é realizado por meio de assembleias regionais com a eleição de obras prioritárias
para o próximo biênio. Cabia à então à Gerencia de Orçamento Participativo6 a coordenação do processo no território e articulação com as lideranças
locais. Estas lideranças são organizadas por meio das Comissões de Acompanhamento e Fiscalização do Orçamento Participativo (COMFORÇAs), nas
quais são eleitas lideranças da sociedade civil durante os Fóruns de Priorização dos empreendimentos.
Após a reforma administrativa ocorrida em 2017, as Gerências de Orçamento Participativo existentes nas regionais foram extintas e suas funções
foram assumidas pela Secretaria Municipal de Governo. Contudo, é possível afirmar que as instancias regionais envolvidas no orçamento participativo
não ficaram restritas à estrutura da Secretaria Municipal de Governo e a aos
COMFORÇAs. Isto porque, a Lei nº 8.146, de 29 de dezembro de 2000, trouxe a criação do Conselho Consultivo das Regionais de Participação Popular
em cada uma das regionais. As competências não são propriamente ligadas
à execução dos projetos do orçamento participativo e sim mais amplamente distribuídas no acompanhamento e fiscalização da execução das políticas
públicas em cada região. Há poucos relatos da atuação deste conselho, mas
como instancia regional já fica identificada a participação do legislativo na
sua composição nos parágrafos 2º e 3º do art. 75 em que são garantidas 4
vagas do legislativo. Ou seja, o fato demonstra, mais uma vez, o interesse do
legislativo em participar de instancias regionais seja de gestão, deliberação ou
monitoramento.
6
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Esta gerência foi extinta com a reforma administrativa de 2017 e a função de coordenação
do processo assumida pela Secretaria Municipal de Governo. A atual gestão optou pela
não realização de novas rodadas do orçamento participativo porque ao assumir a Prefeitura, verificou-se um passivo de mais de 400 obras aprovadas, o que deixou o processo
em descrédito. A opção foi de promover a realização de novas rodadas assim que houver
redução expressiva do estoque de obras. Todavia, vale mencionar que as COMFORÇAs
permanecem atuando no monitoramento e fiscalização das obras.
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No OP Regionalizado, a função da Secretaria de Administração Regional, por meio da Diretoria Regional de Orçamento Participativo, é de levantar
as obras prioritárias do território em articulação com a sociedade civil que
se articula por meio dos COMFORÇAS. Este processo demonstrou ser de
interesse dos vereadores da região que participavam do OP, tanto que, muitas
vezes, houve indicação deste diretor tanto para pautar as obras como para
manter conexão permanente com as lideranças sociais locais7. Embora no OP
as escolhas ao final sejam feitas pelas lideranças da sociedade civil, a condução
do processo com a seleção final das obras se demonstrou como lugar de interesse político de participação dos vereadores.
Todavia, esta diretoria regional não se apresentava como objeto de disputa superior aos das demais diretorias regionais. Como qualquer área de disputa
política esta era de interesse daqueles vereadores militantes do orçamento participativo. O poder operado na gerencia estava na possibilidade de influenciar
a agenda de obras do OP regional e, por consequência, se capitalizar enquanto
o articulador do processo.
Esta agenda foi perdendo força ao longo do tempo em função, principalmente, da situação fiscal do município. Como ocorreu com boa parte dos entes federados nos últimos anos o espaço fiscal para investimento com recursos
próprios foi sendo eliminado pelo crescimento do custeio e do pessoal (ativo
e inativo). O baixo crescimento da receita própria no período em função do
desempenho fraco da economia deixou como alternativa para financiamento dos investimentos, basicamente, as operações de crédito e o Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) enquanto ele existiu. Financiamentos desta
natureza, sobretudo as operações de crédito, não consideram como elegíveis
as pequenas obras características do OP. O custo transacional envolvido no
fechamento de uma carteira de pequenas obras afasta órgãos de financiamento. Isso porque para além do alto custo de monitoramento de pequenas obras
sempre foi difícil o cumprimento de requisitos técnicos das operações como
apurar bora relação custo/benefício, ou apurar taxa interno de retorno (TIR)
ou qualquer outra avaliação de impacto que desse ao financiador a sinalização
de que a obra garantiria a rentabilidade do investimento.
Em 2017 iniciou o novo governo com um passivo de mais de 400 obras
que somavam mais de R$ 1 bilhão. O governo optou por não realizar mais nenhuma rodada de escolha de novos empreendimentos enquanto o passivo não
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fosse resolvido. Algumas dezenas de obras foram elegíveis a financiamentos
internos de recursos vinculados da prefeitura, sobretudo as de saneamento, e
logo tiveram sua execução iniciada ainda 2017. Aos poucos, mediante a capacidade financeira do município e da abertura de espaço fiscal, as obras vêm
sendo executadas.

2.4 As Administrações Regionais e a composição da coalizão de governo
A alteração do modelo das administrações regionais gerou bastante polêmica
junto aos vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Conforme relato de um parlamentar divulgado na matéria publicada pelo jornal O Tempo
do dia 9 de abril de 2017:8

descentralização intramunicipal nas capitais brasileiras

De certa forma, a prefeitura vai centralizar todo o poder das regionais. E aqui na
Câmara todos sabem que a regional é um braço importante do vereador. Se for
cortar por cortar, o projeto não passa’, revela um parlamentar. ‘Isso é algo que
presumimos que vai estar na reforma, porque foi dito antes. É uma preocupação
grande para o vereador que tem uma área eleitoral. Aí começamos a pensar também em outros pontos que devem estar na reforma’, avalia um vereador.

Na oportunidade, esclareceu-se que o principal objetivo era a simplificação das estruturas para que fosse possível desburocratizar os processos e tornar
os serviços mais eficientes. Mas houve o objetivo anunciado de se estabelecer
outras formas de construção da coalizão de governo por meio do atendimento
à base mediante políticas públicas, sem ceder os cargos do Poder Executivo.
Conforme aponta Abranches (1988), a estruturação da coalizão no Brasil,
a partir de um sistema presidencialista de representação partidária fragmentada, leva o Poder Executivo a se organizar pela cessão de cargos e recursos na
expectativa da construção da base parlamentar. Na gestão do processo orçamentário na Prefeitura de Belo Horizonte não há uma tradição de negociação prévia dos valores de emenda como ocorre na União onde, ao longo do
exercício, as emendas são liberadas conforme o andamento das votações no
legislativo.
8
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No processo orçamentário de Belo Horizonte a indicação das emendas
ocorre sem expectativa prévia dos valores das intervenções. As liberações ocorrem em outra rodada de negociação durante a execução orçamentária sem ter
definido um fluxo próprio ou regular. A construção da agenda de indicações
ocorre ao longo do ano, em rodadas de negociações distinta do processo de
elaboração do orçamento na medida em que os vereadores organizam as demandas da população e conseguem fechar os acordos para as intervenções.
Obviamente, são condições para as liberações a compatibilidade com os programas aprovados no orçamento e a disponibilidade financeira. Como grande
parte das demandas são centradas em ações de zeladoria e pequenas intervenções físicas de trânsito, estas já encontram programa e orçamento próprio para
sua execução.
A ocupação de cargos no Poder Executivo de Belo Horizonte historicamente se apresentou como demanda fundamental da pauta legislativa.9 A
ocupação dos cargos nas regionais dava-se pelo vereador mais votado na região
ou que apresentasse liderança expressiva na Câmara.10 Como as regionais são
apenas nove e o número de vereadores são de quarenta e um, a divisão da indicação dos cargos ia além do Secretário de Administração Regional, fazendo
com que diversos vereadores tivessem presença na indicação de uma mesma
regional a partir das suas gerências. A preferência pelos cargos ocorria pela
possibilidade de intervenção na política pública que cada um deles oferecia.11
As gerências de educação e saúde, por exemplo, eram responsáveis pela execução da política no território e gestão de todos os equipamentos ali disponíveis
como as escolas e centros de saúde.
Contudo, constatou-se que áreas como a saúde e educação, que são políticas públicas estruturadas constitucionalmente e com margem restrita de
atuação diferenciada, não representavam os cargos e posições mais disputadas no território. Essa disputa ocorria principalmente pela então denominada
Gerência Regional de Manutenção, que tinha como função a realização da
zeladoria da cidade sendo responsável pelos serviços de: tapa-buraco, recapeamento, pequenas intervenções urbanísticas, podas de árvores e manutenção de
prédios próprios do governo. Esta gerência possuía uma agenda de trabalho
formada pela demanda do cidadão captada pelos canais de atendimento da
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Prefeitura e por uma avaliação do próprio gestor das áreas que demandavam
maior intervenção de manutenção. Assim, o secretário e o gerente eram responsáveis por uma agenda relativamente aberta para sua atuação. Além disso,
a depender do tipo de atuação política do vereador, as gerências de assistência
social e do orçamento participativo também se mostravam como lugar de
disputa.12
De um lado, a concessão dos cargos colaborava para a estruturação da
coalizão e de outro limitava a estabilidade da mesma coalizão já que a ocupação de espaços nos cargos por um determinado vereador possibilitava a limitação do acesso de outros àquelas políticas na região. Assim, por mais que o poder executivo pudesse liberar uma intervenção no território para um vereador,
a execução da intervenção poderia, muitas vezes, depender da anuência do
vereador responsável pela indicação do Secretário de Administração Regional
ou da gerência responsável pela intervenção, resultando muitas vezes na não
execução daquela ação.13
A decisão pela redução da estrutura das regionais e a alteração de formação da coalizão de governo havia sido tomada já na transição dos mandatos. O
Prefeito Alexandre Kalil não colocou a indicação de cargos como ponto de negociação para estruturação da base de apoio político. Obviamente, como este
ponto era parte da história da consolidação da base no legislativo na política
brasileira, não foi fácil esta construção como relata o Vereador Leo Burguês
(PSL):
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Com a proposta da reforma administrativa, o Prefeito (Alexandre Kalil) quando
me convidou para ser líder, disse que só não teríamos cargo, mas 15 dos 18 que
estavam na reunião, disseram que queriam cargos. Eu disse que então vocês vão
arrumar outro líder. Foi proposto naquele momento uma nova forma de fazer
política, que era de ter o mesmo resultado ou maior, mas sem ter o cargo. Com o
tempo eu vi a importância disso, uma vez que com a centralização das demandas
dos parlamentares em alguns secretários e no prefeito, o atendimento da base não
tinha a interferência de diversos atores. O fluxo ficou mais simplificado.

São múltiplos os fatores que contribuíram para que o novo arranjo fosse
possível. O prefeito eleito foi um candidato outsider, não tendo previamente
12

Rezende, Silvinho. Entrevista concedida em 12/09/2018.

13

Burgues, Leo. Entrevista concedida em 11/09/2018.
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arranjos partidários complexos que colocassem no “custo” da coalizão cargos
logo na partida, tendo, inclusive, recusado apoios no segundo turno. Historicamente a prefeitura centralizava o diálogo com vereadores na Secretaria Municipal de Governo reduzindo o acesso dos vereadores aos secretários setoriais.
A maior permeabilidade do secretariado à Câmara a partir de 2017 possibilitou
uma nova frente de atuação política aos vereadores que passaram a ter condições de debater demandas de forma mais rotineira e, conforme relato citado
acima, em um “fluxo mais simplificado”.
O atendimento político nas regionais e em outros órgãos da administração, embora siga o processo da articulação política do governo, passou a não
ter o risco da interposição de outros vereadores que indicaram os cargos uma
vez que os meios de atendimento das demandas convergiram para entregas
para a cidade com obras, atividades de manutenção, dentre outras melhorias
e serviços, ainda que sejam priorizadas e beneficiadas localidades e públicos
indicados por parlamentares. Por último, a popularidade do prefeito também
contribuiu inicialmente para a adesão da base e a sua aprovação após o primeiro ano de mandato contribuiu também para a manutenção desta adesão.

Este capítulo, ao discorrer sobre o modelo de administração regional de Belo
Horizonte nas últimas décadas, procurou demonstrar como este foi utilizado
como instrumento para formação de coalizão de governo ao longo dos anos.
Na avaliação da atual administração, tal modelo influenciava a execução das
políticas públicas trazendo distanciamento entre política planejada e executada, alterando assim a definição de prioridades, pautando, inclusive o processo
do orçamento participativo.
O prefeito Alexandre Kalil quando assumiu a gestão em 2017 vindo de
um processo eleitoral diferenciado, no qual as alianças não foram formadas
com promessas de cargos, propôs um novo modelo para as regionais e para o
atendimento aos vereadores. Verificou-se com base no exposto nas seções anteriores que o que politicamente poderia ser considerado arriscado, comprovouse uma alternativa com o objetivo de fortalecer a prefeitura, os secretários das
áreas temáticas e, acima de tudo, o atendimento ao cidadão.
Assim, o Coordenador de Atendimento Regional apoia localmente na
articulação intersetorial, a secretaria temática tem maior controle sobre a execução de sua política e os vereadores possuem uma rotina junto aos secretá-
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rios em busca do atendimento das demandas de seus representados. Tanto no
campo da oferta de serviços quanto na adesão à base de governo o modelo tem
se demonstrado estável e aponta para um caminho possível para o estabelecimento da coalizão em outras unidades da federação.
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aneXo 1. EsTRuTuRA DA CooRDENADoRiA REgioNAL DE ATENDimENTo Do
BARREiRo E As EsTRuTuRAs sEToRiAis pREsENTEs NA REgioNAL suBoRDiNADAs
Ao óRgão CENTRAL

Obs: A estrutura sombreada corresponde ao órgão central ao qual a diretoria e/ou gerencia
presente na regional está subordinada.
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Capítulo 3
Distrito Federal, centralidade urbana
e descentralização administrativa
Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo
e Adriana de Oliveira Pinheiro

Introdução
O Distrito Federal (DF) tem características políticas e administrativas bastante singulares quando comparado aos demais entes federados. Reúne atribuições de estados e municípios, mas permanece em determinados temas sob a
tutela do governo federal. Ao mesmo tempo, é núcleo central de um processo
de metropolização intenso, que abrange municípios dos estados de Goiás e
Minas Gerais, na chamada região do Entorno. Fica vedada expressamente pela
Constituição Federal a divisão do DF em municípios, pelo que a descentralização em seu território se concretiza por meio da delimitação de regiões administrativas. Essas regiões e respectivas administrações regionais estão previstas
desde as fases iniciais de organização do Governo do Distrito Federal (GDF),
mas vêm crescendo em quantidade ao longo dos anos: de oito delimitadas
legalmente em 1964, passou-se a 31 nos dias atuais.
Esse crescimento pode refletir a própria expansão urbana do DF com consequente construção de realidades distintas nas comunidades de cada região
administrativa (RA), inclusive no que se refere à relação com os municípios do
entorno, mas também é evidência de divisão de poder político. Pela própria
distribuição de população no território, as regiões administrativas cujas sedes
são cidades ocupadas por população de baixa renda têm peso importante na
definição dos representantes eleitos para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, do governador e também da bancada do DF no Congresso Nacional.
Tem-se caracterizado um quadro complexo de vetores simultâneos de
centralização e descentralização de poder político e administrativo, que necessitam ser compreendidos de forma integrada. Este trabalho apresenta análise
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nesse sentido, com ênfase na perspectiva institucional, mas também lidando
com dados empíricos. Ganha especial atenção o olhar sobre a segregação social
e as dificuldades para a consecução do direito à cidade.
O trabalho está organizado em três partes, além desta introdução. Inicia
pela descrição e análise das regras formais que norteiam tanto a relação do DF
com o governo federal e com a região do Entorno, quanto as regiões administrativas nas quais o DF é dividido. Na sequência, são apresentadas a conformação e a dinâmica dessas regiões administrativas, com informações relativas
à população, incluindo fatores como renda e educação, bem como à distribuição de recursos para as unidades regionais. Também se expõe a experiência
do orçamento participativo no DF. Por fim, são apresentadas as conclusões e
algumas sugestões de pesquisas complementares sobre o tema.

3.1 Base institucional
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3.1.1 Quadro geral
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Como referido, quando se debate descentralização e centralização política e
administrativa com relação ao Distrito Federal, há vetores em sentidos opostos
a serem examinados de forma integrada. Considerando a relação com o governo central, na vertente da descentralização, pode-se colocar o empoderamento advindo da eleição da primeira bancada no Legislativo federal em 19861 e
do governador e deputados distritais em 1990. Anteriormente à Constituição
Federal de 1988, o titular do governo do DF era escolhido pelo Presidente
da República, após a aprovação pelo Senado Federal, e não existia a Câmara
Legislativa.
O art. 32 da Constituição assegura autonomia ao DF ao remeter seus fundamentos para a sua Lei Orgânica e atribuir a ele as competências legislativas
reservadas aos estados e municípios. Essa autonomia, contudo, é limitada por
dispositivos da Constituição que retiveram centralizadas na União a organização e a manutenção do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria
Pública do DF (art. 21, inciso XIII, da CF 1988), bem como as polícias civil e
militar e o corpo de bombeiros (art. 21, inciso XIV, e art. 32, § 4º). Silva (2004,
p. 630-631) qualifica esse quadro como autonomia tutelada.
1
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3.1.2 A vinculação ao governo federal por meio da Ride do DF e Entorno
Tecnicamente, o fenômeno de integração de funções urbanas presente na relação entre o Distrito Federal e os municípios dos estados de Goiás e Minas Gerais na região de seu entorno constitui uma região metropolitana (Codeplan,
2

Disponível na íntegra em: http://www.cl.df.gov.br/pesquisa-de-leis-e-proposicoes.

3

Disponível na íntegra em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4545.htm.

4

Cabe registrar que o art. 18, § 1º, da Constituição Federal define Brasília como Capital
Federal, e não o DF.
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O mesmo art. 32 veda a divisão do DF em municípios. Como resposta
direta a essa vedação, a Lei Orgânica, promulgada em 8 de junho de 1993,
reforçou a institucionalidade das regiões administrativas, que são delimitadas
visando “à descentralização administrativa, à utilização racional de recursos
para o desenvolvimento socioeconômico e à melhoria da qualidade de vida”
(art. 10)2. A delimitação de regiões administrativas é anterior à Lei Orgânica do DF. A Lei federal nº 4.545/19643, que dispunha sobre a organização
administrativa do DF, estabelecia oito regiões administrativas – Taguatinga,
Planaltina, Sobradinho, Brazlândia, Gama, Jardim, Paranoá e Brasília4 – e
previa uma administração regional e um anexo próprio na lei orçamentária
para cada uma delas. O administrador regional deveria residir na sede da região administrativa.
Atualmente existem 31 regiões administrativas no DF, cada uma delas
com uma administração regional. Essa realidade, que reflete opção por descentralização administrativa e também parece espelhar busca de espaços para
acertos políticos e garantia de governabilidade, de forma similar ao que o governo federal faz com a criação de pastas ministeriais (Pereira; Power e Rennó,
2007), será analisada nas seções 3.3 e 3.4, com foco especial no perfil populacional e dotação orçamentária. Anteriomente serão expostos nas subseções
3.1.2 e 3.1.3 dois temas relacionados ao vetor de centralização de poder na
União que são pouco estudados a partir desse prisma: a gestão da Região Integrada do Distrito Federal e Entorno (Ride do DF e Entorno) e das Unidades
de Conservação da natureza no território do DF que estão sob controle do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Na
seção, 3.2 será apresentado o conteúdo da Lei Orgânica do DF com relação às
regiões administrativas, sob a ótica da descentralização administrativa.
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2014, p. 4). O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) assume o
caráter polarizador metropolitano de Brasília (IBGE, 2008, p. 11). Na verdade,
o caráter metropolitano da região já era reconhecido na década de 1970, época
em que foram delimitadas pelo governo federal as primeiras regiões metropolitanas – São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba,
Belém, Fortaleza e Rio de Janeiro. Brasília e seu entorno teriam sido excluídos
por abranger mais de uma unidade federativa, mesmo apresentando os requisitos da complexidade funcional, peso populacional e integração espacial
(Paviani, 1987; Catalão, 2010, p. 56).
O art. 25, § 3º, da Constituição de 1988 delega a lei complementar estadual a institucionalização de região metropolitana. A decisão de estadualizar o
tema veio inclusa no esforço de descentralização e democratização do país que
marcou a Assembleia Nacional Constituinte (Araújo; Fernandes e Coêlho,
2016, p. 18). A redação do referido dispositivo constitucional gerou conflitos
na interpretação sobre a viabilidade, ou não, de se formalizar juridicamente
a Região Metropolitana de Brasília (RMB). Acabou prevalecendo a leitura de
que seria inviável delimitar a RMB por meio de leis complementares autorizativas do Distrito Federal e dos estados de Goiás e Minas Gerais.
A escolha recaiu, então, pela adoção do instituto da região integrada de
desenvolvimento, previsto no art. 43 da Constituição Federal. Esse dispositivo
estabelece que a União, por meio de lei complementar federal, pode articular
sua ação, para efeitos administrativos, em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando seu desenvolvimento e a redução das desigualdades
regionais. A mesma lei complementar deve dispor sobre as condições para integração da região em desenvolvimento e a composição do organismo regional
que executará os planos regionais.
Quando se estudam os anais da Assembleia Nacional Constituinte5, vê-se
que o art. 43 da Constituição foi idealizado para abranger macrorregiões, tanto
que sustenta as leis complementares que tratam da Sudam e da Sudene6. Ao se
optar pela mesma base constitucional para a delimitação da Ride do DF e Entorno, em processo legislativo que gerou a Lei Complementar federal nº 94,
5

Há amplo material disponível para estudo no sítio eletrônico do Senado Federal (https://
www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/CT_Abertura.asp) e da Câmara dos Deputados
(http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/
constituicao-cidada/assembleia-nacional-constituinte).

6

Lei Complementar federal nº 124, de 3 de janeiro de 2007, e Lei Complementar federal
nº 125, de 3 de janeiro de 2007, respectivamente.
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7

Lei Complementar federal nº 113, de 19 de setembro de 2001.

8

Lei Complementar federal nº 112, de 19 de setembro de 2001.

9

Lei Complementar federal nº 163, de 14 de julho de 2018.

10

Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás,
Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho
de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia,
Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina,
Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila
Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí,
no Estado de Minas Gerais.
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de 19 de fevereiro de 1998, colocou-se no governo federal a tarefa de coordenar
o planejamento de uma região que, na realidade fática e em grande parte do
território abrangido, constitui uma região metropolitana. A “Ride urbana”
do DF e Entorno inspirou a criação de outras duas: Ride Juazeiro-Petrolina7
e Ride da Grande Teresina8, que também abrange municípios do Maranhão.
Depois dessa movimentação inicial, não foram criadas outras Rides com
características de aglomeração urbana. A razão provavelmente está nos resultados inexpressivos da atuação do governo federal nesses três territórios, a cargo
do Ministério da Integração Nacional (atualmente Ministério do Desenvolvimento Regional). A inefetividade é esperada, pelos reduzidos recursos humanos e orçamentários destinados pela União a ações nas Rides urbanas e,
também, pelo distanciamento da referida pasta ministerial da questão urbana.
De toda forma, gera-se permanente expectativa de alocação de recursos
federais. Tanto é que a lista dos municípios integrantes da Ride do DF e Entorno foi ampliada recentemente9. Hoje, estão inclusos, além do Distrito Federal, 29 municípios em Goiás e quatro municípios em Minas Gerais10. O
Governo do Distrito Federal (GDF) tende a ser apenado com a frustação dessa
expectativa. Como cidade que polariza uma área metropolitana, Brasília passa
a responder, na prática, pelo provimento de serviços que demandariam apoio
dos estados de Goiás e Minas Gerais e em relação aos quais o governo federal
pouco atua.
É importante registrar que a Lei Orgânica do DF inclui a integração com
a região do Entorno como princípio da ordem econômica e uma das bases do
planejamento governamental (art. 158 e art. 162, inciso II, da LODF), o que,
por si só, implica assunção de responsabilidades nesse campo. Fica expresso
na Lei Orgânica, entre várias outras disposições que mencionam o Entorno:
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Art. 164. As ações de integração com a região do entorno do Distrito Federal
são constituídas pelo conjunto de políticas para o desenvolvimento das áreas do
entorno, com vistas a integração e harmonia com o Distrito Federal, em regime
de corresponsabilidade com as Unidades da Federação às quais pertencem, preservada a autonomia administrativa e financeira das unidades envolvidas.

Esse quadro levou o GDF a apoiar, no processo legislativo que gerou o
Estatuto da Metrópole11, o estabelecimento da regra de que regiões metropolitanas envolvendo o território de mais de um estado da federação serão institucionalizadas por leis complementares autorizativas de cada um deles (art. 4º
da lei). O dispositivo que tratava especificamente do Distrito Federal (art. 19),
contudo, foi vetado pela Presidência da República, alegando:
Em relação ao Distrito Federal, o instrumento de cooperação federativa adequado é a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico – RIDE, prevista
no art. 43 da Constituição. Está já foi, inclusive, criada pelo Decreto nº 2.710,
de 4 de agosto de 1998 – substituído pelo Decreto nº 7.469, de 4 de maio de
2011 – que regulamenta a Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998
(Presidência da República, 2015).

descentralização intramunicipal nas capitais brasileiras

Nas discussões sobre descentralização e centralização política e administrativa com relação ao Distrito Federal, não se pode deixar de ter atenção para
a problemática metropolitana e para a solução, que não dá respostas adequadas, da Ride do DF e Entorno.

3.1.3 A vinculação ao governo federal por meio de Unidades de Conservação
O território do Distrito Federal contém um conjunto de Unidades de Conservação na natureza (UCs) instituídas pelo governo federal e gerenciadas
atualmente pelo Instituto Chico Mendes de Proteção da Biodiversidade
(ICMBio)12:

11

Lei federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015.

12

Dados disponíveis em: http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/servicos/geoprocessamento/DCOL/dados_tabulares/DadosGerais_UC_junho_2018.pdf. Acesso em: 12
nov. 2018. Até 2006, essas UCs eram gerenciadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
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O PARNA e a REBIO são UCs do grupo de proteção integral. A APA, a
ARIE e a FLONA são UCs do grupo de uso sustentável. O objetivo básico das
Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas
o uso indireto dos seus recursos naturais, enquanto o das Unidades de Uso
Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável
de parcela dos seus recursos naturais13. O DF tem outras 21 UCs instituídas
pelo governo distrital14, o que faz que a maior parte de seu território esteja ambientalmente protegido. Esse quadro reflete a importância ecológica da região,
especialmente no que se refere à proteção de mananciais.
A APA é integrada por terras públicas ou privadas e constitui o tipo de
UC com maior flexibilidade para implantação de atividades socioeconômicas.
De toda forma, na análise sobre os vetores de descentralização e centralização
política e administrativa com relação ao Distrito Federal, é importante chamar
a atenção para a APA do Planalto Central, delimitada em 2002. O decreto
que instituiu a APA15 explicitava que nessa UC o licenciamento ambiental e a
supervisão dos demais processos dele decorrentes seriam feitos pelo Instituto
13

Lei federal nº 9.985/2000, art. 7º.

14

Dados disponíveis em: http://www.ibram.df.gov.br/unidades-de-conservacao/. Acesso
em: 12 nov. 2018. Esse total não inclui os parques distritais. Para dados completos, ver o
Guia de Unidades de Conservação do Distrito Federal (2014), disponível em: http://www.
ibram.df.gov.br/images/Guia%20de%20Unidades%20de%20Conserva%C3%A7%C3%A3o.pdf.

15

Decreto federal S/N de 10/01/2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DNN/2002/Dnn9468.htm#art11. Acesso em: 09 nov. 2018.
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—— Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio Descoberto (DF e
dois municípios de Goiás), criada em 07/11/1983 – 41.783,61ha;
—— APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, criada em 07/11/1983 – 82.680,80ha;
—— APA do Planalto Central, criada em 10/01/2002 (DF e nove municípios
de Goiás) – 503.423,36ha;
—— Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Capetinga-Taquara, criada
em 03/06/1985 – 2.057,23ha;
—— Floresta Nacional (FLONA) de Brasília, criada em 10/06/1999
– 9.336,25ha;
—— Parque Nacional (PARNA) de Brasília, criado em 29/11/1961 – 42.355,54ha;
—— Reserva Biológica (REBIO) da Contagem, criada em 13/12/2002
– 3.411,72ha.
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Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
por intermédio de sua Gerência Executiva no Distrito Federal (art. 5º)16. Seguia a regra geral sobre licenciamento de empreendimentos no interior de
áreas protegidas federais.
A APA do Planalto Central tem grande extensão e essa regra, na prática,
assegurava o controle da ocupação territorial do DF pelo governo federal. Do
total da UC, 375.480ha estão no DF (e 128.680ha no estado de Goiás). Esse
valor corresponde a 65,72% da área do DF (ICMBIO, 2015, p. 4). A preocupação que norteou a delimitação da APA foi conter o ritmo de expansão urbana
do DF sobre o bioma cerrado e proteger mananciais (ICMBIO, 2015, p. 6).
Ocorre que o DF, ao reunir atribuições estaduais e municipais, tem asseguradas fortes prerrogativas quanto ao planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, inciso VIII, e art. 182 da
CF 1988), que não podem ser afastadas. Nessa situação, foram gerados conflitos e pressões políticas que levaram à modificação, em 2009, da regra sobre
a competência para emissão das licenças ambientais dos empreendimentos
implantados na APA do Planalto Central17. O GDF voltou a emitir licenças
ambientais na área, não sem objeção do Ministério Público Federal (MPF),
que ajuizou ação civil pública para garantir que os processos de licenciamento
ambiental de empreendimentos de grande impacto localizados dentro da APA
permanecessem a cargo do Ibama18. O MPF assumiu que o órgão federal conduziria os processos com maior rigor ambiental.
Atualmente, esses conflitos não se sustentam mais. A Lei Complementar
federal nº 140/2011 excepciona as Áreas de Proteção Ambiental da regra de
que o licenciamento de empreendimentos localizados em UC federal cabe ao
Ibama (art. 7º, inciso XIV). Aplicam-se nesse tipo de área protegida os parâmetros gerais sobre tipologia e dimensão do empreendimento para a definição
da esfera competente pela emissão das licenças ambientais. De toda forma, o
governo federal permanece com poder de ordenamento territorial na APA do
Planalto Central por meio do plano de manejo dessa extensa área protegida,
regra que evidentemente também se aplica às demais UCs federais localizadas
no DF.
16

As gerências executivas do Ibama foram transformadas em superintendências estaduais.

17

Decreto federal S/N de 29/04/2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Dnn/Dnn12017.htm#art1. Acesso em: 09 nov. 2018.

18

Processo nº 2009.34.00.017960-9. Ação Civil Pública apresentada na Justiça Federal.
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As regiões administrativas são criadas mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais (art. 13 da Lei Orgânica do DF – LODF).
O quórum qualificado não tem impedido a expansão do número de regiões
formalmente institucionalizadas, que somam 31 atualmente. A Lei Orgânica, como mencionado anteriormente, prevê uma administração regional para
cada região administrativa. O texto prevê que lei disporá sobre a participação
popular no processo de escolha do administrador regional, e que cada região
terá um conselho de representantes comunitários, com funções consultivas
e fiscalizadoras (art. 10, § 1º, e art. 12 da LODF), mas esses dispositivos não
foram ainda colocados em prática19.
A divisão em regiões administrativas deve estar refletida no planejamento
governamental. Nessa linha, a lei que aprovar o plano plurianual do DF, compatível com o plano diretor de ordenamento territorial (PDOT), necessita
estabelecer, por região administrativa, as diretrizes, os objetivos e as metas da
administração pública, quantificados física e financeiramente no horizonte de
quatro anos, para despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as
relativas a programas de duração continuada (art. 149, § 2º, da LODF). A lei
orçamentária anual também deve apresentar objetivos, metas e prioridades
por região administrativa, bem como procurar reduzir as desigualdades entre
elas (art. 149, §§ 7º e 10, da LODF).
Também deve ser comentado o conteúdo da Lei Orgânica que dispõe
sobre o ordenamento territorial, por sua relação direta com o dia a dia das
regiões administrativas. A Constituição Federal prevê em seu art. 182 que
toda cidade com mais de vinte mil habitantes deve elaborar um plano diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana,
bem como principal parâmetro do cumprimento, ou não, da função social
do imóvel urbano20. Não explicita regra para o Distrito Federal, mas, por sua
19

Ver ADI nº 2013 00 2 016227-6 (TJDFT) e ADI nº 2013 00 2 016865-3 (TJDFT), julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade por omissão do governador do
Distrito Federal quanto à regulamentação da forma de participação popular no processo
de escolha dos administradores regionais e a implantação e organização dos conselhos de
representantes comunitários das regiões administrativas.

20

A Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), em seu art. 41, estende
os casos de obrigatoriedade de plano diretor para cidades: integrantes de regiões metropoli-
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3.2 A Lei Orgânica do DF e a descentralização de poder
para as regiões administrativas
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população, fica evidente a aplicabilidade da regra constitucional. A dúvida
que surgiu inicialmente é se o DF teria um plano diretor único, para todo o
seu território, ou planos diretores para os assentamentos urbanos inclusos nas
regiões administrativas, o que parecia complicado por elas não poderem ser
equiparadas a municípios.
A Lei Orgânica estabelece que o plano diretor de ordenamento territorial
(PDOT) é o instrumento básico da política de expansão e desenvolvimento
urbano, de longo prazo e natureza permanente (art. 163). Esse é o documento
normativo que preenche a demanda do art. 182 da Constituição Federal. O
PDOT deve contemplar: densidades demográficas para a macrozona urbana;
delimitação das zonas especiais de interesse social; delimitação das áreas urbanas
onde poderão ser aplicados parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; delimitação das Unidades de Planejamento Territorial; limites máximos
a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento da macrozona urbana;
definição de áreas nas quais poderão ser aplicados o direito de preempção, a outorga onerosa do direito de construir, a outorga onerosa da alteração de uso, as
operações urbanas consorciadas e a transferência do direito de construir; caracterização da zona que envolve o conjunto urbano tombado em limite compatível
com a visibilidade e a ambiência do bem protegido; e sistema de gerenciamento,
controle, acompanhamento e avaliação do plano21 (art. 317 da LODF).
Destaque-se que a Lei Orgânica prevê, também, os planos de desenvolvimento locais (na versão original denominados como planos diretores locais)22.
No sítio urbano tombado e inscrito como Patrimônio Cultural da Humanidade, o plano de desenvolvimento local será representado pelo plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Impõe-se quórum qualificado: o
PDOT, a lei de uso e ocupação do solo, o plano de preservação do conjunto
urbanístico de Brasília e os planos de desenvolvimento local são aprovados
mediante lei complementar (art. 316 da LODF).

tanas e aglomerações urbanas; onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal; integrantes de áreas de especial
interesse turístico; inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; ou incluídas no cadastro
nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.
21

Para compreensão dessas ferramentas, deve ser estudado o conteúdo da Lei federal nº
10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

22

A alteração foi realizada pela Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 2007.
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23

Para o conceito de direito à cidade, ver também art. 2º, inciso I, da Lei federal nº
10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

24

Dados obtidos no sítio eletrônico da Câmara Legislativa do Distrito Federal (http://www.
cl.df.gov.br/leis-distritais), com as expressões de busca “plano diretor”, “desenvolvimento
local” e “plano de desenvolvimento”. Acesso em: 02 nov. 2018.

25

Lei Complementar distrital nº 97, de 08 de abril de 1998.

26

Lei Complementar distrital nº 314, de 01 de setembro de 2000.

27

Lei Complementar distrital nº 728, de 18 de agosto de 2006.

28

Lei Complementar distrital nº 733, de 13 de dezembro de 2006.
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No DF, juridicamente, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende ao PDOT, aos planos locais e à legislação urbanística
e ambiental, especialmente quanto ao acesso à moradia, à contraprestação
ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação e à
proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio
ambiente (art. 315 da LODF). Na realidade prática, todavia, o território do
DF apresenta sérios problemas com relação à garantia do direito à cidade
(Lefèbvre, 1991)23 em bases socialmente equitativas e com respeito ao meio
ambiente (Vicente, 2012).
A redação original da Lei Orgânica estabelecia que os planos diretores
locais abrangeriam cada núcleo urbano e regulamentariam o direito ao uso e
ocupação do solo, com objetivo de ordenar o desenvolvimento urbano, mediante adensamento de áreas já urbanizadas ou ocupação por urbanização de
novas áreas. Fica expresso que os planos de desenvolvimento local tratam das
questões específicas das regiões administrativas e das ações que promovam
o desenvolvimento sustentável de cada localidade, integrando áreas rurais e
urbanas, assim como detalham a aplicação dos instrumentos de política urbana previstos no PDOT. Os planos locais são elaborados por unidades de
planejamento territorial, a partir do agrupamento das regiões administrativas
definidas no PDOT, em função da forma e da natureza das relações sociais
e suas interações espaciais, além de fatores socioeconômicos, urbanísticos e
ambientais (art. 319 da LODF, com redação atualizada). Assim, os planos de
desenvolvimento local agregam o território de mais de uma região administrativa. Essa alteração na Lei Orgânica certamente decorre do grande número de
regiões institucionalizadas no DF.
Têm plano diretor local aprovado mediante lei complementar do DF24 as
regiões administrativas de Candangolândia25, Ceilândia26, Gama27, Guará28,
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Samambaia29, Sobradinho30 e Taguatinga e Águas Claras31. Não foram localizadas leis complementares recentes dispondo sobre regiões administrativas
específicas com adoção da terminologia “plano de desenvolvimento local”.
Ocorreram revisão no PDOT32 com inclusão do conceito e alguns ajustes nas
leis dos planos diretores locais anteriormente mencionadas. Essa falta de legislação recente é evidência de redução de atenção para o ordenamento territorial
das regiões administrativas assumidas em suas especificidades. Em outras palavras, indica reforço do vetor de centralização de poder no comando do DF.

3.3 A conformação e a dinâmica das regiões administrativas do DF

descentralização intramunicipal nas capitais brasileiras

3.3.1 O perfil da população
A fragmentação das cidades e a especialização das funções técnicas são processos intrínsecos à urbanização, que muitas vezes implicam em ocupação e desenvolvimento urbano descompensados, gerando segregação na configuração
socioespacial. O problema da segregação é visível no DF, pois historicamente
houve alocação de recursos e infraestrutura urbana segmentada nas áreas centrais. O processo de metropolização intensificado na década de 1980, e a própria institucionalização da Ride em 1998, são reflexos de como se configurou
a mancha de ocupação do DF e Entorno (Caiado, 2005).
Mesmo Brasília sendo uma cidade planejada, assim como grande parte
das chamadas “cidades-satélites”33, o ritmo de ocupação do território do DF
ao longo dos anos foi mais intenso do que inicialmente previsto, principalmente devido aos fluxos migratórios regionais, com destaque para o Nordeste
brasileiro. Mais de 52,15% dos imigrantes residentes no DF são de origem nordestina. A população urbana total estimada em julho de 2015 era de 2.906.574
habitantes, com número médio de moradores por domicílio urbano de 3,28
29

Lei Complementar distrital nº 370, de 02 de março de 2001.

30

Lei Complementar distrital nº 56, de 30 de dezembro de 1997.

31

Lei Complementar distrital nº 90, de 11 de marco de 1998.

32

Lei Complementar distrital nº 803, de 25 de abril de 2009.

33

Termo adotado para fazer referência a cidades construídas nos subúrbios de grandes
cidades, foi historicamente assumido pela população do DF, e também pelos técnicos,
como representativo dos assentamentos urbanos na periferia de Brasília que são núcleo
das regiões administrativas. Não abrange Lago Sul, Lago Norte e outras áreas de mais alta
renda.
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34

Área de Brasília que equivale ao projeto original do arquiteto Lúcio Costa, cujo conjunto
urbanístico é tombado pelo patrimônio histórico.

35

Art. 32 da Constituição Federal de 1988.
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pessoas. O domicílio mais comum é a casa, que representa 72,71%, seguida de
apartamentos com 24,76% (PDAD-DF, 2015).
As restrições ocupacionais do Plano Piloto34, o inchaço nas cidades-satélites e a política de preservação da qualidade de ocupação nas áreas nobres
fizeram com que as cidades vizinhas de municípios limítrofes, localizados em
Minas Gerais e Goiás, tornassem-se responsáveis por absorver e manter os
fluxos migratórios, gerando extensa periferia metropolitana com características de cidades-dormitório que carecem de serviços básicos, infraestrutura,
atividades produtivas e oportunidade de trabalho (Caiado, 2005). Esse mesmo
quadro marca as regiões administrativas do DF mais periféricas, habitadas por
população de baixa renda.
Mesmo que o DF não solucione todas as demandas relacionadas à mobilidade da população, a oferta de emprego ainda se concentra nas áreas centrais.
Do total de postos de trabalho, 41,53% estão no Plano Piloto (PDAD-DF,
2015). A concentração de atividades e recursos no centro gera discrepâncias no
território. Portanto, caracterizar o perfil populacional auxilia na compreensão
do processo de segregação socioespacial, que é reflexo da ocupação e do desenvolvimento urbano na região.
Cabe ao governo do Distrito Federal (GDF) prestar serviços públicos em
todas as regiões administrativas do DF e, na prática, também atender com serviços importantes como saúde e educação parte da população dos municípios
do Entorno. Na falta de regramento que equalize os custos subnacionais, o
ônus recaiu sobre o DF, o que explica a insuficiência de recursos para a saúde e
outros setores. Assim, mesmo quando a competência administrativa é comum,
na prática, há sobrecarga de demanda na Capital, gerando tensões federativas.
O Distrito Federal possui competências constitucionais de ambos os níveis subnacionais (estados e municípios)35. Como explicado anteriormente,
conforme a Lei Orgânica, com a finalidade de facilitar a descentralização administrativa e a coordenação dos serviços públicos locais, o DF é subdividido em regiões administrativas. São 31 atualmente, delimitadas mediante lei
distrital, em número cujo aumento progressivo parece indicar tanto busca de
atenção para especificidades das comunidades quanto divisão de poder político (Figura 1).
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Figura 1. Localização geográfica
Geográfica das Regiões Administrativas do DF

descentralização
Descentralizaçãointramunicipal
intramunicipalnas
nascapitais
capitaisbrasileiras
brasileiras

Fonte: Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), 2015.
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Cada uma dessas regiões institucionalizadas possui um administrador
geral indicado pelo governador, que também tem grande poder na definição
do montante de recursos direcionado para cada região. Portanto, a força do
Poder Executivo federal e a centralização decisória e fiscal em torno da União
com referência aos entes subnacionais (Monteiro Neto, 2013; Afonso, 2016)
também pode ser visualizada no DF quando se considera a relação entre os
poderes do governador e as regiões administrativas, evidentemente por analogia em face da inexistência de municípios.
Como a questão urbano-metropolitana reflete as contradições históricas
socioespaciais e ambientais, os atores com poder de decisão tendem a adaptar
a agenda em função da manutenção de certos projetos políticos (Klink, 2013).
A concentração de riqueza sugere privilégio na distribuição de recursos, o que
gera um espaço urbano e metropolitano marcado por contradições. A questão da renda elevada no DF quando comparada com o restante do país não
provém do destaque econômico regional, mas sim do alto salário do funcio-
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nalismo público na Capital. Aos demais, que não se inserem nessa categoria
funcional e residem nas áreas periféricas, resta sobretudo a prestação de serviços terciários (Caiado, 2005), com alto grau de informalidade.
Do total de trabalhadores no DF, 45,15% estão no comércio ou serviços
gerais e 21,65%, na administração pública. Grande parte dos servidores públicos com rendimento médio e alto reside em áreas consideradas nobres como
Plano Piloto, Sudoeste/Octogonal, Cruzeiro, Jardim Botânico e Lago Sul. Já
os empregados domésticos e trabalhadores informais têm residência fixada em
cidades periféricas como Estrutural, Varjão36, Samambaia, Santa Maria, Itapoã, Paranoá e São Sebastião, entre outras (PDAD-DF, 2015).
Mesmo que a renda média do DF seja alta em comparação com outros
estados, ao se desagregarem os dados por região administrativa (RA), fica evidente o nível de desigualdade interna, mensurado pelo Coeficiente de Gini37.
Essa desigualdade é minimizada dentro de cada RA, independentemente da
classe social, o que significa que a segmentação social está disposta segundo a dimensão territorial. Nos últimos dez anos esse coeficiente diminuiu,
como mostra a Tabela 1, entretanto ainda retrata uma realidade socialmente
excludente.

indicador
Posto de trabalho no Plano Piloto (%)
Coeficiente de Gini
Analfabetismo (%)
Nível Superior (%)

2004
---0,573
4,20
9,30

2011
44,25
0,510
3,71
15,87

2013
42,57
0,474
1,90
17,27

2015
41,53
0,468
2,08
18,74

Fonte: Codeplan
Codeplan –– Pesquisa
Pesquisa Distrital
Distrital por
por Amostra
Amostra de
de Domicílios
Domicílios –– PAD
PAD DF
DF 2015.
2015.
Fonte:

O grau de escolaridade aumentou nos últimos anos. É perceptível também pequena descentralização da oferta de emprego. As mudanças ainda são
tímidas, sendo a segregação socioespacial no DF visível. Isso ocorre porque há
preferência pelo crescimento seletivo em alguns espaços enquanto se perpe36
37
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A comunidade do Varjão é próxima a áreas consideradas nobres, mas tem dinâmica de
periferia do Lago Norte.
O Coeficiente de Gini é uma medida de classificação de diferença de renda. Varia de
“zero”, igualdade perfeita, a “um”, desigualdade extrema. O coeficiente do Brasil mensurado em 2015 foi 0,491. Dados disponíveis em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5801.
Acesso em: 11 nov. 2018.

Distrito
DistritoFederal,
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ADministrAtivA

Evoluçãodos
dosindicadores
indicadoresno
noDF
DFao
aolongo
longodos
dosanos
anos
Tabela 1. Evolução
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tua a marginalização de espaços periféricos (Klink, 2013). Para assimilar esse
fenômeno, é necessário identificar as características dos residentes a partir de
indicadores que revelem a situação socioeconômica da população, como o
acesso à renda e à educação, conforme a Tabela 2.
Aproximadamente 60% da população vive em cidades periféricas de categoria Média-Baixa Renda, com renda domiciliar variando entre R$ 5.000 e
R$ 2.500. Essa realidade necessita ser ponderada com o fato de o DF ter custo
de vida muito elevado (Almeida; Azzoni, 2013). Considerando o referencial de
renda per capita de R$ 1.652,97, a região mais rica (Lago Sul) tem renda quase
cinco vezes maior que a média do DF. Essa disparidade chega a ser dezesseis
vezes maior se comparada com a região de menor renda (Estrutural). Em geral, a taxa de analfabetismo no DF é muito baixa, mas os dados revelam que
nas regiões de alta renda mais da metade da população possui nível superior,
enquanto que nas de baixo poder aquisitivo esse percentual não chega a 3%.
Perfil populacional por região administrativa do DF (2015)38
Tabela 2. perfil
Escolaridade
Analfabetismo (%) Nível superior (%)
Lago Sul
8.117,53
28.981
0,19
68,56
Park Way
5.207,54
19.803
0,66
50,21
Sudoeste/Octogonal
6.589,90
52.990
0
64,49
Alta
Plano Piloto
5.559,75
210.067
0,21
56,5
Jardim Botânico
3.930,39
26.882
0,48
47,7
Lago Norte
4.736,75
36.394
0,32
55,97
Águas Claras
3.339,91
138.562
0,6
40,4
Vicente Pires
2.757,51
72.733
0,73
29,24
Guará
2.683,23
133.171
0,77
30,41
Cruzeiro
2.725,23
29.535
0,65
32,75
Média-Alta
SIA
1.763,13
1.990
0,11
23,73
Sobradinho II
1.732,52
100.683
1,99
18,66
Taguatinga
1.998,14
207.045
1,48
22,1
Sobradinho
1.775,79
62.763
1,83
18,3
Núcleo
Bandeirante
1.842,38
23.562
0,73
20,610.000,
38 O agrupamento por renda significa: Alta Renda – renda domiciliar acima de R$

Descentralizaçãointramunicipal
intramunicipalnas
nascapitais
capitaisbrasileiras
brasileiras
descentralização

Renda
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Média-Alta Renda – renda domiciliar entre R$ 10.000 e R$ 5.000, Média-Baixa Renda –
renda domiciliar entre R$ 5.000 e R$ 2.500 e Baixa Renda – renda domiciliar abaixo de
R$agrupamento
2.500. A escolaridade
está
mensurada
valores
relativos
considerada
por
O
por renda
significa:
Altaem
Renda
– renda
domiciliar
acimaa população
de R$ 10.000,
RA.
A
categoria
nível
superior
inclui
Graduação,
Especialização,
Mestrado
e
Doutorado.
Média-Alta Renda – renda domiciliar entre R$ 10.000 e R$ 5.000, Média-Baixa Renda –
renda domiciliar entre R$ 5.000 e R$ 2.500 e Baixa Renda – renda domiciliar abaixo de
R$ 2.500. A escolaridade está mensurada em valores relativos considerada a população por
RA. A categoria nível superior inclui Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado.
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Escolaridade
Analfabetismo (%) Nível superior (%)
Riacho Fundo
1.624,19
40.098
1,04
16,01
Gama
1.396,93
134.111
2,27
12,66
Candangolândia
1.460,98
15.641
1,6
15,9
Samambaia
914,61
258.457
2,74
6,68
Brazlândia
983,66
51.816
3,7
7,28
Planaltina
933,8
190.495
2,53
6,41
Santa Maria
887,63
125.559
3,5
5,39
Média-Baixa
Riacho Fundo II
930,37
51.709
1,92
6,45
São Sebastião
966,96
99.525
2,51
7,74
Ceilândia
914,75
479.713
3,58
6,01
Recanto das Emas
803,92
146.906
2,26
5,52
Paranoá
756,88
44.975
4,03
4,87
Itapoã
702,38
67.238
2,25
4,71
Fercal
625,64
8.288
2,52
2,03
Varjão
627,81
8.453
1,25
2,55
Baixa
SCIA – Estrutural
521,80
38.429
2,55
1,53
Distrito Federal
1.652,97
2.906.574
2,08
18,74
Fonte: Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PAD DF 2015.
Região
Administrativa

Renda
per capita

população

A produção da segregação urbana estava presente na definição de economia política de Lefèbvre, assim como o caráter contraditório do espaço público que não permite o encontro entre indivíduos, mascarando o conflito na
tentativa de evitá-lo (Lefèbvre, 2008). Ou seja, entendendo o direito à cidade
como algo que transcende o direito à moradia, pois abarca o saneamento ambiental, a infraestrutura urbana, o transporte e os serviços públicos, o trabalho
e até o lazer (inciso I do art. 2º do Estatuto da Cidade), os dados apresentados
apontam que, na prática, o DF apresenta problemas sérios na concretização
desse direito à população.

3.3.2 Distribuição
Distribuiçãode
derecursos
recursosnas
nasregiões
regiõesadministrativas
administrativas
O repasse de verbas para as regiões administrativas está condicionado aos anseios do governador, o que implica em divisão de poder nas RAs. Em um
primeiro momento, é importante compreender o panorama geral das despesas
no DF e que áreas são prioritárias na alocação de recursos, conforme mostrado
nos Gráficos 1 e 2. As administrações regionais têm autonomia orçamentária para desempenhar suas atividades finalísticas (elas aprovam obras, fiscali-
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zam construções etc.). São dotadas de recursos para seus gastos fixos (custeio,
despesa com pessoal, material permanente, entre outras rubricas), o que já
consome grande parte dos valores. Nisso não dependem de “autorizações” da
área central do governo. Eventualmente, as RAs recebem recursos de emendas
parlamentares destinadas a projetos específicos. Mas não controlam gastos,
por exemplo, da secretaria de educação ou da secretaria de saúde direcionados
a seus respectivos territórios.
Gráfico 1. Despesa total do gDF
GDF por ano (2009-2018)
gráfico

Fonte: http://www.sigabrasilia.df.gov.br/
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intramunicipalnas
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gráfico 2. Despesas por área temática em 2018
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Fonte: http://www.sigabrasilia.df.gov.br/

descentralização ok.indd 80

17/06/19 22:39

Em 2018, os gastos administrativos já passam de R$ 20.477.978.661 e
representam um aumento de mais de 50% em nove anos. A educação e a
saúde são políticas prioritárias e constituem 38% das despesas. Despesas fixas
como a previdência e a manutenção da administração representam 27%. A
preocupação com a questão urbana (urbanismo e transporte) envolve 14% do
montante total.
Além da caracterização do perfil populacional, mapear as administrações
regionais com enfoque na repartição de recursos financeiros auxilia na compreensão do fenômeno da segregação socioespacial no DF e da própria estruturação urbana. Cada região administrativa tem suas peculiaridades: perfil
dos residentes, atividade econômica predominante, recursos e infraestrutura
própria. Essas especificidades criam diferenciação entre as RA não apenas pelo
padrão de renda, como pela oferta de verbas disponíveis. A Tabela 3 detalha a
despesa realizada por região administrativa.

Região Administrativa

R$/Habitante

Despesa Total

Renda per capita

Sobradinho II

27,37

2.755.774,91

1.732,52

Samambaia

31,53

8.149.297,83

914,61

Ceilândia

34,94

16.761.534,68

914,75

Recanto das Emas

41,14

6.044.443,34

803,92

Planaltina

44,93

8.559.471,95

933,8

Plano Piloto

53,60

11.259.752,07

5.559,75

Guará

59,34

7.902.804,14

2.683,23

Itapoã

59,66

4.011.374,87

702,38

Taguatinga

61,67

12.767.549,04

1.998,14

Águas Claras

62,51

8.661.625,22

3.339,91

Distrito Federal

63,73

185.243.462,60

1.652,97

Sudoeste/Octogonal

65,31

3.460.935,25

6.589,90

Riacho Fundo II

65,85

3.404.808,14

930,37

Santa Maria

69,60

8.738.658,13

887,63

Vicente Pires

72,17

5.249.494,61

2.757,51
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São Sebastião

76,71

7.634.163,17

966,96

Paranoá

84,73

3.810.922,22

756,88

Fercal

87,53

725.438,30

625,64

Gama

89,85

12.050.029,05

1.396,93

SCIA – Estrutural

96,42

3.705.256,55

521,8

Distrito
DistritoFederal,
feDerAl,centralidade
CentrAliDADeurbana
urBAnAe edescentralização
DesCentrAlizAçãoadministrativa
ADministrAtivA

Tabela 3. Despesas por região administrativa em 2018
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Região Administrativa

R$/Habitante

Despesa Total

Renda per capita

Sobradinho

111,13

6.975.134,66

1.775,79

Park Way

112,32

2.224.369,52

5.207,54

Jardim Botânico

112,85

3.033.561,59

3.930,39

Lago Sul

116,51

3.376.700,50

8.117,53

Riacho Fundo

116,57

4.674.338,25

1.624,19

Lago Norte

119,85

4.361.961,75

4.736,75

Cruzeiro

123,70

3.653.591,00

2.725,23

Candangolândia

139,13

2.176.182,22

1.460,98

Núcleo Bandeirante

190,97

4.499.562,17

1.842,38

Brazlândia

199,87

10.356.297,38

983,66

Varjão

248,42

2.099.852,93

627,81

SIA

1084,71

2.158.577,16

1.763,13

descentralização
Descentralizaçãointramunicipal
intramunicipalnas
nascapitais
capitaisbrasileiras
brasileiras

Fonte: http://www.sigabrasilia.df.gov.br/
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Em relação aos recursos destinados a cada RA, Park Way, Lago Sul e Lago
são as regiões com renda per capita alta que mais se beneficiam com a alocação
orçamentária. Já Ceilândia, Recanto das Emas e Itapoã foram os mais prejudicados na distribuição. Ademais, as 5 RA com maior dotação concentram quase
35% dos recursos totais disponíveis. A questão da segregação também está se
evidencia quando se considera o critério orçamentário. A problemática é que a
segmentação não promove bases socialmente equitativas, pois destitui os direitos da população, sobretudo de usufruir da cidade, justificando a necessidade
de mecanismos de democracia e participação, voltados a assegurar justiça e
compensação dos prejudicados (Young, 2000).
Visto que os dados apresentaram forte correlação entre renda e educação,
uma forma de se combaterem as disparidades no DF é por meio dos investimentos em educação, a fim de permitir que a população historicamente excluída tenha acesso a ensino de qualidade para que no futuro possa concorrer a
postos de trabalhos mais bem remunerados. Outro instrumento que possibilita a democratização dos espaços é o orçamento participativo, cuja experiência
no DF será exposta a seguir.

3.4 orçamento
participatiVo no DF
Orçamento participativo
No conceito de orçamento participativo (OP), está englobado um conjunto
de arranjos de participação popular para a discussão do orçamento público e
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[...] o OP contava com um Conselho do Orçamento Participativo responsável
pela aprovação do plano de investimentos do Orçamento Participativo e por
aprovar os investimentos essenciais e estratégicos apresentados pelo governo.
Havia também uma subcomissão de acompanhamento de licitações e obras e
outra subcomissão de acompanhamento na câmara legislativa, além do fórum de
delegados responsável pela elaboração do plano de investimentos por cada uma
das [então] dezenove regiões administrativas, pela eleição de conselheiros para o
Conselho do Orçamento Participativo e por promover reuniões com os órgãos
públicos para discussões sobre a qualidade da prestação de serviços. (Oliveira,
2015, p. 101, grifado pelas autoras).

Deve-se comentar que, não obstante essa estrutura, apenas cerca de 4%
dos recursos orçamentários eram objeto de discussões com a comunidade
(Teixeira, 1999), essencialmente porque sobra pouco do orçamento do DF
para investimentos. Além disso, na fase de execução se reduz esse montante,
priorizando projetos do governo (Teixeira, 2005), limitação que não é exclusiva do DF nas experiências de OP.
Como ponto positivo, Oliveira (2015, p. 103) mostra que, nas três rodadas
de OP no governo Cristovam Buarque (1995/1996; 1996/1997; e 1997/1998),
constatou-se crescimento da participação popular (14.647 participantes na
primeira, 37.701 na segunda e 32.916 na terceira). É interessante registrar que
as regiões administrativas com população de mais baixa renda, como Samam-
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das políticas públicas nele inclusas. O período que vai de logo após a Constituição de 1988 até o meio da década de 1990 é apontado como a fase mais
importante para impulsão do OP no país, envolvendo municípios governados
não apenas pelo PT, mas também por outros partidos políticos (Costa, 2010).
O Distrito Federal iniciou os primeiros esforços de OP no governo Cristovam
Buarque (1995-1998), seguindo a linha de administrações petistas que difundiam a adoção da ferramenta.
Na estrutura de governo, existia uma coordenação política do OP, composta pelos membros titulares das secretarias de governo e coordenada pela
vice-governadora Arlete Sampaio (PT). Havia também subcoordenações de
relações com a comunidade e de apoio técnico, bem como uma equipe setorial
composta por no mínimo um técnico de cada secretaria, entidade e administração regional, que acompanhava a execução das etapas do OP (Oliveira,
2015, p. 101). Na esfera da sociedade civil:
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baia, Santa Maria e Ceilândia, quantitativamente tiveram destaque em termos
de participação popular. Depois dessa experiência inicial, o GDF permaneceu
treze anos sem aplicação do OP. A iniciativa vai ser retomada na segunda administração petista no DF, o governo de Agnelo Queiroz (2011-2014).
Dessa vez, o OP passou a ser coordenado por uma diretoria subordinada
à Coordenadoria das Cidades, vinculada à Casa Civil do Distrito Federal.
Cada região administrativa era representada por dois conselheiros no Conselho do Orçamento Participativo, responsável pela discussão do DF como um
todo. O Fórum de Delegados, eleitos nas plenárias de base, ficava responsável
pelo debate em cada RA. Também foram constituídas comissões para o acompanhamento do OP, que incluíam representantes das regiões administrativas:
Comissão de Acompanhamento Parlamentar; Comissão Geral de Liberação
de Recursos; e Comissão de Acompanhamento a Licitações e Obras (Oliveira,
2015, p. 108-109).
A participação no processo do OP no ano de 2011 foi de 11.864 pessoas;
no ano de 2012, de 16.117 (Oliveira, 2015, p. 110), ou seja, reduz-se para menos
da metade o envolvimento da população considerando a experiência pioneira
no governo Cristovam Buarque. De forma geral, pode-se afirmar que a divulgação do OP foi bastante reduzida na segunda experiência do DF. Essa falha
prejudica a participação nas reuniões iniciais e nas plenárias de base, gerando
redução de envolvimento cívico nas demais fases do processo.
Continuaram aplicáveis os comentários sobre o OP abranger uma parcela
pequena dos recursos, uma vez que o orçamento do DF prevê percentual pequeno para investimentos, bem como sobre as obras consideradas estratégicas
para o governo e algumas vezes, mas nem sempre, coincidentes com as escolhas populares, tenderem a ser priorizadas na fase de execução.
O governo Rodrigo Rollemberg (2015-2018) extinguiu o OP como um
processo de debate estruturado. Chegou no máximo ao ponto de fazer audiência pública para a apresentação do orçamento. Provavelmente, contribuiu para
isso a grave crise fiscal e de consequente controle de recursos que marcou sua
gestão, em boa parte herança da administração anterior.
Pelo relato acima, vê-se claramente que o DF não conseguiu, ainda, institucionalizar e assegurar efetividade aos mecanismos de participação popular
no debate do orçamento público. Essa lacuna parece contribuir para que as
regiões administrativas de menor renda tenham dificuldade de garantir o atendimento a suas demandas e, por conseguinte, para a manutenção da segregação social no território do DF.
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Este trabalho buscou explicar as especificidades do Distrito Federal, que reúne um híbrido das funções estaduais e municipais, no tema descentralização
político-administrativa. Por um lado, há centralização decisória e poder de
agenda coordenado pelo governador. Por outro, as características diferenciadas
das comunidades e a necessidade prática de governabilidade resultaram na
divisão em um número crescente de regiões administrativas. Ao mesmo tempo, a dinâmica sociopolítica do DF não pode ser compreendida isoladamente
de sua condição de polo de uma região metropolitana não institucionalizada
como tal, nem da tutela que é realizada pelo governo federal em determinados
assuntos, até mesmo pela condição de sede da Capital federal.
Os vetores de centralização e descentralização de poder criaram uma estrutura única, marcadamente urbana, e têm repercussões práticas importantes na ocupação e no perfil populacional do DF e Entorno, na distribuição
dos recursos orçamentários e nas políticas públicas em geral. Fica evidente
a vertente de centralização na vinculação ao governo federal por meio da
institucionalização da Ride do DF e Entorno e no ordenamento territorial
da área protegida pela APA do Planalto Central, a qual ainda carece de
regras que estipulem uma reconfiguração conforme as particularidades de
cada região administrativa do DF. Por outro lado, a maior autonomia para
o governo distrital nesse campo tende a implicar em intensificação de ocupação, com consequências bastante negativas para os mananciais e outros
importantes recursos ambientais.
No eixo descentralização, o foco deve estar nas regiões administrativas.
Cada região tem uma administração própria e, mesmo que coordenada e com
titular escolhido pelo governador, reflete a opção por descentralização administrativa, com limitações que não podem ser desconsideradas. Avalia-se que
a retenção de poder pelo governador na definição dos administradores dessas
unidades regionais constitui instrumento de acomodação dos interesses políticos, que na sua operacionalização também auxilia a governabilidade. Nesse
quadro, o grande número de RA institucionalizadas aponta para a divisão
interna do poder político no DF. A indicação dos administradores regionais
leva em conta a distribuição de poder no âmbito do próprio Executivo, a
configuração das lideranças políticas em cada região, a composição da Câmara
Distrital (assim como a disposição do seu eleitorado) e também da bancada do
DF no Congresso Nacional.

descentralização ok.indd 85

Distrito Federal, centralidade urbana e descentralização administrativa

Conclusões

85

17/06/19 22:39

descentralização intramunicipal nas capitais brasileiras

Além dessa dimensão política, há descentralização fiscal e administrativa
na provisão das políticas públicas, cuja seletividade na forma como é realizada reflete a segregação socioespacial da região, conforme apontam os dados
apresentados nesta pesquisa. Ademais, o GDF também oferece serviços importantes como saúde e educação para parte da população dos municípios do
Entorno, o que sobrecarrega a Capital, dificultando a gestão e a eficácia das
políticas públicas. Ficam evidentes as sérias deficiências existentes em termos
de consecução do direito à cidade para a população mais carente do DF e
Entorno.
Um dos instrumentos democráticos que buscam acomodar os conflitos
causados pelas disparidades sociais é o orçamento participativo. É um impulso
de descentralização com características de participação direta que busca aproximar o eleitorado do processo decisório. Entretanto, ainda existem grandes
dificuldades para institucionalizar e assegurar efetividade a esse mecanismo de
participação popular no DF. Cabe lembrar, por fim, que há lacunas no sentido
de participação popular nos processos decisórios também na escolha dos administradores das regiões administrativas. A previsão nesse sentido constante
na Lei Orgânica resta ainda sem aplicação.
Espera-se que os resultados deste trabalho possam ser expandidos. Os
esforços deverão caminhar no sentido de identificar as alterações nos titulares
das administrações regionais e respectivos vínculos partidários, a relação entre
os deputados distritais e os titulares das administrações regionais, bem como
entre os políticos do DF e as lideranças da região do Entorno, entre outros
assuntos que podem complementar a pesquisa aqui apresentada.
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Capítulo 4
Descentralização, participação e controle social:
A concepção e a prática das Secretarias Executivas
Regionais da cidade de Fortaleza
Roselane Gomes Bezerra

Introdução
A cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, possui cerca de dois milhões e meio de habitantes em um território de 314.930 km de área total. Em
1997, a administração executiva da Prefeitura Municipal de Fortaleza foi dividida em regionais. A cidade passou a ser dividida administrativamente em seis
Secretarias Executivas Regionais (SER), todas constituídas por um aglomerado de bairros, com exceção da Regional do Centro (SERCEFOR), criada no
ano de 2008. Estas regionais abrigam atualmente 120 bairros1 (ver Figura 1).
A grande dimensão territorial da cidade e o crescimento rápido e desordenado, e sem adequação aos planos urbanísticos2, tem se manifestado
como fatores que contribuíram para um desigual processo de urbanização e de
execução de políticas públicas. Como consequência desses fatores, Fortaleza
se apresenta hoje como um conjunto de territórios unidos espacialmente, mas
1

Segundo a cartografia do IBGE, SEFIN e SEUMA e também no Plano Fortaleza 2040,
existem 120 bairros, porém, segundo a Lei Municipal, são 122 bairros. Há ainda outras
fontes, como a Wikipedia, onde constam 119 bairros.

2

Como afirma Ermínia Maricato (2011), não é por falta de planos ou de planos de qualidade que as cidades brasileiras crescem desordenadamente. No caso da cidade de Fortaleza,
a primeira planta da cidade é de 1812, Planta de Silva Paulet; seguida da Planta de Adolfo
Herbster, de 1875, e os Planos de Remodelação e Extensão da cidade de Nestor Figueiredo,
em 1933, e de Saboya Ribeiro, em 1947. Também é importante lembrar do Plano Diretor
de Hélio Modesto (1963), o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Fortaleza (, 1972) – PLANDIRF, o Plano Diretor Físico de Fortaleza (1979), o Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano de Fortaleza (992) e o Plano Diretor Participativo de
2009. Mais recentemente, em 2017, foi apresentado um plano de planejamento de médio
e longo prazo denominado Plano Mestre Urbanístico e de Mobilidade Fortaleza 2040.
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com indicadores tão diversos que erguem fronteiras simbólicas, separando e
segregando a população. Como por exemplo, no tocante a renda média das
SERs, enquanto na Regional II ela é de R$1.850,10, na Regional V o valor é
de R$ 471,70. Outro indicador que ilustra essa desigualdade o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), pois em uma mesma SER há um bairro com
uma renda média no valor de R$1.756,11 e IDH de 0,69, enquanto em um
bairro vizinho a renda média é de R$ 398,13 e o IDH é 0,183.

descentralização intramunicipal nas capitais brasileiras

Figura 1. Localização do município de Fortaleza, com as Secretárias Regionais, no Estado de Ceará

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Fortaleza, https://www.fortaleza.ce.gov.br
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Passados mais de vinte anos da divisão da cidade em SERs e da idealização de um modelo de gestão pública baseado em pressupostos da descentralização, da participação e da intersetorialidade, a desigualdade na cidade
de Fortaleza continua sendo um desafio a ser superado. Esta realidade nos
leva a questionar o papel das SER no planejamento e execução de políticas
urbanas. Entre as questões que esse capítulo discute, algumas dizem respeito
à efetividade da transferência de poder na configuração da administração
urbana adotada a partir de 1997. Neste sentido, alguns aspectos importantes
para o debate sobre descentralização e participação são os seguintes: a) na
prática, como se deu a influência da descentralização territorial na prestação
de serviços públicos na cidade de Fortaleza; b) como podemos identificar
a associação entre descentralização territorial, participação e controle social e; c) como as SER influenciaram na formação de coalizão de apoio
governamental.
Para responder a estas questões no âmbito das gestões municipais da
cidade de Fortaleza, nos últimos vinte anos, apresentaremos primeiramente
uma análise de como a descentralização, a participação, a intersetorialidade
e o controle social foram inseridos institucionalmente na gestão municipal
a partir das SERs. Esta apresentação está pautada na definição destes conceitos. É importante ressaltar que este modelo de administração foi decorrente
do processo de Reforma do Estado brasileiro iniciado em âmbito federativo
após a Constituição de 1988. Nesse sentido, outras cidades brasileiras também
adotaram este modelo de descentralização e de participação. Como informa
Avritzer (2016, p 50), “a Constituinte gerou uma institucionalidade participativa”, fato que torna importante uma reflexão sobre as formas e a qualidade da
participação social”.
A partir de uma pesquisa documental e de entrevistas com gestores da
cidade de Fortaleza, o objetivo deste capítulo é analisar, de forma diacrônica, a idealização e a prática da descentralização administrativa e da participação. Abordaremos a concepção e os objetivos das SERs na primeira e segunda
gestão do prefeito Juraci Magalhães, do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB), de 1997 até 2004. Em seguida analisaremos as mudanças
ocorridas no papel das SERs nas duas gestões da prefeita Luizianne Lins, do
Partido dos Trabalhadores (PT), de 2005 até 2012. Nesse período, as Secretarias deixaram de ser “Executivas” e tornaram-se extensões e uma espécie de
ouvidoria das demais Secretarias, visando buscar soluções para as reivindicações dos bairros.
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Um fenômeno que também será abordado, na gestão da prefeita Luizianne Lins, foi a implantação do Orçamento Participativo (OP), no ano de 2005.
Por fim, se discute o papel das secretarias nas gestões do atual prefeito Roberto
Cláudio, que se iniciou em 2013, do Partido Democrático Trabalhista (PDT)4.
Vale salientar que, no ano de 2018, no âmbito da implementação do Plano
Fortaleza 2040, foi iniciada uma discussão para uma “nova territorialização da
cidade”. Portanto, teve início um processo de criação de Fóruns Territoriais
como instância de diálogo e planejamento territorial, com o objetivo de implementar uma nova divisão das secretarias regionais na cidade de Fortaleza.

descentralização intramunicipal nas capitais brasileiras

4.1 Histórico das SERs: aspectos conceituais e institucionais
A reforma administrativa realizada em 1997, na gestão do prefeito Juraci Magalhães, teve como objetivo “dar à população fortalezense uma vida de melhor
qualidade através da gestão integrada, não apenas das políticas sociais, mas do
conjunto das políticas públicas” (Junqueira 1998, p. 32). Nessa perspectiva,
Junqueira (1997) afirma que, a partir dos pressupostos da descentralização, da
intersetorialidade, da territorialização e dos grupos populacionais neles situados, a Prefeitura Municipal de Fortaleza buscou redefinir seu aparato governamental. Com efeito, foi inaugurado em Fortaleza uma nova gestão do espaço
urbano que buscava superar a distância entre o governo municipal e o cidadão.
No âmbito dessa reforma foi elaborada “A Cartilha da Reforma Administrativa: melhor para Fortaleza, melhor para você”, onde é possível encontrar
alguns aspectos institucionais desse processo. Segundo a cartilha, a divisão
territorial implementada em 1997 estabeleceu a criação de seis Secretarias Executivas Regionais e mais três Secretarias de caráter articulador para a gestão
da cidade na sua totalidade assim como para assessorar tecnicamente as SER:
a.

Secretaria de Ação Governamental (SAG): responsável pelo planejamento, orçamento municipal, articulação política junto aos governos estadual
e federal, promoção de encontros com órgão municipais e representações
civis e também pela comunicação da Prefeitura.

4

Roberto Cláudio iniciou a primeira legislatura filiado ao Partido Socialista Brasileiro
(PSB) e, posteriormente, entre 2013 e 2015, foi filado ao Partido Republicano da Ordem
Social (PROS). A partir de 2015 passou a ser filiado ao Partido Democrático Trabalhista
(PDT).
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b.

Além destas Secretarias foram criadas também Comissões Técnicas Intersetoriais com a tarefa de articular órgãos para planejar e decidir ações de interesses
da cidade. Permaneceram junto ao poder central o Instituto de Planejamento Municipal (IPLAM), o Instituto Doutor José Frota, (IJF)5, o Instituto de
Previdência do Município (IPM), o Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza
(IPEM), a Companhia de Transporte Coletivo (CTC), a Superintendência Municipal de Obras e Viação (SUMOV), a Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização (EMLURB), o Figorifico Industrial de Fortaleza (FRIFORT), FCF, a
Fundação de Desenvolvimento de Pessoal (FUNDESP), Fundação da Criança
e da Família Cidadã (FUNCI), Empresa de Trânsito e Transporte Urbano (ETTUSA) e PROFITEC, porém estes órgãos foram sendo alterados ao longo da
gestão. É importante ressaltar que um dos critérios estabelecidos para a divisão
territorial das SER foi a agregação de bairros com características territoriais, ambientais e sociais comuns (Prefeitura Municipal de Fortaleza, 1997).
Com as secretarias, a gestão deslocou-se para diversos territórios da cidade e o prefeito passou a ter, nos espaços delimitados pelas regionais, um representante responsável por responder às demandas dos cidadãos. O trabalho
nas secretarias passou a ser reorganizado na perspectiva intersetorial, buscando
viabilizar uma nova relação entre o cidadão e os agentes do poder municipal.
O objetivo das Secretarias Executivas Regionais era o de ser responsável pela
coordenação dos serviços especializados sediados em cada região, bem como
pelas equipes multiprofissionais encarregadas pela infraestrutura urbana (Junqueira, 1997).
Junqueira (1997) ressalta ainda que as Secretarias Executivas Regionais
não se limitavam apenas às ações sociais, mas também atuavam nas áreas de
infraestrutura e meio ambiente. Segundo esse autor, cujo estudo foi publicado
no ano da reforma descentralizadora do município, a mesma não abrangeu to-
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c.

Secretaria do Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente (SMDT):
com o papel de articulação e responsável pelos setores de Controle Urbano, Infraestrutura, Transporte, Obras Viárias Municipais e Limpeza
Urbana.
Secretaria do Desenvolvimento Social (SMDS): articulava e reunia os setores de Educação, Saúde, Abastecimento, Habitação, Ação Social, Emprego e Renda, Cultura, Esporte e Lazer.

5
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dos os órgãos da Prefeitura ao mesmo tempo. “Algumas Secretarias, como a da
Administração, Finanças e Procuradoria Jurídica, não foram transformadas, e
nem os órgãos da administração indireta”. Entretanto, segundo o autor, “esses
órgãos tiveram um prazo para reorganizar-se segundo os parâmetros definidos
pela reforma” (Op. Cit.,p. 43).
As informações obtidas junto a uma gestora que acompanhou a reforma
desde a implementação enfatizam que os dois princípios básicos que nortearam a Reforma Administrativa de Fortaleza foram intersetorialidade e descentralização. No seu ponto de vista, as mudanças demandaram uma reestruturação muito profunda da gestão municipal, a qual ela classifica como radical:

descentralização intramunicipal nas capitais brasileiras

As mudanças foram radicais, tendo em vista que, com a reforma administrativa
e a descentralização dos serviços públicos, a Prefeitura procurou ficar mais perto
do cidadão, passando a atuar nos bairros através das SER. Estas receberam a
atribuição de prestar atendimento nos seguintes eixos: educação, saúde, oportunidades de profissionalização, trabalho e renda, habitação, transporte, cultura,
limpeza, proteção ambiental, assistência social, lazer e esporte6.

Como podemos observar, a ideia da implementação das SERs era aproximar os cidadãos da administração municipal. Nesse sentido, a descentralização da gestão levaria a um “empoderamento” do cidadão comum que,
por meio da participação, contribuiria para a gestão do seu território. Por
essa via é que poderia haver uma integração e intersetorialidade das políticas
públicas. De forma conceitual, a intersetorialidade pode ser definida como
a “articulação de saberes e experiências no planejamento, realização e avaliação de ações para alcançar efeito sinérgico em situações complexas visando o
desenvolvimento social e superando a exclusão social” (Junqueira e Inojosa,
1997, p. 75).
Nessa perspectiva foi dado às SERs atribuições de uma Prefeitura, de
forma que as mesmas passaram a ser chamadas, pelos mentores da Reforma
Administrativa e cidadãos, de “Prefeiturinhas”. Quanto aos seus objetivos às
SERs eram responsáveis também por: planejar, coordenar, formular diretrizes
e indicar prioridades, identificar políticas de cada região, estabelecer novas
práticas e posturas administrativas para melhorar os serviço, executar e avaliar ações articuladas de controle urbano, meio ambiente, transporte, obras,

96
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limpeza urbana e implantar atividades que articulassem ações Intersetoriais de
promoção de emprego, renda e habitação, visando atender as necessidades da
população de sua área de abrangência, além de integrar atividades de abastecimento, educação, saúde, ação social, cultural, esporte e lazer.

Conforme o exposto, nos anos 1990, a cidade de Fortaleza buscou introduzir
uma gestão pautada pela participação, onde os cidadãos seriam ouvidos e também atuantes no tocante à prestação de serviços, na implementação de políticas sociais e de infraestrutura. No âmbito desse processo, as demandas emergiriam a partir das especificidades de cada território. A ideia de descentralização
está diretamente relacionada aos requisitos de uma gestão democrática. Conceitualmente, ou mesmo institucionalmente, a cidade estava diante do início
de um processo de compartilhamento democrático do poder, entre a gestão
e a população dos diversos territórios da cidade. Deste modo, na sua gênese,
cada uma das seis Regionais passou a gerir funções centrais. Assim, áreas como
educação e saúde deixaram de ter pastas temáticas e passaram a ser administradas por cada Regional. Por essa razão, as Secretarias Regionais passaram a ser
“Executivas” e geriam parte considerável do orçamento do município.
Dentro desse contexto, a ideia de controle social se apresentava como um
desafio na nova estrutura da gestão municipal, tendo em vista que o mesmo
seria uma consequência da descentralização territorial, que por sua vez se efetivaria no âmbito da participação social. Nesses termos, a reforma administrativa “impingiu” um desafio ao poder público que seria criar mecanismos
de participação efetiva da sociedade e do controle social na implementação,
avaliação e fiscalização das políticas públicas. Lembrando que no caso de Fortaleza a desigualdade social, econômica e espacial distanciava os territórios
periféricos das áreas mais centrais e prósperas da cidade. Ademais, historicamente o poder central sempre esteve distanciado das áreas periféricas.
Em termos conceituais, o controle social “pode ser identificado de duas
formas principais: a área dos controles externos e a área dos controles internos” (Bobbio, 1999, p. 284). A primeira forma caminha do Estado para a
sociedade e, neste caso, se incluem os mecanismos de repressão destinados à
manutenção da ordem e típicas de governos autoritários. A segunda forma,
que seria da sociedade civil para o Estado, se pauta pela participação da sociedade na elaboração e avaliação de políticas públicas para buscar resoluções às
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demandas sociais. Nesta perspectiva de Bobbio (1999), a área do “controle social interno” está associada à fiscalização administrativa, aplicação de recursos
e monitoramento e avaliação das políticas públicas.
Essa segunda forma de controle social, de acordo com Bobbio (1999),
pressupõe a existência de mecanismos de participação da sociedade na gestão
das políticas públicas. Como já foi exposto acima, no Brasil, segundo Avritzer
(2016, p. 52), a ascensão da participação social nos governos locais, “foi institucionalizada na constituição de 1988, com os artigos sobre soberania (artigo
1º), participação direta (artigo 14º) e os capítulos sobre as políticas sociais
participativas”. Portanto, os instrumentos para efetivar a participação social
já existiam e o caminho, de fato, seria por meio da descentralização territorial
e da intersetorialidade que estava em curso na sua implementação na gestão
municipal de Fortaleza. Nesse sentido, foi afirmado por um gestor que: “o
controle social é um componente da boa governança e que, no caso da governança territorial, ele pode ser exercido pela participação direta da comunidade
e sociedade”7 e nos diversos territórios da cidade.
Nos últimos vinte anos podemos afirmar que, em termos de territorialidade, não existiram muitas alterações nas SERs. A única mudança que ocorreu na divisão regional de Fortaleza, desde a Reforma Administrativa em
1997, foi a criação da Secretaria Regional do Centro (SERCEFOR). Porém,
com relação as atribuições, foram muitas as alterações nestes vinte anos,
tanto nas gestões de Luizianne Lins (PT) como também do atual prefeito
Roberto Cláudio (PDT). Houve novas reformas, inclusive com mudanças
de órgão temáticos e redução de atribuições das SERs. Todavia, percebe-se
que as principais alterações foram quanto às relações que envolvem o jogo
de poder na gestão da cidade.
Na administração de Juraci Magalhães, as Regionais operavam como
“Prefeiturinhas” em face de seu caráter executivo. Por exemplo, a extinção das
secretarias de Educação e de Saúde, que foram substituídas pela Secretaria de
Desenvolvimento Social, com função de dar assessoria técnica às Regionais
nestas áreas. Neste sentido, as Regionais tinham o poder de gerir hospitais
e escolas em seus respectivos territórios, e também assumiam as obras em
seus setores, mesmo as de porte considerável. Todavia, esse modelo de gestão,
que se caracterizou por uma transferência de poder para os territórios, gerou
muitos conflitos. Conforme fonte do jornal O Povo, “com enorme poder, as
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Regionais eram cobiçadas pelos políticos. Mais tarde, diante das críticas, a
Secretaria da Educação e a da Saúde foram recriadas. Mas as Regionais mantiveram a força” (O Povo, 6 de fevereiro de 2017).
Já na gestão da prefeita Luizianne Lins (2005-2012), a principal alteração,
e que reflete na questão do poder e de prestação de serviços, foi a extinção do
caráter executivo das Secretarias Regionais. Desde então, as SERs não têm
mais autonomia para executar o seu orçamento. Na atual gestão tem se consolidado as secretarias temáticas como executoras. Atualmente, as estruturas
executivas regionais se tornaram uma espécie de ouvidoria e acolhimento da
população, mas sem muitas funções, de forma que a população perdeu identidade e vínculo com as mesmas.
Segundo uma matéria do jornal O Povo, “entregues cada uma a um
partido aliado, as SER passaram a ser executoras das ações definidas nas
secretarias ‘temáticas’ – onde estava o cérebro da gestão. Gradualmente, Luizianne Lins tirou atribuições das Regionais e concentrou nas secretarias e
no próprio gabinete” (O Povo, 6 de fevereiro de 2017). Nesse contexto, as
Regionais passaram a ser dirigidas por pessoas do PT e de partidos aliados,
o PSB, PC do B, PV e PCB, alguns dirigentes das SERs eram candidatos a
vereadores que não foram eleitos.
Outro fenômeno importante quanto ao papel da SER, em relação ao
poder e a prestação se serviços, na gestão de Luizianne Lins, foi decorrente
da implantação do Orçamento Participativo (OP). Houve de fato processos
participativos de caráter deliberativo, e não só consultivos, após a implantação do OP em 2005, mas que acabaram por que refletir disputas de poder
(Barbosa, 2016).
Nesse contexto, a construção do Plano Plurianual de Fortaleza (PPA)
para o período 2006-2009 contou com uma ampla participação popular.
Foram organizadas Assembleias Territoriais que contemplavam as seis Secretarias Regionais em que a cidade estava dividida. “As assembleias consistiam em reuniões abertas ao público, em que a população era convidada
a discutir sobre as diretrizes orçamentárias das políticas públicas a serem
implantadas na cidade nos próximos quatro anos (Barbosa, 2016, p. 49). A
coordenação do OP pertencia a Secretaria de Planejamento da Prefeitura
de Fortaleza (SEPLA), mas a atuação dos integrantes das equipes regionais
estava diretamente ligada às assessorias de planejamento das SERs. Como
podemos ver na Figura 2, foram institucionalizadas as Áreas de Participação
dentro das SERs.
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Figura 2. Divisão do município de Fortaleza por Regionais e Áreas de participação no ano de 2006
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Nesse âmbito, as equipes do OP foram incorporadas às estruturas administrativas das seis Secretarias. Assim, a partir de 2005, iniciou-se em Fortaleza
um processo de institucionalização do OP e a divisão territorial da cidade em
Secretarias Regionais foi importante na definição das Áreas de Participação.
Na gestão do prefeito Roberto Cláudio houve críticas a politização na condução do OP
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O prefeito Roberto Cláudio foi aprofundando a tendência que Luizianne Lins havia iniciado no fim da sua gestão: as Regionais passaram a ser um
espaço de acolhimento de demandas e uma espécie de ouvidoria municipal.
“Em princípio, Roberto Cláudio nomeou técnicos, mas acabou abrindo espaço para políticos, sobretudo neste segundo mandato (O Povo, 6 de fevereiro de
2017). Segundo o depoimento de um gestor:
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Atualmente, as SER têm o caráter de acolhimento dos anseios da população de
cada área de abrangência, encaminhamento de demandas, acompanhamento
e fiscalização de obras e serviços de infraestrutura, execução de serviços de
ordenamento do comércio ambulante de vias públicas, bancas de revistas e
equipamentos como: mercados e centros de comercialização. Administra praças e largos8.

Esta matéria do jornal O Povo, publicada em 6 de fevereiro de 2017, cujo
título foi “Criadas há 20 anos, Regionais estão esvaziadas”, também se chamava atenção para a distância entre a idealização das regionais, iniciada na
gestão do prefeito Juraci Magalhães, e as transformações ocorridas nas gestões
seguintes:

Atualmente podemos afirmar que a ruptura de estruturas e práticas de
gestão não existiu. Não houve de fato uma mudança na cultura organizacional. Com base na pesquisa realizada foi possível perceber que, no momento, o
poder público municipal precisa de apoio político nos territórios. Segundo informações de gestores, o apoio vem em forma de cargos e das contratações de
pessoas terceirizadas, conforme esse depoimento: “atualmente, como as SERs
têm poucas atribuições e poucos recursos – mais de custeio -, as barganhas
sobressaem nos cargos”.

8

Entrevista com uma gestora no dia 21 de setembro de 2018.
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De lá para cá, o perfil de atuação mudou gradativamente. Nos anos de Luizianne
Lins (PT), funcionaram mais como extensões das demais secretarias. Assim, o
poder financeiro diminuiu. Em 2005, ano em que Luizianne tomou posse com
Orçamento elaborado ainda na gestão Juraci, elas eram responsáveis por 59,6%
das despesas da administração direta. Em 2008, ano seguinte à criação da sétima
Regional, no Centro, o percentual era menos da metade: 24,35%. Em 2013, Roberto Cláudio (PDT) herdou de Luizianne um orçamento para as Regionais de
14,36%. A tendência seguiu, com a parcela das Regionais caindo ano a ano com
Roberto Cláudio. Em 2017, têm previsão de 9,74% do Orçamento da administração direta — um sexto de 12 anos atrás. “A mudança que o Juraci fez acabou
se mostrando extremamente radical. Fomos em busca de algo mais equilibrado”,
diz Waldemir Catanho, braço direito de Luizianne na Prefeitura.
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Porém, se como diz a canção “é que há distância entre intenção e gesto” , a questão é se a participação do cidadão e a descentralização sugerida no
âmbito institucional e conceitual, e que levaria a uma gestão democrática e
participativa nos territórios a partir das SERs, se materializou em “gesto”, na
cidade de Fortaleza, ao longo dos últimos vinte anos.
9

4.3 Participação social e relações políticas a partir das SERs

descentralização intramunicipal nas capitais brasileiras

As SERs foram concebidas para estabelecer uma ampla mudança na gestão
municipal, bem como para proporcionar uma nova forma de o cidadão ver e
entender a cidade, sobretudo de forma participativa. Porém, após o início da
Reforma Administrativa, em 1997, os objetivos desenhados para as secretarias
no âmbito institucional foram mudando gradativamente. Segundo informações de gestores, na prática, as mudanças geraram alguns conflitos e problemas
de gestão. Neste sentido, extinções legais dos órgãos existentes acarretaram
questões de reestruturação, alterações e adequações de espaços físicos, e principalmente, redistribuição e relocação de servidores nos novos órgãos, que nem
sempre ocorreram de forma pacífica, como se pode verificar no depoimento
a seguir:

102

Como o processo da regionalização se deu de forma abrupta, uma das coisas
negativas que vivenciamos, por ocasião das mudanças, foi a perda de muitos
arquivos, dados e máquinas, equipamentos públicos. Isto devido a ausência do
cumprimento da legislação que assegura a responsabilidade sobre os bens públicos, já que o processo de descentralização distribuiu agentes em inúmeros locais,
mas sem o controle automático destas lotações10.

Outro agravante ressaltado foi o desequilíbrio, em termos quantitativos
e qualitativos, de profissionais, quando da distribuição e realocação de servidores do corpo técnico das SERs. Neste sentido, as Secretarias Executivas
Regionais localizadas em áreas mais periféricas foram preteridas por muitos
profissionais, pois nas suas escolhas prevaleceram, na maioria das vezes, critérios e prerrogativas pessoais como local de residência, do colégio dos filhos,
9

Trecho da canção “Fado tropical”, composta em 1973 por Chico Buarque para a peça
Calabar, o elogio da traição, escrita em colaboração com o cineasta moçambicano Ruy
Guerra.

10

Entrevista com uma gestora no dia 21 de setembro de 2018.
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além do apadrinhamento político. Tal fato acarretou problemas de gestão
ainda no início da implementação das SER. Estes problemas emergidos na
génese do processo de Reforma criaram marcas e produziram seus efeitos,
nem sempre de acordo com o planejado, pois estes conflitos comprometeram
a participação da sociedade. Consequentemente podemos afirmar que os dois
princípios básicos que nortearam a Reforma Administrativa de Fortaleza, a
intersetorialidade e a descentralização, não aconteceram conforme previsto
institucionalmente.
De acordo com a pesquisa empírica percebemos que a descentralização
que ocorreu na cidade de Fortaleza foi no âmbito espacial e físico e na prestação de serviços nos diversos territórios. As secretarias agregaram uma grande quantidade de setores administrativos com o poder de traçar diretrizes e
políticas públicas, mas, segundo depoimento de gestores, não conseguiram
a aplicação das mesmas de forma padronizada e harmonizada. Os poderes se
sobrepunham. Como podemos perceber nesse depoimento:

A descentralização não pode ser negada enquanto transferência de setores
da administração municipal para os diversos territórios estabelecidos com a
Reforma Administrativa. Com efeito, num primeiro momento, a descentralização do poder existiu. Porém, numa segunda etapa, ou mesmo de forma
concomitante, tornou-se necessário o desenvolvimento de instrumentos para
que o poder municipal, que passou a atuar, sobretudo organizado em bases
territoriais, chegasse até os cidadãos para que participassem das decisões, independente de relações políticas partidárias, visando adotar soluções mais rápidas e confiáveis. Entretanto, a análise contextual da Reforma Administrativa
de Fortaleza mostra que a participação não foi uma consequência natural do
processo de descentralização. Este fato nos leva a questionar se a apenas a descentralização é capaz de proporcionar a participação democrática ou seriam
11

Entrevista com uma gestora no dia 21 de setembro de 2018.
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Ficamos em Fortaleza com um prefeito, três super secretários e seis Prefeiturinhas – estas com poder, quase absoluto, pois eram detentoras de recurso para
execução em todas às áreas de atuação do poder público municipal. Da forma
que foram implementadas, as SERs, não atenderam a descentralização no aspecto de reduzir desigualdades e prestar um serviço de forma democrática. As
mesmas se transformaram em feudos políticos do poder legislativo11.
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outros instrumentos que possibilitariam esta melhor relação entre a gestão e
a população.
Marta Arretche (1996, p. 23) nos traz pistas para refletir sobre essas
questões ao interrogar-se sobre “os mitos da descentralização” e o “consenso
existente em torno das expectativas quanto às virtudes potenciais da descentralização como indutora de maior democratização e eficiência das políticas
públicas”. A autora apresenta argumentos sobre como reduzir o clientelismo,
prática que também ocorreu na cidade de Fortaleza após as reformas. Neste
sentido, a atenção deve ser voltada para a natureza das instituições e não para
a escala de prestação de serviços, assim como a qualidade de execução das
instituições e a capacidade de controle social dos cidadãos sobre as ações do
governo, conforme (Op. Cit, p. 23):

descentralização intramunicipal nas capitais brasileiras

Com relação à possibilidade de que a descentralização viabilize formas de controle sobre a ação dos governos, dada a proximidade entre eleitos e eleitores e
que, portanto, esta implique a redução do emprego de recursos públicos para
fins clientelistas, parece-me que essa expectativa deve ser examinada antes sob o
ângulo da natureza das instituições encarregadas da prestação dos serviços do que
sob o ângulo da escala de prestação de serviços. Nesse sentido, não há uma relação necessária entre descentralização e redução do clientelismo: este pode ocorrer
em qualquer escala de operações. Na verdade, a redução do clientelismo supõe a
construção de instituições que garantam a capacidade de enforcement do governo
e a capacidade de controle dos cidadãos sobre as ações deste último.

Faz-se importante ressaltar que o conceito de clientelismo pode ser definido como um sistema de troca de favores. “De modo geral, indica um tipo
de relação entre atores políticos que envolve concessão de benefícios públicos,
na forma de empregos, vantagens fiscais, isenções, em troca de apoio político,
sobretudo na forma de voto” (Carvalho, 1998, p. 134). No caso de Fortaleza, o
conceito de clientelismo se enquadra no âmbito da concessão de benefícios que
passou a ser uma prática na gestão das SERs. Esta prática comprometeu a efetividade da intersetorialidade e da participação. Como podemos identificar no
depoimento de uma gestora, as secretarias tornaram-se uma espécie de “feudo”
e as demandas da população eram atendidas em troca de apoio político:
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Gestores que participaram do processo da reforma justificam que o não
funcionamento da intersetorialidade, descentralização e participação derivou
do próprio formato de gestão adotado pelo prefeito Juraci Magalhães. O desenho proposto chegou a ser classificado como “altamente danoso”, tendo em
vista que a cidade se transformou virtualmente em seis municípios distintos,
com gestões desalinhadas frente as diretrizes do governo municipal. Neste modelo de gestão as SERs tinham atribuições para executarem todos os serviços,
criavam suas diretrizes e uma líder comunitária ou qualquer outro cidadão
encontrava muitas dificuldades de entender as formas corretas de atingirem
seus objetivos, já que os procedimentos variavam nas diferentes Secretarias
Executivas Regionais.
Fica claro que a Reforma Administrativa de Fortaleza deu início a um
novo modelo de organização e consequentemente a gestão seria transformada. Contudo, como afirma Junqueira (1998, p. 17) a implantação deste novo
modelo significava mudar também “a cultura organizacional, as práticas e a
maneira de ver a organização. Esse é um processo de ruptura de estruturas e
práticas baseado em uma lógica que não possui similar no Brasil”.
Passados vinte anos da implantação dessa experiência de gestão o que
se identifica é que a mudança na cultura organizacional não foi alcançada. É
importante ressaltar que o novo modelo envolvia a perda de poder e de espaço
político nos territórios. Como é sabido, anteriormente a essa reforma, existiam lideranças com poder em determinados territórios, inclusive atuando no
legislativo, como é o caso de parlamentares, conhecidos como “vereadores de
bairro” que atendiam demandas da sociedade em troca de votos.
Pela proposta, a Reforma Administrativa levaria a um enfraquecimento deste poder, oficializando e institucionalizando canais de participação da
sociedade. Este pode ser identificado como um dos motivos de conflitos na
efetividade da descentralização e da participação. Grin (2017, p. 60), salienta também que “una mayor descentralización requiere de un mayor control,
12

Entrevista com uma gestora no dia 21 de setembro de 2018.
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As comunidades recebiam os serviços de forma proporcional às suas mobilizações e apoios políticos. E a característica de cada SER se baseava no perfil dos
seus secretários e políticos, que agiam como uma Prefeiturinha isolada e independente. Muitos problemas administrativos tomaram conta da gestão de Juraci
Magalhães12.
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evaluación de resultados y modernización administrativa.” A descentralização,
portanto, está associada a necessidade de avaliação das políticas públicas, por
meio de metodologias que utilizem técnicas de aproximação e participação da
população e que sejam capzes de transformar os tradicionais modelos administrativos. Vale frisar que essa prática não é usual nas gestões públicas.
A configuração da Câmara de Vereadores de Fortaleza, nas diferentes legislaturas, desde a implantação das SERs, é um fator importante para o entendimento das relações de poder dos territórios com a gestão municipal. O
levantamento dos partidos dos vereadores nas gestões dos prefeitos Juraci Magalhães (PMDB), Luizianne Lins (PT) e Roberto Cláudio (ex-PSB, ex-PROS
e atualmente no PDT) é útil, conforme evidenciado no quadro 1 (em negrito
os partidos da coalizão governista em cada mandato desde 1997). É possível
verificar a existência de uma grande quantidade de partidos políticos e que
amplas coligações sempre garantiram uma maioria de aliados do gestor municipal na Câmara Municipal. Assim, uma grande parcela dos vereadores eleitos
esteve, ao longo das diferentes legislaturas, coligada ao governo municipal, seja
qual fosse o partido a frente da Prefeitura da cidade. Ressalte-se ainda que,
dentro do modelo político partidário vigente, as coligações foram fundamentais para proporcionar a vitória destes vereadores nas sucessivas eleições.
As coligações na primeira gestão do prefeito Juraci Magalhães (19972000) envolveram apenas dois partidos – PMDB e PL. Porém, a prática de
coligações muito amplas já se inicia na sua segunda gestão (2001-2004) e
contou com oito partidos: PMDB, PAN, PL, PST, PMN, PRTB, PSDC e
PSL. Seguindo essa prática, a primeira gestão de Luizianne Lins (2005-2008)
contou com dez partidos aliados: PT, PSB, PCdoB, PMDB, PHS, PSL, PV,
PMN, PTN, PRB e a segunda (2009-2012) com 11 partidos, PT, PSB, PC
do B, PMDB, PV, PHS, PMN, PTN, PRB, PSDC, PSL e PT do B. Nessa
mesma lógica de coligação, na primeira gestão do prefeito Roberto Cláudio
(2013-2016) foram 13 partidos aliados: PSB, PMDB, PRB, PP, PTB, PSL,
PSDC, PHS, PMN, PTC, PRP, PSD, PTdoB. No segundo govereno (20172020), a coligação contou com 18 partidos, PDT, PP, DEM, PEN, PSC,
PSDC, PRTB, PTC, PPS, PTN, PPL, PSL, PV, PTB, PSD, PROS, PMB e
PCdoB. Como podemos observar no Quadro 1, o aumento das coligações
proporciona a eleição de vereadores dos partidos que participavam da base
de apoio do governo municipal, o que não deixou de fortalecer uma centralização do poder do Prefeito e um aumento do poder político do governo
nos diversos territórios da cidade.
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Diante dessa realidade, a questão é como poderia existir uma descentralização efetiva e participação, por meio de instâncias institucionais, de modo
que as SERs fossem independentes de relações de poder político partidário? O
caminho seria uma mudança nas formas de fazer política participativa, como
informa Valeriano Costa (2015, p.153): “há uma reivindicação não apenas de
mais políticas, mas também de novas formas de fazer política, e aí a coisa fica
muito mais complicada, porque evidentemente o Estado não está preparado
para isto”.
Partidos e número de vereadores nas diferentes legislaturas13 14
Quadro 1. partidos

PSDB
PTB
PMDB
PCdoB
PL
13

14

Legislatura
(1997-2000)
Juraci
magalhães
(pmDB)
4
2
13
1
3

Legislatura
(2001-2004)
Juraci
magalhães
(pmDB)
3
2
9
1
2

Legislatura
(2005-2008)
Luiziane Lins
(pT)

Legislatura
(2009-2012)
Luiziane Lins
(pT)

2
---7
1
3

1
1
4
1
----

Legislatura
Legislatura
(2013-2016)
(2017-2020)
Roberto
Roberto
Claudio (psB/
Claudio (pDT)
pRos/ pDT)
1
1
------4
1
1
1
-------

Sigla dos partidos: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Partido
Partido do
do Movimento
Movimento Democrático
Democrático Brasileiro (PMDB), Partido
Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Liberal (PL), Partido da Mobilização Nacional
(PMN), Partido da Frente Liberal (PFL), Partido Social Cristão (PSC), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Progressista Brasileiro
(PPB), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Popular Socialista (PPS), Partido Social Democrático (PSD), Partido da Solidariedade Nacional (PSN), Partido Progressista
(PP), Partido dos Aposentados da Nação (PAN), Partido Humanista da Solidariedade
(PHS), Partido Social Liberal (PSL), Partido Trabalhista Nacional (PTN), Partido Verde (PV), Partido Republicano Progressista (PRP), Partido Trabalhista Nacional (PTN),
Partido Republicano Brasileiro (PRB), Democratas (DEM), Partido da República (PR),
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Partido Trabalhista Cristão (PTC),
Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB), Partido Republicano da Ordem Social (PROS),
Partido Social Democrata Cristão (PSDC), Solidariedade (SDD), Partido Ecológico Nacional (PEN) e Partido Pátria Livre (PPL).
Legislatura (1997-2000) / Coligação: PMDB e PL/Legislatura (2001-2004) / Coligação:
PMDB, PAN, PL, PST*, PMN, PRTB, PSDC, PSL/Legislatura (2005-2008) / Coligação: PT, PSB, PCdoB, PMDB, PHS, PSL, PV, PMN, PTN, PRB/Legislatura (20092012) / Coligação: PT, PSB, PC do B, PMDB, PV, PHS, PMN, PTN, PRB, PSDC, PSL
e PT do B/Legislatura (2013-2016) / Coligação: PSB, PMDB, PRB, PP, PTB, PSL, PSDC,
PHS, PMN, PTC, PRP, PSD, PTdoB/Legislatura (2017-2020) / Coligação: PDT, PP,
DEM, PEN, PSC, PSDC, PRTB, PTC, PPS, PTN, PPL, PSL, PV, PTB, PSD, PROS,
PMB* e PCdoB.
PCdoB.*Partidos
*Partidoscoligados
coligadosque
quenão
nãoelegeram
elegeramvereadores
vereadores.
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Legislatura
Legislatura
Legislatura
Legislatura
Legislatura
Legislatura
(2013-2016)
(1997-2000) (2001-2004)
(2017-2020)
(2005-2008) (2009-2012)
Roberto
Juraci
Juraci
Roberto
Luiziane Lins Luiziane Lins
Claudio (psB/
magalhães
magalhães
Claudio (pDT)
(pT)
(pT)
pRos/ pDT)
(pmDB)
(pmDB)
PMN
1
2
2
1
1
---PFL
1
2
2
---------PSC
3
1
------4
---PDT
2
2
2
2
2
11
PT
3
4
3
4
4
2
PPB
2
---------------PSB
1
1
1
2
2
---PSD
3
1
------1
2
PPS
1
4
2
1
---2
PSN
1
--------------PP
---2
2
1
1
---PAN
---1
2
---------PHS
---3
4
2
1
---PSL
---1
3
3
2
1
PTN
------1
3
2
1
PV
------2
3
2
---PRP
------1
2
---2
PSOL
---------1
2
---PRB
---------1
1
1
DEM
---------2
1
---PR
---------1
3
4
PRTB
---------1
---4
PTC
---------2
3
2
PTdo B
---------2
2
---PROS
------------1
---PSDC
------------2
1
SDD
---------------2
PEN
---------------2
PPL
---------------3
Total*
41
41
41
41
43
43
Total**
16
15
24
25
20
30
* Total de número de vereadores em cada legislatura. **Total de vereados que pertencem aos
partidos da coligação do prefeito eleito

descentralização
Descentralizaçãointramunicipal
intramunicipalnas
nascapitais
capitaisbrasileiras
brasileiras

partidos
dos
vereadores
eleitos*
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Em Fortaleza, essa mudança cultural inexistiu tanto no Estado como na
sociedade civil. Alguns instrumentos de participação foram criados, como foi
o Orçamento Participativo (OP), mas a participação decorrente de troca de
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Esta questão da participação popular e democrática surgiu na gestão Luizianne
Lins com o OP – Orçamento Participativo de Fortaleza, em 2005, como mecanismo que possibilitaria à população participar do processo de decisão sobre
como e onde seriam gastos os recursos públicos municipais. A ideia era que o
OP se transformasse em um espaço de promover a educação para a cidadania,
onde a população exercitaria suas formas de organização na sociedade, consolidando seu protagonismo nos rumos a serem tomados pela administração
municipal, além de se capacitarem para o controle público das ações da Prefeitura. Criaram o Conselho do OP e dividiram as discussões em assembleias
por temas e segmentos. Houve avanços na participação e conscientização da
população, mas ficou aquém no cumprimento das deliberações populares com
relação aos recursos aplicados15.

Por fim, identificamos que o caminho para se alcançar os objetos da
descentralização e da intersetorialidade proposto pelas SERs, na sua gênese,
baseado na participação, seria uma reformulação do modelo que fora implementado. Como podemos perceber nas palavras de uma gestora, a reformulação do modelo deveria passar pela seleção de gestores, mais comprometidos e
identificados com os territórios:

15
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favores e satisfação de benesses individuais seguiu ocorrendo. Neste sentido,
concordamos com Costa (2015, p. 153), quando afirma que todo o processo
de construção de estruturas de participação, criado a partir dos anos 1990, “é
extremamente conflitivo com a natureza centralizada e hierarquizada do Estado”, mesmo nas tentativas de descentralização como foi aquela implantada
na capital cearense. Esses processos podem ser classificadas como efêmeras,
pois como veremos a seguir, passados 20 anos da implementação das SERs, a
participação não foi alcançada conforme previsto.
No âmbito da busca de uma consolidação da participação identifica-se
que o Orçamento Participativo de Fortaleza, iniciado em 2005 na gestão da
prefeita Luizianne Lins, pode ser identificado como um mecanismo que buscou efetividar uma gestão com base na participação da sociedade. Porém, houve, ainda assim, muitas limitações quanto à efetiva participação da sociedade,
como informa um gestor:
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Para iniciar, ter como gestor maior pessoas que conheçam as áreas de atuação
das SER. Que gostem de lidar com o povo e tenham disponibilidade e interesse
em conhecer as demandas, problemáticas e potencialidades locais, bem como ter
equipe de agentes com espírito público. Uma SER precisa ser um órgão articulador e concentrador de informações sobre todos os projetos, programas, intervenções e dados estatísticos; ter capacidade de chegar até os diversos segmentos
e buscar se apropriar de formas de interesse para participação real da gestão; ter
a condição de monitorar, cobrar e conseguir atender as demandas, em tempo
hábil, com recurso e ações próprias ou através das secretarias temáticas. Para
maior aproximação da população se faz necessário a criação de ferramentas como
fóruns ou conselhos, pois atualmente a maioria das SER tem gestão em grandes
áreas territoriais e populacional16.

A implementação das SERs trouxe novos desafios para a gestão municipal, mas como foi possível constatar nessa pesquisa, as transformações nem
sempre vieram acompanhadas da efetiva participação. O exercício da participação depende também de transformações culturais, para além da sua própria
institucionalização, e mesmo de princípios éticos que possibilitem pactos de
confiança entre cidadãos e gestores. Na atual gestão um novo processo se avizinha com o objetivo de organizar uma outra territorialização da cidade, mais
descentralizada e seguindo as diretrizes do Plano Fortaleza 2040. Para este
novo momento, que ainda está em discussão, segue-se no rastro da participação e na perspectiva de uma gestão mais democrática.
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Considerações finais
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No âmbito do crescimento desigual das cidades brasileiras uma análise da
descentralização, participação e controle social na gestão municipal é útil
para entender o fenômeno urbano a partir das propostas institucionais e
das especificidades da execução de políticas urbanas nos territórios. No caso
de Fortaleza, o entendimento das consequências da descentralização está
explícito na própria configuração da cidade. Índices demográficos e socioeconômicos como, por exemplo, o valor de renda média por habitantes ou
o percentual do esgotamento sanitário por regionais, revelam a fragilidade
da descentralização para a execução de políticas públicas e a prestação de
16
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serviços públicos responsáveis por um desenvolvimento mais igualitário da
para a execução de políticas públicas e a prestação de serviços públicos responcidade (ver Tabela 1).
sáveis por um desenvolvimento mais igualitário da cidade (ver Tabela 1).
Conforme analisado ao longo do capítulo, existiu efetivamente uma disConforme analisado ao longo do capítulo, existiu efetivamente uma distância entre a intenção e a prática da descentralização, da participação e da
tância entre a intenção e a prática da descentralização, da participação e da
intersetorialidade. A concentração de renda na SER II, e o percentual de dointersetorialidade. A concentração de renda na SER II, e o percentual de domicílios atendidos pelos serviços de água e esgoto, mostram que o desenvolvimicílios atendidos pelos serviços de água e esgoto, mostram que o desenvolvimento em infraestrutura em saneamento básico ocorreu predominantemente
mento em infraestrutura em saneamento básico ocorreu predominantemente
em alguns territórios específicos da cidade. Os territórios abrangidos pelas
em alguns territórios específicos da cidade. Os territórios abrangidos pelas
Secretarias Regionais localizadas na periferia apresentam índices demográfiSecretarias Regionais localizadas na periferia apresentam índices demográficos, socioeconômicos e relativos ao esgotamento sanitário muito diversos dos
cos, socioeconômicos e relativos ao esgotamento sanitário muito diversos dos
territórios mais centrais da cidade. Essa disparidade nos indicadores demostra
territórios mais centrais da cidade. Essa disparidade nos indicadores demostra
a necessidade urgente de execução de políticas públicas que sejam de fato
a necessidade urgente de execução de políticas públicas que sejam de fato
descentralizadas e capazes de tornar efetiva a participação e o controle social.
descentralizadas e capazes de tornar efetiva a participação e o controle social.
Tabela 1. Características Demográficas e Socioeconômicas das SERs
Tabela 1. Características Demográficas e socioeconômicas das sER
Renda
média por
habitantes

Área
Abastecimento Esgotamento
(km2 )
de Água (%) sanitário (%)
Número de
população
Bairros
Regional I
15
363.912
R$ 587,70
25,38
84,63
86,47
Regional II
21
363.406
R$ 1.850,10
49,34
94,34
82,33
Regional III
16
360.551
R$ 658,00
27,78
92,06
72,46
Regional IV
20
281.645
R$ 845,20
34,27
94,11
59,61
Regional V
18
541.511
R$ 471,70
63,47
97,30
37,51
Regional VI
29
541.160
R$ 715,40
134,93
95,35
37,19
SER Centro
Regional
(c(Centro
1
28.538
R$ 1.062,93
5,45
85,97
94,86
Fontes: Plano Fortaleza 2040 / SEFIN, 2015 / IBGE, Censo 2010.
Fontes: Plano Fortaleza 2040 / SEFIN, 2015 / IBGE, Censo 2010.
Regionais

O Plano Fortaleza 2040 prevê uma nova territorialização da cidade como
O Plano Fortaleza 2040 prevê uma nova territorialização da cidade como
uma forma de reverter esta realidade. O Plano é proposto como meio de
uma forma de reverter esta realidade. O Plano é proposto como meio de
“transformar Fortaleza em uma das melhores cidades do Brasil para viver e
“transformar Fortaleza em uma das melhores cidades do Brasil para viver e
empreender, ofertando boa qualidade de vida, economia competitiva, meio
empreender, ofertando boa qualidade de vida, economia competitiva, meio
ambiente recuperado, arborização, equidade de acesso aos serviços públicos,
ambiente recuperado, arborização, equidade de acesso aos serviços públicos,
saúde e educação de qualidade, dentre outros aspectos”. O Plano é apresensaúde e educação de qualidade, dentre outros aspectos”. O Plano é apresentado também como um meio de “compreender políticas públicas de forma
tado também como um meio de “compreender políticas públicas de forma
participativa, distribuídas em sete eixos de desenvolvimento: equidade territoparticipativa, distribuídas em sete eixos de desenvolvimento: equidade territorial, social e econômica; cidade conectada, acessível e justa; vida comunitária,
rial, social e econômica; cidade conectada, acessível e justa; vida comunitária,
acolhimento e bem-estar; desenvolvimento da cultura e do conhecimento;
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acolhimento e bem-estar; desenvolvimento da cultura e do conhecimento;
qualidade do meio ambiente e dos recursos naturais; dinamização econômica
e inclusão produtiva e governança municipal”.
O discurso oficial revela a necessidade de planejamento urbano descentralizado; ou seja, o “plano discurso” (Arantes, 2002) reconhece a não “equidade territorial” de Fortaleza. Não podemos deixar de salientar que a cidade
vivencia no seu cotidiano problemas de diversas ordens, sendo a grande maioria concentrados nas zonas periféricas da cidade. Pode-se afirmar que pouco se
alcançou, nos últimos vinte anos, com a experiência da descentralização proposta institucionalmente por meio da implantação das SERs. Esses problemas
cotidianos que vivenciamos em Fortaleza é uma revanche da cidade, como os
altos índices de homicídios, especialmente entre jovens habitantes das periferias, que demonstram a vulnerabilidade social e econômica da grande maioria
dos bairros da capital cearense.
Por fim, compreende-se que a fragilidade na execução dos objetivos das
SERs propostos institucionalmente, a partir de 1997, acarretou na pouca influência da descentralização territorial e na prestação de serviços públicos. Percebe-se também a necessidade de mais canais de participação entre a sociedade
e os gestores, para que de fato exista um controle social. É possível que uma
nova territorialização possa facilitar a descentralização, mas não será suficiente
sem a participação efetiva da sociedade por meio de conselhos efetivamente
representativos nos diversos territórios.
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Capítulo 5
Apenas uma miragem:
a inconclusa implementação das
Administrações Regionais em Goiânia
Camila Romero Lameirão,
Débora Ferreira da Cunha e
Renato Meneses Tôrres

Introdução
Em 2008, o governo de Goiânia parecia que, finalmente, efetivaria o projeto de
descentralização da gestão municipal por meio da criação das Administrações
Regionais (ARs), previstas na Lei Orgânica do município desde 1990, acompanhando, assim, movimento similar ocorrido em diferentes capitais brasileiras
desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. O então prefeito Iris
Rezende, em 2008, criaria, formalmente, na capital do estado de Goiás as ARs
com o propósito de “promover uma distribuição dinâmica, racional e eficiente
dos serviços públicos” prestados pela Prefeitura em diferentes áreas da cidade.
Esta medida, embora oficialmente encerrasse um período de quase duas
décadas de postergações por parte dos diferentes prefeitos que governaram a
cidade desde a promulgação da Lei Orgânica, não resultou na implementação
dessa nova estrutura administrativa. Completada uma década da sua criação
por lei, as ARs seguem como uma miragem na gestão do município: à medida
que alguma iniciativa governamental parece chegar perto de efetivar esse projeto, tal objetivo não se completa.
O caso de Goiânia inspira, então, o questionamento do porquê iniciativas governamentais de descentralização ficam pelo caminho, inconclusas. Em
relatório publicado pelo Banco Mundial, Shah e Thompson (2004) afirmam,
logo no título do trabalho, que a implementação da governança local descentralizada é “uma estrada traiçoeira com buracos, desvios e fechamentos”. O
título transmite o alerta de que os melhores planos e modelos de descentrali-
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zação são falíveis diante de condições adversas à sua implantação, apontando
uma crítica à abordagem normativa adotada por parte da literatura. Os autores, então, direcionam suas análises para estudos empíricos e abordagens sobre
o processo de descentralização que enfatizem, especialmente, as dificuldades
de implementação.
Baseando-se no processo de descentralização ocorrido em diversos países,
Shah e Thompson informam que há pelo menos seis modelos de implementação, sendo que alguns deles se contrapõem, notadamente, “big bang” vs sequencial; de cima para baixo vs de baixo para cima; uniforme vs assimétrico1.
Contudo, observam que a adoção de um modelo específico não é condição
suficiente para a sustentabilidade do processo de descentralização, pois diversas variáveis podem influenciar a implementação deste processo, tornando-o
sustentável ou provocando problemas e reversões. Entre essas variáveis estão
o tipo de motivação dos reformadores, o apoio do projeto junto à sociedade, a mobilização de interesse dos beneficiados, o alinhamento dos políticos
com a burocracia e o próprio ritmo da descentralização (Shah e Thompson,
2004, p. 22-23). Os autores argumentam que, em geral, a combinação entre
o contexto, as razões que originam o processo de descentralização, bem como
as abordagens adotadas para a sua implementação explicariam as limitações e
potencialidades desse processo.
Os efeitos e os resultados alcançados pela descentralização estariam, assim, condicionados às características da sua implementação. Neste enfoque,
o potencial de uma experiência pode ser diagnosticado ainda quando se avalia a fase da implementação. Especificamente, essa perspectiva contribui para
examinar o processo de descentralização intramunicipal, entendido como “a
transferência efetiva de poder decisório para os agentes locais da administração
municipal”, em que se outorga aos órgãos regionais “autonomia, dentro dos
limites estabelecidos, para formular políticas locais, estabelecer prioridades e
planejar o atendimento das demandas” (Vaz 1995 apud Caixeta, 2000, p. 67).
A ênfase na fase de implementação informará, precisamente, sobre as características, como o contexto, as motivações e interesses, bem como o modelo de
estruturação que incidem sobre o processo de descentralização.
A experiência brasileira de trinta anos de descentralização intramunicipal,
observada em estudos que analisaram os seus efeitos em diferentes capitais, de1
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2

Entre outros, de São Paulo: Teixeira (2004), Finatec (2004), Grin (2011; 2012), Martinelli
(2013). Do Rio de Janeiro: Lameirão (2007), Lourenço (2012).

descentralização ok.indd 117

a inconclusa implementação das Administrações Regionais em Goiânia

monstra dificuldades e resistências político-administrativas para a implementação deste processo. Martinelli e Olivieri (2015) revisaram estudos existentes
sobre descentralização intramunicipal no Brasil, em especial, dos municípios
de São Paulo e Rio de Janeiro2, e identificaram que há “uma grande dificuldade de implementação” de reformas orientadas à descentralização devido a
resistências tanto de ordem política como administrativa. Precisando as causas dessas dificuldades, os autores destacam que, por um lado, os vereadores
“resistem ao fim do controle político das estruturas descentralizadas, as quais
garantem a vários deles reeleições seguidas” e, por outro lado, a burocracia
municipal, por sua vez, é refratária às mudanças administrativas decorrentes
da descentralização dos serviços que causam “uma reestruturação das competências e da criação de intersetorialidade nas ações” (Martinelli e Olivieri,
2015, p. 67).
Não diferente, em Goiânia houve resistências à implementação de uma
estrutura organizacional descentralizada. O processo de descentralização teve
um avanço, em 2008, com a criação por lei de sete Administrações Regionais
(ARs) e a divisão do município em regiões. Essas localidades deveriam atender, essencialmente, setores e bairros de Goiânia de forma descentralizada,
visando promover uma distribuição dinâmica, racional e eficiente dos serviços
públicos prestados pela Prefeitura. Contudo, até o momento, o processo de
descentralização não foi efetivamente implementado por nenhum dos governos que comandaram a cidade (Iris Rezende, do MDB, de 2009 a 2010 e a
partir de 2017; Paulo Garcia, do PT, de 2011 a 2016), sendo, inclusive, colocado em suspenso..
Este trabalho pretende dissecar algumas características da implementação das Regionais em Goiânia. Dada a ausência de pesquisas e referências
com esse propósito, o texto consistirá num esforço inicial de sistematização
de alguns dados sobre a implementação do processo de descentralização na
cidade. O principal fio condutor dessa análise serão as legislações baixadas em
diferentes governos dispondo sobre as ARs. Abordando um período de quase
30 anos, este capítulo divide-se em 3 partes. A primeira apresenta o histórico
que antecede a criação das ARs, salientando o surgimento dessa proposta de
descentralização e as primeiras iniciativas e disposições. A segunda aborda a lei
de criação das ARs de 2008 e as lacunas que decorrem dessa regulamentação
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inicial que postergam a implantação das Regionais no governo municipal. A
última parte discute a aparente suspensão da implementação das ARs a partir
de 2015, quando é estabelecido um novo modelo de gestão e, ainda, a sua retomada quando Iris Rezende assume o novo governo, em 2017. Procura-se, em
geral, salientar todas as etapas – avanços, recuos e interrupções – que marcam
a trajetória de implementação das ARs.
Desse modo, este trabalho abrange uma análise dos 18 anos que antecederem a criação formal das ARs desde a primeira disposição que há sobre esse
tema, na Lei Orgânica do município, em 1990. Segue abordando o período
em que são formalmente criadas na estrutura administrativa do governo local,
em 2008, e as disposições posteriores, até a gestão atual do prefeito Iris Rezende, cujo governo se iniciou em 2017. Nessa periodização, convém mencionar
que a discussão e proposta de descentralizar e regionalizar a administração de
Goiânia, com a efetivação das ARs, estiveram entre os compromissos do prefeito eleito e de outros candidatos no último pleito eleitoral de 2016.
Entretanto, o modelo de gestão descentralizada a ser adotado por Iris
Rezende no seu atual mandato ainda está indefinido. Em alguns pronunciamentos, o prefeito preferiu usar o termo “distritos administrativos”, ao invés
de “subprefeituras”3, justificando que ambos têm sede em bairros da cidade
para atendimento e ações da gestão municipal, possibilitando o acesso direto
da população local (O POPULAR, 2017). A diferença seria que os distritos, ao
contrário das subprefeituras, não teriam uma estrutura administrativa própria
e, portanto, seriam desprovidos de um cargo de comando, como o de subprefeito. Adotando esse discurso, Iris buscaria contornar a resistência política
de vereadores que desde a criação das Regionais, em 2008, alegavam que os
“subprefeitos” teriam mais visibilidade e poder que eles nos bairros. Por outro
lado, mais recentemente, o atual prefeito tem dado declarações públicas de
que pretende suspender o projeto de implementação das ARs, substituindo-o
por outros instrumentos que conectariam a população com o governo local
e acelerariam a prestação de serviços, tais como um aplicativo pela internet.
Dito isto, nas próximas seções serão apresentadas as “idas” e “vindas” da
tortuosa e incompleta implementação do processo de descentralização intramunicipal em Goiânia ao longo de quase três décadas.

3
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A Lei Orgânica municipal, promulgada em 1990, foi o primeiro documento
que fez menção à criação das ARs em Goiânia. Segundo o seu artigo 17, a
fim de promover uma distribuição “dinâmica, racional e eficiente dos serviços
públicos”, a estrutura de gestão do município seria organizada em Administrações Regionais, buscando “atender, em caráter especial, os setores e bairros
periférico”. Para tanto, a Lei definiria que a criação das Regionais seria estabelecida por legislação específica que fixaria as suas atribuições e áreas de atuação. Dispôs-se, ainda, que caberia ao prefeito, no prazo de seis meses, enviar à
Câmara dos Vereadores o projeto de lei propondo a criação dessas estruturas
administrativas regionais e que competiria ao Legislativo a instituição dessa lei
específica (Art. 63, inciso XXIII).
O prazo estabelecido pela Lei Orgânica, no entanto, não foi cumprido
no mandato de Nion Albernaz (1989-1992), do então PMDB, que à época
estava à frente da Prefeitura. Notadamente, a Lei Complementar nº 15, editada em dezembro de 1992, que dispõe sobre as diretrizes de desenvolvimento da política urbana do município e aprova o Plano Diretor, embora defina
a promoção da descentralização administrativa como um dos componentes
institucionais da política de desenvolvimento urbano, só menciona as ARs
nas suas disposições transitórias (Art. 32, § 3º), sem as atribuir qualquer
competência ou finalidade.
Apenas na gestão de Darci Accorsi (1993-1996), do PT, é que oficialmente
o Executivo municipal se mobiliza para tratar da criação das Regionais em
Goiânia. O Decreto 284, de janeiro de 1993, instituiu um Grupo Especial
de Trabalho, diretamente subordinado ao prefeito, destinado à articulação e
implantação do projeto de Administrações Regionais, denominado “Goiânia,
Cidade Viva”. De acordo com o decreto, a criação desse “GT” justifica-se porque a implantação das Regionais seria um dos projetos de governo do prefeito
Accorsi, além do que a adoção dessas unidades administrativas demandaria
estudos e pesquisas “objetivando a definição das providências que devem ser
adotadas para o seu efetivo desenvolvimento”.
Em 1993, além do grupo formado para planejar a implantação das ARs, a
gestão Accorsi criou ao menos outros 25 grupos especiais de trabalho para diferentes finalidades, como, por exemplo, a implementação do Plano Diretor,
a prevenção de doenças (dengue, cólera e febre amarela), o desenvolvimen-
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5.1 As Administrações Regionais em Goiânia:
um longo histórico antes de sua criação

119

17/06/19 22:40

descentralização intramunicipal nas capitais brasileiras

120

to de diversas políticas públicas, como a de lazer, ações ambientais, recursos
humanos, a gestão do processo de municipalização da saúde e do transporte
urbano, a implementação de programa de geração de emprego e habitacional,
entre outras. A iniciativa de retomar a proposta de criação das Administrações
Regionais foi, assim, uma medida, entre tantas outras, que visava a implantar
a agenda do governo recém-empossado.
Do ponto de vista legal, ainda em 1993, no fim do primeiro ano da gestão
Accorsi, havia a expectativa de que as Regionais poderiam ser em breve efetivamente criadas. A Lei nº 7.270, que aprovava o Plano Plurianual da Prefeitura
para o período de 1994 a 1997, sancionada pelo governo em dezembro, previa
como um de seus subprogramas a estruturação das ARs. Especificamente, o
Plano Plurianual que definiria as diretrizes gerais, programas e subprogramas
que “visam a estimular o desenvolvimento físico-territorial, socioeconômico e
institucional-administrativo do município” estabelecia no âmbito do Programa de Atualização Normativa a estruturação das regionais com o propósito de
“descentralizar o atendimento ao usuário pelos serviços prestados pela administração pública municipal”.
A expectativa, todavia, não se concretizou. Apesar dos esforços, as Regionais não foram implementadas, tampouco criadas durante o mandato de
Darci Accorsi. Outra iniciativa deste prefeito no sentido de descentralizar a
gestão municipal, o Orçamento Participativo (OP), também não se efetivou
conforme o planejado (Vieira, 2009; Fonseca, 2009). Idealizado com o objetivo de “arrebanhar a população para decidir sobre a gestão de parcela do
orçamento público destinado aos investimentos” (Fonseca, 2009, pág. 104),
o OP em Goiânia caracterizou-se pela participação de parcelas da sociedade
“somente dentro da seara da discussão a respeito dos serviços que a população
desejava que fossem realizados pela administração pública, não entrando no
debate efetivo da questão orçamentária” (Op. Cit., pág. 105-106).
Nas duas administrações subsequentes da Prefeitura de Goiânia – a de
Nion Albernaz (1997-2000) do PSDB e a de Pedro Wilson (2001-2004) do
PT – não houve registro de iniciativas formais que visassem a retomar o projeto de criação das Regionais no âmbito da administração pública municipal.
Do ponto de vista legal, somente em maio de 2007, na gestão de Iris Rezende
(2005-2008; 2009-2010), a implantação das Administrações Regionais volta a
ser prevista. Especificamente, a Lei Complementar nº 171 que dispõe sobre o
Plano Diretor e o processo de planejamento urbano de Goiânia, trata, ainda
que de forma genérica, em 3 de seus artigos concernentes ao capítulo IV – “Da
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Art. 69. A implementação das estratégias de gestão urbana dar-se-á por meio das
seguintes diretrizes:
I – Quanto ao Sistema Institucional e Administrativo:
(...)
e) instituir as Regiões Administrativas como unidades de planejamento, de controle e acompanhamento da gestão de governo;
Art. 70. Compõem as estratégias da gestão urbana os seguintes programas:
(...)
IV – programa de regionalização e participação da comunidade, que objetive a
articulação dos canais da representação, garantindo às Regiões Administrativas o
espaço de deliberação sobre as políticas, planos, programas e projetos de desenvolvimento regional.
Art. 71. Compõem os Instrumentos da Gestão, os Planos Regionais, os Planos
Setoriais ou Intersetoriais e os Planos de Manejos das Sub-Bacias Hidrográficas:
I – os Planos Regionais consistem na definição de políticas, diretrizes, programas, ações e normas que promovam o desenvolvimento sustentável de cada uma
das Regiões Administrativas do Município, adequando-as às políticas e diretrizes
gerais propostas para o Município pelo Plano Diretor de Goiânia; (GOIÂNIA,
2007, Lei Complementar nº 171).

Em sequência a esta normatização, já em dezembro de 2008, ano em
que o então prefeito Iris Rezende elege-se para mais um mandato à frente da
Prefeitura de Goiânia, é promulgada a Lei Complementar (LC) nº 183 que
estabelece um novo modelo de gestão para a administração pública municipal
e dispõe sobre a estrutura organizacional do Executivo local. Nesta legislação,
são criadas formalmente sete Administrações Regionais (Art. 3º) – Centro,
Norte, Leste, Sul, Sudoeste, Oeste e Noroeste -, mas ressalta-se que a sua
implantação ocorrerá de forma gradual, “após a sua estruturação, por ato do
Chefe do Poder Executivo”.
A criação formal das ARs em 2008 encerra um período de quase duas
décadas a partir da promulgação da Lei Orgânica municipal (1990), e em
que a proposta de estabelecê-las foi mencionada em legislações, aventada por

descentralização ok.indd 121

a inconclusa implementação das Administrações Regionais em Goiânia

Estratégia de gestão urbana” sobre a instituição e a atuação das administrações regionais como unidades de planejamento, controle, acompanhamento,
deliberação e desenvolvimento das ações do governo nas diferentes regiões da
cidade, como pode ser observado abaixo (grifos dos autores):
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sucessivos prefeitos, mas não foi concretizada. Diante deste extenso decurso,
chama atenção a rapidez com que o projeto de lei foi apresentado à Câmara
dos Vereadores pelo Executivo municipal, sua subsequente tramitação legislativa e a aprovação final. Todo o procedimento transcorreu em um mês,4
precisamente entre novembro e dezembro de 2008, nos momentos finais do
mandato de Iris Rezende, então reeleito para mais uma gestão à frente da
Prefeitura de Goiânia.
Além do rápido trâmite legislativo, que sugere a capacidade do prefeito
em aprovar as suas proposições na Câmara municipal, o texto final da lei
complementar delega ao chefe do Executivo a prerrogativa de definir unilateralmente, por meio de normas complementares, a área de abrangência físicoterritorial, bem como o escopo da “descentralização e desconcentração dos
serviços públicos municipais no âmbito das administrações regionais”. Assim,
a Câmara dos Vereadores fica desincumbida de participar das decisões referentes à implantação das Administrações Regionais e, em decorrência, à definição
do processo de descentralização da gestão local, pois tal competência ficaria a
cargo do Executivo.
A seguir será apresentada a legislação que cria as Regionais em Goiânia,
enfatizando-se as principais disposições sobre o arranjo da descentralização
administrativa que estabelece, mas, também, as lacunas e imprecisões que advém desse texto legal.

4
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De acordo com informações prestadas pela Câmara de Vereadores de Goiânia, o Anteprojeto de Lei que resultou na LC nº 183 teve a seguinte tramitação: apresentado pelo Exmo.
Sr. Prefeito Iris Rezende em 17/11/2008, lido no pequeno expediente, 18/11, distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Goiânia (CCJR)
em 19/11; encaminhado à Procuradoria em 20/11; parecer acolhido em 24/11; enviado
para CCJR que designa como relator o Vereador Elias Vaz; substitutivo encaminhado
pelo Prefeito em 28/11 (p. 99); em seu parecer (p. 127 a 132 o Vereador Elias Vaz destaca
uma confusão em relação à conceituação jurídica dos termos descentralização e desconcentração (p. 130); sua contrariedade acerca de certa discricionariedade para o Prefeito
estabelecer mediante decreto, então saneada com o encaminhamento do substitutivo (p.
132); Relatório CCJR em 03/12. Solicitado inclusão na pauta pelo Vereador Clecio Alves
em 03/12. Aprovado em primeira votação e encaminhado à Comissão do Trabalho e Servidores Públicos em 03/12, nomeando Vereador Robson Alves com parecer favorável em
09/12 e enviado ao Plenário para segunda votação com a inclusão da pauta na ordem do
dia sendo aprovado e encaminhado no mesmo dia cópia do autografo da lei.
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As ARs, formalmente regulamentadas em 2008, exprimiriam a nova estrutura
organizacional e o modelo de gestão municipal fundamentados na descentralização e na desconcentração da administração e da prestação de serviços
públicos que, segundo os termos da Lei Complementar nº 183, o governo local
pretendia implantar. Essa medida estava em consonância com a Lei Orgânica
do Município de Goiânia (1990) que, ao tratar da organização e do planejamento do município, dispunha sobre a criação de Administrações Regionais
para atender, em caráter essencial, os setores e bairros periféricos, promovendo
uma distribuição dinâmica, racional e eficiente dos serviços públicos (capítulo
3, art. 17).
Assim, a Lei de 2008 cria sete Administrações Regionais (Figura 1) para
atender de forma descentralizada os setores e bairros da cidade, com a incumbência de planejar, coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua área de abrangência físico-territorial. Deveriam funcionar como
unidades de integração entre os órgãos/entidades municipais no atendimento
às demandas da comunidade, nas suas respectivas áreas de atuação, em especial: posturas, meio ambiente, trânsito, vigilância em saúde, assistência social,
limpeza urbana, iluminação, infraestrutura, educação, cultura, esporte e lazer.
Na figura 1 estão realçadas as áreas das sete regionais inicialmente criadas, enfatizando-se a população e a densidade demográfica de cada uma delas.
As Regionais são definidas pela LC nº 183 como órgãos de assistência e
assessoramento imediato ao prefeito e ao vice-prefeito, juntamente com a Procuradoria Geral, a Controladoria Geral e as Secretarias municipais, compondo
a administração direta do Executivo local. No Anexo II da legislação consta, no
entanto, que as sete regionais criadas fazem parte da estrutura organizacional
da Secretaria de Governo Municipal. É pertinente observar que essa disposição
não está explicitada textualmente nos artigos que compõem a LC; sendo previsto apenas no Art. 6º (§ 1º) que “os órgãos de assessoramento direto e imediato ao prefeito vinculam-se, para fins de suporte administrativo e financeiro,
à Secretaria de Governo Municipal”. De todo modo, essa legislação é imprecisa
em relação ao status das ARs no âmbito governamental, se, por um lado, indica
que as regionais são juntamente com outros órgãos parte do assessoramento
direto do prefeito (Art. 4º, inciso I), por outro, as inclui na estrutura organizacional da Secretaria de Governo (Anexo II) e as submete a sua hierarquia.
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5.2 A criação das Administrações Regionais em Goiânia
e o seu processo inconcluso
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Figura 1. Goiânia: Regiões Administrativas, população total e densidade demográfica
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Fonte: IBGE (2010, 2013). Organização e elaboração dos autores.
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A lei que regulamenta as Regionais, embora estabeleça que o “Poder Executivo poderá utilizar a delegação de competência como instrumento de descentralização e desconcentração administrativas, com o objetivo de assegurar
rapidez às decisões”, a norma legal não esclarece os tipos de competência que
precisamente estariam a cargo das Administrações Regionais, tampouco como
se organizariam e processariam as funções delegadas. Nestes termos, a referida
lei apresenta um arranjo de descentralização ainda vago, prevendo que normas
posteriores determinarão “a descentralização e a desconcentração dos serviços
públicos municipais no âmbito das administrações regionais”. É, então, previsto que a implantação das Regionais “ocorrerá de forma gradual, após a sua
estruturação” (Art. 3º, § 3º), conforme ato legal a ser baixado posteriormente
pelo chefe do Executivo.
Entretanto, mesmo a rigor podendo ser definida unilateralmente pelo
prefeito, uma nova legislação dispondo sobre as Regionais em Goiânia foi
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5

Paulo Garcia era vice-prefeito de Iris Rezende no mandato iniciado em 2009. Com a
renúncia do então prefeito em 2010 para concorrer à eleição daquele ano para o governo
do Estado de Goiás, Garcia assume a Prefeitura para completar o mandato e no pleito de
2012 é reeleito, ficando à frente do governo de Goiânia até o encerramento da gestão, em
dezembro de 2016. Em janeiro de 2017, Iris Rezende assume mais um mandato à frente
da capital do Estado.

6

O decreto 2.797 especifica que são seis tipos de unidades que integram a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais: Direção Superior; Unidades de Assessoramento e Planejamento; Unidades Técnicas; Unidades de Administração; Unidades Descentralizadas – integradas pelas Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON/
Goiânia e as Administrações Regionais; e Órgãos Vinculados. Nas demais disposições do
decreto sobre a estrutura organizacional da Secretaria, não há menção sobre a vinculação
hierárquica que essas diferentes unidades mantêm com o órgão. Pode-se supor que ao
ser concebida como uma “unidade descentralizada”, as regionais teriam algum nível de
independência administrativa em relação à Secretaria de Governo.
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editada apenas em 2014, já na gestão de Paulo Garcia (2010-2016)5, do PT,
cerca de seis anos após a sua criação formal por lei. O decreto nº 2.797, de
dezembro de 2014, cujo objetivo consistia em aprovar o regimento interno da
Secretaria Municipal de Governo e de Relações Institucionais, fixa entre as
finalidades dessa Secretaria coordenar “as administrações regionais, quando
de sua implantação (Art. 5º, inciso XIII)”. O ato legal define ainda que as
ARs integram a estrutura organizacional da Secretaria de Governo como uma
unidade descentralizada6.
O decreto apresenta um capítulo exclusivo (o IX) sobre as Regionais, no
qual especifica as competências a cargo do administrador regional. As incumbências são, assim, descritas: I – identificar as necessidades locais, estabelecer
prioridades e providenciar formas e métodos de execução dos serviços no âmbito de sua atuação; II – desenvolver o planejamento local compatível com as
condições definidas pela comunidade; III – acompanhar, de forma integrada,
as ações das Secretarias Municipais dentro de suas áreas de suas competências,
participando da organização de seus serviços; IV – fornecer à comunidade
informações administrativas, orientações sobre procedimentos e expedição
de documentos que lhe forem requeridos nos limites de sua competência;
V – apresentar e executar alternativas de obras e serviços públicos para atendimento aos anseios e necessidades da comunidade; VI – manter o cadastro dos
dados e informações sobre os serviços realizados; VII – desempenhar outras
atribuições compatíveis com a natureza de suas funções e que lhe forem delegadas pelo Secretário (Art. 19º, § 1º).
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Além disso, o decreto inova ao estabelecer o cargo de gerente executivo
como auxiliar do chefe da regional, especificando as suas atribuições, sendo
elas: I – coordenar, orientar, supervisionar e controlar a execução dos serviços
no âmbito da Regional, gerindo os recursos humanos e materiais disponibilizados para a área; II – promover o atendimento ao público, promovendo reuniões
e pesquisas junto à comunidade; III – promover a interligação das ações dos
órgãos municipais no âmbito da Regional; IV – apresentar alternativas de obras
e serviços para o atendimento das necessidades locais; V – desempenhar outras
atribuições compatíveis com a natureza de suas funções e que lhe forem delegadas pelo Secretário (Art. 19º, § 2º). De acordo com o Anexo I desta legislação,
são previstos na estrutura organizacional da Secretaria de Governo e Relações
Institucionais sete cargos de administrador regional, e igual número de gerente
executivo a serem distribuídos para cada uma das Regionais. Os administradores exerceriam cargos em comissão de direção e assessoramento (DAS) de nível
6, enquanto os gerentes desempenhariam cargos de DAS nível 37.
O decreto de 2014, de fato, avançou na regulamentação das Regionais em
Goiânia, formalizando a sua vinculação hierárquica à Secretaria de Governo,
apesar de concebê-las como unidades descentralizadas e, ainda, detalhando as
atribuições do administrador regional e as do recém-criado cargo de gerente
executivo. Considerando, então, as disposições sobre as ARs definidas até 2014
pelas legislações já expostas, e seguindo sistematização de Lameirão8 (2007, p.
46), pode-se identificar que em Goiânia as ARs assumem as seguintes características: 1) criadas por meio de projeto de lei proposto pelo Executivo e aprovado pela Câmara Municipal; 2) estavam previstas na Lei Orgânica Municipal; 3) possuem estrutura organizacional parcialmente formalizada (apenas os
cargos de administrador regional e gerente executivo foram criados e previstas
as respectivas funções); 4) existem em número definido por lei; 5) possuem denominação formalizada; 6) desprovidas de canais institucionais de articulação
com os órgãos centrais da Prefeitura.

7

Em 2014, ano da edição do decreto nº 2.797, os valores da remuneração de cada nível dos
cargos de direção e assessoramento eram: DAS-6, R$ 5.800,25; DAS-5, R$ 4.854,94; DAS4, R$ 3.348,79; DAS-3, R$ 1.803,10; DAS-2, R$ 1.563,04; DAS-1, R$ 1.265,24, segundo
a Lei nº 9.283 de 14/06/2013, que concede revisão geral de remuneração aos servidores
públicos municipais.

8

Trata-se de uma referência sistematizada pela autora para definir de forma comparativa as
características das subprefeituras do Rio de Janeiro e de São Paulo; Ver Lameirão, 2007,
p. 46.
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Ainda assim, o decreto baixado em 2014 reproduz os termos da LC
183/2008 e prevê que a implantação das Regionais seria efetivada de forma
gradual e posteriormente por meio de ato exclusivo do prefeito. Assim, mais
uma vez, a proposta de descentralizar e regionalizar a administração municipal
por meio do estabelecimento das Regionais ficaria inconclusa. Esse reiterada
postergação do governo local para implantar as ARs fica evidente em 2015
quando o prefeito Paulo Garcia sanciona a lei complementar nº 276 que dispõe sobre a nova organização administrativa do Executivo e não faz qualquer
menção às Administrações Regionais, criadas sete anos antes. A nova lei institui como modelo de gestão da administração pública municipal a “gestão
por resultados”, que se assenta em novas práticas gerenciais e na flexibilização,
notadamente, na “gestão por projetos, [...] com o objetivo de associar sistematicamente as ações dos órgãos e entidades públicas ao cumprimento de metas
e resultados” (Art. 3º).
Considerando a definição de objetivos e metas, a criação de indicadores e
a avaliação do alcance de resultados como parâmetros para orientar o funcionamento da gestão local, o novo modelo pretendia, segundo a LC 276/2015:
valorizar a contribuição de cada órgão da administração municipal para a efetividade das ações de interesse público, por meio do seu desempenho; envolver
os dirigentes e os servidores em um projeto comum de eficiência e eficácia
organizacional, atribuindo-lhes o mérito devido pela otimização dos recursos
públicos; promover o trabalho em equipe e a organização por programas e
ações (Art. 3º, § 1º). Pode-se aventar que as Regionais teriam um potencial
estratégico para contribuir com a execução do modelo de gestão por resultados
em Goiânia, por exemplo, ao informar aos formuladores de políticas públicas
sobre os serviços públicos prioritários de cada região, auxiliando na definição
dos objetivos/metas do governo; ou ainda, acompanhando a implementação
de políticas em diferentes áreas da cidade, e apurando junto à população a sua
efetividade. Por essas vias, contribuiriam para o monitoramento e avaliação
dos resultados alcançados.
A despeito do seu potencial, as ARs não foram incorporadas ao novo
modelo administrativo implementado, em 2015, na gestão de Paulo Garcia.
Além da própria LC nº 276 não as mencionar como parte da estrutura administrativa da Prefeitura de Goiânia, especificamente, o novo regimento interno
da Secretaria Municipal de Governo, baixado pelo decreto nº 2.290 ainda em
2015, não faz qualquer referência às Regionais. É válido observar que no ano
anterior, em 2014, inversamente, o regimento editado para a Secretaria de Go-

127

17/06/19 22:40

descentralização intramunicipal nas capitais brasileiras

verno não apenas fixava as Administrações Regionais como parte da estrutura
do órgão, mas avançaria na disposição de alguns aspectos da sua regulamentação, como a definição das competências do administrador regional e a criação
do cargo de gerente executivo.
Como novidade, no entanto, a reorganização administrativa posta em vigor com a implantação do modelo de gestão por resultado, em 2015, estabelece
os Conselhos de Desenvolvimento Regionais e de Representações Setoriais,
ambos de natureza consultiva, com o propósito de aproximar o governo da
sociedade organizada e do cidadão (Art. 3º, § 2º). O decreto nº 2.290 de 2015
instituiu sete Conselhos de Desenvolvimento Regional e os distribuiu para
cada uma das regiões de Goiânia: Central, Sul, Sudoeste, Leste, Noroeste,
Norte e Oeste, que são exatamente as mesmas que conformam as ARs, segundo a LC nº 183/2008.
De acordo com as disposições do decreto, os Conselhos de Desenvolvimento Regional seriam órgãos colegiados, de natureza consultiva, de
assessoramento do Poder Executivo municipal, com competências de apreciar e opinar nas diretrizes, estratégias, prioridades e instrumentos para
política de desenvolvimento regional sustentável de Goiânia. O ato legal
define, ainda, como finalidade dos Conselhos a promoção do desenvolvimento regional, harmônico e sustentável, através da integração dos recursos e das ações do governo municipal nas regiões, visando à melhoria da
qualidade de vida da população e ao estímulo à permanência do morador
em seu bairro.
Ademais, visando o alcance, no âmbito da respectiva região, os Conselhos
Regionais teriam os seguintes objetivos (Goiânia, 2015b):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
128
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Promover a participação de todos os segmentos da sociedade regional.
Manter espaço permanente de participação democrática através da valorização da ação política.
Constituir-se em instância consultiva para regionalização do Orçamento
Municipal.
Orientar e acompanhar sistematicamente as ações do governo municipal
na região.
Respaldar as ações do governo na busca de maior participação nas decisões municipais.
Garantir a continuidade das políticas públicas regionais na sucessão das
administrações municipais.
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7.

Contribuir na elaboração, avaliar e propor ajustes nos Projetos de Lei do
Plano Plurianual – PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da
Lei Orçamentária Anual (LOA) municipal.
8. Monitorar e avaliar as ações previstas no PPA, os impactos dessas ações no
desenvolvimento municipal e propor redirecionamentos.
9. Priorizar e exercer o controle social local no desenvolvimento de ações e
atividades de responsabilidade do setor público.
10. Buscar o melhor funcionamento e representatividade do Conselho através de estímulo a participação de diferentes atores sociais do município,
estimulando a introdução de Ações e Políticas Afirmativas.

5.3 A “gestão por resultados” e um novo capítulo da implementação
do processo de descentralização intramunicipal em Goiânia
Ao revisar e analisar estudos existentes, especificamente, sobre o processo de
descentralização intramunicipal no Brasil, Martinelli e Olivieri (2015) identificaram uma grande dificuldade de articulação das esferas política e administrativa. Os autores observam que, na experiência de descentralização brasileira, a
causa das falhas de implementação nos municípios, em boa parte, pode estar
relacionada à falta de articulação entre dois processos: o de transferência de
poder administrativo para estruturas intramunicipais e a reconfiguração do
poder político decorrente desse rearranjo administrativo.
Como exposto nas seções anteriores, em Goiânia, desde a década de 1990,
houve iniciativas de descentralização intramunicipal com a proposta de criação das Administrações Regionais esboçadas por diferentes prefeitos, vincula-
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Dessa forma, o projeto de gestão por resultados implementado pela Prefeitura de Goiânia, em 2015, e ainda vigente, apesar da criação de sete Administrações Regionais em 2008, não as prevê como parte da sua estrutura
de funcionamento e institui exatos sete Conselhos de Desenvolvimento Regional. Diferentemente das ARs, os Conselhos Regionais foram organizados
com objetivos e normas para o seu funcionamento. O decreto nº 2.290 dispôs
sobre sua composição; método de escolha dos membros; normas para votação;
data de posse; tempo e regras do mandato dos membros e das reuniões, com
os atos instituídos por meio de resolução; e, as plenárias públicas, precedidas
de ampla divulgação, com assessoramento técnico de órgãos/entidades da administração municipal.
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dos, respectivamente, ao PMDB, no caso de Iris Rezende (2005-2008; 20092010; 2017- ) e ao PT, partido de Darci Accorsi (1993-1996) e Paulo Garcia
(2010-2012; 2013-2016). Em termos gerais, nota-se, no entanto, que a trajetória
dessas iniciativas é irregular e inconclusa. Os movimentos que parecem se
encaminhar para algum passo efetivo em direção à implementação da descentralização não se completam. Apesar da criação das ARs ter sido aprovada, do
ponto de vista legal, em 2008, no final da gestão de Iris Rezende (2005-2008),
a sua implementação, após uma década, não foi efetivada.
Nas eleições municipais de 2008, Iris Rezende (PMDB) foi reeleito
apoiado por uma aliança com o PT, declarando a intenção de ser candidato
ao governo estadual em 2010, mas ressaltando que antes precisava resolver
alguns desafios políticos e administrativos no âmbito municipal, “pretendo
diversificar e modernizar a máquina pública e intensificar parcerias com o
governador, à época, Alcides Rodrigues (PP) e o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT)” (Leitojo, 2009, s/p). Neste sentido, no início da gestão, em
2009, foram realizadas algumas mudanças na estrutura administrativa da
Prefeitura, tal como a redução de 45 para 27 órgãos municipais, sendo extintas todas as secretarias especiais e extraordinárias ligadas ao gabinete do prefeito, mantendo-se três assessorias. Com os cortes, a previsão de economia
era de R$ 1,3 milhões por mês.
Além da anunciada reforma administrativa, a fala do prefeito incluía a
urgência da instalação das Administrações Regionais que resultaria na “necessária descentralização do serviço oferecido à população, uma tendência
mundial” (Leitojo, 2009, s/p). A implantação das ARs era uma promessa de
Iris Rezende desde o mandato anterior e, de fato, logo após o pleito de 2008,
por meio de lei complementar, as Regionais foram criadas na estrutura administrativa do município. Entretanto, como descrito na seção anterior, após
a criação das ARs não houve prosseguimento ao projeto de implementá-las.
Assim, ao deixar a Prefeitura para candidatar-se à disputa eleitoral para o cargo de governador, em 2010, Iris não concretizou a iniciativa e a promessa de
campanha de descentralizar a gestão da capital de Goiás.
Em 2010, o vice-prefeito Paulo Garcia (PT) assumiu a Prefeitura para
completar o mandato (2009-2012) afirmando continuidade dos projetos e
programas de Iris Rezende. Contudo, durante os anos em que esteve à frente
do governo, incluindo o mandato para o qual foi reeleito, a implementação
das ARs ficou inconclusa e, a partir de 2015, aparentemente, foi posta em
suspenso. Neste ano, o governo de Paulo Garcia adotou o modelo de “gestão
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por resultado” (Goiânia, 2015a), estabelecendo uma organização político-institucional que visava valorizar a participação direta da sociedade por meio dos
conselhos populares, orientando a estrutura do município para a gestão por
resultado “eficiente e eficaz”. Cabe destacar que o modelo de gestão anterior se
baseava na centralização, descentralização e desconcentração da administração
municipal (Goiânia, 2008). Já este novo modelo fundamenta-se no estabelecimento de metas e critérios de avaliação de desempenho por meio de um contrato entre o Poder Público e suas unidades administrativas (Goiânia, 2015a).
A proposta original de descentralização da gestão, por meio das Administrações Regionais (Goiânia, 2008), foi, aparentemente, posta em suspenso
em 2015, com a reorganização administrativa e a aplicação do novo modelo de
gestão por resultados, embora tenha-se estabelecido a criação de sete Conselhos de Desenvolvimento Regional com o papel de assessoramento ao Poder
Executivo municipal. Visava-se implantar uma organização político-institucional com a participação direta da sociedade que, em alguns aspectos, guarda
semelhanças com as finalidades das ARs. Conforme regulamento9, os Conselhos Regionais seriam órgãos colegiados, de natureza consultiva, e constituirse-iam como ferramentas de participação e controle social que, potencialmente, possibilitariam aos cidadãos intervir no processo de debate e criação de
políticas públicas para o município e regiões.
Propriamente, o modelo adotado de gestão por resultados (Goiânia,
2015a) tem como principais instrumentos de operacionalização, o Contrato
de Resultados e a remuneração variável, a título de Gratificação por Desempenho Institucional (GDI). Scarpa, Santos e Taveira (2017) observaram que
a GDI paga aos servidores que aderiram voluntariamente aos Contratos de
Resultados foi fator preponderante para o sucesso do novo modelo de gestão,
pois além do incentivo financeiro vinculado ao alcance das metas, proporcionou o aumento da capacidade de trabalho destes servidores em mais de 30%.
Ao analisar os indicadores e metas pactuadas nos Contratos de Resultados,
ao longo de cinco ciclos trimestrais de avaliação, os autores apontaram como
resultados significativos a redução das despesas de custeio, o aumento da satisfação do cidadão-usuário, o incremento da receita e a melhoria de processos.
A melhora dos resultados administrativos e de atendimento à população
destacados por Scarpa, Santos e Taveira (2017) são consequências da introdução e cumprimento de novas práticas gerenciais, de controle e de metas esta-
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belecidas nos Contratos de Resultados que podem também ser consideradas
parte de iniciativas governamentais de descentralização da gestão. De acordo com Pimenta (1995), medidas de descentralização “devem ser vistas para
atingir três objetivos básicos”: melhoria da qualidade dos serviços prestados à
comunidade; incremento da produtividade no trabalho das áreas envolvidas e
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sido, inclusive, uma promessa de campanha, em 2016. Em 2017, a Secretaria

descentralização ok.indd 132

17/06/19 22:40

descentralização ok.indd 133

a inconclusa implementação das Administrações Regionais em Goiânia

Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) e a Companhia Municipal de Urbanização (Comurg) fizeram levantamentos de material e pessoal
para compor as Regionais. Segundo a Prefeitura, a intenção do prefeito era
que as unidades funcionassem com oferta de serviços, e não apenas como uma
central de atendimento. Apesar dos estudos iniciais, a assessoria do prefeito
afirmava que o foco em 2017 era “organizar a casa, superar dificuldades financeiras e começar a preparar o cumprimento das promessas de campanha. Neste momento, o projeto está bem incipiente. Será uma prioridade no próximo
ano” (Pulcinelli, 2017, s/p).
Assim, considerando a lei de criação das sete Administrações Regionais
(Goiânia, 2008), a Prefeitura de Goiânia, para responder às cobranças de promessas relativas à implantação da proposta de descentralização, divulgou a
instalação das primeiras Regionais nos bairros Jardim Guanabara, na Região
Norte, e Setor Rio Formoso, Região Sudoeste da capital, em prédios cedidos
pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). As duas ARs tinham previsão de
começarem a funcionar em 2018 para oferecer serviços administrativos ofertados nas unidades da central de relacionamento Atende Fácil, e também para
agilizar a prestação de serviços emergenciais de infraestrutura e zeladoria urbana (troca de lâmpadas, operações tapa buracos, manutenção de faixas, dentre
outros) prestados pela Seinfra e Comurg,
Assim sendo, a modelagem apresentada contemplava apenas duas das setes ARs previstas em lei, e não continha definições de estrutura organizacional
e de comando, de previsão de custos e de dotação orçamentária para funcionamento das unidades. Recentemente, o prefeito passou a evitar o termo
subprefeituras (o qual vinha chamando as Regionais no período da campanha
eleitoral), preferindo chamá-los de distritos administrativos e com foco na
oferta de serviços ao invés de estrutura de comando. Tais definições ou indefinições parecem descaracterizar a descentralização político-administrativa,
pois o desenho incompleto das unidades, sem conexão com a organização
administrativa e de poder decisório da estrutura burocrática, reflete o fracasso
de implementação e representa uma simples proposta de desconcentração dos
serviços prestados pela Prefeitura (Caixeta, 2000; Martinelli e Olivieri, 2015).
Ainda em 2017, diante das lacunas para definição e das dificuldades para
compor as Regionais, o prefeito comunicou a desistência do projeto de instalá-las fisicamente. Segundo declarou se “trataria de um atraso administrativo
e com alto custo desnecessário”, [pois] ao invés de criar espaços físicos, a descentralização e as “subprefeituras” de Goiânia vão funcionar por aplicativo.
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A ideia é implementar um sistema por aplicativo para smartphones, com a
intenção de “levar as subprefeituras para a palma da mão” (Abreu, 2017, s/p).
No programa de governo de Iris Rezende apresentado no pleito eleitoral
de 2016, havia menção aos dois projetos – a retomada das subprefeituras e
a criação de um aplicativo, denominado ‘Prefeitura 24 horas’ – para que as
pessoas pudessem fazer reclamações e pedidos de serviços, tal como o antigo
atendimento pelo telefone no número 156. Este serviço ainda existe no site
da Prefeitura, mas de acordo com a administração, o aplicativo possibilitaria
à população da cidade acessar todos os serviços municipais pelo smartphone.
A proposta é que sejam disponibilizados no aplicativo todas as pastas e
serviços da Prefeitura para funcionar como uma rede social, e não apenas um
canal de contato ou informação para reclamações. Todos os usuários terão
acesso ao que já foi reclamado, por exemplo, buracos no asfalto, falta de médicos no sistema de saúde, problemas para realizar matrículas ou marcar consultas, possibilitando o controle externo, com a verificação das reclamações que
já foram atendidas e do tempo de espera para atendimento das solicitações. A
principal questão a ser observada será a presteza para responder e atender as
solicitações encaminhadas, ou seja, o breve e efetivo atendimento.
O aplicativo está em fase de desenvolvimento, sob a responsabilidade do
Comitê de Gestão, Modernização e Monitoramento, criado por decreto nº
30, em janeiro de 2017, composto por cinco servidores efetivos da Prefeitura.
Uma versão “beta” já foi finalizada, para apenas uso interno na Prefeitura.
Por enquanto, os técnicos trabalham junto com cada pasta da administração
para verificação dos serviços e programas de atuação direta e atendimento à
população.
A implantação do aplicativo em substituição à instalação de sedes das ARs
exigirá desenvolvimento e aperfeiçoamento de um sistema de controle para as
solicitações via smartphone. Atualmente, planeja-se duas fases de verificação: na
primeira, a equipe responsável pelo aplicativo encaminhará as solicitações para
os órgãos envolvidos; na segunda, um servidor de cada órgão será o responsável
por cobrar o cumprimento das solicitações, que poderão ser feitas por vídeo,
foto, texto e com a possibilidade de georreferenciamento. Assim, com todas essas funções disponíveis no aplicativo, a expectativa dos técnicos da administração é a otimização das rotas de serviços para atendimento, pois as solicitações
encaminhadas com a localização possibilitarão a verificação de quais e onde
estão os buracos no asfalto de determinado bairro, por exemplo, e uma mesma
equipe poderá programar e atender todas as solicitações do bairro.
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De toda forma, não se pode resumir e confundir um processo de descentralização intramunicipal com um conjunto de ações e iniciativas realizadas
pela gestão municipal para desburocratizar e melhorar o atendimento e os
serviços prestados à população que, além de necessários, não substituem o
devido rearranjo administrativo, de poder e da burocracia, que neste caso,
não foi realizado na Prefeitura de Goiânia. Frente às próprias resistências para
descentralizar a administração de Goiânia, a gestão atual dispõe de uma estrutura de atendimento direto ao cidadão com unidades fixas e itinerante, como
Mutirão nos bairros e canais virtuais que disponibilizam informações e alguns
serviços online. O Quadro 1 abaixo resume parte da estrutura de atendimento
e prestação de serviços da Prefeitura de Goiânia.
Quadro 1. prefeitura de goiânia: estrutura de atendimento direto ao cidadão
Descrição

Paço
Municipal

Sede da Administração Municipal

Atende Fácil

Central de atendimento presencial
da Prefeitura de Goiânia, com
três unidades fixas no Paço
Municipal, no Conselho Regional de
Contabilidade e no Shopping Cidade
Jardim, e mais 13 unidades em
agências do Vapt Vupt*

Portal da
Prefeitura

Disponibiliza informações da
organização da administração,
serviços, servidor e notícias. Com
serviços eletrônicos no Portal
de Atendimento, Telematrícula,
Emissão de IPTU, Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica – NFS-e e
outros

ilustração

a Ainconclusa
inConClusAimplementação
implementAçãodas
DAsAdministrações
ADministrAçõesRegionais
regionAisememGoiânia
goiâniA

Estrutura
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Estrutura

Descrição

Portal de
Atendimento

Sistema de atendimento ao cidadão
156 com serviços e consultas das
secretarias de Saúde, Educação e
Finanças.

Mutirão da
Prefeitura

Os mutirões nos bairros é uma
marca do prefeito Iris Rezende,
que tem o objetivo de levar
obras e serviços da Prefeitura de
Goiânia aos moradores das regiões
atendidas. Na atual gestão (2017-),
a Prefeitura já realizou 16 edições
do Mutirão; 13 em 2017.

Blog da
Prefeitura de
Goiânia

Canal de divulgação e informação
da Prefeitura de Goiânia.

Redes
Sociais

Facebook Instagram Youtube
Twitter Google+ Flickr SoundCloud

ilustração

descentralização
Descentralizaçãointramunicipal
intramunicipalnas
nascapitais
capitaisbrasileiras
brasileiras

Fonte: Prefeitura de Goiânia (www.goiania.go.gov.br). Organização e elaboração dos autores.10
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Considerações
finais
consiDerações Finais
O trabalho pretende suprir com uma lacuna de estudos sobre o tema da descentralização na gestão intramunicipal no Brasil, investigando a cidade de
Goiânia, que, ao que se pode apurar, representa um caso de implementação
inconclusa. Há quase 30 anos, o projeto de dividir o território do município
em
Administrações
subprefeituras
é manifestado
diversas
*
Vapt Vupt – serviçoRegionais
integrado deou
atendimento
ao cidadão
do Governo de em
Goiás,
progralegislações,
documentos
ma implantado
em 1999.oficiais e por sucessivos prefeitos, mas durante todo
2
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3
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A despeito da questão aritmética, para esse indicador, nesse ano, a publicação da Rede
Nossa São Paulo, apenas apresenta Pinheiros, com valor zero, como a melhor região nesse
indicador.
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esse indicador
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em aplica-se
1999.w o mesmo comentário da nota 5.
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esse tempo permanece inconcluso. Em 2008, a criação das ARs por lei parecia
indicar finalmente a implementação de uma gestão descentralizada em Goiânia. Contudo, não foi isso que ocorreu. Nos últimos 10 anos, o projeto foi
postergado, alterado, retomado e, finalmente, a gestão atual anunciou a desistência do projeto de instalação das “subprefeituras” de Goiânia, substituído
por um aplicativo para smarthpone, que está em desenvolvimento. Segundo o
prefeito, ao invés de criar espaços físicos, a descentralização e as subprefeituras
vão funcionar por aplicativo.
Mesmo com ausência de estudos e escassez de informações sobre a descentralização da gestão de Goiânia, pesquisar o processo de instituição e os
impasses para implementação de uma gestão descentralizada colabora para
reflexão e reforça a produção acadêmica da temática. Assim, este capítulo descreve a regulamentação e as dificuldades para implementação da descentralização administrativa em Goiânia.
No decurso de 10 anos (2008-2018) houve na cidade tentativas para
descentralizar e regionalizar a administração municipal por seguidos governos de dois partidos – PMDB e PT. A proposta foi aprovada e concretizada
do ponto de vista legal em 2008, no final da gestão de Iris Rezende (20052008), com a criação de sete Administrações Regionais (Goiânia, 2008). Na
gestão seguinte, novamente sob o comando de Iris Rezende (2009-2012),
reeleito em uma aliança entre PMDB-PT e outros partidos, a instalação
das Administrações Regionais era considerada uma urgência. Contudo, por
resistência política da Câmara Municipal e falta de recursos, a iniciativa foi
deixada em segundo plano.
Em 2015, a gestão de Paulo Garcia do PT adotou o modelo de gestão por
resultado (Goiânia, 2015b), vigente na atual administração, e a proposta de
descentralização municipal em Administrações Regionais foi interrompida.
Ao mesmo tempo, instituíram-se sete Conselhos de Desenvolvimento Regional (Goiânia, 2015b) como órgãos colegiados, de natureza consultiva e assessoramento do Poder Executivo Municipal. Estes, mesmo tendo sido regulamentados por decreto, e organizados com objetivos e normas para funcionamento,
provavelmente não saíram do papel.
Diante dos contumazes entraves para descentralizar a gestão municipal
de Goiânia, acrescidos da ausência de apoio político e resistências da Câmara
Municipal, além de dificuldades do próprio prefeito em dividir o poder e o
comando, ainda em 2017, Iris Rezende comunicou a desistência do projeto de
instalação física das Regionais. O principal argumento foi que esse modelo
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seria um atraso administrativo com alto custo. Segundo o prefeito, ao invés
de criar espaços físicos, a descentralização e as subprefeituras de Goiânia irão
funcionar por aplicativo. O que torna possível perceber em termos empíricos
é que tanto as subprefeituras como o aplicativo, nesse contexto, não passariam
de novos canais de atendimento direto ao cidadão, caracterizando-se como
ações para desconcentrar e desburocratizar a prestação de serviços, porém não
implicariam em uma descentralização da gestão.
Em resumo, dada as lacunas para definição e as dificuldades para efetivar
as ARs em Goiânia, o modelo proposto apresentava limitações quanto à ausência de definições da estrutura organizacional e institucional, como também
de comando, de previsão de custos e dotação orçamentária para o funcionamento das unidades. Tais imprecisões destorcem a proposta de descentralização político-administrativa da gestão de Goiânia, de modo que a duradoura
inconclusão da implantação das ARs, sem conexões com a organização administrativa e de poder decisório da estrutura burocrática, refletem o fracasso da
sua implementação.
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Capítulo 6
Gestão e política na cidade do Rio de Janeiro:
um panorama sobre as subprefeituras (1993-2008)
Camila Romero Lameirão

Introdução
Em 1993, iniciou-se em todos os municípios brasileiros mais um governo a
nível local, escolhido por eleições diretas. O terceiro após a redemocratização
do Brasil, em 19851, e o segundo sob a vigência da Constituição Federal de
1988. No município do Rio de Janeiro, o novo prefeito, Cesar Maia, logo nos
primeiros dias de exercício no cargo, distribui representantes do seu governo
entre as diferentes regiões da cidade, e os apresenta como subprefeitos. Surgem, então, as subprefeituras na cidade. Em linhas gerais, Cesar Maia justifica
que o seu intento serviria para tornar a prestação dos serviços mais ágil e adequada às demandas locais, aproximando a prefeitura da sociedade. A proposta
de dividir o município carioca em diferentes subprefeituras era, a princípio,
coerente com as medidas estabelecidas pela nova Constituição, propensas a
descentralizar as estruturas político-administrativas do Estado brasileiro e a
democratizar o processo decisório de produção de políticas públicas (Abrucio
e Couto, 1996; Kugelmas e Sola, 1999; Farah, 2001; Souza, 2005).
Pelos propósitos a que estariam incumbidas, as subprefeituras figurariam
como um promissor mecanismo de governança local, com potencial para incrementar a capacidade institucional de ação estatal, especificamente, a de
coordenação e implementação de políticas e serviços públicos e, ainda, de
1

O Ato Institucional nº 3, de 05/02/1966, suspendeu formalmente as eleições diretas para o
cargo de prefeito das capitais dos estados e do distrito federal, e dos municípios declarados
de interesse da segurança nacional (Art. 4). Somente a partir da Emenda Constitucional
nº 25, de 15/05/1985, os municípios enquadrados no AI-3 tiveram restituídas sua autonomia política, e o retorno da eleição direta para o cargo de prefeito (Art. 2), que ocorreria
na data de 15/11/1985.
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interlocução com a sociedade (Frischtak, 1994). Nesta concepção, as subprefeituras funcionariam como instrumentos de gestão da cidade, circunscritas
a áreas geográficas específicas, com as competências gerais de identificar as
demandas da população, informar aos órgãos da prefeitura as prioridades da
região, coordenando e dirigindo a prestação local dos serviços públicos.
Sob este modelo de funcionamento, ao mesmo tempo em que serviriam
para tornar mais eficiente a gestão do poder público local, direcionando os
limitados recursos da prefeitura para a consecução de demandas identificadas
como prioritárias, as subprefeituras constituir-se-iam como canais de comunicação e interação do governo com a sociedade, recolhendo subsídios do
meio social e gerando reações a este meio (Putnam, 2002). Neste processo,
por meio do contato direto com a população, como representantes do governo
local, os subprefeitos assumiriam responsabilidade pela realização de serviços
públicos e, ainda, estariam acessíveis aos cidadãos que desejassem cobrar resultados e acompanhar as ações do poder público em relação a políticas e serviços
específicos.
Considerando essas dimensões do potencial das subprefeituras do Rio
de Janeiro em contribuir para a melhoria do desempenho do governo local,
é conveniente uma análise sobre como ocorreu, de fato, a implantação desta
estratégia de organização do aparato administrativo municipal, iniciada em
1993. Desde sua fundação, passaram-se mais de duas décadas e, neste período, além de Cesar Maia, que governou a cidade por três mandatos (19931996, 2001-2004 e 2005-2008), Luiz Paulo Conde (1997-2000) e Eduardo Paes
(2009-2012 e 2013-2016), ambos antigos aliados políticos de Maia, no curso
de seus respectivos governos, mantiveram as subprefeituras durante todo o
tempo em vigência no município carioca. O atual prefeito da cidade, Marcelo
Crivella (2017), por sua vez, assim que empossado renomeia as subprefeituras
para Superintendências de Supervisão Regional.
Essa trajetória foi marcada por movimentos que não produziram um sistema padronizado ou estável. O número de subprefeituras oscilou bastante a
cada novo mandato. Além disto, os procedimentos de ligação dessas representações locais da prefeitura com os demais órgãos administrativos do município2, por não serem regulamentados no decorrer de todo esse tempo, têm
2
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De acordo com o artigo 142 da Lei Orgânica, os órgãos integrantes da administração
direta são de: I- direção e assessoramento superior; II- direção e assessoramento intermediários; III- execução. No § 1º consta que são órgãos de direção superior, providos de
respectivo assessoramento, as Secretarias Municipais, a Procuradoria-Geral do Município,
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sido, do ponto de vista institucional, frágeis e dependentes das circunstâncias
políticas de cada governo.
Devido às características atinentes à criação e organização das subprefeituras no município do Rio de Janeiro, que serão expostas nas próximas
seções deste capítulo, é possível concebê-las, a rigor, como oriundas de uma
desconcentração administrativa do governo local. Isto significa que as subprefeituras surgem para cumprir funções atribuídas pelo prefeito (formalmente, o
ente central do poder), a quem estão direta e hierarquicamente subordinadas
como parte do Executivo municipal. Em sentido estrito, a desconcentração
diz respeito a um fenômeno em que ocorre transferência e/ou distribuição
de competências decisórias internamente, isto é, no âmbito da administração
pública, em que os órgãos e agentes ligam-se por um vínculo de hierarquia ao
chefe do governo3.
Este trabalho circunscreve-se à análise do período de criação das subprefeituras, em 1993, e de sua vigência até o fim do último governo do prefeito
Cesar Maia no município do Rio de Janeiro, em 20084. Ou seja, serão discutidas questões referentes ao arranjo das subprefeituras ao longo de 16 anos (19932008), incluindo os resultados de uma pesquisa de campo realizada entre 2006
e 2007. Apesar deste recorte temporal, convém informar que na gestão do
prefeito Eduardo Paes, que governou a cidade por dois mandatos sucessivos,

3

Para os propósitos do estudo, convém mencionar a distinção entre descentralização e
desconcentração no âmbito do Direito Administrativo. Segundo os termos de Celso de
Mello, “descentralização e desconcentração são conceitos claramente distintos. A descentralização pressupõe figuras jurídicas diversas: aquele que originalmente tem ou teria titulação sobre certa atividade e aqueloutra ou aqueloutras às quais foi atribuído o
desempenho das atividades em causa. A desconcentração está sempre referida a uma só
pessoa, pois cogita-se da distribuição de competências na intimidade delas, mantendose, pois, o liame unificador da hierarquia. Pela descentralização rompe-se uma unidade
personalizada e não há vínculo hierárquico entre a administração central e a pessoa estatal
descentralizada. Assim, a segunda não é ‘subordinada’ à primeira. O que passa a existir na
relação entre ambas, é um poder chamado controle” (MELLO, 2008, pág. 151)

4

A pesquisa e análise apresentadas neste capítulo são fruto da dissertação de mestrado da
autora, intitulada “Estratégias políticas e gestão local: as subprefeituras do município do
Rio de Janeiro”, defendida em 2007, no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política
da Universidade Federal Fluminense.
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a Secretária-geral e a Diretoria-Geral de Administração da Câmara Municipal e a Secretaria do Tribunal de Contas. O § 3º indica, por sua vez, que são órgãos de execução aqueles
incumbidos de realização dos programas e projetos determinados pelos órgãos de direção.
Estes se constituem o núcleo da administração, ao passo que os órgãos de execução consistem em suas instâncias concebidas como descentralizadas e regionalizadas.
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de 2009 a 2016, não houve qualquer iniciativa de reforma institucional que
buscasse alterar o caráter informal (nos termos tratados no presente trabalho)
destas agências locais da prefeitura no âmbito da estrutura administrativa do
município. No governo Crivella, por sua vez, as subprefeituras passam a ser
denominadas “Superintendência de Supervisão Regional”, conforme o decreto nº 42.740 de 2017, mas efetivamente não houve iniciativas que formalizassem a delegação de autoridade a esses órgãos sobre o funcionamento da
administração municipal.
O capítulo está dividido em três seções, além das considerações finais.
Inicialmente, será exposto o processo de criação e desmembramento das
subprefeituras cariocas, enfatizando as atribuições incumbidas a elas na administração local. A seguir apresentar-se-á um exame sobre as características das
subprefeituras ao longo de sucessivos governos municipais na capital fluminense, destacando-se algumas diferenças entre eles no que tange ao controle
do prefeito sobre o arranjo (composição e funcionamento) das subprefeituras.
A terceira e última seção consiste em uma descrição sobre algumas dimensões
da organização e do funcionamento das subprefeituras cariocas produzida com
base em uma pesquisa de campo feita em duas subprefeituras específicas. As
considerações finais do trabalho apresentam uma reflexão sobre os constrangimentos e as perspectivas que se delineiam no arranjo das subprefeituras do Rio
de Janeiro e, especificamente, em relação ao seu potencial em contribuir para
a governança local. Embora amparadas no período da pesquisa retratado neste
capítulo, as reflexões produzem diagnósticos que podem servir de parâmetros
de análise para o exame das subprefeituras na atual gestão.

6.1	Origem, desmembramento e atribuições das
subprefeituras do Rio de Janeiro
As subprefeituras cariocas surgem em 1993 formalmente denominadas de
Áreas de Planejamento (APs), por meio de decreto baixado pelo prefeito Cesar Maia5, nos meses iniciais de seu primeiro mandato (1993-1996). Segundo
5
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Decreto número 11.935 de 01 de fevereiro de 1993. Neste decreto, o prefeito nomeia os
titulares das cinco Áreas de Planejamento e lhes delega as atribuições concernentes às
Áreas de Planejamento (APs) do Poder Executivo Municipal, embora não especifique o
conteúdo dessas atribuições. Cada área de planejamento ocupa-se de uma parte da cidade,
de forma que se estabelece a seguinte distribuição: AP-1: Centro; AP-2: Zona Sul; AP-3:
Zona Norte; AP-4: Barra da Tijuca; AP-5: Zona Oeste. As APs constituíam-se uma di-
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a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro (1990), nos artigos que se
referem às atribuições privativas ao prefeito6, a competência de dispor sobre
a provisão de cargos, o estabelecimento e o ordenamento de funções e órgãos
da administração municipal pode ser exercida mediante a edição de decreto.
Dentre as competências do prefeito cabíveis por decreto e que podem originar mudanças organizacionais, destacam-se: (i) alterar funções gratificadas,
(ii) criar, extinguir ou ordenar órgãos da Prefeitura; (iii) aprovar o regulamento e regimento interno desses órgãos e (iv) definir e estipular as funções e atribuições dos órgãos públicos7. Assim, amparado nestas prerrogativas, o chefe
do Executivo local pode, por exemplo, redefinir regulamentos e reformar órgãos da administração pública. Como resultado, estas medidas ensejariam um
rearranjo das competências, funções, cargos e órgãos municipais, produzindo
uma nova organização no processo administrativo da cidade.
Conforme consta na Lei Orgânica, decisões estabelecidas por decreto independem da aquiescência do Poder Legislativo local e passam a ter validade
imediata após a sua publicação no Diário Oficial do município. Os decretos
são, portanto, recursos pelos quais o prefeito pode criar novos parâmetros para
a gestão local, de forma unilateral, prescindindo da aprovação de quaisquer
outros atores políticos para entrar em vigor. Especificamente, a implantação
por decreto das subprefeituras na cidade do Rio de Janeiro, em 1993, implicou
que muitos vereadores não tenham tido conhecimento sobre a sua criação e
funcionamento nos primeiros momentos de vigência. Esse desconhecimento
ficou expresso na interpelação feita por alguns vereadores em 19948, na qual
requerem informações sobre os subprefeitos ao Executivo9.

6

O rol de atribuições exclusivas ao prefeito está disposto nos artigos 107 a 111 da Lei
Orgânica.

7

O artigo 156 da Lei Orgânica define que a formalização dos atos administrativos da competência do Prefeito será feita mediante decreto, numerado em ordem cronológica. O
artigo lista as atribuições consideradas atos administrativos do Prefeito.

8

Os vereadores encaminharam essa interpelação através do requerimento de informação nº
634/94 presente no ofício GP nº 334/RI de 02/03/1994. Fonte: Diário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Ano XVII, nº 134, 25 de julho de 1994.

9

Na resposta ao requerimento encaminhado pelos vereadores, a Prefeitura informa que:
1- Os subprefeitos são, na realidade, colaboradores que prestam assessoramento direto ao
Prefeito, com atribuições relativas à supervisão das Administrações Regionais, grupadas
segundo as Áreas de Planejamento, definidas pelo Plano Diretor Decenal da cidade do
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visão da cidade, para fins de planejamento, previstas pelo decreto nº 3.158 de 23/07/1981.
O Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro as define como um instrumento para a
ordenação da política urbana do município.
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As subprefeituras surgiram no Rio de Janeiro com a atribuição formal de
supervisionar as diversas Regiões Administrativas (RAs) da cidade. As RAs,
por sua vez, constituem uma divisão administrativa do Poder Executivo local,
estabelecida no estado da Guanabara10 pelo governador Carlos Lacerda (19601965)11 e que vigora até hoje no município do Rio de Janeiro12. A Lei Orgânica
define no art. 124 que “a Administração Regional é o órgão de representação
do prefeito e de coordenação e supervisão da atuação dos demais órgãos do
Poder Executivo na área de sua circunscrição”. Como estão previstas na Lei
Orgânica, as RAs só podem ser extintas, ou formalmente substituídas pelas

Rio de Janeiro; 2 – A descentralização das políticas municipais, em via de implementação
pela atual administração, está coetânea com o que preconiza o art. 137 da Lei Orgânica do
município do Rio de Janeiro, tendo em vista que objetiva aproximar os órgãos municipais
prestadores de serviços à base da sociedade, emprestando-lhe um caráter mais eficaz e
efetivo. Para tanto, a modelagem organizacional pretendida visa construir uma matriz
de atendimento à comunidade, tendo como referência as Áreas de Planejamento. Para a
consecução desses objetivos, os órgãos do Poder Executivo municipal estão adequando
suas estruturas e processos administrativos a fim de atender às diretrizes de desconcentração, descentralização e regionalização, buscando o melhor cumprimento de suas missões
institucionais; 3 – O Poder Executivo municipal enviou à Câmara Municipal do Rio de
Janeiro, mensagens contendo Projetos de Lei que tratam da reorganização de diversos
órgãos municipais (DCM, 1994, grifos da autora).
O estado da Guanabara constituiu-se no território do atual município do Rio de Janeiro a
partir de 1960, quando o Distrito Federal foi transferido para Brasília. Em 1975 há a fusão
dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro e, então, a extinta Guanabara torna-se o
município do Rio de Janeiro, capital do estado homônimo.

11

O decreto nº 353 de 30/01/1961 que institui em caráter experimental as Regiões Administrativas dispõe como as RAs deveriam funcionar. Segundo o art. 3º, “Compete às Regiões Administrativas: I – o levantamento das necessidades administrativas da área e a
permanente atenção aos assuntos de interesse das comunidades locais que dependam de
providências da administração; II – o estudo e proposta de um “programa de ação” para
a área, levando em conta o já programado ou em estudos nas Secretarias Gerais; III – a
elaboração da proposta de orçamento da área, na qual se discriminem os recursos, dispêndios e investimentos que, dentro do programa e orçamento aprovados para o Estado, em
cada Secretaria, devam caber à região; assim como a solicitação de créditos específicos, se
for o caso; IV – a supervisão e coordenação administrativa dos estabelecimentos e serviços de educação, saúde, assistência social, recreação e abastecimento; V – à execução dos
serviços locais ou distritais: a) de conservação de ruas, praças e jardins; b) de limpeza dos
logradouros públicos; c) de licenciamento e fiscalização de obras e instalações particulares;
d) de polícia sanitária e de posturas em geral; e) de segurança pública; f ) de tesouraria; g)
de fomento e defesa agropecuária.

12

Quando Cesar Maia assumiu a Prefeitura, em 1993, existiam 30 RAs; em 2015, o número
chega a 34.
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subprefeituras, por meio de projeto de lei, com tramitação obrigatória na Câmara dos Vereadores.
Pelas atribuições a que foram encarregadas diretamente por Cesar Maia,
as subprefeituras se sobreporiam às estruturas das RAs, absorvendo as funções
de representação do prefeito e de coordenação da prestação dos serviços públicos do município em cada localidade. Com isso, de certa maneira, passou
a vigorar na cidade, a partir da criação das subprefeituras, duas agências da
prefeitura encarregadas, em tese, das mesmas atribuições. As subprefeituras,
no entanto, teriam um caráter mais informal, visto que suas competências
derivariam de delegação expressa do prefeito. Por sua vez, as RAs seriam, de
acordo com a Lei Orgânica do Município, as responsáveis por representar a
prefeitura nas diferentes regiões da cidade. Não obstante, esta sobreposição,
entre RAs e subprefeituras, existe até os dias atuais no município carioca e
não há uma relação hierárquica formalizada entre ambas. O que se pode dizer
é que ao longo de diferentes governos não houve um padrão, mas sim uma
intensa variação na relação entre essas duas representações da prefeitura.
O quadro a seguir mostra as respectivas áreas de abrangência das primeiras subprefeituras (ou APs), de acordo com a distribuição das RAs.
Áreasde
deabrangência
abrangênciadas
das“subprefeituras”
“subprefeituras”no
nomunicípio
municípiodo
doRio
Riode
deJaneiro
Janeiro(1993)
(1993)
Quadro 1. Áreas
Áreas de planejamento
(Aps) – “subprefeituras”

Regiões Administrativas (RAs)

Zona

I RA – Portuária; II RA – Centro; III RA – Rio Comprido; VII RA –
Centro
São Cristóvão; XXI RA – Ilha de Paquetá; XXIII RA – Santa Teresa
IV RA – Botafogo; VI RA – Lagoa; V RA – Copacabana; VIII RA –
Sul
AP – 2
Tijuca; IX RA – Vila Isabel; XXVII RA – Rocinha
X RA – Ramos; XI RA – Penha; XXX RA – Complexo da Maré;
Norte
AP – 3
XII RA – Inhaúma; XIII RA – Méier; XXVIII RA – Jacarezinho
AP – 4
XVI RA – Jacarepaguá; XXIV RA – Barra da Tijuca
Barra da Tijuca
XVII RA – Bangu; XVIII RA – Campo Grande;
Oeste
AP – 5
XIX RA – Santa Cruz; XXVI RA – Guaratiba
Fonte: Diário
Diário Municipal
Municipal do
do Rio
Rio de
de Janeiro.
Janeiro. Ano
Ano VI,
VI, nº
nº 219,
219, Rio
Rio de
de Janeiro,
Janeiro, 02/02/1993,
02/02/1993, DecreDecreFonte:
to
nº
11.935
de
01/02/1993.
to nº 11.935 de 01/02/1993.

divisão original
originaldas
dassubprefeituras
subprefeiturasnonoterritório
território
carioca
enEssa divisão
carioca
foi,foi,
no no
entantanto,
no curso
de poucos
meses
redefinida.
Em julho
de 1993,
to,
no curso
de poucos
meses
redefinida.
Em julho
de 1993,
CesarCesar
Maia Maia
estaestabeleceu
a primeira
alteração,
desmembrando
Área
de Planejamento
da
beleceu a primeira
alteração,
desmembrando
a Áreaa de
Planejamento
da Zona
Zona
Criaram-se,
assim,
três subdivisões,
a AP-3.1,
Norte Norte
(AP-3).(AP-3).
Criaram-se,
assim, três
subdivisões,
a AP-3.1,
AP-3.2 eAP-3.2
AP-3.3,e
AP-3.3, que passaram a contar com diferentes titulares. Ainda neste mandato
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de Maia, houve mais uma divisão, estabelecida na AP-2, que gerou a AP-2.1
e AP-2.213.
Em 1996, dias antes de passar o cargo para o seu sucessor, o prefeito editou um decreto14 em que discrimina os diversos órgãos do Poder Executivo
municipal e define suas respectivas atribuições. Neste documento, as subprefeituras são designadas como Coordenadorias Gerais das Regiões Administrativas (CGRAs) e as Áreas de Planejamento aparecem apenas como referência à
abrangência de cada Coordenadoria das RAs. Segundo esse decreto, as subprefeituras estariam ligadas à Secretaria Municipal de Governo e responderiam
diretamente à Secretaria Executiva das Coordenadorias Gerais das Regiões
Administrativas (Secra)15, órgão também vinculado à Secretaria de Governo.
O quadro abaixo apresenta as competências atribuídas às Coordenadorias, ou
as subprefeituras, pelo decreto de 1996.
Quadro 2. Competências das subprefeituras, ou CGRAs (1996)
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

Supervisionar e coordenar as atividades e o funcionamento das administrações regionais de sua área de atuação;
Responsabilizar-se pelas ações relativas à ordenação do território no âmbito de sua área de atuação;
Coordenar o sistema de defesa civil, na sua área de atuação;
Participar do planejamento das políticas setoriais previstas no Plano Diretor decenal da cidade;
Participar da elaboração da proposta orçamentária dos órgãos da administração municipal evidenciando as prioridades
de sua área;
Estimular a população para a defesa dos interesses coletivos, reforçando o sentimento de cidadania e proporcionado
o reencontro do habitante com a cidade;
Estabelecer mecanismos de participação da comunidade e dos demais órgãos do Poder Executivo nas ações de governo;
Propiciar o acesso das comunidades aos serviços públicos regionalizados;
Coordenar a descentralização da gestão dos serviços públicos municipais nas regiões administrativas de sua área;
Articular-se com os órgãos do Poder Executivo municipal e das demais esferas de governo facilitando o atendimento
às demandas locais;
Integrar sistematicamente as ações operacionais das administrações regionais de sua área de atuação;

Fonte: Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro. Ano X, nº 194, Rio de Janeiro. Decreto
15.411 de 23/02/1996.
13

Não foi possível localizar o decreto que dispõe sobre tal mudança na AP-2. Essa informação só foi obtida por meio do Decreto 15.411 que menciona as oito Áreas de Planejamento
existentes ao fim do mandato de Cesar Maia e mostra que houve fragmentação na AP-2 e
na AP-3 ao longo deste governo.

14

Decreto nº 15.411 de 20 de novembro de 1996 que consolida a organização básica do Poder
Executivo municipal.

15

De acordo com o decreto nº 15.411 de 20/12/1996, caberia à Secra: I – acompanhar e agilizar as atividades de apoio logístico no atendimento às CGRAs e as RAs, promovendo à
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Durante o período em que Luiz Paulo Conde (1997-2000) esteve à frente
do Executivo carioca, o número de subprefeituras foi expandido16, e continuaram a surgir por decretos17. Ao longo deste mandato, o município chegou a
contar com 15 subprefeituras, o que representa um crescimento de 87,5% em
relação às oito existentes ao fim do primeiro governo de Cesar Maia. Na gestão
de Conde, todas as Áreas de Planejamento foram desmembradas, inclusive
as que já haviam sido alteradas pelo seu antecessor, como a AP 2 e 3. Quando Cesar Maia retorna ao Poder Executivo, em 2001, esse quadro muda e o
número de subprefeituras diminui inicialmente18, para um total de dez, mas
logo volta a crescer. Ao final de seus dois mandatos consecutivos (2001-2004;
2005-2008), existiam 19 subprefeituras19.
É válido mencionar que, em 2009, ao assumir o seu primeiro governo, o atual prefeito Eduardo Paes (2009-2012; 2013-2016) reduz o número
de subprefeituras de 19 para seis20. Em 2015, no entanto, foi feita a primeira
alteração neste arranjo inicial, com a criação de mais duas subprefeituras, am-

17

Os seguintes decretos promovem desmembramentos nas APs: nº 15.462 de 09/01/1997 –
AP-5; nº 17.294 de 14/01/1999 – AP-2, AP-3, AP-4; nº 17.442 de 05/04/1999 – AP-2; nº
17.660 de 21/06/1999 – AP-5; nº 17.798 de 03/08/1999 – AP-3.

18

No decreto nº 19.402 de 01/01/2001, que dispõe sobre a forma de funcionamento do
sistema de integração entre Prefeitura e sociedade, Cesar Maia estabelece apenas 10
subprefeituras.

19

Conforme o decreto n. 25.213 de 05/04/2005.

20

Ao longo da campanha eleitoral de 2008 para a prefeitura carioca, a impressa noticia
várias críticas de Eduardo Paes sobre o tratamento dado às subprefeituras nos últimos
governos de Cesar Maia, bem como o número excessivo dessas agências locais. Nas palavras de Paes, considerando o papel das subprefeituras no contexto anterior à sua posse no
Executivo carioca, “[...] No passado, o prefeito [Cesar Maia] deu força a elas. Agora, ele as
esvazia. O número de subprefeitos (18) é alto e eles não fazem parte do primeiro escalão.
Deveremos reduzir esse número, para fortalecer as subprefeituras – explicou, dizendo que
a principal característica dos subprefeitos deve ser a competência” (Disponível em: http://
www.agenciario.com.br/materia.asp?cod=51020&codEdit=3#.Ve86ARFViko. Acesso em:
19 set. 2008.
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16

integração de suas ações; II – promover a integração das ações administrativas das CGRAs
e RAs, com a administração direta, indireta e fundacional; III – promover o intercâmbio
das informações entre as CGRAs, visando à implementação das políticas e diretrizes de
governo; IV – desenvolver mecanismos de acompanhamento das ações administrativas
das CGRAs e RAs.
De acordo com algumas edições do Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, já
em janeiro de 1997, mês inicial de seu mandato, o prefeito Luiz Paulo Conde realiza sua
primeira modificação nas Áreas de Planejamento.
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pliando o seu total para oito21. No governo Crivella, são estabelecidas um total
de 16 Superintendências de Supervisão Regional22.
Ainda hoje qualquer alteração que se faça na organização das subprefeituras, concernente, por exemplo, a alguma modificação em suas áreas de
abrangência, ou até mesmo à criação ou extinção de subprefeituras, é realizada
mediante a edição de novos decretos. Dessa maneira, os prefeitos reservam-se
a prerrogativa de dispor, unilateralmente, sobre o arranjo das subprefeituras,
e suas regras de organização e funcionamento. Consequentemente, essas decisões não são submetidas à Câmara de Vereadores do município.
Do ponto de vista comparativo, o procedimento privilegiado por Cesar Maia para criar e organizar as subprefeituras do Rio de Janeiro a partir
de 1993, bem como o dos demais prefeitos que governaram a cidade após
esta data, destoa, por exemplo, do processo de implantação das subprefeituras na capital do estado de São Paulo, cuja criação originou-se de um projeto de lei encaminhado pelo Executivo à Câmara dos Vereadores, durante a gestão da prefeita Marta Suplicy (2001-2004)23. A implantação dessas
agências locais da prefeitura estava prevista e disposta na Lei Orgânica do
Município de São Paulo (1990), em substituição às Regiões Administrativas24, que tal como no Rio de Janeiro dividiam o município em diferentes
zonas administrativas.
Essa referência ao caso das subprefeituras paulistanas é oportuna por
ressaltar que o processo pelo qual foram implantadas produziu, pelo menos
formalmente, um arranjo mais estruturado, se comparado com o caso carioca. A legislação que trata da estrutura organizacional das subprefeituras

150

21

Desde o primeiro ano do governo Paes, em 2009, existem as seguintes subprefeituras, sob
a denominação de coordenadorias especiais de áreas de planejamento: “Barra e Jacarepaguá”, “Centro”, “Zona Sul”, “Zona Oeste”, “Grande Tijuca” e “Zona Norte”. Em 2015
foram criadas as subprefeituras “Zona Norte 2” e “Ilha do Governador”.

22

São elas: Centro, Zona Sul, Tijuca, Ramos, Méier, Madureira, Inhaúma, Penha, Pavuna,
Ilha do Governador, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e
Guaratiba.

23

Em 19 de julho de 2002, a Câmara aprovou o projeto de lei que criava as subprefeituras.
Em 1º de agosto do mesmo ano, a prefeita Marta Suplicy sancionou a Lei 13.399 que instituiu as subprefeituras com orçamento próprio e autonomia para executar e gerenciar as
políticas e diretrizes do governo na região (São Paulo, 2004, p. 41 e 44).

24

As Administrações Regionais foram criadas na cidade de São Paulo pelo Decreto-Lei nº
6236 de 1965, elaborado pelo então prefeito Faria Lima (Teixeira, 2004, p. 24).
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25

O projeto de Lei que dispunha sobre a estrutura organizacional das subprefeituras foi
encaminhado pelo governo municipal à Câmara em dezembro de 2003, sendo a lei nº
13.682 aprovada em 15 de dezembro de 2003.

26

Segundo o decreto nº 25.213 de 05/04/2005, as subprefeituras poderiam ter três formas de
organização funcional, com sete cargos (um de coordenador, um de assessor e cinco de
assistente), ou com cinco (um de coordenador, um de assessor e três de assistente) e, por
fim, a menor, com somente três cargos (um de coordenador e dois de assistente).

27

Em 2007, eram duas Coordenadorias (Jacarepaguá e Zona Oeste) que possuíam 7 cargos, seis (Centro, Zona Sul 1, Tijuca e Adjacências, Grande Méier, Ilha do Governador,
Zona Norte) com 5 cargos e, por fim, onze Coordenadorias de Área (Centro Histórico,
Zona Sul 2, Vila Isabel e Grajaú, Lins de Vasconcelos, Leopoldina Norte, Leopoldina Sul,
Grande Irajá, Barra da Tijuca, Santa Cruz e Pedra de Guaratiba, Bangu e Vila Militar)
contavam com apenas 3 cargos.
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de São Paulo25 define o seu número, dimensões territoriais, os órgãos que
compõem seu sistema de funcionamento, além de regular as formas de ligação com a prefeitura, estabelecendo o escopo de sua atuação no processo
de gestão municipal. É possível aventar que a ausência desses dispositivos
no âmbito das subprefeituras cariocas as privam de mecanismos padronizados de acesso e ligação às demais instâncias do governo local e à própria
sociedade.
Assim, comparadas formalmente com o contexto paulistano, as subprefeituras da cidade do Rio de Janeiro possuem uma estrutura funcional módica26, constituída apenas por cargos27. Sob este arranjo, as agências cariocas não
dispõem de um esquema organizacional (organograma) que estabeleça unidades administrativas incumbidas de funções específicas e procedimentos de
inter-relação entre essas unidades internas e os demais órgãos administrativos.
É notável, assim, a ausência de regulamentos que especifiquem algum padrão
de estruturação e organização interna pelo qual essas agências locais possam se
articular com os demais órgãos da prefeitura, tal como parece haver no caso
das subprefeituras paulistanas.
Por fim, o quadro a seguir sistematiza, comparativamente, algumas características das subprefeituras do Rio de Janeiro e das de São Paulo decorrentes,
em especial, dos distintos procedimentos pelos quais surgiram e foram implantadas nas duas cidades.
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Quadro 3. Características comparativas entre as subprefeituras do Rio de Janeiro e de são paulo
Rio de Janeiro

são paulo

Criadas por Decreto
Vereadores não participaram do processo de criação
Não previstas na Lei Orgânica Municipal
Estrutura organizacional instável
Número indefinido
Denominação informal

Criadas por Projeto de Lei
Vereadores participaram do processo de criação
Previstas na Lei Orgânica Municipal
Estrutura organizacional formalizada
Número definido por Lei
Denominação formalizada

Desprovida de canais institucionais de articulação
com os órgãos centrais da Prefeitura

Canais institucionais específicos (as “coordenadorias”)
de articulação com os órgãos centrais da Prefeitura

Convivem com as RAs
Fonte e elaboração própria.

RAs foram extintas

Descentralizaçãointramunicipal
intramunicipalnas
nascapitais
capitaisbrasileiras
brasileiras
descentralização

Panorama Do
do arranJo
arranjo Das
das subpreFeituras
subprefeituras em DiFerentes
diferentes
6.2 panorama
mandatos Do
do GoVerno
governo local
manDatos
A direção das subprefeituras durante o primeiro mandato de Cesar Maia
(1993-1996) subordinou-se basicamente ao seu comando. Coube a ele definir
quantas subprefeituras seriam criadas, quem iria dirigi-las e de que modo deveriam funcionar. A centralidade dessas decisões explica-se pelas características
do processo de criação dessas agências locais da prefeitura, descritas anteriormente, e, ainda, por algumas condições políticas estrategicamente exploradas
por Cesar Maia para maximizar seu nível de discricionariedade no exercício
do governo local. Uma dessas condições tem a ver com o fato de ter ganho as
eleições para prefeitura, em 1992, inesperadamente28 e de forma relativamente
independente, do ponto de vista político-partidário29.
28

29
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No curso do processo eleitoral para a prefeitura do Rio de Janeiro em 1992, a eleição de
Cesar Maia era tida como um resultado inesperado por quadros políticos da cidade e até
mesmo por seu partido, na época o PMDB. Cesar Maia foi eleito em 2º turno, com 51,8%
dos votos, derrotando a candidata do PT, Benedita da Silva. Devido à falta de apoio e até
mesmo de alianças político-partidárias que marcaram sua candidatura, cuja adesão restringiu-se a alguns políticos de nível municipal e estadual, ligados a ele desde a década de
1980, Cesar Maia não estava compelido a montar um governo considerando os interesses
e indicações de partidários do PMDB ou de vereadores aliados. Com isso, dispunha de
uma ampla margem de ação para compor a administração pública municipal da forma
mais conveniente aos seus projetos e estratégias políticas.
Francisco Marques (2003) descreve que o PMDB fluminense naquela época estava dividido entre o grupo nelsista (ligado a Nelson Carneiro) e moreirista (ligado a Moreira
Franco), o que dificultava um acordo em torno da candidatura de Cesar Maia que, recém
chegado ao partido, contava com o apoio dos nelsistas e de Ulysses Guimarães, cujo fale-
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Segundo Francisco Marques (2003), desde a campanha eleitoral, Cesar
Maia já pretendia construir seu próprio grupo político, independente das esferas partidárias tradicionais. Para tanto, afirma Marques, o então prefeito,
ao tomar posse, empregou uma estratégia que combinava duas frentes: (i) o
estabelecimento de um núcleo de governo “técnico”, encabeçado por quadros
sem laços prévios com partidos – que ocupariam os cargos de secretários, e (ii)
a concessão de prerrogativas de poderes, na esfera administrativa municipal,
aos agentes responsáveis pela gestão regionalizada da cidade – os subprefeitos,
em sua enorme maioria quadros estreantes ligados pessoalmente a ele próprio.
Assim, com o objetivo de formar seu grupo, Cesar Maia atribuiu a jovens colaboradores a gestão das subprefeituras30, cuja principal atribuição seria representar regionalmente a prefeitura, recolhendo junto à população as demandas
do dia-a-dia e providenciando seu atendimento.
Em linhas gerais, ao criar as subprefeituras, Cesar Maia projetava que o
seu funcionamento promovesse a interação do subprefeito com a população
e celeridade à prestação de serviço público municipal. Competiria às novas
agências locais mediar o contato do poder público municipal com a sociedade, por meio da intensa mobilidade do subprefeito, que deveria circular
pelas ruas e bairros circunscritos à área da subprefeitura, apresentando-se aos
moradores, conhecendo in loco as demandas solicitadas e principais carências
da localidade31. Por esta função, os subprefeitos foram apelidados, na época,
pela imprensa de “prefeitinhos”.

30

Sustentando sua intenção em formar um grupo político por meio das subprefeituras, o
prefeito declara que, “[...] no primeiro governo, através principalmente das subprefeituras,
fui construindo um grupo de renovação de jovens [...]. Na campanha eleitoral, eu decidi dar
a eles posição de destaque e se eles mostrassem iniciativa e ousadia, eu os levaria, como os levei,
a posição de destaque na administração, mesmo sem experiência anterior. Eles tinham capacidade e não tinham formação, que somada à capacidade, gerou sinergia” (Cesar Maia, apud
Marques, 2003, p. 36).

31

Essa projeção em relação às funções e ao papel das subprefeituras na administração da
cidade foram extraídas de entrevista feita pela autora com o então prefeito Cesar Maia, em
fevereiro de 2006, no período de pesquisa e elaboração de sua dissertação de mestrado (ver
nota 4). Nesta época, o prefeito define da seguinte maneira o tipo de atuação do subprefeito “[...] Ele tem com a capacidade e a habilidade dele, maior ou menor, uma condição,
maior ou menor, de coordenar o atendimento das demandas. Ele tem a ver com aqueles
problemas do cotidiano que não interessam aos coordenadores. [...] Ele vai trazendo para
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cimento enfraqueceu um possível compromisso do PMDB com a candidatura de Maia.
De acordo com o autor, durante a eleição em 1992 houve, de fato, um distanciamento
entre o partido e seu candidato a prefeito, de modo que Cesar Maia ao se eleger não autoriza o controle do PMDB sobre as nomeações para o seu governo.
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No projeto em curso no primeiro mandato de Cesar Maia, não caberiam
às subprefeituras executar o atendimento às demandas que recebiam da população. Isto continuaria a cargo das secretarias e seus respectivos órgãos de
operação regionalizados. A novidade consistiria em que as subprefeituras, sob
a delegação direta do então prefeito, teriam a competência de ordenar aos
órgãos da administração pública municipal a execução de serviços públicos.
Com isso, os subprefeitos tornar-se-iam bastante populares nas suas regiões
de atuação, já que a população credenciaria a prestação dos serviços públicos
demandados à atuação das subprefeituras.
O propósito de Cesar Maia de criar um grupo político por meio das
subprefeituras foi, por fim, exitoso. Na eleição ocorrida em 1996, no último
ano do seu primeiro mandato, quatro subprefeitos (Eduardo Paes, Alexandre
Cerruti, Índio da Costa32 e Paulo Cerri) se elegeram vereadores do Rio de Janeiro, pela mesma sigla partidária do prefeito, na época, o PFL. Eduardo Paes,
subprefeito da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, foi o candidato mais votado na
eleição para a Câmara Municipal, enquanto Alexandre Cerruti, subprefeito da
Zona Norte, foi o quarto. Os subprefeitos eleitos obtiveram sua maior porcentagem de votos nas regiões que compunham a área de abrangência de suas
respectivas subprefeituras33.
O encerramento do primeiro governo Maia representou, no entanto, um
novo período na gestão das subprefeituras. Ao transmitir o comando da cidade ao seu sucessor, Luiz Paulo Conde (1997-2000)34, Cesar Maia legaria
os coordenadores aquelas demandas do cotidiano daquela área em que é subprefeito. Eles
são os gerentes do cotidiano. Têm a tratar das questões que incomodam a população no
seu dia-a-dia. Tratar dessas pequenas questões que são grandes. Têm que vir com elas [as
demandas] da sociedade e dar dimensão, dar grandeza à demanda das pessoas”.
32

Índio da Costa dirigia a V Região Administrativa (Copacabana), mas recebia atenção
especial do Executivo, usufruindo do mesmo status atribuído aos subprefeitos.

33

Especificamente, Eduardo Paes (subprefeito da “Barra da Tijuca e Jacarepaguá”) obteve
53% da sua votação nas zonas eleitorais da Barra e de Jacarepaguá; Alexandre Cerruti
(subprefeito da “Zona Norte”) recebeu 64,61% dos seus votos em zonas de Madureira e
adjacências; Índio da Costa (administrador regional de “Copacabana”) teve 70,6% dos
votos na Zona Sul e Paulo Cerri (subprefeito da “Tijuca e Adjacências”) recebeu 71,43%
de votação em zonas eleitorais da Tijuca e adjacências.

34

Luiz Paulo Conde candidatou-se à eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro, em 1996,
com amplo apoio político do então prefeito Cesar Maia. Ambos pertenciam ao mesmo
partido, na época o PFL (atual DEM). Conde ocupou durante o primeiro governo de
Cesar Maia a Secretaria Municipal de Urbanismo e a ele foi credenciada a elaboração de
projetos urbanísticos de grande repercussão no primeiro mandato de Maia, como RioCidade, Favela-Bairro e Linha Amarela. Na eleição de 1996, ele seria, portanto, o candi-
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dato oficial do governo municipal. É importante lembrar que neste período a reeleição
para cargos no Poder Executivo não era permitida; isto só se tornou possível a partir das
eleições ocorridas em 1998, por meio da emenda constitucional n. 16, de junho de 1997.
Conde foi eleito em 2º turno, com 62,2% dos votos válidos.
35

Ver DINIZ (1982) e KUSCHNIR (2000).

36

Segundo uma vereadora, que inicialmente se sentiu prejudicada pelo funcionamento das
subprefeituras, Cesar Maia procedeu numa estratégia injusta, no seu primeiro governo, ao
conceder muito espaço aos subprefeitos em detrimento dos vereadores. Afirma a política
que “[O prefeito] queria fazer essas pessoas. Então, ele passou a dar cargos, prestígio,
enfim, proteger e abrir espaço na mídia. [Por isso] eu e alguns vereadores tivemos algumas
dificuldades no primeiro governo devido a ele querer investir só nessa turma, que a gente
chamava “os que eram criados pelo prefeito”. Eles não tinham um passado de trabalho,
não tinham lutado por nada. Foi dado a eles tudo nas mãos” (apud Marques, 2003 p. 40).
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ao novo prefeito um complexo quadro político, relativo às pressões de alguns
vereadores para assumir o controle sobre as subprefeituras. Isto porque ao
distribuir seus colaboradores pela cidade, entre 1993 e 1996, Cesar Maia ocasionou impactos em dinâmicas políticas que se processavam em nível local,
por meio das quais muitos vereadores obtinham seus votos e se elegiam para
cargos públicos.
O estabelecimento das subprefeituras sobrepôs-se a um longínquo esquema de atuação em que cabiam aos políticos “do bairro”, ou comunitários,
a articulação com os órgãos públicos a fim de providenciar a prestação de
serviços na localidade em que concentravam sua base eleitoral35. No decorrer
do primeiro mandato de Cesar Maia, com os subprefeitos passando a desempenhar essa mesma função na área desses políticos, criou-se um contexto de
acirrada competição entre ambos36.
O êxito eleitoral de alguns subprefeitos na eleição de 1996 reforçou o
entendimento de que as subprefeituras representavam uma fonte de votos e
que, por isso, era oportuno exercer algum tipo de controle sobre elas. A partir de 1997, a expansão do número de subprefeituras e a concessão a alguns
vereadores da prerrogativa de indicar os novos subprefeitos conformaram a
estratégia delineada pelo governo de Luiz Paulo Conde a fim de solucionar o
impasse político.
Devido ao marco de origem das subprefeituras, a edição de um decreto
do chefe do Executivo municipal seria suficiente para realizar qualquer mudança na sua organização original. Essa prerrogativa viabilizou a consecução
da estratégia de Conde, que ao ampliar o número de subprefeituras (de 8, no
início do mandato, para 15, até o encerramento), abriria espaço em seu gover-
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no para acomodar aliados políticos. Portanto, na gestão de Conde, políticos
puderam realizar indicações para as subprefeituras.
Esse fato contrastou-se ao contexto vigente no primeiro governo Cesar
Maia, no qual o controle sobre as subprefeituras, tanto de quem as comandaria como da função específica que exerceria, foi de sua exclusiva prerrogativa.
É possível dizer que o próprio poder das subprefeituras nos anos iniciais de
sua existência foi afiançado por Cesar Maia. Assim, teria sido a delegação de
autoridade de Maia, no decorrer de seu primeiro mandato, aos subprefeitos o
que lhes garantiu o poder de ordenar aos órgãos administrativos competentes
a execução das demandas e, em decorrência disto, de projetar as subprefeituras
como um canal célere de prestação de serviço público.
Sob as circunstâncias presentes no governo Conde, sobretudo, com a ampliação do número de subprefeituras e a concessão aos vereadores aliados da
prerrogativa de indicar alguns dos novos subprefeitos, passariam a coexistir ao
nível das subprefeituras dois tipos de orientações, uma proveniente do governo e outra que emanaria das diretrizes do político local. A partir deste período,
parece não haver mais as condições para o então chefe do Executivo manter o
funcionamento das subprefeituras nos moldes definidos no primeiro mandato
de Maia.
Quando retorna à prefeitura, em 2001, para exercer seu segundo mandato, Cesar Maia, embora procure diminuir o número de subprefeituras deixado
por Conde37, no curso do mandato volta a ampliá-lo, optando por continuar
as articulações desenvolvidas na gestão de seu antecessor. Segundo o próprio
prefeito, a decisão de prosseguir com a abertura iniciada por Conde era inevitável, devido às articulações políticas que já estavam formadas em torno
das subprefeituras. Considerando as iniciativas do seu antecessor como causa
determinante da sua nova estratégia, Cesar Maia expõe sua posição em relação
às subprefeituras em seu segundo e terceiro mandato (2001-2004; 2005-2008):
O Conde, que me sucedeu, concedeu muito. Quando retornei, vi uma situação
difícil de inverter. Eu tinha que fazer algum tipo de concessão também. Procurei fazer concessões no 2º e 3º governo mais ao nível das RAs, e minimizar a
concessão ao nível das subprefeituras. Mas as subprefeituras que tenho hoje, eu
37
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O decreto nº 19.402 de 01/01/2001, editado no primeiro dia do segundo mandato de Cesar Maia, que estabelece apenas dez subprefeituras na estrutura do governo, mostra que,
de fato, o prefeito pretendia manter, aproximadamente, o mesmo número de subprefeituras vigente no primeiro governo.
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tive que ampliar [...] para poder, de um lado, abrir espaço para as demandas dos
vereadores sem desmontar o sistema, [por]que eu preciso ter no mínimo 60 ou
65% das subprefeituras operando esse tipo de política [empreendido durante o
primeiro governo]. Com isso, tive que fazer algumas concessões, criando novas
subprefeituras, e isso perde um pouco a unidade de seu propósito38.

Cesar Maia reconhece que a ampliação do número de subprefeituras servir-lhe-ia para neutralizar a pressão dos legisladores, que tentavam controlar
as indicações para as secretarias municipais. As subprefeituras seriam, assim,
usadas como um tipo de compensação alternativa, ou de segundo escalão, aos
quadros políticos aliados. O prefeito explica que na negociação por cargos
com a base aliada não concedia aos vereadores a prerrogativa de fazer indicações ao nível das secretarias, mas, como recompensa, cedia as Regiões Administrativas e subprefeituras.

Em termos empíricos, o que se observa é que o processo de desmembramento40 das subprefeituras remonta à gestão do prefeito Luiz Paulo Conde
(1997-2000), mas foi intensificado nos dois últimos mandatos de Cesar Maia
que, inclusive, introduziu algumas novidades, tais como: subprefeituras sem
ligação com Região Administrativa, e expressiva quantidade de subprefeituras
38

Entrevista à autora, Rio de Janeiro, 20/02/2006 (ver nota 36).

39

Idem.

40

Entende-se a ampliação do número de subprefeituras como resultado de um processo de
desmembramento, pois novas subprefeituras surgem a partir do fracionamento daquelas
estabelecidas originalmente. Uma comparação entre o primeiro governo Cesar Maia e os
seus dois últimos mandatos revela que a AP-1 de uma única subprefeitura fragmentou-se
em três, a AP-2 de duas subprefeituras desmembrou-se em quatro, a AP-3 de três dividiuse em nove, a AP-4 desmembrou-se em duas e a AP-5 de uma subprefeitura estendeu-se
para quatro.
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Eu prefiro [ter um número excessivo de subprefeituras] do que abrir as secretarias. Cada secretário tem a sua Secretaria íntegra, inteira. Eu não indico ninguém, ele [o secretário] compõe sua equipe totalmente. O vereador sabe que comigo, não tem poder para indicar ninguém em secretaria nenhuma. Eles às vezes
querem uma Inspetoria de Fazenda, Delegacia de Urbanismo, áreas poderosas,
mas não indicam ninguém. Com isso, tenho que fazer algum tipo de concessão;
faço ao nível das RAs, mas em função de uma abertura que o Conde fez, eu tive
que acompanhar [abrindo as subprefeituras aos políticos aliados]39.
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que se ligam a apenas uma RA. Retratando a situação vigente durante o último mandato de Cesar Maia, o quadro 4 mostra como variava a quantidade de
RAs sob o escopo de cada subprefeitura.
Quadro 4. Área de abrangência das subprefeituras do Rio de Janeiro, por RA (2007)
Áreas de planejamento
AP – 1

AP – 2

AP – 3

Descentralizaçãointramunicipal
intramunicipalnas
nascapitais
capitaisbrasileiras
brasileiras
descentralização

AP – 4
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AP – 5

subprefeituras
Centro Histórico
Centro
Tijuca e Adjacências
Zona Sul
Zona Sul II
Tijuca e Adjacências
Vila Isabel e Grajaú
Leopoldina Norte
Leopoldina Sul
Grande Irajá
Grande Méier
Zona Norte
Ilha do Governador
Vila Isabel e Grajaú
Lins de Vasconcelos
Barra da Tijuca
Jacarepaguá
Zona Oeste
Sta. Cruz e Pedra de Guaratiba
Bangu
Vila Militar

Regiões Administrativas
II – Centro
I – Portuária; VII – São Cristóvão
III – Rio Comprido; XXIII – Santa Teresa
XXI – Paquetá
V – Copacabana; VI – Lagoa; XXVII – Rocinha
IV – Botafogo
VIII – Tijuca
IX – Vila Isabel
X – Ramos
XXX – Maré; XXXI – Vigário Geral
XI – Penha; XIV – Irajá
XII – Inhaúma; XIII – Méier
XV – Madureira; XXII – Anchieta; XXV – Pavuna
XX – Ilha do Governador
XXVIII – Jacarezinho
XXIX – Complexo do Alemão
XXIV – Barra da Tijuca
XVI – Jacarepaguá; XXXIV – Cidade de Deus
XVIII – Campo Grande
XIX – Santa Cruz; XXVI – Guaratiba
XVII – Bangu; XXXIII – Realengo
-

Fontes: Prefeitura do Rio de Janeiro, “Informações da cidade do Rio de Janeiro para subsidiar a
Câmara dos Vereadores no processo de elaboração do Plano Diretor (2005)”. Decreto nº 25.053
de 03/02/2005 e informações disponíveis em http://www.rio.rj.gov.br/.

Notam-se subprefeituras que atuavam apenas com uma RA, enquanto
outras coordenavam duas ou três. Percebe-se, ainda, que RAs (XXI-Paquetá e
XXIX- Complexo do Alemão) não se ligavam à subprefeitura alguma, pois responderiam diretamente à Secretaria Municipal de Governo. Por outro lado, algumas subprefeituras (“Lins de Vasconcelos” e “Vila Militar”) não mantinham
ligação com quaisquer Regiões Administrativas. Certamente, quanto menos
RAs estivessem sob a jurisdição de uma subprefeitura, menos esta exerceria a
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função de coordenadoria, razão pela qual sua criação, na época, foi justificada.
Desse modo, mais tênues seriam os limites que separariam e distinguiriam os
dois órgãos. A rigor, no último mandato de Cesar Maia, 41% das subprefeituras41 estariam fora da categoria “coordenadoria das Regiões Administrativas”,
pois controlavam apenas uma ou nenhuma RA.

6.1 A gestão interna das subprefeituras: um estudo de caso

41

O total seria de oito, considerando o caso das seis subprefeituras (Centro Histórico, Zona
Sul II, Leopoldina Norte, Ilha do Governador e Zona Oeste) que se ligavam a apenas uma
RA cada, além das outras duas subprefeituras (Lins Vasconcelos e Vila Militar) que não se
relacionam a quaisquer Regiões Administrativas.

42

Os objetivos da pesquisa de campo eram (1) conhecer e registrar as demandas que as
subprefeituras recebiam da população, (2) observar como os funcionários atendiam o
público e de que modo encaminhavam suas demandas. (3) verificar as instalações físicas
de cada subprefeitura, (4) entrevistar os funcionários em busca de informações sobre as
maiores dificuldades que enfrentavam cotidianamente, o relacionamento mantido com a
sociedade e com o poder público municipal, entre outros.

43

A “Zona Sul II” foi criada pelo prefeito Luiz Paulo Conde em abril de 1999, como mostra
o decreto nº 17.442, mas Cesar Maia quando retorna à Prefeitura em 2001 não a mantém,
ressurgindo apenas em 2002.
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O propósito desta seção é explicitar, amparada em pesquisa empírica, características sobre a organização e o funcionamento das subprefeituras cariocas, enfatizando as dinâmicas de contato com a população e os órgãos que compõem
a administração pública local. As descrições apresentadas foram reunidas por
meio de pesquisa de campo realizada ao longo de 11 meses entre 2006 e 200742,
durante o último mandato do prefeito Cesar Maia. Este levantamento empírico foi feito em duas subprefeituras específicas, “Zona Norte” e “Zona Sul II”.
A escolha por essas subprefeituras justifica-se por dois fatores: foram criadas em momentos distintos e, por isso, supunha-se que poderiam apresentar padrões diferentes de inter-relação com a administração pública local, de
forma que a “Zona Norte” por existir desde 1993, ano em que as primeiras
subprefeituras foram criadas, apresentaria um melhor “entrosamento” com
a máquina pública, ao passo que a “Zona Sul II” teria, devido a sua criação
posterior43, uma interação mais incerta. Além disto, seus respectivos subprefeitos, no momento da pesquisa, eram indicações de vereadores aliados ao então
prefeito Cesar Maia. Os dois vereadores concentravam sua atuação política e
base de votos nas áreas circunscritas, respectivamente, às subprefeituras em
que realizaram a indicação.
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Em relação àà dimensão
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dessas duas
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cidado
de Rio
do Rio
de Janeiro,
de Janeiro,
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Quadro 5. Características demográficas das subprefeituras “Zona sul ii” e “Zona Norte”, 2007
subprefeitura
“Zona
Sul II”

“Zona
Norte”

RA

Nº de
bairros

IV
Botafogo

8

XV
Madureira

13

XXII
Anchieta
XXV
Pavuna

4
6
23

Bairros
Flamengo, Glória, Laranjeiras, Catete,
Cosme Velho, Botafogo, Humaitá, Urca
Campinho, Quintino Bocaiúva,
Cavalcanti, Engenheiro Leal, Cascadura,
Madureira, Vaz Lobo, Turiaçu, Rocha
Miranda, Honório Gurgel, Oswaldo Cruz,
Bento Ribeiro, Marechal Hermes
Guadalupe, Anchieta, Parque Anchieta,
Ricardo de Albuquerque
Coelho Neto, Acari, Barros Filho, Costa
Barros, Pavuna, Parque Colúmbia

Área
(km²)

Habitantes

Hab/
km²

Domicílios

15,02

238 895

15 905

93 496

30,18

202 967

6 725

113 262

14,19

211 469

14 903

44 932

17,48

154 608

8 845

56 453

61,85

569 044

9 200

214 647

Descentralizaçãointramunicipal
intramunicipalnas
nascapitais
capitaisbrasileiras
brasileiras
descentralização

Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro, “Informações para a cidade do Rio de Janeiro subsidiar a
Câmara dos Vereadores no Processo de elaboração do Plano Diretor, 2005”, p. 18 e 25.
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Nesta seção serão observadas, especificamente, cinco dimensões atinentes
ao arranjo das subprefeituras, quais sejam, (i) o tipo de influência dos vereadores, (ii) a estrutura interna e a relação com as Regiões Administrativas, (iii)
as atribuições do subprefeito, (iv) o relacionamento com a sociedade e, por
fim, (v) as formas de interação com o aparato administrativo da prefeitura
para processar as demandas da população. Na descrição a seguir, procurar-se-á
pontuar, comparativamente, as diferenças e semelhanças entre as duas subprefeituras sob análise.
— Influência do vereador no funcionamento das subprefeituras.
No cotidiano, a subprefeitura da “Zona Norte” funcionava segundo orientações repassadas pelo vereador (responsável pela indicação do subprefeito) que,
diretamente conectado ao subprefeito, ordenava parte de suas atividades. Por
já ter atuado como subprefeito, logo quando essas representações da prefeitura
foram criadas, em 1993, esse vereador adquiriu ao longo do tempo diversos
contatos tanto com a população, quanto com as instâncias locais do poder
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— Estruturas organizacionais e relação com as Regiões Administrativas. Se já foram observadas diferenças entre as duas subprefeituras
em relação à forma como os vereadores mantinham sua influência, é possível
afirmar que em se tratando de suas respectivas estruturas organizacionais as divergências aumentam. A primeira diferença diz respeito à quantidade de RAs
ligadas a cada subprefeitura. A “Zona Norte” coordenava três RAs, enquanto
a “Zona Sul II” atuava junto a uma única RA. Neste último caso, ambas operavam rotineiramente como um só órgão e seus funcionários articulavam-se
em função de uma única divisão de trabalho, ou seja, a subprefeitura da “Zona
Sul II” e a respectiva RA não se organizavam como instâncias administrativas
44

Foram encontrados repasses deste tipo em alguns arquivos desta subprefeitura que registravam as demandas recolhidas naquela localidade. Entretanto, esses repasses do vereador,
pelo menos no que foi possível observar com base nos arquivos, não consistiam numa
prática sistemática. Os repasses normalmente tratavam de questões “urgentes”, nos quais
o vereador pedia ao subprefeito para tratar rapidamente a fim de fornecer o mais breve
possível uma resposta à comunidade.
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público, formando, assim, canais de interlocução, que foram transferidos e
passaram a auxiliar ao então subprefeito no exercício de suas funções.
No que concerne à subprefeitura da “Zona Sul II”, foi observada uma
influência estrategicamente discreta do vereador em relação ao funcionamento
do órgão. Diferentemente do observado na “Zona Norte”, o vereador responsável pela indicação do subprefeito da “Zona Sul II” possuía um escritório
político próprio em um dos bairros que compunha a área de abrangência do
órgão da prefeitura. Apesar disto, frequentemente repassava as demandas que
chegavam ao escritório à subprefeitura para providenciar o atendimento44. O
vereador também costumava colocar o subprefeito em contato com grupos
de moradores da região que acionavam o político para tratar de questões relacionadas à prestação de serviço público. Quanto aos canais de interlocução
do próprio vereador com os órgãos públicos locais, notou-se que se existem
não estavam a todo tempo disponíveis à subprefeitura (como na “Zona Norte”), que processava as demandas que recolhia da população por comunicações
diretas do subprefeito ou pelos meios convencionais de acesso às diferentes
instâncias do governo, por guias de ocorrência e processos. De modo geral,
na “Zona Sul II” a influência do vereador sobre o funcionamento cotidiano
da subprefeitura não ocorria, ou aparecia, de maneira tão explícita, diferentemente do que se passava na “Zona Norte”.
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paralelas, mas como uma só estrutura organizacional, que concentrava naquela região o recolhimento das demandas e o contato com a população. A
“Zona Norte” contrapunha-se a essa dinâmica de funcionamento devido ao
fato de coordenar três RAs que se localizavam em bairros distintos, e com sedes próprias. Assim, a subprefeitura “Zona Norte”, bem como suas respectivas
RAs, tinham sob sua responsabilidade um registro próprio das demandas da
localidade, além de divisões de trabalho distintas.
Na subprefeitura da “Zona Sul II” competia ao administrador regional
responder pelas questões que eram processadas internamente, como o atendimento ao público, o contato (via fax, e-mail, telefone e rádio) com os órgãos
de execução da Prefeitura e em alguns casos com organismos do governo do
estado, bem como a supervisão do trabalho interno. Por sua vez, a subprefeitura “Zona Norte” possuía uma sede própria, onde atuavam apenas seus funcionários. Sua dinâmica de funcionamento incluía funções internas e externas.
Diferentemente da “Zona Sul II”, que contava com a estrutura da RA para
levar adiante seus serviços internos, os funcionários da “Zona Norte” eram responsáveis por toda sua rotina, que abrangia além do atendimento à população
feito dentro e fora da subprefeitura, a organização de suas atividades e o contato com os órgãos públicos. Neste caso, destacava-se a importância da “equipe”
do subprefeito, responsável em grande parte pelo funcionamento deste órgão.
— Papel dos subprefeitos. Coincide como uma característica pertinente ao funcionamento das duas subprefeituras o papel (funções e competências)
desempenhado pelos respectivos subprefeitos. Em ambas, o subprefeito destacava-se justamente pela intensa mobilidade, isto é, a todo tempo cumprindo
agenda de rua, desempenhando programações e atividades externas. As atividades de rua dos subprefeitos consistiam em operações de ordem urbana45,
reuniões com a população e com associações de classe (empresários e lojistas
da região), observação in loco de demandas, e ainda a articulação com as instâncias superiores da prefeitura (prefeito e secretários) a fim de mobilizá-las
para as principais carências e problemas da região.
45

162

descentralização ok.indd 162

São operações planejadas e coordenadas pelo subprefeito em parceria com a Divisão de
Operações Especiais da Secretaria de Obras, a IRLF, a Guarda Municipal, a Polícia Militar
e em alguns casos os agentes da Secretaria do Meio Ambiente e da Vigilância Sanitária.
Essas operações têm em vista coibir e repreender qualquer tipo de desordem em área
pública, sobretudo em relação à população de rua, ao comércio informal e às construções
ilegais.
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— Formas de relacionamento das subprefeituras com a população. Outro traço comum ao funcionamento de ambas as subprefeituras diz
respeito ao tipo de relação mantido com a sociedade. Com uma dinâmica de
funcionamento que consistia em recolher as demandas da população e encaminhá-las às instâncias administrativas competentes, foi possível perceber que
as subprefeituras não dispunham de meios que possibilitassem à população
participar das decisões do governo municipal. As subprefeituras atuavam basicamente como agências de atendimento do governo local.
A interação estabelecida com a população dava-se praticamente em
função das demandas feitas, isto é, no momento em que o subprefeito ou
a subprefeitura as recolhia e, em alguns casos, ao longo do processamento
dos pedidos. O contato ocorria pelas atividades de rua do subprefeito ou em
comunicação à própria subprefeitura, por telefone, e-mail ou pessoalmente.
Nestas oportunidades, a população relatava suas solicitações e a partir daí o
subprefeito e sua equipe processavam-nas, só ocorrendo um segundo contato
em casos nos quais: (i) a própria subprefeitura entrasse em comunicação por
telefone para informar ao demandante sobre a possibilidade de atendimento,
o andamento ou a realização de seu pedido; (ii) o demandante procurasse o
subprefeito ou a subprefeitura em busca de informações sobre o andamento
de sua solicitação, ou para reiterá-la.
A existência de um segundo contato entre a subprefeitura e a população
dependia do tipo de demanda feita, pois como os próprios subprefeitos relataram, havia as demandas de conservação e aquelas que envolveriam intervenções e obras. Na primeira categoria incluíam-se as demandas por tapa-buraco,
troca de iluminação, capina de praça, recolhimento de lixo e entulho, ou seja,
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De um modo geral, os subprefeitos exerciam três tipos de funções, a de
“ouvidor ativo”, de “articulador” e de “coordenador”. Na função de “ouvidor
ativo”, o subprefeito deslocava-se pela sua área de atuação, contatando um
público diverso, desde moradores e comerciantes da região a lideranças locais,
e recolhendo suas demandas. O papel de “articulador” referia-se à atuação de
encaminhar as demandas recolhidas e mobilizar os órgãos públicos competentes em prol do atendimento aos pedidos feitos. Por sua vez, a função de
“coordenador” requereria mais habilidade e disposição do subprefeito e pela
sua complexidade não era frequente, consistindo na coordenação dos órgãos
locais com vistas a ações conjuntas e à formulação de uma pauta de demandas
que seria enviada às instâncias centrais da Prefeitura.
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as solicitações rotineiras de conservação da cidade. O segundo caso eram pedidos de obras de infraestrutura, que exigiriam a produção de orçamento e
licitação, além do trâmite pelos órgãos superiores da Prefeitura, como as secretarias, o Tribunal de Contas do Município e o gabinete do prefeito46. Esses
pedidos eram organizados em processos administrativos que tramitavam pelas
diferentes instâncias do governo, ao passo que as demandas por conservação
eram dispostas em guias de ocorrência encaminhadas diretamente aos órgãos
executores competentes47.
Observou-se ainda que as duas subprefeituras recebiam estímulos distintos em relação ao contato com a população. Na área de abrangência da “Zona
Sul II”, a população procurava acompanhar o andamento do seu pedido, entrando em frequente contato com a subprefeitura, cobrando resultados, ao
passo que na “Zona Norte” não era recorrente a pressão da comunidade em
busca de informações sobre o atendimento da demanda requisitada.
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— Processamento das demandas recolhidas pelas subprefeituras.
Dependendo do meio pelo qual as demandas de conservação chegavam às
subprefeituras, elas eram processadas por trâmites diferentes. As demandas
que se organizavam em guias de ocorrência eram aquelas que chegavam à
subprefeitura por meios convencionais, como o telefone, e-mail ou o encaminhamento feito pessoalmente. Quando era o subprefeito que as recolhia em
suas atividades de rua, ele na maioria dos casos solicitava à sua equipe que as
repassasse diretamente ao órgão competente, prescindindo, com isso, de um
registro formal da demanda em guias de ocorrência.
Os pedidos que chegavam às subprefeituras por intermédio direto do
subprefeito, provavelmente, recebiam um comprometimento maior em viabilizar a prestação do serviço. Tanto na “Zona Norte” como na “Zona Sul II”
essa prática era recorrente, e os próprios subprefeitos entendiam que agindo
dessa forma poderiam agilizar o atendimento. Percebe-se, assim, que os pedidos eram processados de acordo com a forma que chegavam à subprefeitura e
dividiam-se entre aqueles que receberiam, ou não, a prioridade e o empenho
46

Os pedidos organizados sob a forma de processos geravam na maioria das vezes outros
contatos entre a subprefeitura, ou o seu responsável, e a população, pois se tratava de uma
solicitação que pelos seus próprios procedimentos legais requeria maior detalhamento
sobre a demanda, implicando contatos posteriores com o demandante.

47

Cada guia de ocorrência (GO) recebia um número específico e era repassada ao órgão
competente por e-mail, fax ou entregue pessoalmente.
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Considerações finais
Este capítulo detalhou algumas características das subprefeituras do município do Rio de Janeiro, destacando, para tanto, elementos de sua criação,
desenvolvimento e funcionamento. Embora circunscrita a um período correspondente aos primeiros 16 anos (1993-2008) de vigência desta divisão da ci-

descentralização ok.indd 165

Gestão e política na cidade do Rio de Janeiro

do subprefeito. Entretanto, o contato com o subprefeito ensejaria maior possibilidade, mas não a garantia, do atendimento.
No processo de atendimento diário à população que ocorria nas duas
subprefeituras, verificou-se, portanto, que o subprefeito era uma figura chave.
Seus contatos com os órgãos executores e em alguns casos com membros das
instâncias superiores da prefeitura, como os secretários e o próprio prefeito,
eram mais produtivos do que os procedimentos de acesso convencionais aos
órgãos, utilizados rotineiramente pelas subprefeituras.
Assim, com base no que foi observado sobre o funcionamento interno de
duas subprefeituras, à época da pesquisa de campo, apurou-se que ambas funcionavam desprovidas de capacidade decisória, isto é, na articulação com os
demais órgãos da prefeitura (executores e/ou superiores) não detinham a prerrogativa de ordenar a prestação de serviços, nem de determinar que atendessem às solicitações repassadas. O que ocorria eram contatos que procuravam
viabilizar o atendimento da demanda por meio da explicação de sua urgência.
Isso, contudo, não significava que os órgãos fossem acatar as solicitações e
incorporá-las à sua agenda de atendimento. Muitas vezes a decisão por providenciar, ou não, o atendimento ao pedido era tomado sem a participação do
subprefeito, de modo que não estava ao seu alcance a decisão pela prestação
do serviço.
Em contraste com a experiência do primeiro governo Cesar Maia, o quadro observado empiricamente caracterizava-se por um papel bastante limitado das subprefeituras, em que frequentemente restringiam-se à função de
“repassar” as demandas recolhidas para os órgãos competentes e habilitados
para promover a execução. Pelo que se apurou, as subprefeituras detinham, ao
longo de 1993 a 1996, a capacidade de providenciar a realização dos serviços
requisitados. Neste período, avalizados diretamente pelo então prefeito Cesar
Maia, os subprefeitos e sua equipe possuíam o respaldo político para intervir
e, em muitas vezes, ordenar no âmbito administrativo a atuação das instâncias
superiores (secretarias municipais) e executoras da prefeitura.
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dade em subunidades da prefeitura, a pesquisa sugere algumas reflexões sobre
um conjunto de limitações e possibilidades que as subprefeituras ensejam para
a governança local. Com base no que foi visto, é oportuno encerrar este trabalho refletindo se as subprefeituras cariocas (i) influenciam a rotina e os padrões
de funcionamento da administração municipal, tornando-os mais responsivos
às demandas da sociedade, e, assim, (ii) proporcionam uma aproximação entre o poder público local e a sociedade.
Em relação ao primeiro ponto, pode-se considerar que a ausência de um
marco institucional que estruture, integre e coordene a atuação dessas instâncias locais da prefeitura aos demais órgãos administrativos do Executivo local
limita sua interação com o conjunto da administração pública e, consequentemente, a possibilidade de vir a ocasionar mudanças na dinâmica de funcionamento da prefeitura e, especificamente, influenciar o processo de provisão
de serviços públicos.
Em termos empíricos, verificou-se um contexto em que as subprefeituras
não detêm capacidade institucional, expressa por meio de regras e procedimentos específicos, que lhes confira o papel formal de articular e comandar a
execução de serviços públicos em suas respectivas jurisdições. Concretamente,
a articulação com os diversos órgãos da prefeitura não ocorre sob bases estáveis, padronizadas e produtivas, de modo que no dia-a-dia tornava-se difícil
para as subprefeituras providenciar, pelos procedimentos convencionais, até
mesmo a prestação dos serviços mais simples, como troca de lâmpadas ou
asfaltamento de ruas.
É possível aventar que caso houvesse uma mudança institucional que outorgasse às subprefeituras prerrogativas de comando sobre o processo de gestão
e provisão de serviços públicos (mesmo que os mais básicos, como de limpeza
urbana, asfaltamento, iluminação pública, entre outros), elas disporiam, então, dos recursos e meios formalizados para providenciar, com mais rapidez e
eficiência, junto à administração pública municipal a resolução das demandas
da população. Nestas circunstâncias, as subprefeituras incrementariam a capacidade de ação do governo e, logo, a governança local.
Do contexto vigente até pelo menos o encerramento do governo Cesar
Maia, em 2008, depreende-se que as subprefeituras cariocas estariam submetidas a uma dinâmica de funcionamento suscetível à instauração de relações
verticais ou assimétricas, na medida em que a capacidade de providenciar o
atendimento às solicitações recolhidas competiria quase sempre aos diretores
dos órgãos de execução e aos secretários municipais. No que concerne tanto às
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Esta questão foi analisada no capítulo 4 de Lameirão, 2007.
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questões básicas de conservação como às intervenções de maiores proporções,
as decisões sobre uma agenda de atendimento eram tomadas no interior dos
órgãos competentes, muitas vezes sem a participação do subprefeito. Nesta
situação, as subprefeituras têm seu potencial representativo, de vocalização das
demandas populares, enfraquecido. Além do que, não se observou mecanismo
formalizado de participação ou fiscalização externa, cabendo à população, nestas circunstâncias, apenas apresentar suas demandas.
Especificamente, no curso da pesquisa de campo realizada no último
mandato do prefeito Cesar Maia, pôde-se verificar a organização de relações
personalizadas de troca e apoio mútuo, entre secretários municipais e subprefeitos, que tendiam, de certa forma, a melhorar a performance apenas de algumas subprefeituras48. Assim, quando os subprefeitos eram indicados diretamente por secretários municipais, que pela posição formal detinham ampla
capacidade de comando sobre o funcionamento da máquina pública, formava-se um canal de interlocução que processava relações de favorecimento que,
sobrepondo-se às demais subprefeituras, intensificavam a prestação de serviços
no local de atuação desses subprefeitos.
Essa dinâmica, ao mesmo tempo em que poderia beneficiar a população
circunscrita a determinadas áreas, ensejaria evidentemente limitações à governança do município, já que restringiria o raio de atuação de alguns órgãos
públicos, ao direcionar seu expediente para regiões específicas, limitando o escopo da ação estatal. Por não distribuir de forma equânime recursos e serviços
entre as demais subprefeituras, essa dinâmica tenderia a bloquear a representação das demandas de outras partes da cidade, impactando negativamente o
relacionamento entre o governo e a população.
A despeito disso, pode-se aventar que mesmo na ausência de elementos
que dotem as subprefeituras de capacidade institucional e autonomia decisória
para intervir diretamente na prestação de serviços públicos locais, elas, ainda
assim, delineiam possibilidades de governança. Primeiramente, pela mobilidade dos subprefeitos que permite que conheçam de perto as demandas, carências e potencialidades da área em que atuam. Essa expertise consiste uma importante fonte de informação tanto para a elaboração como a implementação
de ações do poder público na área de abrangência de cada subprefeitura. Além
disto, a mobilidade dos subprefeitos gera a rotinização de um tipo de contato
face-a-face entre governo e sociedade.
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Os limites impostos para que essa ação de governança local não seja efetiva são estruturais. As subprefeituras são agências precariamente institucionalizadas, regidas pessoalmente pelo prefeito ou por políticos (muitas vezes
vereadores), que acabam reproduzindo padrões de relações de poder que lembram as tradicionais práticas de clientelismo. Assim, as subprefeituras, numa
visão radical, podem ser entendidas como um recurso de poder nas mãos do
prefeito e de seus aliados políticos. Conta a favor da população haver um empenho da parte delas em solucionar problemas. Contradiz a boa governança,
contudo, que isso seja feito de maneira relacional e que o acesso aos recursos
públicos dependa de contatos pessoais.
Não se pode dizer que as subprefeituras tenham uma atuação errática,
indiscriminada e desvinculada das necessidades sociais. O que se pode deduzir, a partir deste estudo, é que o fato de serem dependentes de circunstâncias
políticas fazem delas um instrumento frágil para a consecução da governança,
mas um recurso poderoso para a obtenção de vantagens políticas.
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Capítulo 7
A trajetória dependente das Administrações Regionais
em Salvador: uma narrativa da ausência
de implantação das Regiões Administrativas
Antônio Sérgio Araújo Fernandes
e Luíza Reis Teixeira

Introdução
Este capítulo visa apresentar a trajetória tomada pela política e gestão municipal
em Salvador, desde 1986 até o momento atual, no que se refere a evolução da
regionalização administrativa. Este processo tornou-se um mecanismo descentralizador das ações de gestão das cidades, sobretudo das capitais. Foi também
um elemento importante, e mesmo um embrião, que efetivamente estimulou
a formação de políticas de orçamento participativo, muito difundidas, ao longo dos anos 1980 e 1990 do século passado, em capitais como Recife e Porto
Alegre, por exemplo. A regionalização em muitas capitais foi e é capaz até hoje
de auxiliar a gestão municipal não apenas no processo de participação social,
mas também como instrumento de suporte administrativo propriamente dito.
Neste capítulo, portanto, visa-se mostrar como se desenvolveu a gestão municipal em Salvador desde 1986, quando foram criadas as administrações regionais (ARs) na cidade, até o presente momento. O foco central desse
texto é analisar a trajetória desta política de descentralização administrativa
intramunicipal. Busca-se mostrar como Salvador experimentou a tentativa de
implementar a regionalização administrativa e a caminhada desse processo ao
longo das décadas. Em Salvador, a implantação das ARs, desde sua origem na
gestão de Mário Kertész, na década de 1980, não foi uma prioridade. Portanto,
a implantação desse modelo de gestão urbana segue inconcluso e sem força
política ao longo de mais de 30 anos.
Em Salvador, ocorre o processo de feedback negativo com as administrações regionais, ao longo do tempo, no que se refere a serem um mecanismo
da gestão municipal capaz de gerar maior envolvimento da sociedade civil e
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de movimentos sociais na gestão pública. Acerca da democratização da gestão
municipal, que acompanharia a implementação das ARs, também não ocorreu por falta de apoio dos vários Prefeitos que passaram pelo Poder Municipal
de Salvador. O que será observado a seguir é a caminhada de inação no que se
refere a regionalização administrativa da cidade.
A ótica teórico-metodológica da análise tem na noção de trajetória
dependente seu elemento central. A hipótese aqui esboçada é que desde a
criação das administrações regionais na cidade, de 1986 até o presente, estas jamais foram efetivamente implantadas enquanto órgãos de descentralização da
gestão local apoiados na participação social. Este trabalho se baseia em grande
parte em um estudo desenvolvido por um dos autores do texto (Fernandes,
2004) sobre o tema e, portanto, a metodologia de análise será preservada, com
as devidas atualizações, cross time do caso até o momento atual, como suporte
para a discussão da hipótese proposta.
O texto está dividido em 7 seções mais esta introdução e as considerações finais. A seção 2 trata do referencial metodológico que é a da narrativa
analítica com trajetória dependente. Utiliza-se também a noção de política
pública por ausência de Dye (1984) para caracterizar a hipótese da trajetória
temporal de reforço negativo no que se refere as ARs em Salvador. A seção
3 aborda a origem das ARs na gestão de Mário Kertész. A seção 4 discute o
governo do Prefeito Fernando José, que reforça a total ausência de tratamento
dado às ARs. A seção 5 analisa a gestão da Prefeita Lídice da Mata, marcada
por uma tentativa incipiente de implantação de um Orçamento Participativo
(OP), mas que foi malsucedida, devido a não implantação anterior das ARs.
Na seção 6 trata-se das duas gestões do PFL com Antônio Imbassahy, que
seguiu lidando com indiferença as ARs. Na seção 7 serão analisadas as duas
gestões de João Henrique do PDT e a continuação do reforço negativo às
ARs. E na seção 8 são discutidas a primeira e a atual gestão do Prefeito ACM
Neto no tocante as ARs, buscando confirmar a hipótese de não ação no que
concerne a sua implantação Salvador.

7.1 A Trajetória Dependente com Narrativa como Referência e
o Caso de Salvador das Administrações regionais
Em linhas gerais, o conceito de trajetória dependente gira em torno da discussão de sua aplicação na observação dos fenômenos político-institucionais,
visando explicar tanto estabilidade como mudança institucional (Pierson, 2004,
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com a gestão do Prefeito Mário Kertész (1986-1988)
Mesmo com seu passado mostrando-o como um político avesso à participação social no processo de governo, Kertész, durante a campanha eleitoral de
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2003; Thelen, 2003; Magnusson e Ottosson, 2009; Greener, 2005; Rezende,
2012; Fernandes e Wilson, 2013). Vale tanto observar a reprodução de uma política pública no tempo (Pierson, 2000) com seus retornos crescentes, como
a sua reprodução em si mesma ou por negligência de ação dessa política Dye
(1984). Com efeito, políticas públicas podem existir pela reprodução da ausência
de ação em qualquer área ou matéria. Nesse caso será observado como a reprodução de uma inação, no caso da não-implementação das ARs, levou Salvador
a ser uma capital em que a descentralização da gestão foi, ao longo do tempo,
represada mesmo em momentos favoráveis historicamente à sua implantação.
O modelo de análise aqui dotado será a narrativa- procedimento, que
propõe aproximar a realidade social de suas características processuais e vinculadas à ação. Desse modo, é possível organizar o fluxo de eventos observados
em função de um sentido global atribuído ao fenômeno em estudo, buscandose a apreender a realidade social como processo. O método é construído a partir de evidências históricas, objetivando explicar ações relevantes e atividades
por meio do modelo teórico para, desse modo, compreender as principais características dos episódios ou as diferenças significativas existentes entre estes.
(Barzelay, Cortazer-Velarde, 2004; Fernandes, 2010)
O resultado da aplicação do método narrativo é o relato, definido como
“uma forma de representar uma experiência que conecta os acontecimentos
em função do efeito que exercem sobre a experiência global” (Barzelay, Cortazer-Velarde, 2004, p. 23-24). O relato é composto por dois elementos básicos:
os “eventos” e a “trama”. Barzelay e Cortazar-Velarde (2004, p. 25) apontam os
eventos como elementos básicos na análise por meio da narrativa e o definem
como “acontecimentos ou ações singulares que concorrem para dar forma a
um aspecto ou parte da experiência total em estudo”. Fernandes (2010, p.
23-25) os conceitua como “conjuntos de ações ou ocorrências organizadas em
função de seu significado no âmbito de uma experiência apreendida em sua
totalidade”. Os eventos são “delineados, descritos e analisados em função do
resultado ou ‘estado final’ que influenciaram os acontecimentos” ou “de uma
trajetória que se considere merecedora de análise”.
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1985, assumiu uma posição progressista na qual propunha a democratização
da gestão municipal associada a um projeto de modernização administrativa. Ademais, afirmava a necessidade de diálogo com a Câmara de Vereadores
e a recuperação da autonomia municipal. Entretanto, logo no início de seu
mandato, observou-se a desconexão entre o discurso e a prática. Ao invés de
articular-se com o grupo histórico do PMDB já presente no Poder Legislativo
e com os setores populares, criou um centro de poder a partir de seu gabinete
que fazia um jogo fisiológico com alguns vereadores, e isolou a bancada de
esquerda e o movimento social organizado (Dantas Neto, 2000, p. 69). Mais
adiante, quando será analisada a regionalização administrativa, verificar-se-á
que Kertész tratou com pouca ou quase nenhuma atenção essa questão.
Mario Kertész desenvolveu, portanto, uma gestão centralizada, que tinha
como meta principal desenvolver o que ele chamou de Transporte de Massa
de Salvador (TMS). Este consistiria em ônibus articulados e obras urbanas
pontuais desenvolvidas pela Fábrica de Equipamentos Comunitários (FAEC).
A FAEC foi criada por Kertész em janeiro de 1986 como uma sociedade de
economia mista, subsidiária da Companhia de Renovação Urbana de Salvador
(RENURB), cuja finalidade era construir equipamentos urbanos a partir da
fabricação de artefatos de concreto pré-moldado. A empresa desenvolvia a
tecnologia de argamassa pré-moldada, a mesma utilizada em revestimento de
canais de macrodrenagem ou em micro drenagem de vias pedestres (escadarias drenantes), para a construção de escolas, passarelas e mobiliário urbano
(Barbosa, 1992, p. 78)1. Além disso, a FAEC fornecia todas as peças para as
empreiteiras que participavam das obras do TMS. De acordo com Barbosa
(1992, p. 78-79), em três anos da administração de Kertész, a FAEC construiu
42 escolas, 18 creches, 14 passarelas, dois mercados, prédios para a Universidade Federal da Bahia, sanitários públicos e várias praças. Também forneceu
revestimento para a obra de macrodrenagem do rio Camurujipe e auxiliou na
construção do Palácio Tomé de Souza, sede da Prefeitura.
Em 13 de janeiro de 1986, o prefeito encaminhou à Câmara de Vereadores
o projeto de lei 3.601/86 de Reforma Administrativa. Este propunha alterações
1
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A RENURB era uma empresa pública criada por lei em 1976, mas só implantada em 1980,
responsável pelas obras de urbanização da Prefeitura de Salvador, que já desenvolvia tecnologia de argamassa armada pré-moldada e possuía uma usina de peças e equipamentos
urbanos. De acordo com Barbosa (1992, p. 75), Mário Kértesz desmontou a estrutura da
RENURB com a criação da FAEC para trabalhar exclusivamente na produção de prémoldados e assim obter mais agilidade administrativa.
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2

A lei 3.688/86, em seu artigo 7º, afirmava que o Prefeito nomearia, com mandato de dois
anos, os membros dos Conselhos Regionais indicados pelas Associações de Moradores e
demais entidades da respectiva Região Administrativa que desempenhassem reconhecida
ação comunitária.

3

RA-1-Centro, RA-2-Itapagipe, RA-3-São Caetano, RA-4-Liberdade, RA-5-Brotas, RA6-Barra, RA-7-Rio vermelho, RA-8-Pituba, RA-9-Boca do Rio, RA-10-Itapuã, RA-11-Cabula, RA-12-Beiru/Tancredo Neves, RA-13-Pau da Lima, RA-14-Cajazeiras, RA-15-Valeria, RA-16-Subúrbios Ferroviários, RA-17-Ilhas.
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na estrutura e competências das secretarias, além de extinguir cargos e órgãos e
propor a criação de novas secretarias e organizações da administração indireta.
O Projeto, em seu artigo 63, também autorizava o Prefeito a criar as Administrações Regionais, com a organização dos Conselhos Regionais (parágrafo 4º),
devendo estes funcionarem de forma articulada às ARs. O mesmo artigo ainda
previa o prazo de 120 dias para a elaboração do projeto de lei estabelecendo
competência, estrutura e critérios de localização das ARs, bem como a competência dos Conselhos Regionais. Após a etapa de delimitação das regiões administrativas, a partir de estudos baseados em critérios socioeconômicos, a
Prefeitura encaminhou à Câmara de Vereadores, em junho de 1986, o projeto
de lei das Administrações Regionais. Em novembro desse ano, o projeto foi
aprovado (lei 3.688/86), após muita discussão com a vereança, que objetava
a institucionalização dos canais de participação com os conselhos regionais
e a figura do administrador regional. Desse modo, a Câmara de Vereadores
incluiu na lei o artigo 7º/ parágrafo 4º que autorizou a presença dos vereadores
nos conselhos regionais.
A estrutura da Administração Regional (AR) ficou composta, conforme
o artigo 5º da mesma Lei, por um Conselho Regional, um Gabinete do Administrador Regional (GAR) e uma Coordenadoria Executiva. O GAR exerceria
a função de coordenação geral na região administrativa, tendo a atribuição
de ser o elo entre o Conselho Regional e os demais órgãos da administração
municipal. À Coordenadoria Executiva competiria a execução das obras e serviços que seriam descentralizados, e os Conselhos Regionais teriam a responsabilidade básica de fiscalizar os serviços e obras municipais na AR, bem como
propor e apreciar soluções de problemas com o administrador regional2. A Lei
3.688/86 não chegou a criar as RAs, apenas as mencionou. Sua institucionalização legal veio a ocorrer com a publicação do decreto 7.791/87, de março de
1987, que estabeleceu 17 RAs3.
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A partir do início de 1987, a coordenação do programa das ARs realizou
seminários nas RAs para contatar associações, grupos e lideranças comunitárias com vistas a fazer um levantamento dos projetos mais urgentes, instalar a
AR e discutir a criação dos Conselhos Regionais (PMS, 1987). Nesse período
também houve seminários internos na Prefeitura e o treinamento dos servidores que iriam trabalhar nas ARs. Foi estabelecido um intercâmbio com outras
Prefeituras de capitais que também desenvolviam a regionalização administrativa, como Recife, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. Ademais, foi
contratada a consultoria do Instituto Brasileiro de Administração Municipal
(IBAM) e do curso de Mestrado em Administração Pública da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia.
Segundo Teixeira (1990, p. 20), nesse momento de implantação das ARs,
o Grupo de Trabalho responsável passou a desenvolver o cadastramento de
moradores e entidades civis atuantes no município, bem como o levantamento das atividades e rotinas da Prefeitura para a definição da matriz de serviços que seriam descentralizados. À medida que evoluíam os contatos com as
secretarias e demais órgãos da Prefeitura, aprofundava-se a discussão sobre a
proposta de estrutura administrativa das ARs e a sua viabilidade. O mesmo
ocorria em relação à organização dos Conselhos Regionais, momento em que
se desenvolveu a discussão com os movimentos sociais, muitos destes reticentes a participar do programa.
Apesar de ganhar a simpatia no governo e entre alguns vereadores e lideranças comunitárias, o Programa das Administrações Regionais não possuía
espaço político e tampouco constituía uma prioridade para o Prefeito, que o
tratava com indiferença. O programa das ARs passou a subsistir quase exclusivamente de verbas, nele alocadas, por agências do Governo Federal (Teixeira,
1990, p. 21). Dentro da equipe de trabalho vivia-se um dilema. Era nítido que
o Programa perdia credibilidade diante das entidades civis à medida que se
percebia a falta de força política que as ARs mostravam perante o Prefeito. Ao
mesmo tempo, o incumbente continuava a manter em seu discurso a defesa
da descentralização administrativa e da participação social. Todavia, não conferia nenhuma atenção às ARs, além de sustentar uma administração paralela
que tinha a Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais à frente dos dois
principais programas de sua administração: o TMS e as obras desenvolvidas
pela FAEC.
É assim, portanto, que as ARs passam ao largo das contradições e conflitos no ano de 1987 para, em março de 1988, ser implantada a primeira AR, na
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Região Administrativa de Brotas. Nesse período, Fernando Schmidt, Chefe
da Casa Civil, retornou à Câmara Municipal para poder pleitear a candidatura, pelo PMDB, à Prefeitura de Salvador nas eleições de 19884. Em setembro
desse ano também se desliga do Programa a coordenadora Salete Silva, para
candidatar-se a vereadora5.
Em suma, o Programa das Administrações Regionais de Salvador não
conseguiu ser implementado como fora projetado e tal como previsto em lei,
o que tornou a sua institucionalização impossível. No final da gestão tem-se
como saldo apenas a implantação da AR de Brotas. Na gestão do Prefeito Fernando José, entre 1989 e 1992, a implantação das ARs não teve continuidade.
As 17 Administrações Regionais de Salvador previstas em lei só foram parcialmente implantadas na gestão da Prefeita Lídice da Mata, a partir de 1993.

Durante a gestão de Fernando José, o Programa das Administrações Regionais
foi abandonado e não houve qualquer política de governo desenvolvida com
participação social. Na área de Planejamento, a Prefeitura criou, em 1990, a
Fundação Centro de Planejamento Municipal (Fundação CPM), órgão que
absorveu as funções da Secretaria de Planejamento (SEPLAN) relacionadas
à elaboração de estudos e planos urbanos. Apesar disso, o Plano Diretor não
foi atualizado. A marca principal dessa administração foi a ingovernabilidade,
causada pela deterioração das finanças municipais, fruto da penetração dos
credores na gestão do município, como consequência do acordo firmado por
Kertész na gestão anterior.
Apesar de áreas pontuais da administração apresentarem melhorias, como
o aparelhamento técnico-administrativo do Instituto de Previdência e a informatização da Prefeitura, a regra geral foi um círculo vicioso de endividamento
e inadimplência da Prefeitura, que se tornou refém da dívida com empreiteiras. O processo de desestruturação fiscal da Prefeitura de Salvador, a partir de
4

Fernando Schmidt já havia sido candidato a candidato a Prefeito em 1985 no PMDB,
sendo preterido pelo partido justamente por causa da candidatura de Mário Kertész, que
mesmo sem pertencer ao grupo histórico, naquele momento era considerado imbatível
para a disputa do cargo.

5

Salete Silva não consegue eleger-se vereadora, mas na gestão de Lídice da Mata como Prefeita (1993-1996) ela exerceria o cargo de Secretária de Administração nos dois primeiros
anos da administração e Secretária de Educação nos dois anos seguintes.
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7.3 A Sucessão de Mário Kertész em Salvador (1989-1992)

177

17/06/19 22:40

descentralização intramunicipal nas capitais brasileiras

178

1989, ocorreu por conta dos efeitos produzidos pelo serviço da dívida contraída durante a gestão Mário Kertész e herdadas pela gestão de Fernando José.
No que se refere a Câmara de Vereadores, em abril de 1990 foi aprovada
a Lei Orgânica de Salvador, que não contemplou a participação da sociedade
civil nas discussões de questões relevantes ligadas a gestão municipal. O texto
final prevê em seus artigos dedicados às políticas setoriais (Título V – da Ordem Econômica e Social) a existência de conselhos municipais e, em alguns
casos, territoriais e por região administrativa, para regulação dessas políticas.
No artigo 46 é prevista a iniciativa popular de lei por no mínimo 5% do eleitorado. E em dois artigos é prevista a participação da população no processo de
planejamento (art. 80 e art. 92). Entretanto, o que ocorreu durante o mandato
do Prefeito Fernando José foi um aprofundamento do desinteresse, por parte
do Executivo municipal, em empreender políticas de participação social na
gestão pública.
Só que dessa vez essa decisão política aconteceu por total ausência de
propostas da parte do Executivo. Apesar de a Lei Orgânica aprovada em
1990 prever mecanismos de participação social, não houve um processo
de envolvimento da sociedade civil com a elaboração dessa Lei durante a
“Constituinte Municipal”. À medida que vai se reforçando negativamente a
questão da democratização da gestão municipal na cidade, os grupos sociais
organizados, que eram atuantes e lutavam por esta bandeira entre o final
da década de 70 e início dos anos 80, vão desaparecendo da cena política
de Salvador e deixando de serem atores políticos ativos. Além disso, dada
a ingovernabilidade financeira, o governo acabou por incorporar um novo
problema à política municipal: a perda relativa de autonomia do município
na gestão da cidade.

7.4 A Gestão de Lídice da Mata (1993-1996)
Lídice da Mata chegou ao poder municipal sem um plano de governo estabelecido, mas com um discurso que, já em sua primeira mensagem a Câmara
de Vereadores, trazia as diretrizes de sua gestão: combate às desigualdades,
honestidade na administração pública e mobilização social (PMS, 1993). A
Prefeitura implantou uma reforma administrativa no final de 1995 que criou
a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, responsável pela atividade orçamentária do município. Anteriormente, essa era
uma atribuição da Centro de Planejamento Municipal (CPM) em articulação
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com a Secretaria de Governo, Secretaria da Fazenda e Programa de Desenvolvimento de Ações Estratégicas (PRODAE).
Um dos programas que a Prefeitura tentou desenvolver foi o orçamento
participativo. Uma das primeiras dificuldades na implementação do orçamento participativo referia-se à regionalização administrativa da cidade, que desde
a época do Prefeito Mário Kertész ainda não havia sido completada. Como
as ARs ainda não haviam sido implantadas, não poderiam constituir-se como
unidades orçamentárias, pois não tinham autonomia orçamentária, financeira
e, principalmente, administrativa (Fadul, 2000, p. 131; Boschi, 1999, p. 673).
Assim, o primeiro passo para a regionalização do orçamento seria implantar as
17 Regiões Administrativas, o que não ocorreu durante essa gestão, visto que
alguns administradores regionais só foram nomeados no segundo semestre de
1996, quase ao final do governo.
No que se refere à representação popular, não existiu nenhum tipo de
organização mais sistemática de representação, tal como a existência da figura dos delegados ou de representantes de associações. Em maio de 1996
iniciaram-se as chamadas plenárias temáticas abertas ao público, que foram
realizadas nas sedes das associações de bairro ou em outros espaços cedidos
pela comunidade local, convocadas pelos articuladores municipais, juntamente com os conselhos de cada AR. Participavam também dessas reuniões alguns
secretários municipais, a equipe de elaboração orçamentária e as associações e
entidades de bairro e de classe.
Nesses encontros, o Executivo prestava contas de suas realizações do exercício anterior e também apresentava ações programadas para o ano seguinte,
além de procurar sensibilizar a comunidade acerca da importância de suas
reivindicações e dos critérios de prioridade que deveriam orientá-las. Uma
segunda etapa era uma reunião com o Secretário da Fazenda, na qual era apresentada a disponibilidade de recursos do município e as intervenções possíveis
de serem realizadas pelo governo. Além disso, foram feitas prestações de contas
sobre a atuação de cada secretaria no ano anterior e colhidas as reivindicações
da população, com a distribuição de 2.450 questionários de consulta popular.
A terceira etapa voltava-se à avaliação técnica dos pedidos ou reivindicações da população, com o encaminhamento ao órgão competente, que analisava se os projetos poderiam integrar a proposta orçamentária. Definidas
as prioridades, as indicações da população eram encaminhadas à secretaria
competente, a fim de serem incorporadas à sua proposta orçamentária. Conforme Fadul (2000, p. 133) e Boschi (1999, p. 674), o processo de incorporação
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das demandas populares, encaminhadas nas assembleias das ARs, não foi assegurado. A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico não
respeitou os pleitos das assembleias e os ajustou às informações dos órgãos
da Administração Municipal, de acordo com o que orientava a legislação e
o Plano Estratégico de Administração Municipal. Nota-se também a falta de
mecanismos de controle social na execução das reivindicações inseridas na
proposta orçamentária.
A inclusão no orçamento de reivindicações avaliadas tecnicamente como
possíveis pelos órgãos da administração não garantia a execução, dado que
não tinha sido instituído nenhum mecanismo de controle e avaliação da população. Como considera Boschi (1999, p. 674), o OP, no caso de Salvador,
acabou capturado por agentes políticos com maior capacidade de mobilizar
recursos. Esse processo reproduziu políticas de corte clientelistas, dado que
a decisão de distribuição de recursos não levava em consideração a soberania
da decisão popular, e sim a negociação centralizada nos escalões superiores da
administração municipal. Não foi organizada uma estrutura de representação
efetiva do conjunto das associações de bairros da cidade que tornasse possível
a criação de um sistema de representação de delegados, tal como ocorreu no
caso de Recife.
Para Fadul (2000, p. 133), o aparato governamental manteve sua estrutura
pesada e tradicional, sem procurar reduzir seu poder em prol da participação
cidadã. Na visão dessa autora, o processo participativo foi sustentado tecnicamente pelo Secretário da Fazenda, porém a falta de tradição do município
com práticas de gestão desse tipo dificultou que a participação cidadã ganhasse espaço. Outro problema foi a falta de apoio à proposta do OP por parte
do Partido dos Trabalhadores (PT). O PT compunha a aliança de governo e
achava-se doutrinariamente comprometido com o OP. Segundo Fadul (2000,
p. 135), na opinião dos vereadores do PT, o OP não logrou êxito por falta de
vontade política para implantar efetivamente um processo de descentralização
no município, assim como conferir à população o poder de definir suas prioridades e exercer o controle da execução orçamentária.
No que se refere a alocação de recursos – uma das dificuldades da administração de Lídice em função do endividamento crônico do município
–, foram destinados para o orçamento participativo 27% dos montantes disponíveis para investimentos, que representavam 10% do total do orçamento
municipal (Fadul, 2000, p. 147-148). Portanto, o governo Lídice da Mata, não
conseguiu reparar a lacuna deixada por Kertész no que tange à implantação
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7.5 O PFL em Salvador com Antônio Imbassahy (1997-2000 e 2000-2004)
As administrações de Antônio Imbassahy (1997 a 2004, considerando a eleição
e reeleição) têm como características principais a tutela do governo estadual
e uma gestão municipal fechada. As ARs foram tratadas com uma completa
indiferença por parte essa gestão. Ocorreu nesse período aumento da receita
de transferências da Prefeitura por parte do Governo Estadual, que tinha a
frente o Governador Paulo Souto do Partido da Frente Liberal (PFL), mesma
agremiação do Prefeito, e que teve participação ativa nesse processo6. Além do
auxílio financeiro do Governo do Estado à administração municipal, a prefeitura passou a participar da manutenção do Centro Histórico Pelourinho junto
6

Sobre isso ver Santos et al. (1996) e Fernandes (2004).
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de canais de participação social no processo decisório de gestão urbana por
meio das administrações regionais. E a tentativa malsucedida de implantar o
orçamento participativo mostra a semelhança entre a administração de Lídice
e a de Mário Kertész no que se refere à falta de comprometimento em implementar canais de participação social na gestão municipal, apesar de a prefeita
ter sido uma liderança política comprometida historicamente com as causas
populares e com os propósitos da participação da sociedade na administração
pública.
Nem o governo de Kertész nem o de Lídice conceberam a descentralização regional da cidade como uma prioridade, mas como programas acessórios
em suas respectivas agendas de governo. A prioridade da sua administração
estava centrada no PRODAE e no planejamento estratégico, razão pela qual
parte da coalizão de apoio governamental acusar-la de possuir um governo
paralelo. Essa crítica não deixava de ter fundamento, uma vez que a prefeita
coordenava as ações da administração por meio do PRODAE, causando conflitos de competência entre as Secretarias e órgãos, como foi o caso da elaboração do Plano Diretor, que não ocorreu no CPM. Ao invés de coordenar as
forças políticas que se aglutinavam em torno do seu governo, Lídice tentou
centralizar ações com objetivos de curto prazo, traçados ad hoc e sem o envolvimento de todos os partidos que compunham a administração. Isso se refletiu
em políticas frustradas, como o OP, que acabou tornando-se desconexo e sem
sentido, dado que não havia efetivamente um comprometimento da administração com a sua implantação.
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com a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (CONDER),
realizando os serviços de limpeza urbana e demais atividade que podia executar. Não só o Pelourinho, mas as obras de recuperação urbana, desenvolvidas
pela CONDER, passaram a ter a Prefeitura como “parceira”, a exemplo da
revitalização e recuperação do Dique do Tororó.
A gestão Imbassahy, ao vincular-se excessivamente com o Governo do
Estado, acabou trazendo de volta um problema para a política de Salvador que
é a questão da autonomia do município frente ao governo estadual. Em Salvador esse é um fenômeno observado historicamente, desde o período democrático de 1946 a 1964, como mostra Dantas Neto (1997; 1996). Em linhas gerais, as razões para tal se devem à permanência de uma política tradicional no
estado que não necessitava da capital para ganhar as eleições. Os bloqueios de
autonomia municipal legalmente estabelecidos com o golpe militar foram ampliados pela liderança autocrática e centralista de Antônio Carlos Magalhães
como governador do estado por duas vezes. Este privilegiou a ação estadual
da CONDER sobre o município, tornando Salvador um lugar irrelevante do
ponto de vista do poder político da Bahia. Na gestão de Imbassahy a subordinação do Prefeito ao Governador volta à baila: só tem condições de governar
a cidade o Prefeito que for excessivamente “afinado” com o Governo estadual,
caso contrário terá o destino de Lídice da Mata. Imbassahy, portanto, manteve
este padrão político na cidade.
Na área de planejamento, a partir da reforma administrativa realizada
em fevereiro de 1997, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico foi transformada em Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico, incorporando as competências do CPM e as
da antiga Secretaria de Meio Ambiente, criada na gestão de Lídice da Mata7.
O COM foi extinto e em seu lugar foi criada a Fundação Mário Leal Ferreira,
que iniciou os trabalhos de elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano (PDDU). No que se refere às políticas começadas na gestão anterior, o Programa Cidade Mãe foi mantido, o que demonstra o bom resultado
que havia obtido. Quanto ao Conselho do Carnaval e o OP, ambos foram
desativados.
No tocante ao padrão de gestão municipal, o governo foi marcado por um
processo decisório fechado e com pouca habilidade para trabalhar com formas
7
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8

Conforme reportou o Jornal A Tarde – “Conselho de Saúde Empossado sob Protesto”,
20/02/2001.
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de gestão colegiadas, como ilustra bem o episódio de dissolução do Conselho
Municipal de Saúde no ano de 2000. O Conselho Municipal de Saúde, eleito
pela Conferência Municipal de Saúde em novembro de 1999 para exercer o
mandato até novembro de 2001, formado por 32 conselheiros e igual número
de suplentes, em maio de 2000 solicitou auditoria contábil, motivada por um
parecer relativo à prestação de contas do exercício de 1999 da Secretaria Municipal de Saúde. Indiferente à determinação do Conselho, o Prefeito modificou
a estrutura organizacional do mesmo, reduziu o número de membros de 32
para 16 e convocou novos membros da escolha da Secretaria de Saúde, sob a
alegação, segundo a própria Secretaria, de que o Conselho tinha adotado uma
conduta eminentemente política e não de cunho técnico-administrativo8.
Apesar de Imbassahy governar apoiado em um processo decisório fechado, esse aspecto não foi relevante, no julgamento do eleitorado, visto seu grande índice de aprovação popular que culminou com sua reeleição. O fato é que
quando o PFL assumiu o governo, após a eleição de 1996, a administração
municipal não encontrou nenhuma das políticas de participação social implantadas anteriormente, sequer em andamento normal. Portanto, não houve
nenhum constrangimento para o governo implantar sua agenda sem conferir
importância a qualquer iniciativa realizada pela administração anterior.
É coerente supor que, caso alguma política de participação social posta
em marcha na gestão anterior estivesse bem estruturada e com seu funcionamento pleno, ao ingressar no governo, Imbassahy sofreria constrangimentos
caso desejasse desativar de pronto tais programas, dado que receberia pressão
dos grupos políticos e sociais envolvidos. O custo para tratar com indiferença o que foi realizado nas gestões municipais anteriores, no que se refere à
regionalização administrativa e sua consequente democratização da gestão
municipal, não foi alto. Assim, o Prefeito optou por conduzir a administração municipal de forma totalmente distinta do que se ensaiou e foi frustrado
em gestões anteriores quanto à participação popular. Antônio Imbassahy seguiu um padrão de administração pública característico dos políticos ligados a
ACM naquela época: uma gestão calcada em um processo decisório fechado.
Ademais, frise-se novamente, o componente da forte ligação ao governo estadual, como se a Prefeitura fosse apenas uma secretaria ou um departamento
desse outro ente federativo.
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7.6 A Gestão de João Henrique (2005-2008 e 2009-2013)
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As eleições de 2004 tiveram como principais candidatos César Borges, do então PFL, e João Henrique Carneiro, candidato do Partido Democrático Trabalhista (PDT), que teve apoio do PT, no segundo turno. João Henrique foi
eleito com aproximadamente 75% dos votos e impôs uma derrota histórica aos
candidatos apoiados pelo então senador Antônio Carlos Magalhães. Segundo
Dantas Neto (2010), sua vitória gerou expectativas de avanço da oposição ao
carlismo na Bahia, embora houvesse uma “preocupação quanto às suas reais
possibilidades de êxito na gestão de uma cidade complexa, à frente de um
poder municipal historicamente refém de duas graves precariedades [...]: a da
sua situação financeira e a da legitimidade política de sua autoridade” (Dantas
Neto, 2010, p. 9).
Segundo Vieira (2014), João Henrique foi eleito com a promessa de seguir
o slogan da sua campanha: “Prefeitura de Participação Popular”. Silva (2016)
destaca que, para o prefeito, a participação popular deveria ser mais do que
um slogan, ou uma marca, mas um compromisso solene de sua gestão que iria
ouvir, sentir e interagir com a população. Contudo, Dantas Neto (2010) destaca que o prefeito, ao assumir o cargo, não agiu de forma consciente no que
se refere a complexidade de sua missão, visto que havia herdado uma administração que passara por prolongada crise financeira, desde os anos 80, o que
havia sido dissimulado pela relação estabelecida com o Governo do Estado, às
custas da autonomia política da cidade, durante os oito anos de gestão carlista.
Em seu primeiro ano de gestão, em 2005, João Henrique lançou o OP.
Houve audiências para discussão com a sociedade que envolveram mais de
nove mil pessoas e cerca de 500 entidades para decidirem sobre a aplicação dos
recursos municipais para o ano de 2006. Nessa ocasião, as audiências públicas
foram realizadas nas 17 RAs. Caberia às RAs serem mediadoras do processo de
descentralização dos serviços, um meio de aproximação entre a prefeitura e a
população, principalmente nas regiões de maior vulnerabilidade social. Para a
concretização da oferta de serviços, as ARs deveriam contar com o funcionamento de postos de órgãos como SUCOM, SESP, SETIN, SEPLAM, LIMPURB e Banco Popular do Brasil. Contudo, o programa de descentralização
das atividades da prefeitura ficou apenas no discurso e a população mais pobre
da cidade acabou não sendo prioridade nas ações de governo (Silva, 2016).
Ainda assim, no final do primeiro ano de mandato, em dezembro de 2005, o
prefeito sancionou a Lei n° 6.897/2005 que alterou dispositivos da lei nº 3.688
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de 28 de novembro de 1986 quanto à numeração e denominação das ARs, de
acordo com as Regiões Administravas (RAs) estabelecidas no Art. 111 da Lei nº
6.586, de 3 de agosto de 2004, do PDDU.
Cunha (2006) afirma que as ARs descentralizadas, ao serem reativadas e
redinamizadas na gestão de João Henrique, pecavam pela ausência de institucionalidade, como regularidade na realização de reuniões, clareza do ciclo
participativo e também pela manutenção de um perfil emergencial e assistencial da oferta de seus serviços. Alguns serviços prestados à época eram poda
de árvores, iluminação, contenção de encostas durante o período de chuvas,
limpeza e coleta de lixo, pintura de meio-fio, pavimentação tipo “tapa-buracos”, entre outros.
Dantas Neto (2010) destaca que a condução administrativa da Prefeitura foi marcada por insatisfações resultantes de eventos ocorridos em algumas
áreas da administração. A condução da discussão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) é um exemplo que culminou com o pedido de
exoneração de um Secretário do Planejamento. Este se mostrou inconformado
com o favorecimento de interesses imobiliários e a liberação de gabaritos para
a construção de edificação com mais de quatro pavimentos na orla marítima.
A revisão do PDDU deveria ter sido regida por princípios participativos de
consulta popular e respeito das diretrizes urbanas a serem instituídas na cidade, mas acabou se transformando no “maior imbróglio jurídico para a cidade”
(Silva, 2016, p. 140), marcado pela ausência de participação da sociedade e
grande insatisfação da população. À época, o plano foi objeto de uma ação
civil pública por parte do Ministério Público (Silva, 2016).
O relatório de gestão municipal para o ano de 2005, consultado por Silva
(2016), menciona a realização, nos meses de junho e julho (Cunha, 2006),
de “16 reuniões nas Regiões Administrativas de Salvador, mobilizando mais
de 800 participantes, entre lideranças comunitárias, cidadãos e representantes
de diversos segmentos da sociedade civil” (SILVA apud PMS – Relatório de
Gestão, 2005, p. 47), Contudo, o resultado obtido junto ao Poder Judiciário
pelo Ministério Público, no segundo mandato de João Henrique, atesta que, a
consulta à sociedade e aos segmentos representativos da população não ocorreu devidamente.
Em 2006, a Bahia passou por um momento de transição política em âmbito estadual, pois houve o término da hegemonia de 16 anos de atuação do
grupo político dirigido pelo PFL (atual DEM – Democratas) (Santos, 2010).
Mas a conflituosa condução das discussões acerca do Plano Diretor acabou
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levando a um rompimento do prefeito com políticos aliados ao governo estadual. Assim, o período pré-eleitoral, em 2008, chegou a indicar que o prefeito
concorreria à reeleição, no primeiro turno, sem o apoio do da sua antiga base
aliada (Dantas Neto, 2010).
Dantas Neto (2010) destaca uma certa fluidez nos compromissos com
as alianças políticas do prefeito João Henrique. Segundo o autor, durante as
articulações para as eleições ao Governo Estadual, em 2006, o prefeito oscilou
entre expectativas de aliança com o Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB), para apoiar a candidatura ao governo do seu pai, o ex-Governador
e ex-Senador, João Durval Carneiro, e a aliança, que foi consumada, com o
candidato vencedor do PT, Jaques Wagner. Sobre a personalidade política de
João Henrique, Dantas Neto (2010, p. 10) destaca que:
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De um lado, os mais céticos viam consolidar-se no prefeito uma vocação para
uma política extremamente individualista e assim firmar-se em torno dele uma
reputação de interlocutor inconfiável; de outro, percepções otimistas nele localizavam o líder de um terceiro eixo, entre o carlismo e o PT, suposto estuário por
onde deveriam escoar as águas oposicionistas em 2010, após a nova vitória, então prevista, do carlismo nas eleições ao governo estadual em 2006. Esta vitória
“quase certa” anunciava-se – apesar do aberto continuísmo que ensejaria – como
uma “renovação”, dado que poderia representar um isolamento da figura pessoal
do senador ACM, posto em xeque por aliados seus, que alimentavam a ideia de
um “novo” governo Souto, ainda mais autônomo, face ao senador, combinada à
de uma vitória, na disputa senatorial, do ex-prefeito carlista Antônio Imbassahy.

Mesmo com popularidade baixa (Oliveira, 2009), João Henrique foi reeleito prefeito de no segundo turno das eleições de 2008 e reassumiu a prefeitura em janeiro de 2009. Em sua segunda gestão, em 2010, alterou o Regimento
do Gabinete do Prefeito por meio do Decreto nº 20.683 de 25 de março de
2010, e instituiu o Serviço Integrado de Atendimento Regional (SIGA). Esse
decreto também instaurou a Central de Planejamento e Acompanhamento
das Ações de Descentralização Administrativa e a carreira de Administrador
Regional. O artigo 16 do decreto regulamentou o funcionamento do SIGA
nas ARs:
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cada serviço de atendimento a seguinte estrutura organizacional: 01 (um) Conselho Municipal, 01 (um) Administrador Regional, 02 (dois) Chefes de Setor B
e 1 (um) Secretário Administrativo, que prestará apoio, também, ao Conselho
Regional.

Contudo, os avanços registrados nas ARs, em 2010, com a implementação do SIGA e com a definição de estrutura organizacional constando de um
conselho e quatro cargos (um comissionado e três de confiança), para cada AR,
foram totalmente abandonados em curto espaço de tempo. Em 2012, no apagar
das luzes de seu mandato, em 21 de dezembro de 2012, João Henrique sancionou a Lei n° 8.376/2012 que modificou a estrutura organizacional da prefeitura.
O Artigo 13 desse Decreto criou 10 Prefeituras-Bairro, a denominação que seria
usada pelo próximo prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães (ACM)
Neto. Apesar de não terem sido extintas as ARs nesse decreto, o Artigo 14 eliminou 18 cargos em comissão de Administrador Regional, criou um cargo em
comissão de Diretor Geral e dez cargos em comissão de Gerente, todos lotados
no gabinete do prefeito, para atender a estruturação das Prefeituras Bairro.

ACM Neto se elegeu pela primeira vez deputado federal, em 2002, quando
tinha apenas três anos de vida política e atuava como assessor do Secretário
Estadual de Educação (Pereira, 2017). Segundo Dantas Neto (2010), o carlismo já estava em declínio, uma vez que ACM não comandava mais seu grupo
político de forma unipessoal desde 2001. Em 2007, com a morte de ACM, o
carlismo perdeu sua principal liderança. Contudo, Dantas Neto (2010) pondera que quando ACM morreu ele já estava fora do poder, tanto em Brasília
quanto na Bahia. Mesmo assim, em 2008, ACM Neto liderou as eleições e
foi o terceiro candidato mais votado nas eleições municipais para a Prefeitura
de Salvador, obtendo cerca de 27% dos votos válidos (Pereira, 2017). Dantas Neto (2010) destaca que o resultado das eleições municipais da Bahia,
em 2008, marcou a conformação de uma “tripolarização” política entre o PT
(desde 2006 no governo estadual), DEM, com seu peso tradicional, ainda que
com a força política abalada, e o PMDB, polarizado pela influência do ex-ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima.
Em seu primeiro ano de governo, ACM Neto lançou um Planejamento
Estratégico para o período de 2013 a 2016 em que citava a “descentralização do
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7.7 ACM Neto e a volta do PFL, agora DEM (2014 até aqui)
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poder municipal e a maior aproximação e participação ativa do cidadão e da
comunidade na definição de prioridades da Prefeitura, através da instalação de
unidades das prefeituras-bairro nas 10 áreas administrativas da cidade” (Planejamento Estratégico, 2013, p. 115). O plano apresentava datas previstas para a
instalação das 10 unidades e o recurso total que seria investido. Atualmente é
possível acessar, a partir do site da prefeitura, as dez unidades das prefeituras
bairro e seus respectivos serviços. Segundo descrição do site da Prefeitura Municipal de Salvador (2018, s/p):
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As Prefeituras-Bairro são Unidades representativas da Prefeitura conforme Lei
Nº 8.376/2012, Art.13, que visam oferecer todos os serviços disponibilizados à
população, sem que haja a necessidade de deslocamento até a sede de cada Órgão
ou Secretaria, garantindo um diálogo permanente com o Cidadão e agilizando
em um prazo reduzido as articulações necessárias para a execução dos referidos
serviços, desde a solicitação até a resolução dos problemas.
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O site informa diversos tipos de serviços disponíveis nas unidades das
Prefeituras Bairro relacionados a órgãos e empresas públicas, tais como a Coelba, o Gabinete do Prefeito, INSS, Secretarias municipais, Tribunal de Justiça,
Transalvador e TER. No Planejamento Estratégico de 2017 a 2020, referente
ao segundo mandato de ACM Neto, as prefeituras bairro aparecem como parte integrante e essencial de linhas de ação de outros projetos, como o Centro
de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM). Está prevista a implantação de um CRAM na Prefeitura-Bairro do Subúrbio/Ilhas; o cadastramento
de terreiros, a realização de um encontro por Prefeitura-Bairro para o cadastramento dos Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro e Umbanda e a instalação de bases avançadas da Guarda Civil Municipal nas prefeituras-bairro.
Entretanto, a instalação das Prefeituras-Bairros é um retrocesso na descentralização administrativa da cidade em dois aspectos. Primeiramente, no
que se refere a divisão da cidade em menor quantidade de áreas administrativas. Enquanto a legislação de 2005 (Lei n° 6.897/2005) havia ampliado a
quantidade de ARs de 17 para 18, de acordo com as Regiões Administrativas
definidas no PDDU de 2004, as prefeituras-bairro foram instaladas em apenas
10 regiões da cidade. Outo retrocesso refere-se as atividades desempenhadas
nas prefeituras-bairro. Enquanto durante os primeiros anos da gestão João
Henrique, as ARs foram palco de audiências públicas para discussão do OP
e do PDDU, as prefeituras-bairro caracterizaram-se majoritariamente pela
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Considerações Finais
Este capítulo visou mostrar por meio de análise de trajetória dependente que a
cidade de Salvador, desde a criação de suas administrações regionais na década
de 1980, ao longo de mais de 30 anos, caracterizou-se pela “decisão de não decidir” (Fernandes e Araújo, 2015) ou como conceitua Dye (1984) uma política
pública por ausência ou por não ação. Várias são as áreas de políticas públicas,
no Brasil e nos estados brasileiros, onde isso ocorre. No caso aqui em estudo
– as administrações regionais em Salvador – essa opção é emblemática. Desde
1986, 32 anos atrás, quando foram criadas por Lei as Administrações Regionais, estas, de fato, nunca foram implantadas. E isso vale tanto para garantir
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oferta de serviços públicos. Apesar de a descrição do site oficial da prefeitura
apresentar as prefeituras-bairro como um espaço de diálogo permanente com
o cidadão, na prática, a maior parte é voltada para a oferta de serviços.
No que se refere ao diálogo com o cidadão é possível citar o projeto
Ouvindo o Cidadão, criado em 2015 no âmbito das Prefeituras- Bairro e voltado para a discussão e priorização de obras na cidade. Além de terem sido
realizadas reuniões, um aplicativo de celular foi disponibilizado para votação e
acompanhamento das obras pelos cidadãos. Em 2017, o executivo municipal
encaminhou o projeto de lei 355/2017 para a Câmara de Vereadores, visando
institucionalizar o programa, mas até a última consulta o mesmo não havia
sido aprovado. Outra iniciativa de diálogo com o cidadão foi a criação dos
Conselhos Comunitários, em 2013 (Decreto n° 241.09/2013), com a participação de associações e entidades previamente cadastradas nas prefeituras-bairro.
A regulamentação dos conselhos ocorreu em 2016 (Decreto n° 27.010/2016,
p. 2), com a finalidade de “assegurar a participação da comunidade na gestão
pública, mediante a identificação das prioridades e da fiscalização das obras e
serviços públicos municipais, dentro dos limites de atuação de cada unidade
de Prefeitura-Bairro”.
Contudo, tanto o Programa Ouvindo Nosso Bairro como os Conselhos
Comunitários, no tocante à consulta ao cidadão, voltam-se para a priorização,
acompanhamento e fiscalização de obras, reduzindo assim as possibilidades de
diálogo com o cidadão para uma área específica. Ressalta-se que a participação
da sociedade pode ultrapassar a mera priorização de obras. Para aprofundar o
diálogo com o cidadão, os conselhos comunitários deveriam ter sua finalidade
ampliada para discussão de outros temas além das obras a serem realizadas.
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uma participação maior na comunidade para auxiliar a gestão municipal ou
mesmo para descentralizar a ação da Prefeitura no que se refere a prestação de
serviços ou n gestão propriamente dita da cidade. A mesma rota por ausência
conduziu à impossibilidade de conectar a regionalização com elementos participativos ou de descentralização administrativa da cidade.
É importante destacar, nessa conclusão, que a Câmara Municipal não foi
uma instituição política ausente, mesmo porque, durante essas três décadas,
em diversos momentos, foi chamada a debater e aprovar legislação sobre as
ARs. Contudo, diferentemente de outras capitais como São Paulo, Fortaleza e
Belo Horizonte, como analisado em outros capítulos desse livro, os vereadores
não foram nem pontos de veto à aprovação da legislação ou atores interessados
em barganhar indicações nas regionais que lhes fossem política e eleitoralmente favorável. A coalizão de apoio governamental não precisou lançar mão desse
expediente que esteve presente em outras experiências de descentralização territorial em capitais brasileiras.
As razões desta política por ausência decorrem, nos aspectos que foram
mostrados ao longo do texto, pelas ações posta em marcha pelas elites políticas que governaram a cidade por todo esse período. Todos os prefeitos nunca
consideraram as administrações regionais como via de desconcentração Administrativa e um mecanismo de auxílio potencial de gestão para a cidade. Esse
modelo de gestão sempre foi visto como elemento de possível perda de poder
ante uma possível emergência de movimentos sociais que forjassem lideranças
comunitárias. A visão, portanto, da elite política soteropolitana é centralizadora e pouco afeita a mecanismos de auxílio, supervisão e cooperação descentralizados na gestão da metrópole baiana, que é uma das cinco maiores do país.
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Capítulo 8
Caminhos e descaminhos das Subprefeituras
na cidade de São Paulo1
Eduardo José Grin

Introdução
São Paulo é uma cidade-nação e modificar sua forma de gestão envolve sempre
uma complexidade que precisa levar em conta sua dimensão. Estamos falando
de uma cidade com 13 milhões de habitantes e uma população que supera a de
muitas nações desenvolvidas como Portugal, Noruega e Bélgica. São Paulo é
uma cidade, mas seus desafios vão muito além de analisá-la como um governo
local. Este capítulo aborda a implantação das Subprefeituras, iniciada no ano
de 2002, como uma resposta às exigências de modernização da gestão territorial. Descreve-se e se discute por que esse processo pode ser caracterizado por
muitas idas e vindas entre períodos de descentralização e recentralização que,
ao fim e ao cabo, não conseguiu ainda definir um formato político e administrativo para as Subprefeituras.
Para tanto, o capítulo está organizado como segue. Apresenta-se, inicialmente, como a proposta das Subprefeituras se inseriu no debate da política
municipal desde o final da década de 1990. A segunda parte aborda o processo de implementação dessa forma de gestão regional desde as primeiras
iniciativas de desconcentração de serviços de zeladoria urbana, passado pela
definição legal, política e administrativa da descentralização, a recentralização
de atribuições iniciada em 2005 e a manutenção desse modelo, com poucas mudanças, desde então. Conclui-se essa seção analisando o efeito que as
Subprefeituras produziram na oferta de serviços nos territórios, o número per

1

Este capítulo é uma versão atualizada e ampliada daquele que foi inicialmente publicado
no livro “El gobierno de las grandes ciudades: gobernanza y descentralización en las metrópoles de América Latina”.

descentralização ok.indd 193

193

17/06/19 22:40

descentralização intramunicipal nas capitais brasileiras

194

capita de servidores públicos e a forma como foram perdendo relevância para
sucessivos governos, considerando sua participação no orçamento municipal.
A terceira parte se debruça sobre a relação entre descentralização e participação popular nas regiões. Esse é um tema que toma por referência uma
discussão bastante conhecida na literatura brasileira de ciência política: mais
proximidade governamental do cidadão não necessariamente impulsiona práticas de democracia participativa. As evidências coletadas corroboram essa hipótese: desde a implantação do Orçamento Participativo no primeiro governo
petista na cidade de São Paulo (2001-2004), seguido da supressão desse processo nos governos subsequentes (PSDB/2005-2006 e Democratas/2006-2012), a
volta em novas bases com os Conselhos Participativos Municipais no segundo
governo do PT (2013-2106) e o fechamento dessa arena de diálogo no seguinte
governo tucano (2017-), não há como afirmar que as Subprefeituras estiveram
associadas com o alargamento da participação da sociedade na gestão pública
nos territórios da cidade.
A quarta seção analisa como as Subprefeituras passaram a ser centrais
para governos de todos os partidos políticos constituírem sua coalizão política dominante na Câmara Municipal, já que vereadores costumam ter suas
bases eleitorais nos bairros da cidade. Posto de forma simples: parlamentares
de todos os partidos, desde 2002, passaram a condicionar o apoio ao governo
mediante a possibilidade de indicarem Subprefeitos e cargos diretivos locais.
Ainda que com distinções, ao longo de cinco governos de três partidos políticos (PT, PSDB e DEM), o modelo de distribuição de espaços e influência
local de vereadores segue sendo a regra.
Com efeito, após 18 anos de sua criação, como será visto, o modelo de
Subprefeituras segue aquém dos desafios dessa cidade-nação. Assim, a conclusão destaca questões pendentes de soluções para que a descentralização política e administrativa ganhe musculatura como um tema de relevância para a cidade, ao invés de depender da vontade do Prefeito de turno. Esta ainda é uma
questão em aberto, sobre a qual esse capítulo busca jogar luzes explicativas.

8.1	O contexto histórico da descentralização
e a proposta das Subprefeituras
A implantação das Subprefeituras, em 2002, foi a mais relevante mudança na
estrutura da Prefeitura desde a criação, em 1965, das Administrações Regionais
(ARs) (PMSP, 1992). As ARs desconcentraram para os bairros a execução de
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2

Subprefeituras é a denominação da Lei Orgânica de São Paulo (artigo 77): “a administração municipal será exercida em nível local através de Subprefeituras, segundo o estabelecido pela lei, definindo atribuições, número, limites territoriais, competências e o processo
de eleição do Subprefeito”.
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serviços de manutenção urbana como limpeza de ruas e poda de árvores, por
exemplo. Em quase quatro décadas, o modelo pouco se alterou, apesar de a
complexidade urbana da cidade exigir maior presença do poder público nos
bairros, bem como a ampliação da descentralização política e administrativa.
A proposta das Subprefeituras surgiu no primeiro governo do Partidos
dos Trabalhadores (PT) (1989-1992)2. Previa-se que o governo seria mais bem
representado nos bairros, além de qualificar a participação democrática da
sociedade na gestão pública (PMSP, 1991b). Associava-se descentralização com
democracia e controle social, em linha com os desenhos institucionais de políticas públicas oriundos da Constituição Federal de 1988.
A premissa era reduzir a exclusão política dos cidadãos e aproximar o
governo dos bairros. Com mais autonomia e descentralização, os territórios
gerariam mais equidade social e promoção da cidadania (Keinert, 1993; Jacobi,
1991, Martins). Esta seria a via para obter eficiência administrativa, pois regionalização e descentralização modernizariam a gestão pública. O projeto não se
resumia em definir “limites de um território “administrativo” para a execução
de tarefas desconcentradas: se converte em uma instância de produção e gestão da cidade” (PMSP, 1991b, p.7). Esta proposta implicava substituir as ARs,
ampliar a autoridade decisória das Subprefeituras e estimular a participação
dos cidadãos (Sader, 1992). O controle social nos bairros se apoiaria nos Conselhos de Representantes, que são fóruns previstos na Lei Orgânica Municipal,
eleitos diretamente pela população.
Até 1992, as Subprefeituras não haviam sido aprovadas pela Câmara Municipal. Posteriormente permaneceram fora do debate político por oito anos,
pois os governos que sucederam o PT eram contrários. No final dos anos
1990, em função do escândalo da “máfia dos fiscais” que envolveu vereadores
que influenciavam na gestão das ARs no governo Celso Pitta (1997-2000), as
Subprefeituras voltaram ao debate como alternativa para moralizar, modernizar e democratizar, e afastadas da influência parlamentar, a gestão dos bairros
da cidade.
Na eleição municipal de 2000, a implantação das Subprefeituras foi uma
das poucas propostas de comum acordo entre todas (os) candidatas (os) a
Prefeita (o), pois seria a forma de: a) enfrentar eticamente a corrupção gover-
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namental e afastar a captura das ARs pelos vereadores; b) alinhar administrativamente a governança urbana com as mudanças nos bairros; c) aproximar
politicamente a administração municipal das regiões para, por meio da democracia participativa, reduzir o clientelismo dos vereadores nos territórios.
O programa de governo da prefeita Marta Suplicy (PT) incorporou essas
premissas: as Subprefeituras poriam fim ao processo de patronagem dos vereadores com recursos públicos e inaugurariam um novo modelo de relação política com a sociedade. Portanto, o ponto de partida para discutir a implantação
das Subprefeituras e as mudanças subsequentes na sua organização passa pelo
projeto concebido pelo PT. Considerando essa proposta como ponto de partida para a descentralização na cidade de São Paulo, a próxima seção discute
a evolução da Subprefeituras, de 2002 até o presente, sobretudo o impacto da
ação governamental nas regiões.

8.2 	Subprefeituras: evolução e legado na oferta
de serviços públicos nos territórios
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Esta seção analisa as diferentes concepções sobre como organizar a descentralização ou desconcentração da administração municipal por meio das Subprefeituras. O período entre 2002 e 2018 foi dividido, de forma básica, entre
governos do PT e do PSDB, afora o interregno dos Democratas entre 20062012. Será visto que a alteração do partido político a frente do comando da
cidade produziu tanto continuidades como descontinuidades no modelo de
gestão territorial.

8.2.1 Subprefeituras e a descentralização implantada no governo do PT
(2001-2004)
Para o PT, a descentralização era vital para enfrentar desigualdades territoriais, democratizar o poder público e reconstruir capacidades administrativas,
visando ampliar a governabilidade na gestão da cidade. A participação do cidadão, o controle social e a fiscalização nas Subprefeituras seriam ampliadas
com o Orçamento Participativo (OP) e o Conselho de Representantes (CR).
A maior presença do Estado nas regiões estimularia:
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Esta concepção se baseou no projeto proposto, em 1992, na gestão petista,
e provém de documentos oficiais (PMSP, 1991a, 1991b), livros editados pelo
governo (PMSP, 1992a, 1992b), textos de atores governamentais (Sader, 1992;
Jacobi, 1990) e artigos (Keinert, 1993; Martins, 1997). As Subprefeituras seriam
“centros regionais com poder de decisão” assentados em novas bases democráticas e maior capacidade institucional (Sposati, 2001; Garibe, 2004, 2006;
Capucci, 2004). Com a proximidade dos cidadãos propiciada pelas Subprefeituras, o governo e sua base aliada na Câmara Municipal teriam apoio dos
Conselhos de Representantes para enfrentar a corrupção e o autoritarismo do
parlamento. O diálogo direto com a população reduziria o clientelismo dos
vereadores nos bairros (Sposati 2002; Santos e Barretta, 2004).
Nos territórios da cidade, políticas públicas seriam executadas de forma
integrada, o que reorganizaria a gestão municipal em prol das demandas locais
(Martins, 2006; Donato, 2006; Fernandez e Mendes, 2003). Com políticas intersetoriais, as Subprefeituras atenderiam melhor as demandas da participação
popular, o que incrementaria a qualidade dos serviços públicos. Ademais, o
vínculo entre políticas públicas nas regiões geraria maior integração e racionalidade administrativa (Garibe, 2004; 2006, Donato, 2006; Capucci, 2004).
Em suma, descentralização e democracia participativa direcionariam a gestão
pública em favor da sociedade.
Antecedida de medidas iniciadas em 2001, a descentralização de atribuições, pessoal e recursos financeiros foi definida em julho de 2002 com a aprovação da Lei 13.399. Apoiada na Lei Orgânica Municipal, foram criadas 31
Subprefeituras dotadas de capacidades formais de planejamento, investimento
e autonomia administrativa. Os Subprefeitos foram alçados à condição de
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relação entre Estado e sociedade. A descentralização permitirá modelos [...] mais
igualitários de cidade [...]. O governo [...] adotará todas as medidas legais e administrativas para viabilizar a implantação das Subprefeituras. [...]. A Subprefeitura não será apenas uma unidade descentralizada de execução de serviços
municipais, mas deverá incorporar um núcleo de planejamento (com articulação
e integração das políticas sociais), órgãos de representação da comunidade e espaços comunitários de informação, prestação de serviços e defesa do povo. A
Subprefeitura elaborará planos regionais de desenvolvimento local e articulará o
Orçamento Participativo na região. Desta maneira se construirá um novo impulso de urbanismo regional que possibilitará um funcionamento mais democrático
e justo da cidade (Coligação Muda São Paulo, 2000, p. 20).
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Secretários municipais e representantes políticos do governo, com mais poder decisório do que os administradores regionais que apenas respondiam por
serviços de manutenção urbana (Santos & Barretta, 2004). As Subprefeituras
foram transformadas em unidades orçamentárias como forma de expressar a
autonomia concedida para a gestão local.
Por lei, as Subprefeituras foram estruturadas com sete coordenações intersetoriais: a) Ação Social e Desenvolvimento com cinco áreas (trabalho e
emprego, assistência social, esportes, cultura e segurança alimentar); b) Planejamento e Desenvolvimento Urbano com quatro setores (planejamento urbano, habitação, transportes, controle e supervisão do solo e meio ambiente); c)
Manutenção e Infraestrutura Urbana com atribuições da Secretaria Municipal
e do Departamento de Serviços de Limpeza (esgoto pluvial, limpeza de ruas,
conservação de áreas verdes e equipamentos públicos); d) Projetos e Obras
Novas (funções do setor de edificações: elaboração, execução e gestão de projetos e obras novas); e) Educação (execução e gestão de serviços); f ) Saúde
(atenção básica, vigilância à saúde e epidemias); g) Administração e Finanças
(atividades da Secretaria de Gestão Pública e de Finanças).
Somente as coordenações de educação e saúde não foram organizadas de
forma intersetorial. Assim, 31 Subprefeituras assumiram a responsabilidade por
atividades até então executadas por 16 Secretarias Municipais. Este contexto
inicial já serve para mostrar a envergadura da transformação posta em marcha
na administração da cidade. Cada Subprefeitura teria autonomia administrativa sobre as políticas setoriais na sua região, além de responder pela construção
do Plano Diretor para promover a reforma urbana e o desenvolvimento local.
Isto significava que a autoridade regional passaria a estar acima da condução
setorial e centralizada nas Secretarias Municipais, ainda que esses órgãos seguissem definindo as diretrizes e o planejamento das respectivas políticas públicas.
Reforçar a gestão local implicava autonomia orçamentária, já que autoridade administrativa e capacidade de gasto materializariam o “poder descentralizado”. Em termos administrativos, dois indicadores servem como evidências
das mudanças na gestão territorial e o alcance da descentralização até o final
do governo do PT: a) a verba das regiões no orçamento municipal cresceu
de 2,1% (2001) para 20,9% (2004); b) 70% dos servidores públicos da administração direta foram transferidos, de 2003 a 2004, para as Subprefeituras
(PMSP, 2004). Todavia, a autonomia política não seguiu a mesma linha: os
Subprefeitos eram e seguem sendo nomeados pelo Prefeito e não são eleitos
diretamente. Voltaremos a esse ponto mais adiante.
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Não obstante, a descentralização não envolveu políticas estruturantes
(transporte público, pois ruas cruzam mais de uma região), grandes obras urbanas ou contratos de prestação de serviços de maior escala (como serviços
de limpeza urbana que são licitados pela administração central em função
da economia de escala, mas executados localmente). Também a definição
de políticas setoriais era centralizada e sua implementação regional permitia
adaptações, desde que não confrontassem as diretrizes gerais. Os serviços que
podiam ser oferecidos ou planejados nos bairros eram áreas potenciais para as
Subprefeituras assumirem, como era o caso de escolas ou unidades de saúde, já
dispunham de equipamentos desconcentrados regionalmente. Por outro lado,
devido a sua maior complexidade, hospitais seguiram sendo geridos de forma
centralizada, assim como os grandes parques municipais.
Nesse período, o impacto da descentralização pode ser avaliado com base
em dois tipos de ações realizadas nos territórios. A primeira, os serviços urbanos, em vigor desde os anos 1960, sofreram poucas mudanças. Todavia, com
mais autonomia administrativa do que no período das ARs, os Subprefeitos
passaram a dispor de mais flexibilidade para executarem serviços. A segunda,
as políticas de welfare state, sobretudo saúde e educação, já dispunham de
equipamentos públicos nas regiões, o que facilitou sua implantação em nível
regional, embora seu comando fosse centralizado nas respectivas Secretarias
municipais. A oferta de serviços teve um efeito nulo com a descentralização,
embora a inovação dos Centros Unificados de Educação (CEUs) na área educacional mereça destaque, como será visto.
A ampliação da verba descentralizada também não diz muito, pois serviços urbanos, educação e saúde correspondiam a 96,3% dos 20,9% do montante alocado no orçamento municipal em 2004. As três áreas tinham recursos assegurados (serviços urbanos desde os anos 1960 e saúde e educação em
função de exigências da Constituição Federal). Onde houve inovação, como
na Coordenação de Assistência Social e Desenvolvimento, responsável pela
“promoção da qualidade de vida e desenvolvimento humano”, apenas 1,85%
do orçamento médio das Subprefeituras (0,00025% do orçamento municipal
em 2004) foi repassado (PMSP, 2004). Portanto, foram mantidas duas lógicas
centrais que já existiam de forma desconcentrada: ênfase nas áreas de manutenção urbana e serviços de saúde, educação e assistência social.
Analisando a descentralização como uma variável independente, duas
áreas tiveram efeito nulo. A assistência social atrasou o repasse de atribuições
até 2004, pois a Secretaria municipal manteve a gestão dos Centros de Refe-
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rência de Assistência Social, seu serviço mais importante, pois trata da porta
de entrada dessa política para o público. Na área de habitação, a Secretaria
municipal apenas descentralizou a regularização de terrenos e a mediação de
conflitos judiciais entre o poder público e a sociedade. O setor mais importante, a habitação de interesse social (regularização de assentamentos precários e
urbanização de bairros pobres), seguiu centralizada (Grin, 2015). Estas políticas requeriam transferência de pessoas, atribuições e recursos financeiros para
as Subprefeituras, o que gerou resistência desses dois órgãos.
Situação similar ocorreu com as políticas de transporte e meio ambiente,
mas de forma ainda mais profunda, já que não houve nenhuma mudança na
forma de gestão. No primeiro caso, se argumentava que suas atividades precisavam de planejamento em âmbito municipal e não apenas por Subprefeitura.
Na segunda área, a justificativa era que haveria uma fragmentação territorial
de atividades realizadas pela Secretaria, pois justificou-se que, por participar
do Sistema Nacional de Meio Ambiente, sua gestão deveria ser centralizada.
Outras áreas tiveram um efeito residual, como serviços de infraestrutura e
limpeza urbana. Na primeira descentralizou-se a pavimentação de vias locais,
mas não ocorreu o mesmo com conservação de viadutos ou estrada vicinais.
No segundo, uma supervisão local foi proposta, mas apenas desconcentrou
a execução dos serviços de varrição, já que as regras sobre como organizar as
rotas de limpeza provinham de um Departamento Municipal.
Em termos de inovação, e com efeitos positivos, estão as Praças de Atendimento ao cidadão (Finatec, 2004). Estas facilitaram a vida da população
moradora de bairros mais periféricos ao evitar seu deslocamento para o centro
da cidade, onde costumam localizar-se as Secretarias Municipais. Cerca de 150
serviços passaram a ser disponibilizados nas Subprefeituras (licenças de estacionamento, limpeza de ruas, pavimentação e conservação urbana, consultas
a processos administrativos, uso e ocupação do solo, inspeção de obras em
vias públicas, dúvidas sobre o pagamento do IPTU, serviços de tapa-buracos
nas ruas e poda de árvores) (Site da Secretaria Municipal de Coordenação das
Subprefeituras, 2018).
Também teve efeito positivo a implantação de 21 CEUs, equipamentos que
integram atividades de ensino, cultura e esportes, e em operação desde 2003
(atualmente existem 45). Esta foi a ação intersetorial mais exitosa, adaptada
às particularidades locais e prioritariamente implantada nos bairros mais pobres para ofertar educação (de creches ao ensino fundamental II), atividades
culturais e instalações esportivas. Os CEUs dispõem de bibliotecas, teatros
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e telecentro e foram implementados pela Secretaria Municipal de Educação
como caminho para a educação integral, embora as Subprefeituras sejam as
responsáveis por sua administração.

A legislação que instituiu as Subprefeituras segue a mesma, mas desde 2005
decretos do Poder Executivo passaram a recentralizar serviços nas Secretarias
municipais. Houve mudanças mais profundas em algumas áreas. Na educação
reduziu-se de 31 para 13 as coordenações regionais (Decreto 45.787/2005); saúde voltou a dispor de cinco representações territoriais (Decreto 46.2009/2005),
pavimentação de ruas voltou para a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras (Decreto 46.114/2005); cultura, onde apenas quatro de 31 unidades
regionais seguiram operando (Decreto 46.434/2205) e obras urbanas teve a
Coordenação de Manutenção de Infraestrutura Urbana extinta e integrada
à Coordenação de Obras (Decreto 45.713/2005). Os serviços de conservação
urbana seguiram sendo executados de forma desconcentrada.
As áreas recentralizadas mantiveram Supervisões regionais, e assim
segue, contudo desprovidas de capacidade administrativa, orçamentária e
pessoal. Tornaram-se decorativas, pois formalmente a Lei 13.399 segue sendo a base legal das Subprefeituras. As Coordenações perderam atribuições
e voltaram a depender do comando das Secretarias municipais. A gestão
intersetorial foi abandonada e o Subprefeito perdeu autoridade política e
administrativa nos territórios. Com essa redução de poder decisório, a descentralização regressou ao modelo desconcentrado das ARs. Das 16 Secretarias que tinham políticas geridas localmente, apenas serviços urbanos de
menor complexidade foram mantidos. Mesmo as representações regionais
de saúde e educação passaram a ser braços desconcentrados das Secretarias
municipais. Passou a predominar a visão que as Subprefeituras não poderiam comandar, em nível territorial, políticas setoriais cuja responsabilidade
cabia aos órgãos centrais.
Com a recentralização de políticas, as Subprefeituras reduziram seu escopo de atuação para ordenamento e manutenção do espaço urbano (praças, comércio ambulante etc.). A concepção de “núcleos regionais de poder” perdeu
apoio, o que retirou a autoridade do Subprefeito equiparada à de um Secretário municipal, pois voltaram a ter status idêntico ao dos antigos administrado-
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8.2.2 A recentralização das Subprefeituras: os governos do Partido da Social
Democracia Brasileira e dos Democratas (2005-2012)
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res regionais. A redução do orçamento das Subprefeituras, que se mostra mais
adiante, também evidencia essa diminuição de peso político.
A recentralização foi mantida e ampliada no governo dos Democratas3.
Alguns serviços de assistência social foram transferidos para a Secretaria municipal da pasta. O mesmo ocorreu na Secretaria de Habitação ao reassumir
a gestão de áreas de risco em bairros periféricos e o planejamento urbano
relativo a regulamentação do uso do solo. Em 2010, a área de Planejamento,
Desenvolvimento Urbano e Áreas Novas passou a atuar apenas na licença de
vendedores ambulantes, supervisão de leis municipais, pequenas obras urbanas e zeladoria urbana, mas sem propor novas obras e projetos.
A recentralização de atividades também atingiu a contratação e a administração de empresas responsáveis pela limpeza de ruas e esgotos e a pavimentação e a reforma de calçadas que foram realocadas Secretaria Municipal
de Coordenação de Subprefeituras (SMCSP). Com tamanho acúmulo de responsabilidades, esse órgão ampliou, em 2012, em 516% o seu orçamento, o
que correspondeu a 77% da verba das 31 Subprefeituras (Site da Secretaria
Municipal de Finanças, 2015). Concebidas como miniprefeituras, dez anos
mais tarde, as Subprefeituras se transformaram em zeladorias urbanas.
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8.2.3 intensificação da recentralização nos governos do PSDB e Democratas
A mudança política e administrativa quanto ao desenho da descentralização
radicava na oposição entre duas formas de governo: o PT defendia que esse
processo era um meio de aprofundar a democracia participativa e o PSDB
priorizava sua eficiência administrativa. Havia desacordo sobre como alinhar
a política e a gestão em nível territorial.
Para os sociais democratas, as Subprefeituras intensificaram os problemas
que pretendia resolver. Administrativamente, 31 regiões com sete coordenações
de políticas, mas sem uma redução no tamanho das Secretarias municipais, fez
crescer o custeio da Prefeitura. A aludida racionalidade organizacional, considerando a integração de políticas no território, não ocorrera conforme previsto no modelo petista de Subprefeituras. Politicamente, com mais atividades
descentralizadas, ampliou-se a disputa pela ocupação de cargos nas regiões,
sobretudo com os vereadores indicando pessoas alinhadas às suas clientelas
3

202

descentralização ok.indd 202

Com a renúncia do prefeito José Serra (PSDB), em 2006, para concorrer a governador,
assumiu o seu vice, Gilberto Kassab (DEM). Em 2011, o então prefeito, reeleito em 2008,
criou o Partido Social Democrático.
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eleitorais. Para solucionar esse problema, a nomeação dos Subprefeitos (“prefeitinhos” no discurso do incumbente social-democrata) seria exclusivamente
por critérios técnicos. Este, como candidato, dizia que:

Com a nova concepção reduziram-se os recursos financeiros, o escopo
de serviços sob responsabilidade local, sobretudo nas políticas sociais, e as
práticas de democracia participativa, conforme se discute adiante. Para Antônio Donato (2006), Secretário Municipal de Subprefeituras na gestão petista,
houve um retrocesso com a ampliação de poder dos órgãos centrais em desfavor das regiões como força motriz da descentralização. Segundo Rui Falcão
(2006), Secretário Municipal de Governo na gestão petista, a recentralização
diminuiu a autonomia política das Subprefeituras, o poder do Subprefeito e a
participação popular. Com eficiência técnica como mote, a proposta de “núcleos regionais de poder” foi esquecida e houve perda de atribuições, recursos
financeiros e autonomia política nos territórios da cidade.
Por essas razões, entre 2005 e 2012, há pouco a destacar na implantação
das Subprefeituras. Em 2010, com o avanço da recentralização, obras e serviços urbanos realizados nos bairros concentraram-se em seis secretarias municipais, incluindo a SMSP, que respondiam por 45,5% do orçamento municipal
(O Globo, 15/10/2010). Mas, a despeito dessas mudanças, a zeladoria urbana
se manteve como a ação mais forte das Subprefeituras. Frise-se que, mesmo
com o retorno do PT ao governo em 2013, esse modelo de redução de verba
e desconcentração limitada a poucas intervenções urbanas foi, na essência,
mantido. O resultado foi um efeito nulo, pois não houve avanços frente ao que
já se praticava na cidade desde o período das ARs.
Outro retrocesso ocorreu nos CEUs: ampliaram em quantidade, mas perderam em qualidade de gestão integrada nas regiões, ainda que no governo
dos Democratas foram construídas 20 novas unidades desse tipo. Como visto,
após 2005, cultura e esportes foram recentralizadas e a educação sofreu uma
reversão em sua descentralização ao se concentrar em 13 regionais. OS CEUs
seguem sendo espaços comunitários para oferta de ensino fundamental, qua-
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Mais que um instrumento de descentralização [as Subprefeituras] se transformaram em um instrumento de manipulação política, de construção, de obtenção de
maiorias, de entrega de poder político aos vereadores […]. O poder público deve
ser exercido em função da maioria, e não para beneficiar a um partido, nem para
ocupar o Estado com fins particulares (Folha de São Paulo, 03 de agosto de 2004).
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dras esportivas e bibliotecas, mas perderam a visão da uma gestão intersetorial
nas regiões. Ainda assim, essa política iniciada no governo do PT teve um
efeito positivo: a instalação dos telecentros nos CEUs para promover inclusão
digital cresceu de 194 para 458 até o final de 2012 (Site da Secretaria Municipal
de Participação e Parcerias, 2015), especialmente em bairros mais periféricos.
No entanto, sua gestão não dependia das Subprefeituras, pois estava centralizada na Secretaria Municipal de Educação.
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8.2.4 O retorno do PT (2013-2016):
novas caras e mais do mesmo nas Subprefeituras
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O novo governo do PT frustrou expectativas de retomar o projeto implantado entre 2003-2004, pois as Subprefeituras seguiram concentrando-se nas
atividades de zeladoria urbana, como conservação de vias públicas, afora a
preservação das centrais de atendimento ao cidadão. As tarefas de maior envergadura mantiveram-se centralizadas na Secretaria Municipal de Serviços.
Apenas um novo CEU foi construído.
Embora o discurso do prefeito eleito, Fernando Haddad, indicasse uma
maior relevância das Subprefeituras em sua gestão, essa não foi a realidade.
A proposta de ampliar a descentralização administrativa e transformar as
Subprefeituras em “braços estendidos” do governo municipal, a quem tocaria
as grandes questões estratégicas da cidade, reservando-lhes mais autonomia
para gerir serviços em nível regional, não avançou.
Para caminhar nessa direção seria necessário reverter a reduzida autonomia orçamentária, bem como ampliar a verba disponível para cada região.
Como será visto, o orçamento das Subprefeituras seguiu sendo muito baixo,
o que inviabilizou qualquer mudança nessa direção. Com efeito, no governo
do PT virtualmente tornou-se difícil distinguir a gestão regional das antigas
ARs que antecederam as Subprefeituras. Esse é o balanço do segundo governo
petista: mais do mesmo na gestão urbana dos territórios.

8.2.5 O novo governo do PSDB (2017-): a vida segue igual nas Subprefeituras
Com o incumbente eleito em 2016, João Dória, as subprefeituras passaram
a ser chamadas de Prefeituras Regionais. Estas deveriam ampliar sua ampliar
sua autonomia e orçamento para atuar como polos descentralizados. Esforços
nessa direção foram a extinção das Secretarias municipais de Serviços e Li-
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8.1.6 Efeitos gerados pelas Subprefeituras na regionalização de serviços:
um balanço
Como visto, exceto a grande mudança descentralizadora no primeiro do governo do PT e a enorme recentralização ocorrida na primeira gestão do PSDB,
não houve grandes alterações no modelo de gestão dos territórios por meio das
Subprefeituras. Ademais, não se pode afirmar que essa lógica de regionalização foi responsável por ampliar a oferta e a qualidade de serviços e políticas
públicas na cidade.
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cenciamento, visando repassar atribuições para a gestão territorial, o que não
ocorreu. A promessa de um novo modelo descentralizador, com Prefeituras
Regionais mais robustas e com maior responsabilidade perante a sociedade,
não saiu do papel.
A mudança de nomenclatura caminhava nessa direção: não se tratava
de um “sub” órgão, o que remete à inferioridade, mas sim de afirmar a relevância dos territórios com entes governamentais dotados de capacidade de
gestão. O projeto previa três minissecretarias: zeladoria urbana, assistência
social e obras (para acompanhar projetos federais, estaduais e municipais).
Nos 15 meses do governo João Dória, antes de sua renúncia para concorrer
ao governo estadual em abril de 2018, nada foi feito nessa direção. Zeladoria
urbana seguiu sendo a centralidade de atuação e nenhum novo CEU esteve
no radar do governo.
Assume destaque para aproximar as Prefeituras Regionais da população
a criação da Coordenadoria de Governo Local, visando auxiliar o Prefeito
Regional no desenvolvimento local, metas para implantar políticas públicas e
seu monitoramento e organizar informações sobre a participação popular. Paradoxalmente, o novo modelo ampliou as atribuições, mas reduziu em 28,5%
os cargos de livre provimento nas regionais (Decreto 57.588/2017).
Mas, a rigor, nada mudou e as repaginadas Prefeituras Regionais seguiram
focadas em zeladoria urbana. Áreas como esporte, assistência social e cultura,
para tomá-las como exemplo, mantém reduzidíssimas estruturas nas regiões,
mas sem recursos e apenas operando como representantes locais das secretarias municipais. Em agosto de 2018 voltaram a chamar-se Subprefeituras, pois
o decreto que alterou sua nomenclatura foi considerado ilegal. Como se vê,
mudanças cosméticas, pois a descentralização administrativa segue uma rota
muito similar desde a guinada recentralizadora iniciada em 2005.
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Efetivamente, o que se manteve nas regiões foram as atividades de zeladoria urbana previamente existentes. Este foi um legado do período iniciado em
1965 com as ARs, cuja trajetória já consolidou, na administração municipal,
uma forma desconcentrada de implantação. Não se pode, nessa medida, dizer
que se trata de um avanço protagonizado pela implantação das Subprefeituras,
pois nem mesmo o modelo de gestão mudou, exceto no primeiro governo
petista, pois segue essencialmente desconcentrado.
O conservadorismo na gestão dos territórios é tão forte que mesmo o
segundo período do PT na Prefeitura, entre 2013-2016, em nada alterou esse
processo. Assim, a visão mais descentralizada na organização das Subprefeituras ficou restrita ao curto período entre 2002-2004. No restante, com três diferentes partidos políticos, que podem ser caracterizados como direita (DEM),
centro-direita (PSDB) e esquerda (PT), o modelo de organização da gestão
regional foi praticamente o mesmo: foco na zeladoria urbana.
Para uma cidade com a dimensão populacional, desigualdade social e diversidade regional como São Paulo, restringir a descentralização a funções de
manutenção e conservação urbana é pouco. Administrar uma cidade com esse
porte sem conferir maior autonomia para decisões em nível local reduz a flexibilidade política e gerencial que suscita distintas respostas em cada uma das 32
Subprefeituras. Portanto, quanto à dimensão administrativa, a concepção de
uma gestão desconcentrada limita o alcance da promoção de políticas públicas nos territórios. Observe-se a série histórica do orçamento previsto para as
Subprefeituras de 2003 a 2017, bem como a desigualdade nos indicadores de
várias políticas públicas nas regiões.
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gráfico 1. Evolução do orçamento das subprefeituras

Fonte: elaborado pelo autor com base no orçamento da Prefeitura disponível em: http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/LeiOrcamentoAnual.aspx. Valores relativos ao orçamento previsto e não aos valores liquidados. Optou-se por essa forma de apresentação, pois entende-se
que ela revela melhor a visão governamental sobre como alocar cada região no orçamento público.
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Nesse ano, o orçamento, que fora definido pelo governo do PT no ano de 2004, não foi
executado integralmente nas Subprefeituras em função da recentralização ocorrida.
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A barra escura do gráfico 1 mostra o percentual destinado às Subprefeituras no orçamento municipal. O período 2004-2005 destoa do restante4, o que
distorce a média para cima (sem esses anos ela representa 3,5% do orçamento
municipal). Sobretudo de 2012 a 2016, valores ainda menores que essa média
mostram montantes próximos daqueles orçados para as ARs até 2002 apenas para a zeladoria urbana. De 2005 a 2012, o orçamento municipal cresceu
154,83%, mas a verba destinada às Subprefeituras diminuiu em 61%, o que
sugere ter havido uma inversão de prioridades (http://www.redebrasilatual.
com.br, recuperado em 30/03/2013). Estes números evidenciam a perda de valor das Subprefeituras como instrumentos para uma gestão urbana com mais
autonomia e recursos nos territórios.
A linha clara retrata o orçamento da Secretarias municipal das Subprefeituras sobre o valor destinado às 31 regiões (32 após 2013). A distância entre
ambos não é tão alta, especialmente de 2011 a 2016, servindo com um proxy do
impacto da centralização de recursos para implementar políticas públicas. Frise-se que esse período abarca os dois anos finais do governo dos Democratas e
a segunda gestão do PT.
Os gráficos 2 e 3 mostram três indicadores – IDH das Subprefeituras (no
ano de 2013), o percentual médio e apropriado por cada região do orçamento
municipal, entre 2003 e 2017, e o valor per capita localmente recebido entre
2005 e 2013. Esses são os dados possíveis de serem obtidos para fins de comparação. Os indicadores devem ser lidos do menor valor (mais à esquerda) para
o maior valor (mais à direita).
Conforme o gráfico 2, não se pode afirmar que as regiões com menores
IDH foram contempladas com mais recursos em termos per capita ou mesmo
em valores médios. Assim, o caráter redistributivo das Subprefeituras não foi
uma realidade homogênea para todas as regiões por meio da alocação do orçamento público. Portanto, mesmo com um escopo de atuação em atividades
de zeladoria urbana, observa-se que áreas mais privilegiadas em termos de
desenvolvimento e qualidade de vida receberam mais atenção da Prefeitura.
Esta é outra forma de dizer que o orçamento foi desigualmente distribuído
entre as regiões.
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gráfico 2. orçamento das subprefeituras organizado a partor do menor iDH (2013)

Fonte: elaborado pelo autor com base no orçamento da Prefeitura disponível em: http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/LeiOrcamentoAnual.aspx e no Observatório Cidadão da Rede Nossa São Paulo: https://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/. A prefeitura de Sapopemba, criada em 2013 após ser desmembrada de Cidade Tiradentes,
teve seus valores mantidos nessa Subprefeitura para facilitar a comparação da série histórica. O
mesmo raciocínio vale para os demais gráficos.
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gráfico 3. orçamento das subprefeituras organizado a partir menor valor médio apropriado (2003-2017)
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Fonte: elaborado pelo autor com base no orçamento da Prefeitura disponível em: http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/LeiOrcamentoAnual.aspx e no Observatório
Cidadão da Rede Nossa São Paulo: https://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/
regiao/.

O gráfico 3 mostra desigualdades na divisão orçamentária: Parelheiroa é
pior O
IDHM,
Tiradentes
o 4o, Perus
gráficoCidade
3 mostra
desigualdades
na divisão
Parelheiros
o 5o, orçamentária:
Ermelino Matarazzo
o 13oé,
pior
IDHM,
Cidade
Cidade
Ademar
o 9o, Tiradentes
5o, Ermelino
Matarazzo
13o,
Guianases oo 24Oo,ePerus
Itaim oPaulista
o 3o para
tomar osodois
o
O
o
Cidade
Ademar(16o 9Subprefeituras)
piores quartis
de desenvolvimento
humano.
, Guianases o 2eme termos
Itaim Paulista
o 3 para tomar
os dois
Ou
seja,
nesse (16
grupo,
há 12 regiõesem
quetermos
receberam
mais recursos que
outras
piores
quartis
Subprefeituras)
de desenvolvimento
humano.
que
com nesse
indicadores
é o caso de
M’Boi
Mirim
(6aoutras
Ou seja,
grupo,sociais
há 12 piores,
regiões como
que receberam
mais
recursos
que
posia
a
a
com piores
indicadores
sociais,São
como
é o caso
de M’Boi eMirim
ção),
São Mateus
(7 posição),
Miguel
(8 colocação)
Capela(6doposição),
Socorro
a
a
o
São Mateus
(7 outro
(10
posição),
Miguel
(8 colocação)
e Capela estão:
do Socorro
(10o
lugar). Por
lado,São
entre
as regiões
mais beneficiadas
Jabaquara
o
o
lugar).
Por outro
as regiões
mais beneficiadas
estão:(melhor
Jabaquara
(5o
(5 melhor
IDH),lado,
Vila entre
Mariana
(4 melhor
IDH), Pinheiros
IDH
melhor
IDH),
Vila(4oMariana
(4o melhor
da
cidade)
e Lapa
IDH),
Pinheiros
(melhor
IDH da
melhor índice).
Assim,
os valores
médios
destinados
às

descentralização ok.indd 208

17/06/19 22:40

cidade) e Lapa (4o melhor índice). Assim, os valores médios destinados às
regiões não foram distribuídos considerando a necessidade da maior presença
da Prefeitura em regiões mais carentes de serviços públicos e infraestrutura
urbana.
Um raciocínio similar ao anterior pode ser realizado na análise do gráfico
4. A verificação dos valores per capita é importante para mostrar a equidade
regional na distribuição dos valores orçamentários. Por esse critério, e novamente considerando os dois piores quartis de IDH, são oito as regiões que
recebem menos recursos públicos por habitante,
habitante. pela
Pela ordem
ordem:(Capela
Capela do Soo
o
corro, Perus, Campo Limpo em 12 , Itaquera em 11 , Cidade Ademar, Freguesia do Ó em 15oo, Itaim
Itaim Paulista
Paulista ee São
São Mateus).
Mateus. Como
Como pode ser visto, essas oito
regiões estão entre as menos aquinhoadas pela verba per capita, considerando
os dois quartis expressos no gráfico com as 16 Subprefeituras menos premiadas
com esse parâmetro de transferência.

Fonte: elaborado pelo autor com base no orçamento da Prefeitura disponível em: http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/LeiOrcamentoAnual.aspx e no Observatório
Cidadão da Rede Nossa São Paulo: https://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/
regiao/.
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Em 2018, as Subprefeituras detinham 4,6% (5.535) do total de servidores da administração direta municipal (uma média de 172 servidores em cada
uma das 31 das regiões analisadas, o que representa um servidor para cada
2.080 habitantes para uma população média de 357 mil pessoas por Subprefeitura). Como se observa
observa no
no gráfioco
gráfico 5,5, ee considerando
considerando oo ranking do IDH
das Subprefeituras, nos dois quartis mais baixos de desenvolvimento humano, na média, a taxa de servidores per capita por 1000 habitantes é maior.
Em tese, essas são capacidades que ampliam o atendimento às populações
dos bairros mais carentes. Todavia, inexiste uniformidade, pois regiões como
M’Boi Mirim, Cidade Ademar e Capela do Socorro apresentam taxas menores que localidades com mais alto IDH, como é o caso de Pinheiros, Vila
Mariana e Santo Amaro.

Descentralização
intramunicipal
nas capitais
descentralização
intramunicipal
nasbrasileiras
capitais brasileiras

gráfico 5. Distribuição per capita de servidores nas subprefeituras conforme o iDH
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Fonte: Dados demográficos dos distritos pertencentes às Prefeituras Regionais (população em
2010). https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758 e Portal da Transparência (http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/funcionalismo/Paginas/BuscaServidores.aspx). Dados sem considerar a Subprefeitura de Sapopemba criada em 2013 e para a qual não foi encontrada população.
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Tabela 1. Mapa
mapa da desigualdade social nas Subprefeituras
subprefeituras5
Ano

melhor indicador
iDH (ranking)
pior indicador
iDH (ranking) Desigualdade
Educação/porcentagem da demanda atendida de pré-escola
Sé (85,19)
6o
1,17
2011
Pinheiros (100)
1o
o
Sé (92)
6o
1,09
2015
Perus (100)
27
Esportes/porcentagem de equipamentos públicos de esportes
Vila Guilherme (0,022)
16o
30,68
2011
Jabaquara (6,75)
5o
o
Campo Limpo (0,058)
20o
27,84
2015
Mooca (1,62)
8
saúde/gravidez na adolescência (percentual de nascidos vivos cujas mães tinham 19 anos ou menos,
sobre o total de nascidos vivos de mães residentes)
São Mateus (20,3)
25o
16,75
2011
Vila Mariana (1,21)
2o
o
Parelheiros (22,88)
31o
25,79
2015
Vila Mariana (0,88)
2
Habitação/porcentagem de domicílios em favelas sobre o total de domicílios da região
Campo Limpo (49,5)
20o
618,38
2011 Pinheiros + 11 distritos (zero)*
1o
Campo Limpo (50,45)
20o
621,01
2015
Pinheiros (0,081)
1o
segurança pública/Número de óbitos por homicídio, por 100 mil habitantes
Campo Limpo (16,93)
12o
28,28
2011 Pinheiros + 3 distritos (zero)**
1o
o
Mooca (38,76)
8o
38,49
2015
Mooca (1,23)
8
Transportes/Número de mortes em acidentes de trânsito, por 100 mil habitantes
Lapa (28,31)
4o
23,79
2011
Vila Mariana (1,19)
2o
o
o
Lapa (16,37)
4
7,68
2015
Mooca (2,13)
8

Os indicadores sobre a oferta de políticas públicas nas regiões mostram
uma realidade muito heterogênea entre as regiões, com uma trajetória que
não é linear ou que penaliza apenas as piores localidades em termos de seu
IDH. Vale frisar que os serviços analisados não são responsabilidade direta das
Subprefeituras, mas sim das Secretarias municipais, visto terem deixado de ser
geridas de forma descentralizada. De toda forma são adotadas como um proxy
para avaliar como a gestão regional atua visando melhorar a qualidade de vida
da população.
5
5

O cálculo do “desigualtômetro”, segundo a metodologia da Rede Nossa São Paulo,
desconsidera
com valoressegundo
zero nosa metodologia
indicadores edaadota
melhor
O cálculo do regiões
“desigualtômetro”,
RedeaNossa
Sãoperformance
Paulo, desacima desse
valor com
nos 96
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e não para
as Subprefeituras.
Este capítulo,
considera
regiões
valores
zeroda
noscidade
indicadores
e adota
a melhor performance
acima
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às nos
Subprefeituras,
pois
essa éeanão
unidade
análise frise-seEste
quecapítulo
mesmo se
nessas
desse
valor
96 distritos da
cidade,
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referea
realidade
dos indicadores
homogénea,
pois alguns
podem
estara melhores
às Subprefeituras,
pois essanão
é a éunidade
de análise.
Frise-sedistritos
que mesmo
nessas
realidade
que indicadores
outros.
dos
não é homogénea, pois alguns distritos podem estar melhores que outros.
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Fonte: https://www.nossasaopaulo.org.br/mapa-da-desigualdade (acesso: 09/10.2018).
* A despeito da questão aritmética, para esse indicador, nesse ano, a publicação da Rede Nossa
São Paulo, apenas apresenta Pinheiros, com valor zero, como a melhor região nesse indicador.
** Para esse indicador aplica-se o mesmo comentário da nota 5.
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Em alguns casos, áreas menos favorecidas melhoraram seu desempenho
(caso de Perus na educação pré-escolar), o que não ocorreu na saúde, esportes
e habitação. No caso da mortalidade no trânsito, ao que parece, são as áreas
mais desenvolvidas, e com maiores fluxos de veículos, as que mais sofrem. Em
síntese, de forma geral, as Subprefeituras como modelo de gestão dos territórios da cidade não podem ser associadas com a melhora da qualidade de vida,
em especial daqueles com indicadores de desenvolvimento humanos menores.
Com efeito, a prestação de serviços públicos regionalizadas e a redução da
desigualdade social em regiões com menores IDH não encontra, na cidade de
São Paulo, apoio empírico no arranjo institucional predominante desde o início
da recentralização das Subprefeitura em 2005. A análise da destinação orçamentária (média e per capita), alocação de recursos humanos e oferta de políticas públicas indicam que as Subprefeitura ainda estão muito longe de produzirem efeitos consistentes na melhora do desenvolvimento humano nas regiões da cidade.

8.3 	Os nexos entre descentralização e
democracia participativa nas Subprefeituras

descentralização intramunicipal nas capitais brasileiras

Esta seção discute se é possível identificar conexões entre a descentralização e a
implantação de práticas de participação popular nas regiões. Este é um debate
que foi muito influenciado por uma visão que associa mais descentralização
territorial com mais democracia no plano local. Desse modo, o foco é analisar
se, ao longo dos seus 16 anos de existência, as Subprefeituras estiveram associadas com modalidades de democracia participativa.
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8.3.1 O governo do PT (2001-2004): Subprefeituras,
controle social e participação popular
Novamente, a referência inicial são as propostas do PT apresentadas na campanha municipal em 2000 apoiadas em dois instrumentos: um de democracia
direta (OP) e outro de democracia representativa (eleição direta do CR). As
Subprefeituras seriam núcleos de poder para rever o exercício da direção política na cidade (Coligação Muda São Paulo, 2000).
O OP foi implantado em 2001 (melhorias urbanas) e em 2002 foi ampliado
para saúde e educação. Antes mesmo da implantação das Subprefeituras, as ARs
organizavam reuniões nos bairros que definiam e enviavam para a Coordenação do OP no gabinete da Prefeita prioridades para os investimentos públicos
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e elegiam delegados para supervisionar a execução de obras nos bairros (Vitale,
2004). O CR deveria ser uma instância de participação e controle social, mas essa
iniciativa não teve apoio político nem mesmo do PT e só logrou êxito em 2013.
O OP, ao fim e ao cabo, não teve relevância, em linha com uma lógica
de descentralização política que ampliasse regionalmente o peso das decisões
oriundas de suas assembleias. Nessa medida, o indicador mais importante é
o montante do orçamento municipal destinado pelo governo, já que, a rigor,
não alterou a destinação do gasto público. O governo não definiu uma parcela
exclusiva e descolada de outros gastos que fosse exclusiva para o OP, de modo
que no orçamento municipal essa cota foi de 5% (2002) e 6,2% (2003). Esse
valor, de forma paradoxal, reduziu-se ainda mais após a criação das Subprefeituras e chegou a 4,9% (2004) (Belo, 2006), ainda que a descentralização de
serviços tivesse ampliado para todas as políticas regionalizadas a sua inserção
como tema de deliberação no OP.
Outro indicador da reduzida abrangência do OP é a concentração de
recursos aprovados saúde e educação (93,9% em 2003 e 72,4% em 2004).
Ainda que seja positivo investir nessas áreas, o fato é que a descentralização de
outras políticas públicas para as Subprefeituras pouco impactou na destinação
de verbas por meio da participação popular. Áreas como assistência social, esportes, cultura e meio ambiente receberam apenas 2,6% do total definido pelo
OP em 2004. Assim, não é possível afirmar que as Subprefeituras empregaram
esse instrumento como um eixo de gestão territorial, conforme o discurso
de campanha do PT, pois muitas políticas públicas regionalizadas não foram
contempladas com recursos do OP.
O OP não se transformou em uma alavanca na reforma democrática
do Estado e de construção da governança (Tatagiba e Teixeira, 2005; Vitale,
2004). Pelo contrário, em muitas regiões, suas assembleias foram conduzidas
por vereadores afinados com práticas de clientelismo no trato dos recursos
públicos ao mobilizarem suas bases eleitorais para que fossem aprovadas demandas previamente definidas por esses com o governo. Como lembra Arretche (1996), a descentralização nem sempre gera mais democracia ou controle
social; ao contrário, pode incentivar a patronagem de recursos públicos.
Quanto ao CR, há previsão de sua criação na Lei Orgânica Municipal.
Para a prefeita Marta Suplicy (2002, p. 118-119), “deveriam servir a população, controlar o Subprefeito e acabar com a influência dos vereadores nos
territórios”. Por essa proposta, se as Subprefeituras descentralizariam o Poder
Executivo, os CRs descentralizariam atribuições da Câmara Municipal. Não
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obstante, esses conselhos estiveram longe de sua implantação, pois o governo
priorizou a construção de sua coalizão de apoio no parlamento, posto que
vereadores de vários partidos, inclusive do PT, condicionaram essa adesão ao
abandono dos CRs.
O debate sobre esses fóruns, iniciado em 2001, compreendia-os como
complementos à democracia representativa para aproximar a população do
parlamento e do governo. O projeto de lei foi aprovado em 2004, mas com
mudanças significativas frente ao desenho original. Por exemplo, previa-se que
os 27 membros em cada Subprefeitura seriam eleitos diretamente, o que foi alterado para uma forma híbrida, já que 1/3 dos integrantes poderia ser indicado
pelos diretórios zonais dos partidos políticos (Grin, 2015).
O governo necessitava de maioria parlamentar para aprovar a lei de criação das Subprefeituras, e assim cedeu à pressão dos vereadores de muitos partidos, e mesmo do PT, para não encaminhar a proposta de instalação dos CRs.
O argumento dos edis era pragmático: por que aprovar uma instância que, nos
bairros, atuará para controlar as ações dos vereadores? Considerada como um
recurso de poder que poderia ser utilizado pelo governo contra os parlamentares, visto que seria possível mobilizar os movimentos sociais nos territórios
mais simpáticos ao PT, cresceu a oposição a esse projeto. No entanto, sendo
as Subprefeituras uma prioridade estratégica, o governo negociou o apoio a
esse projeto e retirou aquele que criava os CRs6. A estratégia do governo se
fez clara: implementar as Subprefeituras, mas sem instrumento de democracia
participativa, pois não queria pôr em risco a governabilidade no parlamento7
e tampouco deixar de aprovar as Subprefeituras.

8.3.2 O governo socialdemocrata e dos Democratas (2005-2012):
a ausência da participação social nos territórios da cidade
Nesses dois governos, inexistiram processos de democracia participativa,
ao menos na modalidade de participação direta como é o OP (Teixeira &
6

Segundo os vereadores Carlos Neder (PT) e José Mentor (PT), alguns vereadores condicionaram o apoio às Subprefeituras à não aprovação dos Conselhos de Representantes
(Folha de São Paulo, 04/04/2002).

7

A vereadora Myryam Athiê (PMDB) afirmou: “eu me oponho ao conselho, penso que o
conselheiro não pode substituir ao vereador, pois na medida que concedo esse poder qual
será o meu papel?” (Folha de São Paulo, 04/04/2002). O vereador Antônio Carlos Rodrigues (PL) também se opôs, pois compreendia que “eles tomarão o papel do vereador”
(Folha de São Paulo, 16/07/2002).
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8.3.3 O governo petista (2013-2016):
a retomada modificada da participação cidadã
Como foi visto acima, no segundo governo do PT, as Subprefeituras não voltaram a ter protagonismo na direção de ampliar a descentralização administrativa do governo. O mesmo ocorreu no campo da participação popular, que
não avançou para uma maior descentralização política em favor dos bairros
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Tatagiba, 2008). No balanço da ação governamental, até 2006, esse tema
passou ao largo (Feldman, 2008), bem como não foi encaminhada a primeira eleição do Conselho de Representantes prevista para 2005, primeiro
ano de gestão, conforme a lei municipal aprovada em 2004. O prefeito José
Serra judicialmente obteve uma vitória que suspendeu esse processo. A Ação
Direta de Constitucionalidade ainda espera seu julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal.
A visão das Subprefeituras como núcleos de poder e controle social perderam relevância no discurso político. No seu lugar, o foco passou a ser estimular
a cooperação com a sociedade civil. Conforme essa visão, “São Paulo não pode
sobreviver se a população em sua totalidade não atua na proteção e reconciliação da cidade. Esta é uma cidade onde sempre é preciso apertar o botão da
cooperação” (Feldman, 2008, p. 140). Ainda assim, essas cooperações visavam
obter apoio na iniciativa privada ao invés do incremento da participação popular. Na mesma linha, as propostas de “plenárias de participação social” não
destacavam a presença de cidadãos, mas sim a representação de entidades da
sociedade. Em suma, se abandonou a proposta dos Conselhos de Representantes e as práticas de democracia participativa por meio do OP em favor de
mecanismos de representação indireta nas regiões (Grin, 2011).
No período (2009-2012), no governo do Democratas, as restrições aumentaram, especialmente quanto à forma de relação entre as Subprefeituras
e a sociedade. As Subprefeituras passaram a ser administradas por coronéis e
oficiais aposentados da Policia Militar. A mensagem para a sociedade era clara:
a ordem pública e o comando centralizado assumiram prioridade, mas sem
nenhuma participação popular (Rede Brasil Atual, 2011). Do mesmo modo,
as “plenárias de participação social” deixaram de existir e foram substituídas
por diretrizes de organização e disciplina administrativa com foco na redução
da corrupção e rigor na fiscalização urbana, para o que se via a “autoridade”
miliar como uma solução.
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ampliarem seu poder decisório na proposição de políticas públicas. Ao não
aumentar o orçamento das Subprefeituras, e ao não implantar o OP nas regiões, o PT, que defendera essa como uma nova forma de gestão urbana mais
democrática e efetiva, alterou a forma de implementar o conhecido “modo
petista de governar”8.
Nas eleições de 2012, o candidato Fernando Haddad (PT), defendeu a
criação de um Conselho de Representantes da Sociedade Civil nas subprefeituras no âmbito do Sistema Municipal de Participação Popular e Cidadã
(Lima, 2017). O eixo que vinculou as Subprefeituras à participação foi o “Ciclo
de Planejamento e Orçamento Participativo” iniciado com o Plano de Metas
(2013-2016)9. A discussão do Plano foi realizada em 31 audiências públicas nas
Subprefeituras, afora aquelas de cunho temático (Marcondes e Canato, 2015).
Diferente da organização do OP, estruturado em assembleias nos territórios,
para Paulani, Teixeira e Marcondes apud Marcondes e Canato (2015), foi um
avanço gerar participação desde o início do planejamento, e não apenas na destinação e monitoramento do orçamento. Uma parcela maior da verba pública
foi decidida por meio de arranjos de democracia participativa e passou a ser
identificada de forma regionalizada no Plano Plurianual – PPA (2014-2017).
Outros dois instrumentos foram instituídos para integrar regionalmente
e sistemicamente a participação popular na gestão da cidade. O primeiro, a
criação dos Conselhos Participativos Municipais (CPM) como fóruns autônomos da sociedade (no primeiro governo do PT chamavam-se Conselhos
de Representantes). Os primeiros 113 conselheiros foram eleitos em novembro
de 201310 (na média, um para cada 10.000 paulistanos, conforme a legislação
8

Não serão discutidas iniciativas de participação social sem vínculo com as Subprefeituras,
como é o caso da criação do Conselho da Cidade em 2013 e o Programa São Paulo Aberta
iniciado em 2013, apoiado no diálogo e participação e alinhado aos objetivos da Open
Government Partnership. Quanto às Conferências Municipais Temáticas (mulheres, saúde,
educação, entre outras), a sua organização em nível regional não necessariamente esteve
vinculada com as Subprefeituras e, nessa medida, não pode ser associada com a descentralização territorial.

9

A Lei Orgânica do Município de São Paulo prevê que, em até 90 dias após a posse do (a)
prefeito (a) eleito(a), o Executivo deve apresentar um programa de metas que explicite “as
prioridades, ações estratégicas, indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores
da Administração Pública Municipal, Subprefeituras e Distritos da Cidade” (Marcondes
e Canato, 2015).

10

Sua composição vai de um máximo de 51 representantes a um mínimo 19, conforme o
número de distritos e habitantes em cada Subprefeitura. Após 2014 também passaram a
ser eleitos representantes de migrantes.
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criada para esse fim, enquanto cada vereador representava 290.000 habitantes,
conforme Revista Época, 2013). Se a proposta petista até 2004 concebia os
CRs como espaços de deliberação e controle social nas Subprefeituras, a modalidade que entrou em vigor lhes conferia funções consultivas, de promoção
à participação e monitoramento em nível local.
Assim, conforme Paulani, Teixeira e Marcondes, no trade off entre participação, democracia e deliberação popular territorial ou gestão e controle no
plano municipal, prevaleceu a segunda opção. Seja para constituir o Plano
de Metas que deu base para o PPA 2014-2017 ou, após 2014, elaborar a Lei
Orçamentária Anual (LOA), coube às regiões propor demandas de obras e
serviços, mas sem deliberar sobre esses temas. O status da participação local foi
rebaixado ao de uma arena consultiva. Contrariamente à concepção defendida
pelo PT até 2004, os CPMs tinham menos poder. O argumento para reduzir
essa capacidade decisória foi similar ao utilizado pelos vereadores que em 2002
se opuseram à criação dos CRs: apenas os eleitos pelo voto popular possuem
legitimidade democrática (Revista Época, 2013).
O segundo instrumento para decidir a alocação de recursos públicos foi
a criação, no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, em fevereiro de 2014 (Decreto 54.837), do Conselho Municipal
de Planejamento e Orçamento Participativo (CPOP). Este era um fórum de
cunho propositivo e participativo para elaborar, executar, fiscalizar e avaliar o
ciclo de planejamento e orçamento municipal. Possuía 106 membros, sendo
que desses 64 eram eleitos nos territórios (dois representantes dos CPMs em
cada uma das 32 Subprefeituras). Cabia ao CPOP a definição de projetos prioritários das Subprefeituras na LOA.
Em cada Subprefeitura, após os debates nas audiências públicas, os CPMs
elegiam até três projetos prioritários a serem definidos, para a LOA, pelo
CPOP como arena que decidia sobre projetos transversais ao invés de propostas localmente fragmentadas. Da consulta regional se avançava para a definição temática com o CPOP avaliando projetos junto às Secretarias responsáveis
e aos Conselhos Municipais de Políticas Públicas (Marcondes e Canato, 2015).
Assim eram inseridas demandas locais em ações de alcance municipal. A etapa seguinte novamente organizava audiências públicas nas 32 Subprefeituras,
visando à devolução sobre os debates realizados com Secretarias e Conselhos,
a priorização regional realizada pelo CPOP e apresentar a proposta da LOA.
Após a aprovação da LOA, os CPMs passavam a organizar a forma de monitorar sua execução em nível regional (Marcondes e Canato, 2015).
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Para Lima, Desenzi e Penteado (2014), sete CPMs, mesmo com fragilidades políticas e organizativas, conseguiram influir nas prioridades das Subprefeituras. Como possuem autonomia para demandar, exerceram algum controle social, mas essa não foi a regra para todos. O PT retomou a participação
popular abandonada desde 2005 até 2012, mas o seu lugar destoou daquele
previsto na gestão Marta Suplicy, pois: a) as Subprefeituras voltaram a ser
locais de debate sobre o orçamento público, mas não mais como “núcleos
regionais de poder”; b) os CPMs têm menos incidência na gestão local do que
a proposta dos CRs. Basicamente fiscalizam gastos públicos e políticas locais,
articulam-se com outros conselhos e movimentos sociais e sugerem prioridades regionais na discussão da LOA. Assim, conforme Lima (2017, p. 13):
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Para explicar a criação do Conselho falta uma característica importante [...]: a
integração entre descentralização e participação social. A gestão de Haddad consegue criar o Conselho Participativo, mas não conjugado ao aprofundamento da
descentralização do poder na cidade por meio do fortalecimento das subprefeituras. [Foi criado] um órgão com poder reduzido, posto que as próprias subprefeituras não possuem uma verdadeira autonomia orçamentária e política.

Por essa razão, e diferentemente da proposta original dos CRs, os CPMs
não foram concebidos como instâncias integradas à gestão das Subprefeituras.
Sendo estruturas autônomas da sociedade, não há obrigação de apoio material
do poder público para a sua organização, assim como ocorre com os conselhos
municipais de políticas públicas. Essa falta de suporte dificultou a efetiva interlocução dos CPMs com a gestão regional.
Uma questão final está relacionada com a base legal que criou os CPMs,
pois mesmo sendo aprovados por lei municipal, sua regulamentação ocorreu
por decreto do Poder Executivo. Esse expediente amplia a discricionariedade
do Prefeito ao permitir alterações, a qualquer momento, que podem reduzir a
já diminuta capacidade de inserção junto a administração regional, como vem
ocorrendo com o governo socialdemocrata desde 201711.

11
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Nesse governo veio à tona o debate sobre a eleição direta de Subprefeito por meio de duas
propostas. O vereador José Police Neto (PSD), em 2015, apresentou um projeto de lei para
que as regiões elegessem uma lista tríplice para o Prefeito escolher o Subprefeito. O Prefeito Fernando Haddad, em janeiro de 2016, iniciou um debate que não prosperou, mas
adiantava como pré-requisitos: mandato de dois anos, o pleiteante seria capacitado para
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entender sua função e o candidato deveria ser filiado a um partido político. Voltaremos a
essa questão na conclusão.
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Como o CPOP e os CPMs foram normatizados por Decreto, o prefeito
João Dória (PSDB), que assumiu em 2017, extinguiu o primeiro e eliminou
o sistema de participação no orçamento municipal e de definição de políticas
transversais apoiadas nas audiências regionais. Foram desmontados os mecanismos participativos territoriais para o monitoramento do Plano de Metas
2017-2020 (Rede Nossa São Paulo, 01/08/2017). Ademais, o incumbente reduziu o número de conselheiros participativos a partir da eleição de 2018.
O Decreto Municipal 57.829/2017 limitou o número de membros do
conselho à proporção de um para cada 30 mil habitantes (no total, 400 conselheiros na cidade com o máximo de 41 por prefeitura regional). Diminuiu
em 67% o número total de conselheiros, além de a nova fórmula distorcer a
representação, pois regiões menos populosas e mais subdivididas terão mais
conselheiros, já que o governo manteve o mínimo de cinco conselheiros por
distrito (Rede Brasil Atual, 16/08/2017). A justificativa para esses cortes é pouco crível: como a presença dos conselheiros nas reuniões dos CPMs era baixa,
com essa redução haverá uma participação relativa maior e os eleitos receberão
mais votos da população!
Isso é tudo o que é possível de comentar sobre a relação encetada por esse
governo para sintonizar a criação das novas prefeituras regionais com os mecanismos de participação popular. Uma vez mais, como já ocorrera na gestão
José Serra (2005-2006), houve uma perda significativa de influência política de
instrumentos de gestão participativa.
A trajetória da descentralização política associada a instrumentos de
maior participação e controle social nas Subprefeituras foi errática. Entre idas
e vindas, não apenas esse processo foi descontinuado, como inclusive nos governos do PT foi implantado de diferentes formas. A conclusão mais evidente
é que o estímulo do poder público para ampliar e qualificar a democracia
participativa nas regiões ainda está longe de ser uma realidade. Ademais, com
Subprefeituras dispondo de tão poucos recursos financeiros e capacidade de
intervenção em políticas públicas nos territórios, qual seria a efetiva capacidade de a sociedade local influenciar a gestão pública? Portanto, rever o escopo
de ação das Subprefeituras torna-se um pré-requisito essencial para fazer avançar um modelo mais democrático e participativo em nível local.
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8.4 	Governabilidade e Subprefeituras:
os vínculos da gestão local com os vereadores
Nessa seção se discute de que forma a ampliação do número de Subprefeituras e de cargos disponíveis para serem nomeados nas regiões foi mobilizada
na barganha entre os diferentes governos, quando da construção de sua base
aliada na Câmara Municipal. Em outros termos, de que forma a organização
da gestão regional impacta o jogo político municipal?
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8.4.1 O modelo petista de governar com os vereadores

220

Novamente, o primeiro governo do PT (2001-2004) é essencial nesse debate,
mas não apenas pela cronologia, mas por ter dado continuidade e ampliado
a criticada política malufista do “toma-lá-dá-cá” na repartição das ARs entre
vereadores da sua coalizão de apoio. Esse foi o desfecho contrário ao discurso que, na campanha municipal em 2000, afirmava ser necessário separar os
poderes Executivo e Legislativo devido a captura das regionais pelos edis. À
Câmara Municipal tocaria fiscalizar o governo e abordar temas de impacto
municipal, enquanto nas regiões, a gestão apoiada na participação popular e
no controle social, seria conduzida pelas Subprefeituras (Coligação Muda São
Paulo, 2000).
Ao mesmo tempo, o governo conferia alta relevância, como não poderia
ser diferente, à construção de sua “coalizão política dominante” (Mollenkopf,
1992), visando ter votos necessários para aprovar seus projetos. A criação das
Subprefeituras, em 2002, se transformou no mecanismo chave para a negociação com os vereadores: apoios recebidos para aprovar a Lei 13.399 foram
premiados com cargos ocupados nas regiões por indicação dos parlamentares
(Grin, 2012; 2015). Como os vereadores temiam perder influência em seus
territórios, caso o governo designasse todos os Subprefeitos e outros cargos de
direção e assessoramento, a barganha para estruturar seu suporte na Câmara
Municipal pautou-se por essa questão.
A novidade na criação das Subprefeituras foi o mote para a consolidação
da política cunhada como tradicional pelo próprio PT. Todavia, o resultado
foi menos democracia participativa, já que a legislação para implantar os CRs
foi abandonada e, desde julho de 2002, se intensificou fisiologismo na relação com o parlamento. As Subprefeituras, ao invés de caminharem para se
transformarem em centros de poder popular, acabaram servindo para ampliar
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o poder dos vereadores. Quanto a essa escolha política do governo, assim se
referiu o Secretário Municipal das Subprefeituras no ano de 2003:

O governo logrou êxito em organizar sua coalizão política dominante
para além da sua coligação eleitoral com o Partido Comunista do Brasil, com
o qual somava 16 vereadores (Grin, 2012; 2015). Outros sete partidos passaram
a compor a base aliada que se expandiu para 42 vereadores (76% dos 55 parlamentares). Poucos como o PSDB e os Democratas ficaram na oposição. Todos
os partidos, mas sobretudo o PT, ocuparam cargos nas Subprefeituras (Grin,
2015). O modelo político que prevaleceu foi: a) inexistiu ocupação das regiões
apenas por um partido ou vereador; b) houve hegemonia política do PT na
maioria das regiões; c) orientou-se pela participação dos aliados em cargos de
segundo escalão e menor poder.
Se essa era a realidade no tempo das ARs, com a ampliação de cargos
e recursos financeiros descentralizados, afora a maior autonomia decisória
dos Subprefeitos, o interesse dos vereadores só fez crescer após 2002. Essas
três características eram potencialmente favoráveis ao incremento na execução serviços nas regiões onde estavam as clientelas eleitorais dos vereadores.
Para ter-se uma ideia: no total, cresceu para 1971 os cargos e funções de livre
indicação e a verba local, como visto, ampliou-se para 20% do orçamento
municipal12.
Em resumo, da forma como foi implantada, as Subprefeituras passaram a
impactar, daí em diante, com poucas mudanças, o jogo da política municipal.
12

O vereador Toninho Paiva (PL), membro do “Centrão” na Câmara Municipal e influente
na região da Penha, expressou bem a posição dos parlamentares: “O PT não entendeu que
não tem maioria na Casa e eles precisam de uma base de sustentação” (Folha São Paulo,
11/07/2002). Em 2005 este vereador estava na base de apoio do governo José Serra (PSDB)
e manteve influência nesse território.

descentralização ok.indd 221

Caminhos e descaminhos das Subprefeituras na cidade de São Paulo

[...][D]epois da Constituição de 1988, o país vive um presidencialismo de coalizão: um parlamento forte com múltiplos partidos. Isto impõe a necessidade de
construir alianças para governar, pois uma minoria no parlamento representa
um grave problema de governabilidade. A aprovação da lei das Subprefeituras
passou por esta discussão, e inclusive resultou na participação de partidos aliados na administração das Subprefeituras. [O] governo Marta gerou uma maioria
parlamentar e o terreno prioritário dos acordos foi as Subprefeituras (Donato,
2006, p. 41-42).
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O modelo partidocrático de divisão de poderes nas regiões (Borja, 1984) refletia
o peso político de cada vereador, o que gerava pressões em troca do seu apoio ao
governo na Câmara Municipal. O que deveria ser a base do fortalecimento dos
“núcleos regionais de poder” serviu para amplificar o fisiologismo na relação
entre o governo e os vereadores com seu poder tradicional nos bairros.
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8.4.2 O governo socialdemocrata e dos Democratas:
na prática o discurso é outro
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O governo de José Serra (PSDB) manteve a prática de dividir áreas de
influência regional com os vereadores, mas de uma maneira diferente. Nas
eleições municipais de 2004 criticara a ocupação clientelista das Subprefeituras, sendo necessário reforçar a gestão técnica e a indicação de administradores
experientes. As indicações seriam assim definidas para evitar a influência dos
vereadores nas Subprefeituras (Folha de São Paulo, 2005; Feldman, 2008).
Um dos caminhos encontrados foi nomear como Subprefeitos ex-prefeitos de cidades metropolitanas (por exemplo, na Cidade Ademar o ex-prefeito
de Taboão da Serra, em Guaianases o ex-prefeito de Suzano por quatro vezes,
na Vila Maria o ex-prefeito de Osasco, no Butantã o ex-prefeito por duas vezes de Piraju, em Itaquera o ex-prefeito de São João da Boa Vista e no M’Boi
Mirim (ex-prefeito de Itapecerica da Serra) (Folha de São Paulo, 10/01/2005).
O objetivo, no discurso, era indicar gestores desvinculados da política nos
bairros, e sem relação com os vereadores, como forma de reduzir sua influência sobre a administração das Subprefeituras. Em outras regiões, ao menos inicialmente, foram indicados engenheiros de carreira ou perfis menos alinhados
partidariamente, como foi o caso de Ipiranga e Jabaquara.
A aposta na eficiência técnica e na recentralização de políticas públicas
que reduziu serviços e orçamento nas regiões visava tornar as regiões menos
atraentes para os vereadores (Grin, 2011). Porém, o apoio na Câmara Municipal gradualmente se constituiu em torno dos mesmos partidos que aliaram-se
ao governo do PT e o espaço aos vereadores nas regiões seguiu sendo franqueado. Manteve-se, pois, a prática de indicar aliados políticos que o apoiaram na
campanha para Prefeito e também próximos às bases eleitorais de vereadores
de várias legendas: na Subprefeitura do Itaim Paulista um ex-secretário na
cidade de Embu das Artes filiado ao PDT, Casa Verde (proveniente da área de
habitação do governo Alckmin e ligado ao PPS) e em Parelheiros (PV), por
exemplo) (Folha de São Paulo, 11/02/2005).
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O discurso do prefeito eleito pautou-se pela importância do “envolvimento de seus aliados na administração municipal”. Porém, conforme Walter
Feldmann, Secretário das Subprefeituras à época, nenhum subprefeito, seja
do PSDB ou de outras siglas, faria política partidária e tampouco haveria loteamento de cargos (Folha de São Paulo, 11/02/2005). A política de conceder cargos nas Subprefeituras a vereadores e partidos foi mantida para obter
maioria na Câmara Municipal, portanto essa declaração não coincidiu com a
realidade.

Nesse período houve duas fases distintas: a) de 2006 a 2008 manteve-se, na
essência, a divisão das Subprefeituras com os vereadores, mas aos poucos ampliou-se a indicação de engenheiros; b) de 2009 a 2012, uma gradual ocupação
por coronéis e outros cargos de alta hierarquia da política militar aposentados.
Na primeira etapa, o “Centrão” na Câmara Municipal ainda deu as cartas e impôs suas demandas para seguir influindo na gestão de Subprefeituras
como Capela do Socorro, São Miguel Paulista, Guaianases e Santo Amaro, Pinheiros e Vila Mariana (Folha de São Paulo, 28/03/2006)13. Em 2007, visando
obter apoio dos vereadores, o prefeito cedeu 30 cargos em 13 Subprefeituras
para os partidos desse bloco parlamentar e outros edis com bases eleitorais nos
bairros: Partido da República (Butantã e Penha14), Partido Popular Socialista
(Penha, Mooca e Itaquera), Democratas (Ipiranga), Partido Progressista (Vila
Maria), PMDB (Cidade Ademar) e PDT (Itaim Paulista) e PSDB (quatro
outras Subprefeituras) (Folha de São Paulo, 26/09/2007).
Na segunda fase houve uma dupla mudança: na relação com os vereadores e na relação das Subprefeituras com os cidadãos nos bairros. A tônica
passou a ser uma lógica de autoridade e mando regional que inibiu, mas não

13

“Presidente municipal do PR, o vereador Toninho Paiva confirmou a disposição de ocupar espaço na prefeitura desde já ao afirmar que, com a saída de tucanos, o partido poderá
assumir subprefeituras na capital.[...]. O PR conta com cargos em três subprefeituras na
cidade” (Folha de São Paulo, 13/05/2008).

14

“Na Subprefeitura da Penha, na zona leste, cuja influência vem sendo exercida historicamente pelo vereador Toninho Paiva (PR), a função de CPDU passou a ser exercida por
[um aliado seu]. “Sou o mais votado na Penha nas últimas cinco eleições e é natural que
eu exerça influência na região”. (O Estado de São Paulo, 30/09/2009).
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8.4.3 O governo dos Democratas e a dupla face
do fisiologismo e comando militar
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eliminou, a barganha com os vereadores.15 Ordem urbana, redução da corrupção e ampliação da segurança pública nos bairros foram os motes dessa
mudança na condução política e administrativa das Subprefeituras. O objetivo do prefeito Democrata, Gilberto Kassab, reeleito em 2008, era transmitir à população uma imagem de firmeza no controle das regionais e reduzir
a influência de vereadores nos bairros. De 2009 a 2012, apenas uma das 31
subprefeituras não foi gerida por coronéis da reserva da Polícia Militar. A ênfase em segurança urbana secundarizou ainda mais o já diminuto papel das
regiões no planejamento urbano ou estímulo ao diálogo com a população
sobre problemas locais (https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2012/09/
subprefeituras-sao-desmanteladas-1).
Ainda assim, os vereadores seguiram com influência em cargos cobiçados:
PSDB (indicações em Ermelino Matarazzo – Coordenador de Planejamento
e Desenvolvimento Urbano, área que libera projetos habitacionais –, Itaim
Paulista e São Miguel Paulista), PMDB (M’Boi Mirim, Capela do Socorro),
PR (Campo Limpo)16 e Democratas (Vila Prudente). Para manter o apoio do
“Centrão” e seus 30 vereadores, o prefeito dividiu as Subprefeituras em zonas
de influência dos parlamentares (O Estado de São Paulo, 30/09/2009). Ainda
que os Subprefeitos deixassem de ser indicados pelo vereador do bairro, como
ocorrera no governo Marta Suplicy, o segundo escalão manteve essa lógica de
divisão de espaços.
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8.3.4 O novo governo do PT e a velha prática de dividir
Subprefeituras com os vereadores
A princípio, o governo iniciado em 2013 definiu que os Subprefeitos seriam
cargos ocupados apenas por servidores públicos com formação técnica (engenheiros e arquitetos capazes de responder pelas tarefas de conservação urbana).
Outros cargos de comando gerencial poderiam ser indicados pelos vereadores.
15

Em 2009, o prefeito Gilberto Kassab (DEM), conhecedor da Câmara Municipal, pois
havia sido um experiente vereador, identificou uma janela de oportunidade política e
desconstituiu o “Centrão” como força hegemônica no parlamento, o que lhe permitiu nomear coronéis nas Subprefeituras. A moeda de troca com os vereadores passou a ser uma
quantia generosa para emendas parlamentares no orçamento municipal que indicassem
obras nos bairros onde tinham suas bases eleitorais.

16

Esta influência é natural. Tenho voto até na padaria, no bar. Sou campeão de votos no Campo
Limpo desde 2000, e se for ver entre todos os funcionários da sub, mais da metade vota em
mim”, diz o vereador Antônio Carlos Rodrigues (PR) (O Estado de São Paulo, 30/09/2009).
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8.4.5 O governo João Dória (2017-): o discurso do gestor
que logo entrou no jogo da política
O prefeito eleito pelo PSDB assumiu dizendo que seu governo teria a marca
da gestão técnica e não das indicações políticas. A nomeação de integrantes
da administração obedeceria a requisitos como bom currículo, ficha limpa,
capacidade técnica, experiência administrativa, nível superior e proximidade
com a comunidade local. Mas, após levantar a bandeira contra o loteamento
partidário na administração, as indicações de vereadores para cargos nas prefeituras regionais foram retomadas. Ao menos 17 de 20 chefes de gabinetes das
regionais eram ex-assessores parlamentares, filiados ou apoiadores de campa-
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Contudo, esse discurso e prática não foram mantidos como a única forma
de indicação de Subprefeitos e demais cargos diretivos. Com a pressão da
base aliada, a maioria dos chefes de gabinete foram indicados de vereadores
ou partidos. No terceiro ano de mandato, boa parte desses chefes tornou-se
Subprefeito.
No primeiro ano de governo, a influência dos vereadores já se fez presente
em cargos do segundo escalão: Butantã (Partido da República), Itaim Paulista (PSDB) e Guaianases, Parelheiros e Freguesia do Ó (PT), Lapa (Partido
Humanista da Solidariedade (PHS), Pirituba (PSB), Cidade Ademar (Partido
Verde), Santo Amaro e Casa Verde (MDB) e Mooca (PTB) (O Estado de São
Paulo, 07/02/2013).
No segundo ano de governo mudou o perfil das Subprefeituras com a
troca de nomeações exclusivamente técnicas por indicações políticas. Foram
substituídos 12 subprefeitos, sendo ao menos cinco por indicação de vereadores. O troca-troca resultou da negociação entre a prefeitura e os vereadores
para a aprovação do Plano Diretor de São Paulo. O PSD do ex-prefeito Gilberto Kassab teve dois subprefeitos – Vila Mariana e Vila Prudente – indicados
por vereadores, na Lapa a indicação foi do vereador do PHS, Sé e Jabaquara
(PCdoB), Parelheiros (PT) e Mooca (PV) (Folha de São Paulo, 16/07/2014).
A mesma dinâmica aplicou-se a outras regiões: Guaianases (PCdoB) e Lapa
(indicado por um vereador do PSB) (Folha de São Paulo, 15/08/2015). Ainda
assim, outros projetos estratégicos para o governo ficaram paralisados, em parte devido à negativa do Prefeito de contemplar todos os parlamentares da sua
base de apoio com indicações de cargos nas subprefeituras.
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nha de partidos como DEM, PR, PHS, PROS, PPS, PP, PMDB, PTN e PSD
(Folha de São Paulo, 17/01/2017).
Na zona sul da cidade, DEM (Santo Amaro e M’Boi Mirim), PHS (manteve seus cargos na Lapa), MDB (conservou cargos do governo Haddad na
Vila Mariana), PSD (sustentou seus cargos na Vila Prudente), PP (Santana/
Tucurivi) e PROS, que apoiara a reeleição de Haddad na Mooca. Assim, dos
55 vereadores, 44 passaram a compor a coalizão política do governo na Câmara
Municipal (Folha de São Paulo, 17/01/2017). Para conter a insatisfação de sua
base aliada, cerca de 70 postos nas regionais (coordenadores de obras, desenvolvimento urbano e finanças) foram concedidos para vereadores de diferentes
partidos. Pelo acordo, deputados federais e estaduais das legendas indicaram
os prefeitos regionais (a maioria ligado ao PSDB), enquanto vereadores o fizeram para chefes de gabinete (Folha de São Paulo, 14/04/2017).
A trajetória da relação entre a gestão das Subprefeituras e a influência
exercida pelos vereadores é um traço dominante na política municipal: deter
um mandato parlamentar com bases regionais é um capital político indispensável para a barganha com todos os governos. Mesmo com diferenças de procedimento e de legendas partidárias nos cinco Prefeitos eleitos desde a criação
das Subprefeituras, todos desaguam no mesmo lugar: sem conceder espaços
no comando das regiões aos vereadores não se constrói a coalizão política
dominante.
Em alguns casos, há verdadeiras linhagens familiares que há anos ou mesmo décadas operam como bosses regionais ou seguem influindo na administração regional (esse é o caso das Subprefeituras da Casa Verde – família Calvo
(MDB), Campo Limpo – família Rodrigues (PR), Capela do Socorro – família Tatto (PT) e M’Boi Mirim – família Leite (DEM).17
Desde a nomeação mais aberta dos vereadores na gestão Marta Suplicy,
passando pela indicação de ex-prefeitos do interior do estado com o prefeito
Serra, os generais da Polícia Militar com Gilberto Kassab, engenheiros e arquitetos para comandar os territórios na proposta de Fernando Haddad e o
figurino do gestor técnico com João Dória, todos cederam ao jogo dominante
na política municipal: nenhum prefeito obtém maioria na Câmara Municipal
sem franquear poder e influência para vereadores nos territórios da cidade.
Dada essa trajetória com diferentes partidos políticos parece pouco provável
que esse modelo venha a ser alterado.
17
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Informações obtidas em entrevista com um vereador do PSD em 12/09/2018.
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Não há como realizar um balanço linear das Subprefeituras na cidade de São
Paulo, pois seguem ocorrendo mudanças desde a sua criação em 2002. Distintos partidos políticos e diferente modelos de organização na gestão dos
territórios (ou o mesmo partido, no caso de PT, com propostas discrepantes).
A cidade ainda carece de um modelo de descentralização em termos de prestação de serviços e proximidade do poder público nos bairros. Estas são questões
essenciais em uma cidade como São Paulo, visando modernizar sua gestão, o
acesso a serviços públicos e a participação cidadã. Nesses 16 anos, a rota seguida tem sido errática e com pouco avanços, tanto que o modelo vigente se
assemelha ao das antigas ARs.
Houve conquistas, como as Praças de Atendimento, que geraram benefícios como simplicidade e rapidez na obtenção de serviço pelo cidadão, assim
como CEUs e seus equipamentos que ofertam, de forma integrada, acesso à
educação, esportes e cultura. Mesmo com limitações há políticas que parecem
ser pontos de não retorno na organização da gestão territorial. Contudo, são
tímidos os progressos, considerando a dimensão e a complexidade de uma
cidade como São Paulo. Com uma população média de 410 mil habitantes em
cada uma das 32 Subprefeituras, essas só perdem em tamanho para 52 cidades
brasileiras. Parelheiros, a menor Subprefeitura com 139 mil habitantes ocuparia a posição 206o em um total de 5571 municípios.
Mesmo que cada região da cidade seja atendida por várias políticas setoriais como saúde, educação e assistência social, a soma dessas áreas não é
o mesmo que organizar a gestão do território de forma integrada. Essa segue
sendo uma lacuna na concepção que passou a predominar desde 2005, e não foi
alterada por nenhum dos principais partidos políticos que comandaram a Prefeitura desde então. Temas com o desenvolvimento local, descentralização de
poder e democracia participativa seguem trajetórias cambiantes a depender do
prefeito eleito, de modo que os acordos sobre a governança urbana se reduzem
ao mínimo. Em cidades como Buenos Aires, o modelo de governos comunais
eleitos diretamente nos bairros, que vigora desde 2011, não muda quando um
novo Prefeito assume. Diferente é o caso das Subprefeituras em São Paulo que
alteram seu modelo conforme o perfil e concepções do incumbente eleito.
Igualmente desafiador é o debate sobre o modelo gerencial e administrativo das Subprefeituras, considerando seus montantes de orçamento e alcance das políticas públicas territorialmente ofertadas. Isso porque caminhar
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na direção de uma maior descentralização requer mais controle e avaliação de
resultados, sem o que a proposta de gestão territorial integrada de políticas
públicas pode gerar perdas de eficiência e qualidade de serviços. Todavia, se
a descentralização é, de fato, uma maneira de rever o modelo de governança
urbana, o território deveria ser o ponto de partida para planejar políticas e serviços públicos. Para tanto, é preciso enfrentar o debate da autonomia gerencial e orçamentária das Subprefeitura, o que necessariamente exige qualificar
Subprefeitos e as equipes diretivas.
Uma maior capacidade técnica impõe-se como pré-requisito para gerar
resultados e melhorar as condições para relacionar-se com a sociedade local.
É nessa seara que o debate sobre a eleição direta dos Subprefeitos se insere,
mas não pode ser considerado de forma isolada como se fosse um remédio
democrático por derivar da participação popular e em oposição ao centralismo reinante no governo da cidade. Experiências de eleição direta em cidades
como Buenos Aires (comunas) e Cidade do México (delegaciones), consideradas como exemplos, são adotadas com características políticas e institucionais
peculiares.
Em ambas, até o presente momento, nunca se elegeram para as 15 comunas buenairenses ou as 16 delegaciones mexicanas representantes de partidos
políticos diferentes daquele que comanda a cidade. Não temos o contrafactual para avaliar como seria esse processo se oposição e situação convivessem
dividindo a gestão do território da cidade18. Ademais, exceto Buenos Aires, a
Cidade do México é um distrito metropolitano, no qual há uma cabeza e 16
delegaciones, que é um modelo de organização de governo local inexistente
no Brasil.
Nessa linha de democratizar a gestão dos bairros, New York e Londres
possuem modelos de presidentes de boroughs eleitos de forma direta. Em ambas convivem prefeitos, presidentes e conselhos de diferentes partidos políticos. No primeiro caso, há cinco regiões que, desde 1898, elegem um representante que administra com o apoio de um conselho indicado pelo presidente
e pelos vereadores que representam o distrito (membros voluntários de 59
conselhos comunitários nos distritos). Cabe aos conselhos demandar recur18
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Decerto que há críticas nos dois casos: em Londres, sobretudo a ampliação de custos com
a existência de muitos órgãos públicos locais que poderiam ser geridos de forma mais
centralizada com ganhos de escala; em Nova Iorque, desde os anos 1990, há uma recentralização de atribuições nas mãos do prefeito.
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sos, avaliar a qualidade dos serviços públicos no território e propor questões
sobre o uso da terra ao parlamento da cidade. São eleitos para um período
de quatro anos e podem ser reconduzidos por até 12 anos consecutivos. Em
Londres, desde 1963, 32 governos distritais locais eleitos de forma direta, e
administrados por borough councils, são responsáveis pela provisão de serviços
como escolas, coleta de lixo, serviços sociais, cobrança de taxas e bibliotecas.
Os conselhos e seu presidente são eleitos a cada quatro anos. Londres também
é uma cidade metropolitana, de forma que cada distrito opera como se fosse
uma municipalidade.
Portanto, considerando a experiência internacional, os modelos que combinam gestão dos territórios da cidade com democratização na escolha dos
governantes caracterizam-se por: a) eleição direta de representantes; b) reforço
da participação popular por meio de conselhos; c) capacidade administrativa
para prestar serviços e orçamento para a sua execução. Assim, vê-se o quanto
as Subprefeituras precisam evoluir na cidade de São Paulo19. Nessa linha segue
a proposta da Rede Nossa São Paulo: o conselho participativo seria eleito diretamente e, após a posse, escolheria um presidente que assumiria a Subprefeitura
(https://www.nossasaopaulo.org.br/noticias/eleicoes-diretas-para-subprefeituras-de-sao-paulo-entenda-o-que-esta-em-jogo). Para tanto, as regiões precisariam ampliar sua estrutura administrativa, recursos financeiros e escopo de
serviços prestados, sem o que o cargo de Subprefeito, ainda que eleito por vias
mais democráticas, seguiria desprovido de poder.
A participação popular é outro desafio, pois embora os Conselhos Participativos sejam promissores, ainda será necessário avaliar se serão efetivos instrumentos de controle social, pois atualmente possuem baixíssima capacidade
incidir na gestão das Subprefeituras. Outra questão diz respeito a economia
local, lembrando que o tamanho populacional das 32 Subprefeituras supera
a maioria das cidades brasileiras. Desse modo, o desenvolvimento regional
deveria ser um tema agregado à agenda da descentralização, mas segue ausente
do debate. Especialmente quando se observa que regiões menos aquinhoadas,
com base em seu IDH, não são as mais favorecidas na distribuição de recursos
públicos.
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Além de ampliar e qualificar o controle social, o avanço da descentralização política deve buscar um melhor equilíbrio entre democracia representativa
e democracia participativa (Castells, 1989; Bobbio, 2004). Não se trata de
substituir uma forma pela outra, mas sim de estimular uma mútua complementação, pois uma descentralização que não aumente a capacidade de os territórios participarem na política local segue sendo frágil. Deste modo, talvez
os bairros poderiam reduzir os históricos laços de influência dos vereadores na
sua gestão. Este pode ser um dos caminhos para que a descentralização – como
concepção de governo- e as Subprefeituras – como forma de implementação –
criem raízes mais fortes no terreno da gestão municipal de São Paulo.
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Capítulo 9
Vitória do improviso ou da inovação na gestão da cidade?
Gilton Luis Ferreira,
Alvim Borges e
Giovanilton André Carretta Ferreira

Introdução
Intensificado no final da década de 1980, os novos modelos de organização
administrativa descentralizada ganharam maior intensidade após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e do processo de Reforma do Estado, na
década de 1990. Apesar da existência das Regionais da Secretaria Municipal de
Obras antes de 1988, a cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo,
instituiu, efetivamente, um modelo de descentralização intramunicipal nas
duas gestões consecutivas do prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) de
1997 e 2004.
A observação das fontes primárias possibilita delimitar com maior precisão o recorte temporal da análise, uma vez que por meio da Lei municipal n°
4.938, de 01 de julho de 1999, o Poder Legislativo “autoriza ao Poder Executivo
a criar, estudar e implantar um projeto de integração administrativa da descentralização municipal” (VITÓRIA, 1999). Porém, foi somente a Lei 5.463,
de 15 de janeiro de 2002, que alterou, de fato, a estrutura organizacional da
Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), criando as Administrações Regionais
com os seus respectivos “prefeitinhos” dessa forma como eram denominados
os Administradores Regionais, com status de secretários municipais, assessoria
e orçamento próprios. No entanto, as sete regiões da cidade, na prática, já
vinham sendo comandadas pelos “Prefeitinhos” na gestão do prefeito Luiz
Paulo, mesmo antes da reforma de 2002.
A partir do ano de 2005, durante os dois mandatos do prefeito João Coser
(PT) – 2005/2008 e 2009/2012, houve uma mudança significativa no modelo
de governança que implicou uma reestruturação organizacional. Esta, segun-
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do Figueiredo (2012), permitiu superar as distintas condições estruturais da
cidade que estava pautada num modelo verticalizado de administração, uma
vez que as iniciativas integradas garantiriam maior precisão na identificação
dos desafios prioritários e sua resolubilidade. Informa ainda a autora que a
mudança fora orientada para “fortalecer e aprimorar espaços e fóruns de participação popular, para criar uma nova cultura de gestão na cidade, alinhada
com o programa de governo”. Ou seja, o governo petista não apostaria mais
na centralidade exercida pelos prefeitinhos na gestão político-administrativa
das regiões da cidade.
O território da cidade de Vitória/ES é formado por um arquipélago composto por 33 ilhas e uma porção continental, totalizando 93,38 km², limitando-se ao Norte com o município da Serra, ao Sul com Vila Velha, a Leste
com o Oceano Atlântico e a Oeste com o município de Cariacica, conforme
demonstrado no Mapa 01, que informa sobre a divisão do território municipal
em 7 Regiões Administrativas, em vigência no ano 2000.

Descentralizaçãointramunicipal
intramunicipalnas
nascapitais
capitaisbrasileiras
brasileiras
descentralização

mapa 01. Regiões Administrativas de Vitória (Es) – 2000
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Fonte: Bastos (2009). Produzido pela Secretaria Municipal de Saúde de Vitória/ES.
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Para uma justa noção da população de Vitória/ES, e sua distribuição
pelas regiões administrativas, é necessário refinar o dado sobe a população da
capital divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
no ano 2000. Neste ano, o censo demográfico registrou uma população de
292.304 habitantes. Neste período, os setores censitários do IBGE ainda não
coincidiam com os bairros oficializados
oficializados pelo
pelo município.
município. Por este motivo, a
população dos bairros Carapina, Hélio Ferraz, Parque Industrial e Bairro de
Fátima, todos pertencentes ao município de Serra, estava inclusa na somatória total da população da capital. Ao elaborar a Tabela 01, os técnicos da
Prefeitura de Vitória realizaram o necessário ajuste para definir a população
real do município e excluíram a população dos referidos bairros da Serra na
contagem de Vitória.
Uma segunda mudança foi realizada pelos autores deste capítulo na estruturação da Tabela 01. A tabela original, que consta no site da PMV, apresenta
a oitava Região Administrativa do Jardim Camburi, a qual suprimimos para
mostrar a população de cada uma das 7 regiões existentes e administradas pelos prefeitinhos no período estudado. Somamos a população de Jardim Camburi com a população da Região Continental, da qual Jardim Camburi fora
desmembrada, voltando, desta forma, à composição que existia no governo do
prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas.

REgião ADmiNisTRATiVA
1 – Centro
2 – Santo Antônio
3 – Bento Ferreira
4 – Maruípe
5 – Praia do Canto
6 – Continental
7 – São Pedro
TOTAL
Fonte: IBGE/Censo 2000 – SEDEC/GICU.

1

popuLAÇão
18.853
36.600
33.743
53.312
28.293
83.092
28.718
282.611

Atualmente, Vitória/ES conta com 9 Regiões Administrativas: Centro, Santo Antônio,
Jucutuquara, Maruípe, Praia do Canto, São Pedro, Jardim da Penha, Goiabeiras e Jardim
Camburi. No período abordado pelo artigo havia a Região Continental, que foi desmembrada e transformada nas três últimas regiões citadas (Jardim da Penha, Goiabeiras e
Jardim Camburi).
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Concebendo a cidade como uma relação de simbiose entre espaço e sociedade – aquilo que Lepetit (2001, p. 20) tratava como “a relação indissociável
entre os grupos sociais e a configuração material das cidades” – o Mapa 01 e
a Tabela 01 articulados ganham relevância. Ambos servem para apresentar,
respectivamente, território e população que o processo de descentralização
intramunicipal estabelecido pelo governo do PSDB se propôs a atender, sob
nova concepção de exercício do poder local. Uma experiência de ação político-administrativa que, além de apresentar mudanças no exercício de gestão
da cidade, produziu rebatimentos na organização do território e na oferta de
políticas e serviços públicos.
Com o objetivo de descrever os impactos no âmbito político-administrativo que o processo de descentralização acarretou à gestão da cidade, utilizouse pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Dessa forma, valeu-se de um
procedimento sistematizado de coleta de informações e delimitação das variáveis e interpretação dos dados pesquisados, configurando uma investigação
estruturada que obedece a abordagem qualitativa. Esta metodologia permitiu
uma maior fundamentação da natureza dos fenômenos históricos estudados e
um encadeamento interpretativo mais coerente entre o tempo e as mudanças
de paradigmas que permearam a breve trajetória da descentralização intramunicipal na Prefeitura de Vitória.

descentralização intramunicipal nas capitais brasileiras

9.1 Um Modelo Fruto do Seu Tempo
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Advém dos escritores românticos alemães o conceito do termo Zeitgeist, que
determina o clima intelectual e cultural ou as características genéricas de um
determinado período histórico; em termo mais sucinto, o espírito de uma época
ou o espírito do tempo. Para análise mais apropriada do nosso objeto de investigação, importante ressaltar os sinais que a conjuntura mundial e nacional
emitia na virada do século XX para o XXI. Melo (1996) defende que a descentralização foi “princípio ordenador” das reformas do setor público na década
de 1980, com abrangência internacional difundida pelos países capitalistas desenvolvidos ao mundo subdesenvolvido.
Mensagem de forte apelo, a descentralização pode ser verificada na elaboração da Constituição Federal de 1988 que proporcionou uma nova realidade aos
municípios brasileiros. Estes foram elevados ao status de ente federado, dotados
de autonomia política, com eleições diretas para escolha dos seus representantes
– no caso das capitais isso ocorreu em 1985 –, maior autonomia administrativa e
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financeira, com novas atribuições para o desenvolvimento dos serviços municipais, bem como proporcionando novas fontes de recursos financeiros.
A despeito dos críticos como Leal (2012), que acreditam que a descentralização fortalece as elites locais, naquele momento histórico havia um certo
consenso acerca dos seus aspectos positivos. Dentre outros, principalmente
por promover a aproximação entre governo e cidadão, maior participação
política e melhor definição na alocação dos recursos públicos. Em outras palavras, a tese defendida era que governo mais próximo do cidadão tende a
melhor compreender as suas necessidades. Assim, eram praticamente inócuas
as vozes contrárias ao processo. “O princípio legitimador da autonomia é o da
proximidade, o que permite estabelecer uma relação direta e imediata da organização representativa e da estrutura administrativa com o território e a população” (Castells e Borja, 1996, p. 158). Segundo Stepan (2000), a tese também
era defendida pelo Consenso de Washington, que afirmava ser a descentralização
positiva tanto para a economia como para a política das democracias em desenvolvimento. Corroborada por Oliveira (2007, p. 26) quando afirma que:

Abordagem bastante pertinente, uma vez que a PMV, ao mesmo tempo
que implantava um modelo de descentralização político-administrativa, dava
início ao Programa Integrado de Desenvolvimento Social, Urbano e de Preservação Ambiental em Áreas Ocupadas por População de Baixa Renda – Projeto Terra,
criado através do Decreto nº 10.131, de 14 de janeiro de 1998. Este projeto,
segundo Bienenstein (2003), teve origem em 1996, a partir das discussões da
Agenda 21 Local, organizada pelo então Secretário Municipal de Planejamento de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lucas. Esse processo ocorreu quando da
elaboração do Plano Estratégico da cidade denominado “Vitória do Futuro”.
O Plano “sugeriu a criação de um projeto específico na área socioambiental
e urbanística a ser implementado pelo Executivo Municipal [...] abrangendo habitação em encostas, questão fundiária, etc.” (Bienenstein, 2003, p. 13).
No mix das fontes de recursos mobilizados encontravam-se aqueles oriundos
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[...] a descentralização foi fortemente recomendada pelas agências de financiamento para os países da América Latina no início dos anos 90, bem como amplamente defendida pelos movimentos democratizantes, que a viam como um dos
pilares do processo de democratização e ampliação dos direitos sociais, tanto que
essas coisas se confundiam com frequência, inclusive com reflexos na elaboração
do texto constitucional.
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das agências multilaterais de financiamento. Tal fato denota que a cidade de
Vitória/ES entrava na nova configuração determinada pelos movimentos da
sociedade globalizada, objeto de muitos estudos e interpretações.
Acerca da globalização, Ianni (1994) diz se referir aos processos, relações
e estruturas de ordem econômica e política, histórica e geográfica, culturais e
sociais que, desenvolvidas em escala mundial, adquirem preeminência sobre
os processos, relações e estruturas desenvolvidos em escala nacional. Para as
ciências sociais, o paradigma clássico, aquele fundado na reflexão sobre a sociedade nacional, é colocado sob nova perspectiva, agora fundada na reflexão
a partir da sociedade global. O que em nenhuma hipótese significa a morte
da sociedade nacional – povo, mercado, trabalho, governo, leis, história, tradições –, porém o conhecimento acumulado a partir da perspectiva nacional
não mais dá conta, empírica ou metodologicamente, de esclarecer as novas
configurações e movimentos na qual se inserem indivíduos, civilizações e territórios. “Tudo isto continua vigente, como nacional, com toda a sua força
original. Mas tudo isto, simultaneamente, articula-se dinâmica e contraditoriamente com as configurações e os movimentos de sociedade global” (Ianni,
1994, p. 149). Assim sendo, continua o autor, o global e o local determinam-se
de forma recíproca, de modo congruente e consequente ou desigual e desencontrado, mesclando e tencionando singularidades e universalidades. Ou
conforme define Giddens (1991, p. 60-61):
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A globalização pode assim ser definida como a intensificação das relações sociais
em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância
e vice-versa. [...] A transformação local é tanto uma parte da globalização quanto
a extensão lateral das conexões sociais através do tempo e espaço. Assim, quem
quer que estude as cidades hoje em dia, em qualquer parte do mundo, está ciente
de que o que ocorre numa vizinhança local tende a ser influenciado por fatores
– tais como dinheiro mundial e mercados de bens – operando a uma distância
indefinida da vizinhança em questão.

De acordo com Santos Júnior (2002, p. 88), estava em evolução uma
reconfiguração dos governos locais no Brasil, “em função do [...] declínio das
instituições políticas de representação e de decisão, centralizadas nas esferas de
governo nacional, não mais capazes de dar respostas ao momento econômico,
social e político no qual se insere nosso país”. Em outros termos, mas corro-
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9.2 Improviso ou inovação na gestão da cidade?
Pesquisando acerca da descentralização como condição de governabilidade,
Arretche (1996) expõe que esse modelo pode ser considerado, essencialmente, sob três perspectivas: redistribuição de competências no interior de uma
2

As Administrações Regionais devem consistir na expressão político-administrativa da
prefeitura em cada região da cidade, respondendo pelos serviços locais, executando e gerenciando, com autonomia financeira, os equipamentos, projetos, programas e atividades
da prefeitura, bem como o desenvolvimento de políticas específicas em seu território
(BRAVA, 2001).
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borando com Santos Júnior (2002), Ferreira (2005, p. 138) afirma que “[...] a
ideia de descentralização no Brasil aparece fortemente associada à noção de
rompimento das estruturas burocráticas do Estado centralista autoritário”.
Com relação a implantação de novos instrumentos de gestão nos governos locais, Brava (2001) destaca que muitos encontram-se amplamente difundidos, dentre os quais a instituição das Administrações Regionais2 e a reforma
administrativa com revisão dos processos de trabalho, busca de racionalização
e flexibilidade. Foi dessa forma que buscou atuar o prefeito Luiz Paulo Vellozo
Lucas em seus dois mandatos (1997-2000 e 2001-2004). Sem negar a determinação e a capacidade do gestor capixaba, no que diz respeito a implantação
de um novo modelo de gestão inovador e descentralizado, é importante compreender que a ideia que movia tais processos não era impulsionada somente
pela força de uma liderança local ou mesmo apenas pelas circunstâncias da
conjuntura política nacional.
De maior amplitude, foi a expressão de um tempo onde as relações sociais
intensificavam-se em escala mundial fruto dos crescentes fluxos de capitais,
pessoas, mercadorias e informações. Um movimento com epicentro nos países desenvolvidos e fomentado pelas agências multilaterais de financiamento.
Essa corrente, pelo viés econômico, era impulsionada pelo processo crescente
de globalização da economia e pela transformação do papel regulador do Estado. Por sua vez, pelo viés político, respondia ao desejo de revalorização das
instituições democráticas. Em outros termos, o modelo de descentralização
intramunicipal implantado na Prefeitura de Vitória/ES, mesmo que tenha
sido parido e gestado em terras capixabas, não pode negar que é fruto de uma
inseminação muito própria do seu tempo, promotora de novas configurações
da cidade, da sua gestão e dos seus territórios.
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política específica; consolidação de um maior grau de autonomia orçamentária e decisória aos governos municipais; e na perspectiva de descentralização intramunicipal, com a transferência de atribuições do governo municipal
para as unidades distritais ou, como no caso de Vitória/ES, às Administrações
Regionais.
A regionalização já era um instrumento utilizado no processo de gestão
da Prefeitura Municipal de Vitória antes mesmo da gestão do prefeito Luiz
Paulo Vellozo Lucas criar a figura do “Prefeitinho”. Sob o comando da Secretaria Municipal de Obras, o território municipal já era subdividido de acordo
com as 7 regiões apresentadas no Mapa 01. As denominadas “Regionais” eram
parte integrante da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Obras
e possuíam estrutura física, recursos materiais e humanos sob o comando de
um engenheiro responsável pelos serviços de manutenção daquelas regiões da
cidade. Até então, o engenheiro regional era quem realizava a mediação entre
o cidadão e a máquina administrativa, quando o primeiro necessitava resolver
uma demanda de pequenas obras ou serviços em sua localidade.
Acima do engenheiro regional havia um engenheiro coordenador das regionais, responsável pelas ações integradas, como gerir contratos com empresas prestadoras de serviços de manutenção que atendiam as sete regionais, dar
curso e provimento aos processos administrativos encaminhados pelos engenheiros das regionais, fazer a gestão orçamentária, enfim, garantir o funcionamento desta estrutura. Hierarquicamente, acima do engenheiro coordenador
somente havia o Secretário de Obras e o Prefeito Municipal.
Em termos legislativos, as alterações tiveram início com a Lei municipal
n° 4.938, de 01 de julho de 1999, por meio da qual o Poder Legislativo autorizou o Poder Executivo a implantar a descentralização municipal. Foi aprovada
uma lei com apenas 04 artigos. O primeiro autorizava o “Poder Executivo a
criar, estruturar e implantar mecanismo para executar um projeto de integração global das administrações regionais no sentido de ampliar e aprofundar a
descentralização administrativa municipal”. O segundo estabelceu que a integração regional “se daria com a oferta de atendimentos, prestações de serviços
e ações locais em cada área de atuação da administração municipal”. O terceiro artigo determinou que “toda estrutura de integração criada pelo projeto ficará sob a coordenação local do administrador regional e sob orientação global
do Prefeito Municipal”. Por fim, o quarto definiu o início da data de vigência
da lei. Ou seja, o Poder Legislativo aprovou um projeto de lei enviado pelo
Poder Executivo onde o primeiro autoriza o segundo a realizar aquilo que já é
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de sua competência. Do ponto de vista legal, trata-se de um projeto inócuo e
que, de fato, não produziu nenhum efeito, tendo em vista que nada criou ou
tampouco modificou.
Após essa legislação, somente a Lei 5.463, de 15 de janeiro de 2002, alterou, efetivamente a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Vitória
(PMV) ao criar as Administrações Regionais com os seus respectivos “prefeitinhos”, como eram denominados os Administradores Regionais, com status
de secretários municipais, assessoria e orçamento. No entanto, as sete regiões
da cidade, de fato, já vinham sendo comandadas pelos “Prefeitinhos” desde o
início da gestão de Luiz Paulo, no ano de 1997. Cronologicamente, o primeiro
mandato inicia em 1997 e termina em 2000. O segundo mandato começa em
2001 e somente em 2002 é realizada a reforma, menos de dois anos para encerrar o segundo e último mandato de Vellozo Lucas. Ou seja, os “prefeitinhos”
trabalharam mais de dois terços do tempo dos dois mandatos consecutivos do
prefeito Luiz Paulo sem um formato legal estruturalmente definido.
Para tentarmos desvendar como se operacionalizava o modelo, que as
fontes indicam ter existido mais de fato do que de direito, buscamos entendê
-lo a partir do relato de um dos “prefeitinhos” da época, José Eugênio Vieira
(Vieira, 2018), responsável pela região Continental, a maior e mais populosa
da cidade. Zé Eugênio, como é mais conhecido, é um personagem longevo no
cenário político capixaba. Técnico de reconhecida competência, entrou para
os quadros da Secretaria de Estado da Agricultura em 1972. Economista de
formação, pós-graduado na França, das poucas vezes que ele interrompeu sua
carreira no governo estadual foi para trabalhar na administração municipal,
inicialmente como Coordenador Geral da Prefeitura, na gestão do prefeito
Paulo Hartung, antecessor de Luiz Paulo. Como o definiu a jornalista Andréa Lopes, na coluna Praça Oito, do jornal A Gazeta, “José Eugênio Vieira é
discreto e pouco apegado à vaidade – característica rara na política. Nunca se
candidatou a cargo público. O segredo de sua longevidade no setor público
está na competência e descrição” (Vieira, 2013, p. 207).
Com a troca de prefeitos – na transição de Paulo Hartung para Luiz Paulo
–, Zé Eugênio passou da Chefia de Gabinete para a Administração da Região
Continental. Segundo o relato de Vieira (2018), ele e os demais “prefeitinhos”
eram nomeados em cargos existentes no Gabinete do Prefeito, com status de
secretário, mas não eram ordenadores de despesas. Em termos financeiros, havia disponível uma cota mensal pré-estabelecida para realizar pequenas obras,
reparos e alguns serviços de manutenção.
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A prefeitura estabelecia uma cota, e eu – naquela época – tinha 100 mil reais
por mês para fazer todo o trabalho de manutenção (como por exemplo) tapa
buracos, [...] já limpeza de galeria havia um projeto (contrato) específico na Secretaria de Obras.
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Essa cota era prevista no orçamento da Secretaria Municipal de Planejamento, mas a sua execução ficava sob a responsabilidade do “prefeitinho”. Estes
trabalhavam amparados na estrutura física e contratual da Secretaria Municipal
de Obras, mas sua base operacional continuava existindo nos moldes relatados
anteriormente.
O cotidiano dos “prefeitinhos” era voltado, essencialmente, para resolver
problemas. Como a função não era uma atividade normatizada nem as suas
atribuições previstas em lei, a natureza e a escala dos problemas a serem resolvidos – dentro daquilo que se entendia por pequenas obras e serviços – era definida “à sentimento”, de modo a dar celeridade e resolubilidade às demandas
da população local. Em essência, imprimir um ritmo mais dinâmico à gestão e
promover um processo de capilaridade político-administrativa. O modus operandi do Administrador Regional não era nada similar ao trabalho técnico
que a equipe nomeada pelo prefeito estava acostumada a exercer. Segundo
Vieira (2018), “foi uma coisa muito bem bolada. Eles me deram um carro [...],
eu pendurei uma coisa de madeira, com um lápis, uma borracha e eu tinha
um telefone e tinha um rádio transmissor que eu fazia contato com a área de
limpeza, aquela coisa toda”. A missão era completamente pragmática e focada
em resultados imediatos.
Quanto à relação com as lideranças políticas estabelecidas e que tinham
interesse direto no tipo de trabalho desenvolvido pelos prefeitinhos, Vieira
(2018) relata o exercício de uma prática avessa ao clientelismo político. “Eu
não chamava nem o vereador (da região) e nem o líder (do governo), porque
senão virava festa. Aí começa aquelas coisas de pedir isso e pedir aquilo”. Algo
que difere bastante do cotidiano da prática política brasileira, principalmente
quando se trata de atender diretamente o cidadão (eleitor) e obter resultados concretos e imediatos, o que pode construir um “capital político” para o
solucionador dos problemas. Podemos interpretar a postura austera do “prefeitinho” não apenas pelo rigor do seu perfil técnico – até porque, se além de
bom técnico não fosse ele um político habilidoso, jamais teria a longevidade
que tem no cenário político do estado do Espírito Santo. Um aspecto central
era a liberdade de atuação que o prefeito Luiz Paulo permitia aos seus cola-

descentralização ok.indd 244

17/06/19 22:40

boradores: “ninguém precisa me pedir autorização para fazer gol. Desde que
não seja contra, é lógico” (Vellozo Lucas, 2018). Esta autonomia de ação dos
prefeitinhos com certeza se constitui em uma das chaves de interpretação do
desfecho desta breve experiência.
A atuação sem as tradicionais amarras políticas, que por um ato deliberado da vontade do Administrador não respeitava os redutos eleitorais, revela
também uma postura incomum às burocracias estatais. Ao relatar sua experiência, Vieira (2018) dá o tom do seu desempenho:

Para bom entendimento, a ordem do “prefeitinho” era para o responsável
pela empresa terceirizada que fazia a retaguarda do Administrador Regional.
O gestor realizava sua ronda diária, detectava os problemas e passava o comando para quem de direito era o responsável; nesse caso, a empresa contratada
ou a regional de obras que, com uma equipe de servidores da administração
pública direta, também atendia as suas solicitações.
Sem dúvida alguma, solucionar demandas locais era a principal missão
do prefeitinho. De acordo com o prefeito Vellozo Lucas (2018), somada as
ações de todas as Administrações Regionais, essas se constituíam em uma
das ações mais expressivas da gestão, uma vez que “a eficácia da ação da prefeitura era imensa [...], eram trezentas ações por mês. Com isso nós demos
uma capilaridade que a cidade não tinha. As sedes das Administrações Regionais viraram quase que novas prefeituras”. A presença do Administrador
Regional, com uma sede estruturada nas várias regiões da cidade, também é
destacada pelo prefeito como um fator de grande importância operacional
– “a população vai ali, ela resolve os problemas dela com a prefeitura ali”,
como também simbólica, uma vez que o “prefeitinho” e a sede da Administração Regional são, segundo Vellozo Lucas, representações importantes
para a localidade, uma referência física e humana de grande valor simbólico
para a população.
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Eu falava assim: hoje eu vou lá em Maria Ortiz! (no bairro), aí eu ia passando,
parava, detectava, por exemplo, um terreno cheio de mato, aí eu ligava: sr. Luiz,
Zé Eugênio, bom dia! Tô aqui em Maria Ortiz, em frente ao terreno tal, matrícula tal, na rua tal. O sr. tem até amanhã para mandar limpar isso aqui e taca
uma multa nele, pela manutenção do terreno. E assim eu ia fazendo... Tinha um
buraco eu ia lá botava um pau, botava um galho, então avisava: até amanhã eu
quero passar aqui e ver esse buraco tapado.
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9.3 	Um novo espaço de exercício do poder
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De 1997 até o início de 2002, o modelo de descentralização intramunicipal
da prefeitura de Vitória funcionou, senão de forma improvisada, de uma
maneira bastante informal. Os “prefeitinhos” eram assessores lotados no Gabinete do Prefeito com amplos poderes para coordenar tarefas legalmente
atribuídas aos secretários municipais de obras e serviços urbanos. Assim, realizavam despesas com cotas previamente determinadas sem, no entanto, serem ordenadores de despesas e efetuavam atendimentos diretos à população.
Possuíam grande poder decisório, sem necessariamente vincular sua atuação
aos vereadores locais.
Enfim, um novo e amplo espaço de exercício do poder, legalmente fluido e sem as tantas amarras administrativas e burocráticas muito características da administração pública brasileira. Em outros termos, poderíamos usar
uma metáfora futebolística, gosto tão cultuado por Vellozo Lucas, e afirmar
que o “prefeitinho” era o seu jogador preferido, digamos um centroavante,
craque jogando solto à frente de todo o time, sem pedir autorização para fazer gol. Somente após passados exatamente cinco anos dos governos de Luiz
Paulo é que foi enviado à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei nº 5.463,
de 11 de janeiro de 2002, que alterou a estrutura organizacional da Prefeitura
Municipal de Vitória e deu outras providências. Segundo o ex-prefeito Luiz
Paulo, a mudança ocorreu porque o modelo foi avaliado e aprovado como
uma iniciativa exitosa.
O artigo 11 da lei extinguiu da estrutura organizacional do Gabinete do
Prefeito as Administrações Regionais. O artigo 13 as recriou integrando-as à
Administração do Poder Público Municipal como Unidades Orçamentárias
Próprias nas sete regiões da cidade: Centro, Santo Antônio, Bento Ferreira/
Jucutuquara, Maruípe, Praia do Canto, São Pedro e Continente. Cada uma
delas foi composta dos seguintes órgãos: I. Unidade de Apoio Setorial; e II.
Núcleo de Planejamento Setorial. Já o artigo 25 transferiu a estrutura organizacional do Gabinete do Prefeito, da Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria Municipal de Serviços para as Administrações Regionais, criadas nesta
referida Lei. Em termos dos cargos de provimento em comissão, assim ficou
definido: 7 Administradores Regionais – “prefeitinhos”; 7 Oficiais de Gabinete; 7 Chefes das Unidades de Apoio Setoriais; 7 Assessores Técnicos; 7 Encarregados de Fiscalização de Obras e Edificações; 7 Encarregado de Posturas
e Comércio Ambulante; 7 Encarregado de Fiscalização da Limpeza Pública.
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Em agosto de 1997, Huguinho Borges usou a tribuna para falar da criação do cargo de “prefeitinho”, porém advertiu, logo em seguida, que somente poderia falar
com maior clareza sobre o assunto quando tivesse “a oportunidade de avaliar os
atos praticados e se a medida realmente atende aos diversos setores da sociedade”.
[...] Zezito Maio, no entanto, foi mais “prático”: elogiou abertamente a administração de Luiz Paulo e mostrou-se claramente “satisfeito” com as indicações “de
pessoas capacitadas para os respectivos cargos.

O vereador José Esmeraldo, conhecedor da burocracia municipal, antigo
engenheiro da prefeitura e apoiador do prefeito, reconhecia o trabalho dos
prefeitinhos, mas, bem ao seu estilo assoprava, mas também batia. De acordo
com Santos (2014, p. 493):
José Esmeraldo de Freitas [...] falou da importância de os “prefeitinhos” iniciarem
logo o seu trabalho, “fazendo a limpeza das galerias e vistoriando pedras e rochas
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Quanto às atribuições específicas das Administrações Regionais, previstas
no Anexo XV da Lei Nº 5.463, consta que o seu objetivo era estabelecer uma
gestão participativa, através da descentralização do atendimento à população,
detalhadas em 21 atribuições, como: contribuir e coordenar a formulação do
Plano de Ação do Governo Municipal; coordenar os serviços de atendimento
aos munícipes em sua região; receber e providenciar o encaminhamento de
projetos arquitetônicos a serem aprovados; efetuar a fiscalização de edificações
e obras em andamento; efetuar a fiscalização às obras clandestinas; efetuar a
fiscalização dos serviços de limpeza pública; dentre outras atribuições afins.
Assim, os denominados “prefeitinhos” adquiriram auxiliares e assessores
diretos, orçamento próprio, atribuições agora previstas em lei; enfim, passaram
de uma existência de fato para outra de direito. Um cenário, no mínimo, desconfortável para os vereadores que têm no atendimento direto às comunidades
uma das formas de amealhar capital político. De acordo com Santos (2014, p.
493), o primeiro mandato de Luiz Paulo Vellozo Lucas “ficou muito marcado pela introdução de uma inovação administrativa: a dos chamados ‘prefeitinhos’” que eram indicados, na sua maioria, pela proximidade com o prefeito.
Essas indicações não foram objeto de “moeda de troca” junto aos vereadores,
mesmo quando o perfil era mais político do que técnico. Assim, desde o início
do funcionamento do novo modelo de gestão houve muita desconfiança, apoio
e polêmica em torno da questão. Conforme Santos (2014, p. 493):
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espalhadas por determinadas áreas da cidade”. Esmeraldo de Freitas ponderou
ainda que era importante que as pessoas indicadas pelo prefeito fossem “pessoas
do povo, que conheçam a região e que atendam aos anseios da comunidade”.

O assunto era recorrente na Câmara Municipal de Vitória, e com o passar
do tempo as críticas aos ‘prefeitinhos’ foram aumentando, mas não pela sua
inoperância. Possivelmente, pelo motivo contrário: não pelas ações por eles
realizadas, que não foram poucas, mas justamente por aquelas que deixavam
de realizar. Segundo Santos (2014, p. 493):
Um ano após a criação do cargo, Huguinho Borges voltou a se referir ao assunto
para criticar a atuação do “prefeitinho” de Santo Antônio visto que não atendia
às “suas indicações e as de alguns colegas vereadores.” Ele ameaçou romper politicamente com o prefeito se o “prefeitinho” mencionado “não atendesse às suas
indicações”, já que ele não aceitava “tratamento diferenciado”.

descentralização intramunicipal nas capitais brasileiras

Não custou a vir à tona, no entanto, a verdadeira contrariedade dos vereadores municipais, manifestada claramente no discurso do vereador Pedro
Luiz Corrêa, que se mostrava mais preocupado com a possível concorrência
dos “prefeitinhos” na disputa eleitoral do que em fiscalizar as suas ações. Para
Santos (2014, p. 493):
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[...] Pedro Luiz Corrêa alertou seus colegas para a possível candidatura de alguns deles. Corrêa ressaltou que eles seriam favorecidos uma vez que estariam
“com mais poder de mandar executar obras, do que os próprios vereadores”. Ele
solicitou que fosse marcada uma audiência com o prefeito para esclarecer essa
situação.

Provavelmente este foi um tema muito caro ao prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas, por mais que na entrevista ele tenha minimizado a questão, ao ponto
de dizer que tinha uma excelente relação com todos os vereadores à época e
que não deixou nenhum “prefeitinho” se lançar candidato a vereador. O que
não corresponde aos fatos, uma vez que ao menos três “prefeitinhos” – Lilian,
do Centro; Eliseu, de São Pedro e Edézio, de Maruípe – foram candidatos
no pleito do ano 2000. Cabe registro também ao fato do “prefeitinho” José
Eugênio Vieira não apenas corroborar a informação das candidaturas, como
afirmar que o prefeito as incentivou.
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Como implementar um programa de governo arrojado, baseado em uma metodologia integrada e participativa, em uma cidade que tinha em sua cultura a figura do
“prefeitinho”, uma espécie de interlocutor do governo com a comunidade e com os
vereadores, por meio da subprefeitura, que cuidava da distribuição de recursos em
novos investimentos e manutenção, mas distanciada da questão social?

Segundo a assessora, o objetivo do governo petista era fortalecer e aprimorar espaços e fóruns de participação popular e criar uma nova cultura de
gestão na cidade. Um discurso que nos proporciona algumas evidências para
entendermos não somente as visões completamente diferentes que as gestões
petista e tucana tinham acerca do tema. Também auxilia a compreender os
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O assunto continuou em pauta por mais tempo. Em 2009, ao criticar
a prática de denuncismo que o jornal A Gazeta vinha realizando sobre a má
gestão e ineficiência da esquerda com relação aos gastos públicos, o professor
Fábio Malini, do curso de Comunicação Social, da Universidade Federal do
Espírito Santo, assevera que os jornalistas e seus editores deveriam “solicitar
o quantitativo dos cargos comissionados nas últimas três gestões tucanas da
Capital”. Segundo o professor, “nenhum dos dois jornalistas achincalhou o
ex-prefeito de Vitória, o atual deputado Luiz Paulo Vellozo Lucas, por ter
nomeado em sua gestão dezenas de prefeitinhos e seus vice-prefeitinhos. Ao
contrário, na época, a isso se denominava ‘choque de gestão’ e ‘cidade planejada’” (Malini, 2009).
O tema ecoou até o ano de 2012, quando o prefeito de Vitória, João Coser
(PT), na reta final do seu mandato, realizava a sua prestação de contas na Câmara dos Vereadores. O vereador Luiz Carlos Coutinho (PDT), em discurso
acalorado, fez defesa do prefeito Coser e no final alfinetou o ex-prefeito Luiz
Paulo Vellozo Lucas (PSBD), que tentava retornar ao Executivo nas eleições
daquele ano. O vereador disse que na administração de Vellozo Lucas “[...] a
cidade foi distribuída para sete prefeitinhos enquanto o tucano ia para o Rio
de Janeiro tocar samba na cidade maravilhosa” (Folha Vitória, 2012).
Por fim, em um artigo intitulado “Vitória muda cultura administrativa
da cidade”, Cecília Figueiredo (2012) relatou a experiência da gestão petista na
Prefeitura Municipal de Vitória de 2005 a 2012. Ao discorrer sobre o “modo
petista de governar”, reproduziu uma fala da assessora de projetos especiais do
Programa Terra Mais Igual, Margareth Batista Saraiva Coelho, que criticava o
modelo verticalizado de administração praticado pela gestão tucana:
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reais motivos da curta duração da existência dos “prefeitinhos”, porque o processo de descentralização intramunicipal iniciado em 1997 não criou cultura
na Prefeitura Municipal de Vitória. Mais explícito ainda é o depoimento de
José Eugênio Vieira ao afirmar que a desidratação política dos “prefeitinhos”
não teria se dado pelos motivos apresentados pela assessora petista, mas pelo
fato de ter sido fruto de um acordo firmado entre os vereadores e o prefeito
João Coser no início do seu governo.
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9.4 A descentralização chega às políticas urbanas
na cidade de Vitória
Como observamos anteriormente, fruto do seu tempo, o processo de descentralização intramunicipal e a descentralização dos investimentos em infraestrutura foram as políticas de maior relevância da administração municipal
de Vitória, na década de 1990 e no limiar dos anos 2000. Em destaque, o
“Vitória do Futuro – Plano Estratégico da Cidade 1996-2010 – Agenda 21 Local”, bem como o “Programa Integrado de Desenvolvimento Social, Urbano
e Preservação Ambiental em Áreas Ocupadas por População de Baixa Renda”,
conhecido como “Projeto Terra”, oficializado em 19973. O mapa 02 mostra a
localização das poligonais do projeto.
O Vitória do Futuro 1996/2010 (VF-1996), faz parte de um processo de
mudanças institucionais que vinha se verificando na administração pública
municipal de Vitória, desde o ano de 1989, com a chegada do PT ao poder,
por meio da eleição de Vitor Buaiz, e foi consolidado na gestão de seu sucessor
Paulo Hartung (PSDB), a partir de 1993.
Hartung apoiou-se no preceito de empreendedorismo urbano, e nos
mandamentos da gestão pública das cidades americanas, divulgados em
Reinventing Government. How Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector (Osborne e Gaebler, 1992). O prefeito adotou essas ideias como
uma espécie de cartilha do novo governo municipal. Este ideário de governo
empreendedor se tornou bastante conhecido em Vitória (Banck, 1998). É
3
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O Projeto Terra foi oficializado no governo Luiz Paulo, em 1997, por meio do decreto
municipal nº 10.131, de 14 de janeiro de 1998. Ainda que documentos, estudos e propaganda apontem-no como desdobramento do Vitória do Futuro, segundo Ferreira (2005),
é importante lembrar da experiência anterior intitulada “Projeto São Pedro – Desenvolvimento Urbano Integrado e Preservação do Manguezal”, cujos primeiros passos foram
dados ainda na gestão do prefeito Hermes Laranja, 1986-1988 (PMDB) e consolidado no
governo Vitor Buaiz, 1989-1992 (PT).
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mapa 02. Localização das poligonais do projeto Terra

nesseUmas
contexto
a proposta
de realização
deoum
plano de
desenvolvimendas que
iniciativas
pioneiras
no Brasil,
VF-1996
apresentou
grande
to de longopara
prazo
para a cidade
de Vitória
foialgumas
realizadacríticas,
e conduzida,
no final
relevância
os estudos
urbanos.
Apesar de
ele consolidou
de 1995,
pelomais
entãopermanente
secretário municipal
planejamento,
Luiz Paulo
uma
prática
de pensar de
a cidade
a longo prazo,
comoVellofoi o
zo Lucas.
Fato similar
também ocorreu
à época com
em várias
cidades
brasileiras
caso
do Projeto
Terra desenvolvido
em parceria
a União,
Caixa
Econôe latino-americanas.
mica
Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o
Umas
das iniciativas
pioneiras no Brasil, o VF-1996 apresentou grande
Banco
Interamericano
de Desenvolvimento.
relevância
para os
estudos
urbanos.atingiu
Apesar36
debairros,
algumasuma
críticas,
O Projeto
Terra,
na origem,
áreaele
de consolidou
6,09 Km2
permanente
de pensar
a cidade a longo
prazo,
como
foidao
euma
umprática
públicomais
de 86
mil pessoas.
Esse contingente
equivalia
a um
terço
caso do Projeto
Terraque
desenvolvido
emáreas
parceria
com a União,
Econôpopulação
da cidade
morava nas
denominadas
ZonasCaixa
Especiais
de
mica Federal,
Nacional
de Desenvolvimento
Econômico
e Social
Interesse
SocialBanco
(ZEISs),
do Plano
Diretor Urbano de
Vitória, que,
são, eemo
Bancolocalidades
Interamericano
de Desenvolvimento.
geral,
de encostas
dos morros e manguezais. De forma sucinta, o
O Projeto
na origem,
atingiu
36 bairros,
uma áreadedeobras,
6,09 ações
Km2
projeto
pode serTerra,
apresentado
como
um conjunto
integrado
um público
de 86 mil
pessoas.
contingente
equivalia
a um terço aos
da
e serviços
de natureza
pública,
queEsse
visava
oferecer iguais
oportunidades
população da
morava naso áreas
denominadas
de
moradores
da cidade
cidade que
e desenvolver
processo
de inclusãoZonas
social,Especiais
promoção
Interesse eSocial
(ZEISs),
do Plano
Urbano
de maior
Vitória,
são, por
em
humana
melhoria
da qualidade
deDiretor
vida. Este
objetivo
foique,
buscado

descentralização ok.indd 251

Vitória
vitóriAdoDoimproviso
improvisoououdainovAção
inovaçãonAnagestão
gestãoDAdaCiDADe?
cidade?

Fonte: Coelho (2005). Produzido pela SEPLAN/PMV (2004).

251

17/06/19 22:40

geral, localidades de encostas dos morros e manguezais. De forma sucinta, o
projeto pode ser apresentado como um conjunto integrado de obras, ações
e serviços de natureza pública, que visava oferecer iguais oportunidades aos
moradores da cidade e desenvolver o processo de inclusão social, promoção
humana e melhoria da qualidade de vida. Este objetivo maior foi buscado por
meio da mobilização social e da implementação de serviços, ações e obras de
meio
da mobilização
social
e da implementação
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ações emancipae obras de
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geração de ocupação
e renda,
urbanização,
preservação ambiental,
geração de ocupação
ção cidadã e regularização
fundiária (Martinuzzo,
2002). e renda, emancipação cidadã
fundiária
Cerca ederegularização
60% da população
que(Martinuzzo,
morava nos 2002).
24 mil domicílios das áreas
Cerca
de
60%
da
população
que
morava
nos
24 mil domicílios
das áreas
de abrangência do projeto tinha renda de até três salários
mínimos, média
de
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2002). As 36 comunidades atendidas pelo Projeto foram agrupadas
em 15 po2002).
As
36
comunidades
atendidas
pelo
Projeto
foram
agrupadas
em 15 poligonais, abrangendo os bairros relacionados na Tabela 2.
ligonais, abrangendo os bairros relacionados na Tabela 2.
Tabela 2. Composição das poligonais do projeto Terra.
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O Projeto Terra buscou adotar uma concepção gerencial que visava romper com a prática setorializada das ações e investimentos. Com isso, buscou
o melhor aproveitamento dos recursos existentes e a eliminação das superposições de ações públicas e de recursos financeiros. A partir de uma proposta
interdisciplinar e multissetorial, criou-se o modelo gerencial com vários níveis
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poLigoNAis/BAiRRos
ÁREA (m²)
DomiCÍLios
P1. Consolação, São Benedito, Morro Gurigica, Alto Itararé,
1.763.640
10.800
Engenharia, Jaburu, Constatino, Bonfim, Bairro da Penha
Cruzamento, Romão, Forte São João
803.123
1.458
P2. Piedade, Fonte Grande, Moscoso, Santa Clara e Capixaba
442.900
1.181
P3. Morro São José e Morro Santa Helena
60.538
199
P4. Jesus Nazareth
274.430
682
P5 Ilha do Príncipe
89.031
741
P6. Alagoano, Morro do Quadro, Morro do Cabral e Bananal, Alto
494.507
3.184
Caratoíra
P7. Orla de Santo Antônio, Inhanguetá e
511.922
1.971
morros de Bela Vista e Pedra do Bode
P9. Condusa
148.266
452
P10. Conquista e Alto Resistência
307.491
535
P11. Joana D’Arc, Andorinhas, Santa Martha (orla)
274.430
1154
P12. Orla da Ilha das Caieiras
117.220
691
P13. Orla de Maria Ortiz
90.914
506
P14. Morro do Macaco
1.100
P15. Morros da Ilha de Monte Belo e Ilha de Santa Maria
300
TOTAL
24.954
Fonte: Martinuzzo (2002) e Coelho (2005). Adaptado por Ferreira (2005).
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30.257
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3.936
1.437
3.392
2.323
10.948
7.740
1.555
2.311
4.020
1.531
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1.500
86.075

17/06/19 22:40

O Projeto Terra buscou adotar uma concepção gerencial que visava romper com a prática setorializada das ações e investimentos. Com isso, buscou
o melhor aproveitamento dos recursos existentes e a eliminação das superposições de ações públicas e de recursos financeiros. A partir de uma proposta
interdisciplinar e multissetorial, criou-se o modelo gerencial com vários níveis
de competência, visando alcançar toda a instituição em seus processos de planejamento e execução (Martinuzzo, 2002).
A gerência do projeto estava vinculada ao Gabinete do Prefeito Municipal, demonstrando o papel estratégico que assumiu dentro da administração
municipal. Essa gerência se efetivava em três níveis: o estratégico (prefeito,
secretários municipais e os “prefeitinhos”); o tático (representantes de secretarias afins ao projeto) e; operacional (secretaria responsável pela execução das
ações). (Ferreira, 2005). Ao destacar as funções das Administrações Regionais
(AR´s) no Projeto Terra, para Ferreira (2005), não era raro uma relação conflituosa entre os coordenadores do projeto com os “prefeitinhos”. Cabia as AR´s:

2.

3.

Conhecer o projeto proposto para a área e atuar junto às equipes locais e
ampliadas, dando apoio e sustentação ao projeto.
Oferecer suporte necessário às ações diferenciadas trabalhadas na Comunidade, atendendo e acompanhando as demandas específicas surgidas nos
processos de discussão participativa nas poligonais e funcionando como
ator político na intermediação entre o poder público e comunidade.
Apoiar e participar de todo o processo social e urbanístico.

Conforme depoimento de Lilian Melo, Administradora da Região Centro, o papel do “prefeitinho” era delicado, porque na prática eles deviam “fazer
a interação com a comunidade. Negociar a viabilidade técnica e financeira dos
projetos com as comunidades. Entender as decisões tomadas pelas equipes
técnicas. Pacificar os conflitos no intuito de alcançar os consensos em torno
do Projeto” (Ferreira, 2005. p. 242)
Quanto à autonomia das ARs, segundo a Administradora supracitada,
do “ponto de vista orçamentário era limitada, todavia a autonomia política
era total para resolver os problemas da região e no operacional direcionar para
as secretárias responsáveis”. Esta autonomia política, por outro lado, parece
expor uma certa concentração do poder na tomada de decisões e na relação
com as comunidades: “o administrador regional tinha um mapa geopolítico
na mão dele, das lideranças e quem realmente era um legítimo representan-
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te da comunidade”. No entanto, depoimentos de líderes comunitários em
Klug (2005) destacam o foco da participação popular, prioritariamente, nas
lideranças comunitárias, sendo as ações direcionadas, em muitos casos, por
interesses próprios. Aponta ainda que a viabilização das reivindicações da população mantinha uma relação direta com a influência que se tinha com os
“prefeitinhos.”
Quanto à descentralização das políticas e a participação popular, destaca-se uma desvirtuação do papel das ARs. Conforme Coelho (2005), em
sua maioria, as ARs não conseguiram absorver a dinâmica de trabalho do
Projeto Terra, sendo apenas mais um espaço físico para as equipes locais. As
ARs realizavam os trabalhos de manutenção e, em algumas situações, após a
urbanização das Poligonais, encontravam dificuldades para incorporá-las nos
atendimentos das demandas, alegando problemas orçamentários. Soma-se o
fato de que apesar de existirem atribuições das ARs no Projeto Terra, o sucesso
destas estava muitas vezes sujeito ao particularismo e ao personalismo dos seus
administradores, como indica uma assistente social que atuou no programa:

descentralização intramunicipal nas capitais brasileiras

O relacionamento era péssimo, ele (administrador regional) entendia assim: se
existe o Projeto Terra eu estou fora, eu vou dar conta de outras coisas. Aonde tem
o Terra eu não interfiro. Ele não ia nas nossas reuniões; a gente convidada e ele
não aparecia. Quando a gente precisava de um suporte, quando tinha barraco
caindo, ele chegava lá... Ahaa está dentro do Terra... ele só ajudava nas áreas que
não estavam incluídas no Terra (Ferreira, 2005 p. 290).

254

Para uma gerente entrevistada do Projeto Terra, a proposta das ARs, foi
boa no sentido de criar um tensionamento com o legislativo, tentando romper
com os “currais eleitorais”. Porém, na prática, isso não se efetivou. As ARs não
desempenharam o papel de descentralização de políticas públicas, pois: “se
elas (ARs) tivessem funcionado nós não precisaríamos dos escritórios locais do
Projeto Terra, seriam o suporte do Terra” (Ferreira, 2005 p. 290). Houve grande dificuldade de se romper com uma cultura setorial, de disputa de poder,
de interesses e de vaidades. Neste sentido, a manutenção, e em alguns casos,
a ampliação das práticas clientelistas e de cooptação da população, por parte
das ARs junto ao Projeto Terra, acabou por minimizar e destituir o importante
papel que deveriam assumir, visando contribuir para mudanças profundas nas
formas de articulação entre o poder municipal e a sociedade. Nesse sentido,
cabe destacar que a participação popular, de forma mais sistematizada, ocor-
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reu com mais força nas poligonais, uma vez que estas tinham mais poder de
execução de obras de grande impacto para as comunidades.
As críticas expostas sobre o processo de descentralização municipal não
desmerecem os avanços inegáveis que a experiência do Projeto Terra trouxe
para a gestão municipal de Vitória. Deve ser ressaltado que o processo de
descentralização estimulado pelas experiências do VF-1996 e do Projeto Terra
integram um quadro maior que marcou a década de 1990, Nesse contexto,
havia mudanças associadas à globalização, à implementação das reformas macroestruturais, caracterizadas por uma aguda crise do capitalismo e refletida na
crise fiscal e na diminuição das capacidades do Estado.
Neste contexto, os processos de descentralização funcionaram tanto
como resposta à crise fiscal e como um instrumento democrático do processo decisório das políticas públicas. No entanto, no campo das políticas
sociais, em especial em áreas como a de saúde, dificilmente poder-se-ia fazer
a mesma afirmação. Ou seja, embora tenha havido uma inclinação geral
pela descentralização não existiu, porém, uma verdadeira política de descentralização que orientasse a reforma das diferentes políticas (Almeida, 1996;
Arretche, 1996).

A descentralização intramunicipal na prefeitura de Vitoria foi estimulada, entre outros fatores, pela capacidade de investimento de pelo menos 10% das
receitas próprias a cada ano na administração de Luiz Paulo Velloso Lucas
(Velozzo Lucas, 2018). Existia à época um quadro de crescimento econômico
refletido pelo incremento anual do PIB entre 2000 e 2006 de, respectivamente, 4,4%; 1,4%; 3,1%; 1,1%; 5,8%; 3,2%; e de 4,0%. Ademais, a arrecadação
dos municípios no Brasil cresceu 203,4% entre 1988 e 1998 como resultado da
reforma tributária feita no âmbito da constituição aprovada em 1988.
As condições macroeconômicas favoráveis foram potencializadas pelos
cortes nas despesas realizados em 1997: institucionalização da contribuição
previdenciária, fim do plano de saúde para os funcionários, fim do prêmio de
assiduidade de 25% do salário concedido aos funcionários a cada dez anos de
efetivo exercício profissional e outras 14 medidas de corte de gastos aprovadas
pela câmara de vereadores no início do mandato de Luiz Paulo Vellozo Lucas. O prefeito considerava essencial que houvesse capacidade de investimento
com recursos próprios para fazer frente á depreciação esperada dos ativos mu-
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O comportamento das finanças da PMV registrou um comportamento
semelhante ao da maioria das outras prefeituras de capitais no período entre 1997 e 2004, conforme mostra a Tabela 3. Com anos de déficit e outros
de superávit, pode-se notar que as decisões sobre os investimentos realizados
estavam
amparadas
numaforma,
performance
excepcional
das favorável
finanças
nicipaisnão
(Velozzo
Lucas,
2018). Desta
o ambiente
econômico
municipais.
permitiu a tomada de decisão em favor de uma descentralização operacional
que produzisse uma maior eficiência na prestação de serviços municipais de
O
comportamento
das
damilhões
PMVderegistrou
um nocomportamento
manutenção
de
pequeno
porte.
Tabela
3. Receitas
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2003período
2004entre
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e
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mostra
a
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3.
Com
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déficit
e
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ao
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outras
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de
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no
período
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Receitas
386
410
407
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436
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da Secretaria
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455 feitos
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539
dasReceitas
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período,
à cargo da
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de Obras,2005
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que os
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2002Secretaria2003
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municipais
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cargo
Centro
18.853
2.840.311,71
2.899.894,94
3.959.197,80
2.704.181,41
2.586.048,03
dasSanto
Administrações
Regionais.
Estes
investimentos
feitos2.403.817,88
pelas administrações
Antônio
36.600
2.390.268,59
2.842.802,34
4.015.412,63
2.584.688,54
regionais, mostrados na Tabela 4, evidenciam que os mesmos não tinham uma
Praia do canto
33.743
2.274.679,04
2.217.229,73
3.847.695,34
1.707.070,72
2.293.495,12
relação direta com a população de cada uma das regiões.
Maruípe

53.312

2.121.387,92

2.231.670,77

3.419.782,01

1.899.647,76

1.999.354,27

São Pedro

28.293

1.788.925,39

1.767.024,89

2.846.399,17

2.466.608,17

1.576.763,59

Bento Ferreira
REgioNAis
Continente

28.718
pop.
83.092

1.776.673,46
2002
1.568.793,09

2.120.869,95
2003
1.973.708,12

3.064.251,68
2004
3.387.382,20

2.130.466,20
2005
1.500.708,33

2.648.441,47
2006
755.652,00

Centro
18.853
TOTAL
282.611
Santo
Antônio
36.600
Fonte: PMV (2018)
Praia do canto
33.743

2.840.311,71
14.761.039,20
2.390.268,59

2.899.894,94
16.053.200,74
2.842.802,34

3.959.197,80
24.540.120,83
4.015.412,63

2.704.181,41
14.812.500,47
2.403.817,88

2.586.048,03
14.444.443,02
2.584.688,54

2.274.679,04

2.217.229,73

3.847.695,34

1.707.070,72

2.293.495,12

Tabela 4. Natureza da Despesa na pmV – Consolidação por órgão – Administrações Regionais
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Maruípe
3.419.782,01
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1.788.925,39
1.767.024,89
2.846.399,17
2.466.608,17
1.576.763,59
investimentos
manutenção
equipamentos
ficaram
à cargo
ções Regionais,emsomente
estão dos
disponíveis
a partirmunicipais
de 2002, pois
apenas
em
Bento Ferreira
28.718
1.776.673,46
2.120.869,95
3.064.251,68
2.130.466,20
2.648.441,47
das
Estes que
investimentos
pelas oficializou-se
administraçõesa
2001Administrações
foi aprovada aRegionais.
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Continente
83.092
1.568.793,09
1.973.708,12
3.387.382,20
1.500.708,33
755.652,00
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mostrados
Tabela
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que osAntes
mesmos
tinhamdesta
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municipal.
da não
aprovação
TOTAL
282.611 14.761.039,20 16.053.200,74 24.540.120,83 14.812.500,47 14.444.443,02
relação direta com a população de cada uma das regiões.
Fonte: PMV (2018)
Os dados discriminados por órgãos, onde aparecem as Administrações
Regionais, somente estão disponíveis a partir de 2002, pois apenas em 2001
Os dados
discriminados
órgãos, e,onde
aparecem
as Administrafoi aprovada
a lei
municipal quepor
as criaram
assim,
oficializou-se
a alocação
ções Regionais, somente estão disponíveis a partir de 2002, pois apenas em
2001 foi aprovada a lei municipal que as criaram e, assim, oficializou-se a
alocação de recursos no orçamento municipal. Antes da aprovação desta
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de
recursos os
norecursos
orçamento
municipal.
daAdministrações
aprovação desta Regionais
legislação, no
os
legislação,
eram
alocados Antes
para as
recursos
eram
alocados da
para
as Administrações
âmbito
do orçaâmbito do
orçamento
Secretaria
MunicipalRegionais
de Obrasnoe na
Secretaria
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da Secretaria Municipal de Obras e na Secretaria de Planejamento.
Planejamento.
Nos anos de 2005 e 2006, apesar da mudança da administração municipal ocorrida com a eleição de 2004, ainda foram registradas as despesas nas
regionais até que as mesmas fossem legalmente extintas. Este tipo de ação
gerencial, para o atendimento das demandas mais urgentes e de pequeno porte
no municio de Vitória, foram nestes anos implementados pela Coordenadoria
montada no Gabinete do Prefeito Municipal. A alocação dos recursos para a
implementação dos serviços nas regionais não obedecia a uma relação direta com o número de habitantes, como mostrado na Tabela 5. As entrevistas
realizadas nesta pesquisa não permitiram elucidar um critério técnico para a
dotação orçamentária de cada regional.
Tabela 5. Despesa por habitante das regionais (em relação à população de 2001)
popuLAÇão

Centro

DEspEsA poR HABiTANTE
2002

2003

2004

2005

2006

18.853

R$ 151,13

R$ 154,30

R$ 210,66

R$ 143,89

R$ 137,60

Santo Antônio

36.600

R$ 58,71

R$ 69,82

R$ 98,62

R$ 59,04

R$ 63,48

Bento Ferreira

33.743

R$ 52,68

R$ 62,89

R$ 90,87

R$ 63,18

R$ 78,54

Maruípe

53.312

R$ 39,87

R$ 41,95

R$ 64,28

R$ 35,71

R$ 37,58

Praia do Canto

28.293

R$ 80,39

R$ 78,36

R$ 135,98

R$ 60,33

R$ 81,05

São Pedro

28.718

R$ 72,90

R$ 72,00

R$ 115,99

R$ 100,51

R$ 64,25

Continente

83.092

R$ 18,92

R$ 23,80

R$ 40,85

R$ 18,10

R$ 9,11

(2018) elaborado
pelo autor.
Fonte: PMV elaborado
pelos autores.

Tampouco a alocação dos recursos para a implementação dos serviços nas
regionais obedeceu a um critério social. Tomando como verdade que a população de menor renda habita os bairros mais precários, do ponto de vista da
infraestrutura urbana, podemos observar, pelas informações da tabela 6, que
não houve a intenção de transformar o processo de descentralização em um
instrumento para auxiliar a redução das desigualdades na cidade. Observando
a tabela 5, podemos notar que, no ano 2000, na região da Praia do Canto
68,10% tinham rendimento acima de 10 salários mínimos, enquanto que na
região de São Pedro apenas 1,4%. Com efeito, estas duas regiões representam
os extremos da cidade.
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Tabela 6. Rendimento em salários mínimos por Região Administrativa (2000)
Tabela 6. Rendimento em salários mínimos por Região Administrativa (2000)
Região
Região

Até 02 sm
Até 02 sm
1 – Centro
1.490
1 – Centro
1.490
2 – Santo Antônio
4.866
2 – Santo Antônio
4.866
3 – Bento Ferreira
3.627
3 – Bento Ferreira
3.627
4 – Maruípe
6.429
4 – Maruípe
6.429
5 – Praia do Canto
776
5 – Praia do Canto
776
6 – Continental
3.402
6 – Continental
3.402
7 – São Pedro
4.755
7 – São Pedro
4.755
Município
25.345
Município
25.345
Fonte: SEDEC/IBGE – CENSO
Fonte:
autores.SEDEC/IBGE – CENSO
autores.

Rendimento em salário mínimo (sm)
Rendimento em salário mínimo (sm)
Acima de 10
Entre 02 e
%
%
%
Acima
Entre
02 e
smde 10
10 sm
%
%
%
sm
10 sm
24,30%
2.853
46,60%
1.779
29,10%
24,30%
2.853
46,60%
1.779
29,10%
48,30%
4.586
45,50%
617
6,10%
48,30%
4.586
45,50%
617
6,10%
38,40%
3.804
40,30%
2.005
21,20%
38,40%
3.804
40,30%
2.005
21,20%
44,30%
6.741
46,50%
1.343
9,30%
44,30%
6.741
46,50%
1.343
9,30%
8,60%
2.092
23,20%
6.136
68,10%
8,60%
2.092
23,20%
6.136
68,10%
13,02%
10.925
41,83%
11.794
45,15%
13,02%
10.925
41,83%
11.794
45,15%
63,20%
2.663
35,40%
107
1,40%
63,20%
2.663
35,40%
107
1,40%
30,60%
33.664
40,70%
23.781
28,70%
30,60%
33.664
40,70%
23.781
28,70%
2000. Elaboração e ajustes SEGES/GIM. Adaptado pelos
2000. Elaboração e ajustes SEGES/GIM. Adaptado pelos

De acordo com as informações do site da Prefeitura Municipal de Vitória,
De acordo com as informações do site da Prefeitura Municipal de Vitória,
em sistematização realizada pela Gerência de Informações Municipais (SEem sistematização realizada pela Gerência de Informações Municipais (SEGES/PMV), a Região Administrativa 7, São Pedro, conforme pode ser vista
GES/PMV), a Região Administrativa 7, São Pedro, conforme pode ser vista
na Imagem 1, é a mais carente de Vitória, a sétima mais populosa, oitava em
na Imagem 1, é a mais carente de Vitória, a sétima mais populosa, oitava em
área territorial e a terceira em densidade demográfica.
área territorial e a terceira em densidade demográfica.

Descentralização
intramunicipal
nas
capitais
brasileiras
descentralização
Descentralização
intramunicipal
intramunicipal
nas
nas
capitais
capitais
brasileiras
brasileiras

imagem 1. Bairros da Região são pedro em 1993
imagem 1. Bairros da Região são pedro em 1993
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Fonte: Jornal Gazeta Online. Disponível em: https://especiais.gazetaonline.com.br/aterro/
Fonte: Jornal Gazeta Online. Disponível em: https://especiais.gazetaonline.com.br/aterro/
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Já a Região Administrativa 5, Praia do Canto, Imagem 2, é uma das
regiões
melhor
infraestrutura,
com
comércio
e serJá acom
Região
Administrativa
5, Praia
dointensa
Canto, atividade
Imagem 2,deé uma
das regiões
viços,melhor
com ainfraestrutura,
maior renda com
média
dentre
todas asdeRegiões
Administrativas,
com
intensa
atividade
comércio
e serviços, com
quintarenda
mais média
populosa,
a quarta
emRegiões
área e Administrativas,
a sexta com maior
densidade
a maior
dentre
todas as
a quinta
mais
demográfica.
populosa,
a quarta em área e a sexta com maior densidade demográfica.
imagem 2. Bairros da Região praia do Canto em 2012

Apesar das profundas desigualdades socioespaciais, os percentuais em
relação ao total investido em cada regional permaneceram relativamente os
mesmos, sem grandes alterações no decorrer dos anos, como pode ser verificado também na Tabela 7. Esta prática mostrada aqui a partir de 2002, pelas
informações coletadas nas entrevistas, foi a mesma em todos os anos no intervalo de 1997 a 2004, período da administração do prefeito Luiz Paulo Vellozo
Nestesentido,
sentido,podemos
podemosdizer
dizerque
que
a distribuição
recursos
oriunda
Lucas. Neste
a distribuição
de de
recursos
oriunda
do
do processo
de descentralização
política
promotora
reequilíprocesso
de descentralização
nãonão
foi foi
umauma
política
promotora
do do
reequilíbrio
briodisparidades
das disparidades
regiões
tão distintas.
das
entreentre
regiões
tão distintas.
No período 1997/2004, ao mesmo tempo em que a PMV implantava
um modelo de descentralização político-administrativa, também dava início
aos grandes investimentos feitos na expansão da infraestrutura dos serviços
públicos. O maior projeto desenvolvido pela administração municipal foi o já
mencionado Projeto Terra (Programa Integrado de Desenvolvimento Social,
Urbano, e de Preservação Ambiental em Áreas Ocupadas por População de
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Urbano,
Baixa
Renda).
e de Preservação
Este projetoAmbiental
teve, dentre
em vários
Áreas Ocupadas
objetivos, por
o dePopulação
garantir pade
drões mínimos
Baixa
Renda). Este
de qualidade
projeto teve,
de vida
dentre
urbana
vários
às regiões
objetivos,
maisoprecárias.
de garantir
Apesar
pade ter mínimos
drões
sido alavancado
de qualidade
com financiamento
de vida urbana externo,
às regiõesaproximadamente
mais precárias. Apesar
70%
doster
de
recursos
sido alavancado
investidos no
comProjeto
financiamento
Terra tiveram
externo,
origem
aproximadamente
nas receitas próprias
70%
municipais.
dos
recursosO
investidos
total destes
no recursos,
Projeto Terra
mostrados
tiveram
naorigem
Tabela nas
8, é receitas
próximopróprias
daquele investido O
municipais.
nastotal
Administrações
destes recursos,
Regionais
mostrados
no mesmo
na Tabela
período,
8, é próximo
o que daquedenota
serem
le
investido
o Projeto
nas Terra
Administrações
e o processo
Regionais
de descentralização
no mesmo intramunicipal
período, o que as
denota
duas
maioreso Projeto
serem
prioridades
Terradae gestão
o processo
de Vellozo
de descentralização
Lucas.
intramunicipal as duas
maiores prioridades da gestão de Vellozo Lucas.
Tabela 7. percentual investido em cada regional
REgioNAL

2002

2003

2004

2005

2006

Centro

19%

18%

16%

18%

18%

Santo Antônio

16%

18%

16%

16%

18%

Bento Ferreira

12%

13%

12%

14%

18%

Maruípe

14%

14%

14%

13%

14%

Praia do Canto

15%

14%

16%

12%

16%

São Pedro

12%

11%

12%

17%

11%

Continente

11%

12%

14%

10%

5%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

descentralização
Descentralizaçãointramunicipal
intramunicipalnas
nascapitais
capitaisbrasileiras
brasileiras

Fonte: PMV (2018) elaborado pelo autor.
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Tabela 8. Recursos aplicados por fontes pRoJETo TERRA– 1997 a 2004
FoNTE DE RECuRsos

VALoR (R$)

Próprio

74.771.155

BNDES

22.795.576

Programa Habitar Brasil – BID

7.826.336

Caixa Econômica Federal

4.006.648

PAT-PROSANEAR

46.464

Outros

796.259

TOTAL

110.242.438

Fonte: GAB/PLAN – PMV, 2004 em COELHO (2005)
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Pela quantidade de recursos envolvidos, a descentralização intramunicipal operada no período 1997/2004 apresentou-se como um forte vetor de
operação política. Porém, aquilo que poderia ter sido alavancado como um
importante instrumento para auxiliar o reequilíbrio socioespacial, juntamente
com o Projeto Terra, limitou-se aos melhoramentos pontuais. No entanto,
isto não invalida os seus méritos: presença física e humana do agente político
no cotidiano da Região, celeridade e resolubilidade para atender as demandas
comunitárias, redução do grau de clientelismo político na gestão da coisa pública, dentre outras questões.

A descentralização intramunicipal ocorrida na Prefeitura de Vitória foi uma
ação político-administrativa que provocou mudanças na forma de gerir a cidade, interferiu no jogo político local e na oferta de serviços públicos. Estabelecido durante os dois mandatos consecutivos do prefeito Luiz Paulo Vellozo
Lucas (PSDB), ocorreu concomitante aos grandes investimentos em infraestrutura, ambos os processos desenvolvidos sob a lógica da gestão integrada, da
regionalização do território e de aproximação com as populações locais.
A lógica da descentralização funcionou como o princípio ordenador das
reformas do setor público na década de 1980, difundida pelos países desenvolvidos com recomendações das agências de financiamento para os países
da América Latina. Esse processo, no início dos anos 1990, também chegou
a Vitória/ES na onda de um movimento que nela enxergava possibilidades
positivas de democratização e ampliação dos direitos sociais por promover
a aproximação entre governo e cidadão. Com maior participação política e
melhor definição na alocação dos recursos públicos, a tese defendida era que
governo estaria mais próximo do cidadão para melhor compreender as suas
necessidades.
Além desse aspecto geral, a descentralização em Vitória foi estimulada,
entre outros fatores, pela capacidade de investimento de pelo menos 10% das
receitas próprias a cada ano, no período 1997/2004. Existia, à época, um quadro de crescimento econômico com as condições macroeconômicas favoráveis, potencializadas por uma série de medidas austeras implementadas pelo
prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas. O incumbente considerava essencial haver
capacidade de investimento com recursos próprios que fizesse frente á depreciação esperada dos ativos municipais. Com o ambiente econômico favorável
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poder-se-ia garantir a prestação de serviços de manutenção e as obras de pequeno porte por meio de uma ação descentralizada.
Observa-se que a descentralização dos serviços de manutenção e a realização de pequenas obras já era uma prática anterior à gestão do prefeito Luiz
Paulo, realizada sob o comando dos engenheiros regionais, subordinados ao
Secretário Municipal de Obras. Assim, a descentralização não foi uma ação
inédita a inovação operada foi a criação da figura dos “prefeitinhos”. Estes
passaram a protagonizar a mediação do governo com a comunidade, no que
diz respeito às ações do governo municipal nas várias regiões administrativas
da cidade.
Pode-se dizer que esta mudança ocorreu em duas etapas. A primeira, logo
início do primeiro mandato, em 1997, quando os “prefeitinhos” eram assessores vinculados ao gabinete do prefeito. Nessa época, operavam sem serem
ordenadores de despesas, mas detinham uma cota financeira alocada no orçamento da secretaria de planejamento e eram auxiliados pelos recursos humanos, principalmente, da Secretaria de Obras e do pessoal proveniente das
empresas contratadas para realização dos serviços de manutenção. A segunda,
a partir da aprovação de um projeto de lei, em 2002, que criou as Administrações Regionais como unidades administrativas na estrutura organizacional da
Prefeitura Municipal de Vitória. Esse projeto regulamentou a figura dos “prefeitinhos”, e a partir de então como ordenadores de despesas, com assessoria e
equipe de trabalho, estrutura e orçamento próprios, além de suas atribuições
estabelecidas em lei.
Um intervalo considerável ocorreu entre a primeira e a segunda etapas.
Na primeira, os “prefeitinhos” atuavam em uma “quase informalidade” e, na
segunda, operando sob regras pré-estabelecidas. No entanto, desde o início da
gestão do prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas houve apreensão e tensionamentos por parte dos vereadores municipais com relação aos “prefeitinhos”, dado
o risco eminente que estes representavam aos seus mandatos. Com ou sem
razão para o alarde, o certo é que, ao fim e ao cabo, o temor se confirmou com
a candidatura de três “prefeitinhos” ao cargo de vereador municipal. Isto não
permite afirmar que a descentralização intramunicipal na Prefeitura de Vitória,
encarnada na figura dos “prefeitinhos”, tenha nascido com um viés meramente
político. Ao contrário, pode-se verificar na pesquisa que este processo não foi
um caso isolado, mas integrou um entendimento socialmente aceito como premissa de boa gestão da cidade. No entanto, as Administrações Regionais tornaram-se palco de disputa política e espaço privilegiado para o exercício do poder.
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Favorecida pelo bom comportamento das receitas próprias municipais, a
descentralização na Prefeitura de Vitória imprimiu inovação na prática de gestão da cidade, criou capilaridade para as demandas de serviços públicos, gerou
estresse nas relações entre o executivo e o legislativo, mas não se consolidou
como uma nova cultura político-administrativa. Polêmicas à parte, a despeito
de sua desidratação e posterior extinção, se motivada por questões ideológicas
ou por puro pragmatismo político, o certo é que se constituiu em uma ação de
caráter local. Ao mesmo tempo, uma iniciativa imbricada aos fenômenos de
globalização e de reforma do Estado, traços marcantes da década de 1990, que
influenciaram tanto a gestão como o ordenamento do território da cidade. No
entanto, a descentralização não se constituiu como mecanismo de reequilíbrio
das disparidades regionais da cidade, com vistas à construção de padrões mínimos de qualidade de vida urbana.
A busca por este equilíbrio entre as regiões da cidade realmente não fora
identificada quando analisada a lógica do processo de descentralização, uma
vez que existiam políticas mais específicas para este fim. Este foi caso do Projeto Terra que, com seu caráter universal, assumiu no seu escopo a totalidade
das áreas caracterizadas como informais e precárias da cidade, algo raro na
política urbana brasileira. As 15 poligonais reuniam praticamente toda a população que vivia nos assentamentos informais e precários da cidade, num perfil socioeconômico abaixo da realidade dos demais moradores do município.
Em segundo lugar, o Projeto Terra redistribuiu para áreas tradicionalmente
marginalizadas da cidade, mesmo que de maneira desequilibrada entre as poligonais, investimentos que viabilizaram uma rede de infraestrutura urbana.
Por essa via, serviços e ações de diversas naturezas, até então inexistentes ou
precários, tais como saneamento básico, urbanização, contenção de encostas,
novas moradias, serviços de educação e saúde, qualificação profissional, educação sanitária e ambiental, foram localmente providos.
Por fim, a descentralização intramunicipal em Vitória procurou, ao menos na intenção e na formatação da estrutura gerencial adotada, romper com
a tradicional centralização e setorialização que caracterizava a administração
pública municipal. A proposta do projeto visou uma gestão integrada entre
os diversos setores da municipalidade, atuando de forma articulada com a
sociedade. Mesmo não se efetivando da forma como apresentada no discurso
oficial, a existência de uma iniciativa, visando enfrentar esses desafios, por si
só, já consiste em um fator de relevância e destaque para a cidade e para os
estudos sobre a descentralização na gestão municipal.
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Conclusão
Uma análise das oito experiências de
descentralização intramunicipal no Brasil

Este livro apresentou e discutiu casos distintos de organização da gestão dos
territórios em oito capitais brasileiras. A descentralização da ação governamental como recurso político e administrativo, em definitivo, não é uma estratégia incomum nas nossas grandes cidades. A complexidade da governança
urbana e a dimensão das demandas sociais existentes nas metrópoles não são
fatores alheios à organização do poder público em nível local. As experiências
analisadas mostram que a adoção de estruturas territoriais para organizar e
implementar serviços e políticas públicas são instrumentos que servem, em
tese, ao propósito de responder a essas exigências.
Seja qual for o desenho institucional que a descentralização ou a desconcentração assuma, a adoção de modelos de divisão de responsabilidades e
atribuições entre o governo central e suas contrapartes locais é uma alternativa
presente em muitas capitais. Assim, nessa conclusão, inicialmente, apresenta-se uma síntese de características sobre a história e a maneira como foram
formalizados os diferentes modelos de “governo por proximidade” (Grin, Bonivento e Abrucio, 2017). Desse modo, ao final dessa obra é importante que se
comparem as características das experiências municipais, à luz das três dimensões teóricas de análise. Por último, apresentam-se algumas reflexões, visando
a propor uma agenda de questões que possam servir de ponto de partida para
novas investigações, sobre esse tema, nos estudos do poder local.

1.

História, base legal e escopo da descentralização intramunicipal

Essa seção descritiva serve ao propósito de identificar se há ou não traços
comuns sobre o período de formação, meio legal utilizado para formalizar o
desenho de descentralização e quais foram os fins essenciais buscados quando
da sua implementação.
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Quanto ao momento histórico, na década de 1960, foram criadas as
Regiões Administrativas no Rio de Janeiro (em 1961, sendo que em 1993
as Subprefeituras foram implantadas para coordenar as RAs), em Brasília
(1964) e as Administrações Regionais em São Paulo (1965), posteriormente transformadas em Subprefeituras (2002). Nos anos 1970, Belo Horizonte, em 1973, formalizou as Administrações Regionais. Na década de 1990,
Fortaleza implantou as Secretarias Executivas Regionais em 1997 e Vitória,
ainda que informalmente, desde 1997 iniciou a organização das Administrações Regionais. Em Salvador, a implantação da Prefeitura-Bairro, o mais
próximo que há em termos de descentralização, ao menos de serviços, após
três décadas de recuos de sucessivos governos, iniciou no ano de 2013. Goiânia, a única capital em que a descentralização ainda aguarda por sua efetiva
regionalização, formalizou esse processo, em termos legais, no ano de 2008,
embora desde a década de 1990 houvesse o anúncio de iniciativas governamentais com esse propósito.
É preciso matizar qualquer relação entre a obtenção da autonomia política, administrativa e financeira dos municípios brasileiros, após 1988, e a modernização da sua gestão. Há mais de um fator que explica esse processo, afinal
a descentralização teve início, em algumas cidades, nas décadas de 1960 e 1970.
Importante destacar que as três capitais da região Sudeste foram pioneiras, nas
décadas de 1960 e 1970, seguidas das cidades nordestinas na década de 1990,
e, por fim, na região Centro Oeste, Brasília em 1964 e Goiânia que buscou
formalizar esse modelo a partir dos anos finais da década de 2000.
A nomenclatura difere, mas o termo “administrações regionais” é utilizado em três cidades, assim como “subprefeituras”, ainda que em Goiânia essa
definição siga sendo objeto de controvérsia. Em Brasília, chamam-se “regiões
administrativas” e, em Fortaleza, dada uma configuração singular da descentralização, “secretarias executivas regionais”. A base jurídica é muito similar
e predomina a regulamentação por meio de lei municipal: Belo Horizonte,
Fortaleza, Goiânia, São Paulo, Salvador, Vitória e Salvador (ainda que definida
por Decreto do Poder Executivo a implantação das Prefeituras-Bairro). As exceções ficam por conta de Brasília (a lei distrital segue lei federal que disciplina
a divisão em oito regiões) e Rio de Janeiro, onde as Subprefeituras surgem por
decreto do prefeito como “áreas de planejamento”.
A exigência ou recomendação que a cidade deva ser regionalizada consta
da Lei Orgânica de todas as capitais estudadas. Esse é um aspecto muito importante, pois como essa legislação foi aprovada no início da década de 1990,
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considerando os marcos constitucionais de 1988, tem-se aí um indicativo das
motivações que geraram essa convergência. Investigar as razões da formalização de divisões regionais para a gestão das capitais brasileiras, em um mesmo
momento, já é um objeto para futuras investigações, na linha de um eventual
isomorfismo político-organizacional.
As estruturas regionais ocuparam, ou ainda assim se organizam, de diferentes maneiras no interior da administração municipal. Em Belo Horizonte
(de 2000 a 2016), Fortaleza (até 2006), São Paulo (no curto período de 20022004) e Vitória (entre 1997-2005, mas com diferentes bases legais), os gestores
eram equiparados a secretários municipais. Atualmente, todos os responsáveis
pela gestão dos territórios da cidade são cargos de segundo escalão, subordinados a órgãos como secretaria de governo (Belo Horizonte – até 2017 – ,
Goiânia e Rio de Janeiro), secretarias de coordenação de subprefeituras (São
Paulo) ou gabinete do prefeito e/ou governador (Brasília, Salvador e Vitória).
Assim, ao que parece, a lógica predominante dos modelos descentralizados passa por inseri-los como organizações comandadas, não apenas em termos funcionais, mas formalmente hierárquicas, por áreas com atribuições de
coordenação em nível governamental. Portanto, considerando a autonomia
disfrutada pelas regiões em certos momentos, o quadro atual é de um recuo
quanto às suas competências e liberdade de ação administrativa e orçamentária.
Comumente se argumenta que a existência de leis garante maior estabilidade, pois reduz a discricionariedade do incumbente, como evidencia o
caso carioca no tocante à criação e localização das Subprefeituras. Todavia, nas
demais cidades onde há legislação municipal, não é possível afirmar que houve
garantias de implantação ou mesmo de continuidade no curso da descentralização. Como exemplos: em São Paulo, a legislação segue sendo a que aprovou
as Subprefeituras, em 2002, mas o modelo em vigor em nada se assemelha ao
texto legal. Em Salvador e Goiânia, mesmo existindo suporte em lei municipal, a descentralização ou foi muito retardada ou ainda segue como objeto de
disputa política.
Não é possível identificar ideologias partidárias exclusivas na origem dos
processos descentralizadores, uma vez que muitos desses processos ocorreram
antes da reorganização partidária de 1984 e o subsequente retorno de eleições
diretas para capitais em 1985.Ainda assim, não se pode associar esse processo a
partidos de esquerda, dadas as preferências desses por mecanismos de descentralização do poder e aproximação das decisões do governo da participação da
sociedade. No Rio de Janeiro, as subprefeituras foram criadas por um prefeito
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do então PFL (agora DEM), o mesmo partido do incumbente de Salvador,
quando da regulamentação das Prefeituras-Bairro. Em São Paulo, coube à gestão do PT estimular a constituição das subprefeituras. Em Goiânia e Fortaleza, foram prefeitos do antigo PMDB (agora MDB) os responsáveis e, em
Vitória, coube a um governante do PSDB instalar a descentralização. Brasília
é um caso à parte, pois obedece a norma constitucional e, em Belo Horizonte,
desde a década de 1980, vários prefeitos de distintas linhas partidárias foram
alterando a configuração da gestão territorial.
Os capítulos desse livro mostram que as motivações para a descentralização foram muito variadas, talvez indicando que sob desse conceito várias
questões podem ser abrigadas. A visão benigna que associa descentralização
com democracia, por exemplo, não encontra guarida frente as evidências empíricas trazidas pelos casos analisados, visto que a justificativa para a criação de
estruturas regionais foi muito distinta em cada local.
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2.	Descentralização intramunicipal e
provisão de serviços nos territórios
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Administrativamente, a descentralização intramunicipal envolve a expansão do aparato estatal, fornecimento de recursos e capacidades para lidar
com os territórios de maneira diferenciada e associa-se com o incremento
na capacidade na provisão de serviços. Também implica qualificar as políticas públicas com o aumento de recursos organizacionais disponíveis em
maior escala nas regiões. Vinculada a uma maior participação do cidadão e
a possibilidade desses arranjos se adaptarem às circunstâncias de cada território, a literatura argumenta ser essa uma via para qualificar a oferta local
de serviços e descongestionar estruturas hierarquizadas e centralizadas. A
maior aproximação do governo com a realidade local resultaria em ganhos
de eficiência, eficácia e accountability. Mas, para tanto, seria necessário o
fortalecimento das estruturas de apoio do governo central na construção de
capacidades locais. Nessa direção, três questões assumem relevância: níveis
de autonomia administrativa, financeira e política. Ademais, a mobilização
social reforçaria a demanda por serviços públicos, o que serviria para melhorar sua performance.
A análise dos oito casos mostra uma realidade que não é homogênea e
que, ao longo do tempo, sofreu mudanças de escopo e/ou do grau de autonomia para a sua implementação. Vale frisar que essa dimensão de análise é
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mais comumente apoiada em termos legais e operacionais nos modelos de
descentralização aqui discutidos. A prestação de serviços nos territórios segue
a principal atribuição das estruturas locais.
Os casos de Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo (esse no curto período de 2002-2004) e Vitória são os mais avançados em termos da autonomia
administrativa e financeira para definir o planejamento e a provisão de serviços e políticas públicas. Na capital mineira, essa era a responsabilidade de
“Secretarias de Administração Regional”; na capital cearense das “Secretarias
Executivas Regionais” e na capital paulista das “Subprefeituras”. Nas três cidades, em momentos distintos, esse desenho sofreu um refluxo que reduziu as
atribuições em nível local e devolveu às secretarias temáticas a competência de
definir políticas para os territórios.
O modelo de Fortaleza, ainda assim, foi aquele onde a descentralização
alcançou patamares mais profundos de descentralização. Por exemplo, as
SERs tinham o poder de gerir hospitais e escolas em seus respectivos territórios e também assumiam as obras em seus setores, mesmo as de porte considerável. Na administração de Juraci Magalhães (1997-2000) foram extintas as
secretarias de Educação e de Saúde, que foram substituídas pela Secretaria de
Desenvolvimento Social, com função de assessorar tecnicamente as Regionais
nestas áreas. Em São Paulo, hospitais e obras estruturantes seguiram centralizadas nas secretarias municipais que, por sua vez, não foram nem fundidas ou
mesmo dissolvidas.
Nas quatro cidades, a descentralização na prestação de serviços foi gradativamente ampliada até chegar ao ponto de se adquirem o status de secretarias municipais. Internamente, estas secretarias possuíam recortes setoriais
de políticas públicas no interior da administração territorial. Competia à
administração local coordenar e implementar políticas de saúde, educação,
abastecimento alimentar, serviços sociais, cultura, esportes, controle urbano
e ambiental, limpeza urbana, manutenção e obras definidos pelas Secretarias
Municipais. Com diferentes matizes, a gestão dos gastos e contratos e a prestação de serviço público eram feitas pelas secretarias regionais sem o aval das
secretarias temáticas. Exceto Vitória, a gestão de vários equipamentos públicos
no território ficava à cargo da regional, além das ações e obras de zeladoria,
essa sendo o foco de ação das “prefeiturinhas” na capital capixaba.
Enquanto existiu esse modelo, em Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo, as regionais geriram parte considerável do orçamento municipal. A administração territorial tinha poder de planejar, coordenar, formular diretrizes,
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indicar prioridades, identificar políticas e modificar normas para melhorar
os serviços e implantar ações de controle urbano, meio ambiente, transporte, obras e limpeza urbana. Podiam implementar iniciativas intersetoriais de
promoção de emprego, renda e habitação e também integravam atividades de
abastecimento, educação, saúde, ação social, cultural, esporte e lazer.
Em Vitória, o status de secretário municipal dos “prefeitinhos” iniciou em
1997, ainda que não fossem ordenadores de despesas, mas dispunham de autonomia para executar uma cota mensal – alocada na Secretaria de Planejamento
– em pequenas obras e serviços de zeladoria urbana. A base operacional das
regionais era a estrutura física e contratual da Secretaria de Obras. Em 2002,
com a criação das Administrações Regionais, essas passaram a ser ordenadoras
de despesas e os “prefeitinhos” receberam, além de atribuições específicas, um
orçamento próprio e um corpo de auxiliares.
Os quatro modelos sofreram processos de recentralização em diferentes
momentos e em governos de distintas linhas partidárias. Em São Paulo, no governo do PSDB iniciado em 2005, houve uma redução das competências das
Subprefeituras. Em Fortaleza, no governo petista, iniciado também em 2005
e, mais recentemente, em Belo Horizonte com o prefeito eleito pelo PHS no
ano de 2016. Em Vitória, a reversão do modelo também ocorreu em um governo do PT, na administração João Coser, iniciada em 2005. De forma geral,
em termos administrativos, essas mudanças foram orientadas pela busca de
padronizar as ações para estabelecer parâmetros de comparação na avaliação
da efetividade das ações em cada regional.
Ilustrativo da perda de poder dos territórios é a expressiva redução do
montante que as regionais passaram a dispor no orçamento municipal. Em
Fortaleza, essa situação foi mais aguda, pois de 59,6%, em 2004, passaram a
dispor de 9,74% em 2017. Em São Paulo, a queda foi de 20,9% em 2004 para
4% em 2017. Em linha com a literatura, conceber processos descentralizadores
sem recursos fiscais mostra-se um empreendimento de pouca viabilidade.
Até então, a intersetorialidade das ações pela ótica regional era considerada mais relevante que a uniformidade de políticas, segundo uma visão
abrangente do território da cidade, ao menos em Belo Horizonte, Fortaleza
e São Paulo. As mudanças para recentralizar a definição de políticas passou a
atribuir outra função aos entes regionais: o papel de articulador intersetorial
das políticas regionais e de “ouvidor” de demandas oriundas dos territórios.
Característica comum nas três experiências foi a diminuição do escopo de
atribuições e o nível de autonomia na gestão territorial em favor de um mo-
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delo com mais centralização (ou coordenação) decisória nos órgãos de gestão
governamental ou nas secretarias temáticas.
Em Belo Horizonte, após 2017, as regionais assumiram papel de articulação das políticas no território, ao invés de executoras de política, pois as
gerências regionais das políticas setoriais estão submetidas aos órgãos centrais.
As regionais passaram a ser “coordenações”, mantidas no território para a prestação de serviços, e as políticas setoriais passaram a ser deliberadas e executadas
sob o comando dos órgãos centrais. O mesmo modelo vigora na cidade de São
Paulo desde 2005, em um processo que só fez aprofundar a recentralização e
reduzir as competências de serviços nas regiões, atualmente concentradas na
área de zeladoria urbana. Em Fortaleza, a principal alteração foi transformar
as regionais em ouvidoria para o acolhimento das demandas da população.
Na capital mineira, as regionais ofereciam serviços de atendimento ao público, tal como solicitações para realização de pequenos serviços tributários,
serviço de poda de árvores, tapa-buracos, fiscalização de poluição sonora, acesso a benefícios sociais, dentre outros. Na cidade de São Paulo, as Praças de
Atendimento seguem funcionando e são uma das poucas iniciativas com continuidade. Em Fortaleza, esse tipo de estrutura inexiste, mas opera informalmente ao redirecionar as SERs para a função de ouvidoria das populações locais.
As críticas sobre a viabilidade desse modelo referem-se a: a) fragmentação e ausência de uniformidade no desenho e execução das políticas públicas
no território da cidade, dada a autonomia de cada regional para definir suas
prioridades; b) conflitos de ordem política com os órgãos centrais, visto
que os secretários regionais, executivos ou subprefeitos possuíam status de
secretário municipal, especialmente pelo distanciamento entre a política setorial planejada pelos especialistas no nível central e aquela executada nas
regionais; c) sobreposição de competências decorrente de indefinições de
responsabilidades territoriais e/ou temáticas ou como efeito da própria disputa intragovernamental para manter espaços de poder; d) a intersetorialidade baseada na proximidade de políticas nos territórios não funcionou,
pois feudos setoriais atuavam isolados com seus chefes políticos e nichos de
lideranças apoiadoras.
Outro grupo de experiências é caracterizado por uma menor autonomia
na administração dos territórios, como é o caso de Brasília, Salvador e Rio de
Janeiro. Em Goiânia, ainda que não tenha havido a implantação da regionalização, pode ter seu modelo inserido nesse conjunto. O que caracteriza essas
localidades é a existência de um escopo menos abrangente de atuação nos
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territórios, embora distingam-se quanto à possibilidade de utilização autônoma do orçamento disponível. Em regra, são dotadas de recursos para seus
gastos fixos (custeio, despesa com pessoal, material permanente, entre outras
rubricas), mas com autoridade legal para sua utilização variável em cada caso.
Em Brasília, os administradores regionais não dependem de “autorizações” da área central do governo para executarem suas atividades de zeladoria
urbana, mas não controlam gastos de outras secretarias como educação e saúde. Eventualmente, as RAs recebem recursos de emendas parlamentares destinadas a projetos específicos. As 31 RAs não conseguem responder às demandas
para ampliar a quantidade e a qualidade da oferta de serviços públicos, pois
historicamente a infraestrutura urbana segue alocada nas áreas centrais. A concentração de atividades e recursos públicos utilizados no centro gera discrepâncias no território. A descentralização não conseguiu reduzir desigualdades
na oferta de serviços, conforme mostram os indicadores socioeconômicos. A
concentração de riqueza sugere que há privilégio na distribuição de recursos, o
que gera um espaço urbano e metropolitano marcado por contradições.
No Rio de Janeiro, as subprefeituras não dispõem de um organograma
com unidades administrativas incumbidas de funções específicas e procedimentos de inter-relação com a administração municipal. Inexistem regulamentos que formalizem como podem se articular com os demais órgãos da
prefeitura. Esta ausência de um marco institucional que estruture, integre e
coordene a sua atuação aos demais órgãos da Prefeitura limita sua interação
com o conjunto da administração pública. Consequentemente reduz a possibilidade de gerar mudanças na dinâmica de funcionamento da Prefeitura e
influenciar a provisão de serviços públicos. Não possuem responsabilidades
formais de articular e comandar a execução de serviços públicos em suas jurisdições. Quando há articulação com órgãos da prefeitura, essa não ocorre sob
bases estáveis e padronizadas. As subprefeituras, portanto, não detêm condições de providenciar até mesmo a prestação dos serviços mais simples, como
troca de lâmpadas ou asfaltamento de ruas, visto não gerirem pessoas ou manejarem um orçamento com autonomia.
Em Salvador, ao longo de mais três décadas, e diversas idas e vindas,
pouco se avançou na descentralização administrativa, visando a provisão local
de serviços às populações. As reduzidas tentativas ainda padeceram de problemas como ausência de institucionalidade ou a manutenção de um perfil
emergencial e assistencial da oferta de seus serviços (poda de árvores, iluminação, contenção de encostas durante o período de chuvas, limpeza e coleta
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de lixo, pintura de meio-fio, pavimentação tipo “tapa-buracos”) no período
2005-2008. Efetivamente, o que existe, desde 2013, são as Prefeituras-Bairro.
Estas, segundo informa o site do governo da cidade, são unidades territoriais
que ofertam serviços relacionados a órgãos e empresas públicas, tais como o
Gabinete do Prefeito, INSS, secretarias municipais e Tribunal de Justiça. Estes
arranjos territoriais não dispõem de autonomia orçamentária.
O caso de Goiânia serve como uma espécie de contraponto aos modelos
implantados, pois evidencia que, mesmo para a organização de uma estrutura
de prestação regional de serviços, em tese menos propensa a disputas por poder no interior do governo, há impasse político. Uma hipótese para futuras investigações pode estar alinhada com o processo ocorrido em São Paulo: diante
da possibilidade de perda de poder com menos recursos, pessoas e atribuições,
a descentralização enfrentou resistências das secretarias municipais. Dada a
dificuldade do governo em obter acordos internos, tanto a paralisia decisória
como a revisão de definições de políticas já adotadas podem ser consequências
que afetem esse processo.
Considerando-se os dois modelos de descentralização para a provisão de
serviços – mais autonomia local/menos autonomia local – não se pode afirmar
que caminharam na direção aos pressupostos defendidos pela literatura. A
análise de cada caso mostra que não é possível associar a descentralização com
ganhos de eficiência e eficácia aliados à redução de desigualdades sociais. Os
indicadores socioeconômicos trazidos pelos autores não suportam essa afirmação dominante na literatura. Pelo contrário, em Brasília, Fortaleza, São Paulo
e Vitória é possível constatar que a descentralização não foi um instrumento
para auxiliar na redução das desigualdades nas cidades. Vários índices demográficos e socioeconômicos revelam a fragilidade da descentralização para a
execução de políticas públicas e a prestação de serviços públicos como responsáveis por um desenvolvimento mais igualitário das cidades.

O suposto teórico e normativo é que avanços na democracia participativa caminham junto com a proximidade entre governo e sociedade, o que facilitaria
a participação política do cidadão. Assim, governos descentralizados seriam
mais accountables e propensos a incentivar a participação da sociedade nas
políticas públicas. Portanto, o argumento central é que haveria uma associação
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3.	Descentralização intramunicipal e
participação popular nos territórios
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virtuosa entre descentralização, transferência de poder político e competências
para os entes territoriais e o impulso à democracia em nível local. Desse modo,
seriam criadas estruturas e meios para que os cidadãos pudessem participar na
concepção, elaboração, implantação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas.
Nos termos de Harvey (2012), se faz importante avalizar se processos descentralizadores intramunicipal são indutores da busca por um maior direito
à cidade. Politicamente, essa é uma mudança na natureza da intervenção dos
cidadãos na tomada de decisão de sua comunidade territorial que, ao mesmo
tempo, aprimora a ação estatal e o controle social sobre os governos. No Brasil, a nova geração de arranjos participativos, iniciados a partir da Constituição
Federal de 1988, instituiu espaços para a prática da democracia participativa.
Essa foi uma das possibilidades abertas para associar, no plano local, descentralização e democracia em oposição ao centralismo decisório e a exclusão da
sociedade que caracterizara o regime militar.
Contudo, cabe problematizar ambivalências e contradições das instituições participativas implantadas em nível local. Por vezes, conselhos municipais convertem-se em veículos convenientes, com aparência de receptivos e
modernos, embora sejam instrumentos politicamente marginalizados, subfinanciados, subjugados e ocupados por representantes da sociedade dependentes do governo, de grupos de interesse privados ou corporativos.
Considerando os supostos da literatura, a análise das oito experiências
alinha-se menos com os seus aspectos virtuosos, e mais com a dificuldade em
associar os processos descentralizadores com o estímulo a participação e controle social nos territórios das cidades. Ainda assim é possível distinguir dois
grupos de experiências: aquelas onde houve tentativas nessa direção, ainda que
descontinuadas ou reduzidas, e onde sequer foram implementadas.
No primeiro grupo, em Belo Horizonte, em 1993, teve início a implantação do OP Regional, que tinha a descentralização como base para deliberação das demandas. A vinculação direta entre o desenho dos territórios
vigorou até 2017, e desde então é coordenada não mais localmente, mas
sim pela Secretaria de Governo. As gerências regionais responsáveis pelo
OP cuidavam de todas as etapas no território, desde o levantamento das
demandas à organização dos processos de deliberação ao acompanhamento
da execução dos projetos escolhidos. A partir da reforma de 2017 o OP foi
centralizado na Secretaria de Municipal de Governo e, posteriormente, na
Secretaria Municipal de Obras.
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A experiência da capital mineira mostra uma questão importante, igualmente presente no caso de São Paulo: a implantação do OP, por meio das
estruturas descentralizadas, não isenta esse processo de influência dos vereadores. Não há como assumir que instrumentos de controle social, por definição,
fiquem imunes aos interesses dos parlamentares nos bairros onde estão suas
bases eleitorais. Embora no OP as escolhas ao final sejam feitas pelas lideranças da sociedade civil, a condução do processo e a seleção final das obras
demonstrou ser objeto de interesse político dos vereadores.
Em Brasília, a Lei Orgânica do Distrito Federal prevê que lei própria
disporá sobre a participação popular na escolha do administrador regional e
que cada RA terá um conselho de representantes comunitários com funções
consultivas e fiscalizadoras. Todavia, esses dispositivos não foram ainda colocados em prática. A capital federal experimentou o OP em dois momentos
de governos do PT: Cristovam Buarque (1995-1998) e Agnelo Queiroz (20112014). Mas o DF não conseguiu, ainda, institucionalizar e assegurar efetividade dos mecanismos de participação popular no debate do orçamento público.
O governo Rodrigo Rollemberg – PSB – (2015-2018) extinguiu o OP como
um processo de debate estruturado.
Na cidade de Fortaleza, a participação não foi uma consequência natural do processo de descentralização, visto que somente em 2005, oito anos
após a implantação das SERs, no governo do PT, o OP foi implantado. Assim, a autora desse capítulo acertadamente questiona se a descentralização
por si é capaz de proporcionar a participação democrática ou de assegurar
instrumentos capazes de possibilitar uma melhor relação entre a gestão e a
população. No entanto, dada a vontade política do governo, as regionais
acabaram servindo de canais institucionalizados para organizar a participação da sociedade na construção do Plano Plurianual de Fortaleza para o
período 2006-2009. Foram organizadas Assembleias Territoriais que contemplavam as seis SERs. Ademais, definiram-se equipes do OP na estrutura
organizacional das SERs. A partir de 2005, com a institucionalização do
OP, a divisão territorial da cidade foi importante na delimitação das áreas
de participação locais. Os governos posteriores às gestões do PT, a partir de
2013, descontinuaram esse processo. Com efeito, para existir de fato descentralização e participação nas regiões da cidade, seria necessário que o poder
público, que passara a atuar em bases territoriais, chegasse até os cidadãos
fazendo com que os mesmos participassem das decisões, independente de
relações políticas partidárias.
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Em Salvador, houve dois momentos de implantação de processos participativos. O primeiro no governo Lídice da Mata/PSB (1993-1996), mas com
muitas limitações: ausência de mecanismos de controle e avaliação da população, captura por agentes políticos com maior capacidade de mobilizar
recursos, distribuição de recursos desconsiderando as decisões adotadas pela
população em favor da prioridades decididas nos escalões superiores de governo, que manteve sua estrutura de poder e não a reduziu em prol da participação cidadã. Além disso, não foi organizada uma estrutura de representação
das associações de bairros que tornasse possível a criação de um sistema de
representação de delegados. O primeiro passo para regionalizar o orçamento
seria implantar as 17 RAs, o que não ocorreu nessa gestão.
O segundo momento ocorreu na gestão João Henrique/PDT (20052008), mas sem capacidade de seguir adiante, quando as ARs organizaram
audiências públicas para o OP. Caberia às RAs serem mediadoras do processo
de descentralização dos serviços, um meio de aproximação entre a prefeitura
e a população, principalmente nas regiões de maior vulnerabilidade social.
Contudo, a descentralização das atividades ficou apenas no discurso.
As Prefeituras-Bairro são apresentadas pelos governos do DEM, à frente da cidade desde 2013, como canais de interlocução com a sociedade, mas
caracterizam-se majoritariamente pela oferta de serviços públicos. Quanto ao
diálogo com o cidadão, o projeto Ouvindo o Cidadão, criado em 2015, no
âmbito das Prefeituras- Bairro, discute e prioriza obras. Além das reuniões, há
um aplicativo de celular para votação e acompanhamento das obras pelos cidadãos. Outra iniciativa de diálogo foi a criação dos Conselhos Comunitários,
em 2013, com a participação de entidades cadastradas nas prefeituras-bairro.
Esses fóruns visam identificar prioridades e fiscalizar obras e serviços públicos
nas unidades das Prefeitura-Bairro. Ambas iniciativas, no tocante à consulta
ao cidadão, voltam-se para obras. Porém, para aprofundar o diálogo com o
cidadão, os conselhos comunitários deveriam ter sua finalidade ampliada para
a discussão de outros temas, além das obras a serem realizadas.
Em São Paulo, o OP teve início no governo petista de Marta Suplicy
(2001-2004), mas, ao fim e ao cabo, não teve tanta relevância em linha com
uma lógica de descentralização política que ampliasse regionalmente o peso
das decisões oriundas de suas assembleias. O governo não definiu uma parcela
exclusiva e descolada de outros gastos que fosse exclusiva para o OP. Mesmo
que a descentralização de serviços tivesse ampliado para todas as políticas regionalizadas a sua inserção como tema de deliberação no OP, ainda assim a
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importância desse instrumento participativo na gestão das subprefeituras foi
muito reduzida. Com efeito, o OP não alavancou a reforma democrática do
Estado e um novo modelo de governança urbana. Crítica similar aplica-se à
desistência em aprovar a legislação dos Conselhos de Representantes.
A participação social vinculada às subprefeituras só retornou à agenda
governamental em 2013, no governo Fernando Haddad/PT. O eixo que vinculou as Subprefeituras à participação foi o “Ciclo de Planejamento e Orçamento Participativo” iniciado com o Plano de Metas (2013-2016). A discussão
territorial do Plano foi realizada em 31 audiências públicas nas Subprefeituras. Outros dois instrumentos foram instituídos para integrar regionalmente
e sistemicamente a participação popular na gestão da cidade. O primeiro, a
criação dos Conselhos Participativos Municipais como fóruns autônomos da
sociedade. O segundo, para decidir a alocação de recursos públicos, foi a criação do Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo, que
possuía 64 dos 106 membros eleitos nos territórios (dois representantes dos
Conselhos Participativos Municipais em cada uma das 32 Subprefeituras). Cabia ao CPOP a definição de projetos prioritários das subprefeituras na LOA.
O PT retomou a participação popular abandonada desde 2005 até 2012
pelos governos do DEM e do PSDB, mas o seu lugar passou a ser distinto do
previsto na gestão Marta Suplicy, pois: a) as Subprefeituras voltaram a ser locais de debate sobre o orçamento público, mas não mais como “núcleos regionais de poder”; b) os CPMs tinham menos incidência na gestão local do que
teriam os Conselhos de Representantes, pois basicamente fiscalizavam gastos
públicos e políticas locais, articulavam-se com outros conselhos e movimentos
sociais e sugeriam prioridades à LOA. O atual governo, novamente do PSDB,
retrocedeu mais uma vez esse processo, de modo que as regiões da cidade se
encontram pouco presentes na definição de políticas públicas.
A trajetória da descentralização política associada a instrumentos de
maior participação e controle social nas Subprefeituras foi errática. Entre idas
e vindas, não apenas esse processo foi descontinuado, como mesmo nos governos do PT foi implantado de diferentes formas. A conclusão mais evidente
é que o estímulo do poder público para ampliar e qualificar a democracia
participativa nas regiões ainda está longe de ser uma realidade.
Em Vitória, dentre as atribuições específicas das Administrações Regionais, consta a de estabelecer uma gestão participativa por meio da descentralização do atendimento à população. Os objetivos são detalhados em 21
atribuições como: coordenar a formulação do Plano de Ação do Governo
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Municipal, programas gerais e setoriais que influem nas regiões, coordenar
os serviços de atendimento aos munícipes e articular-se com as Secretarias
Municipais visando à eficácia na prestação de serviços e execução de obras.
Todavia, não há evidências que um processo dessa natureza e abrangência
tenha sido implantado.
A descentralização municipal aconteceu em paralelo à implantação do
Projeto Terra. Vinculado diretamente ao gabinete do prefeito, a gerência do
projeto tinha como atribuição oferecer o suporte necessário às comunidades,
atender e acompanhar as demandas específicas surgidas nos processos de discussão participativa das Poligonais. Operava essa gerência como ator político
na intermediação entre o poder público e comunidade, o que não raro conflitava com as ações desenvolvidas pelos “prefeitinhos”.
Por outro lado, a descentralização administrativa, ancorada na figura do
prefeitinho, foi desconstruída nos dois mandatos do prefeito João Coser (PT)
(2005 a 2008 e de 2009 a 2012). Esta gestão criticava o modelo verticalizado
de administração praticado pelo antecessor do PSDB. As mudanças implementadas pelo governo petista foram justificadas com o discurso de fortalecer
e aprimorar espaços e fóruns de participação popular, visando criar uma nova
cultura de gestão na cidade, o que ocorreu por meio da implantação do Orçamento Participativo.
No segundo grupo, onde não houve processos de participação associados
com a descentralização, destaque para o Rio de Janeiro com sua dinâmica de
funcionamento na qual as subprefeituras se dedicaram, durante quase todo o
período desde a sua criação, em recolher as demandas da população e encaminhá-las aos órgãos municipais. As subprefeituras não dispunham de meios
que possibilitassem à população participar das decisões do governo municipal.
Atuavam, então, como agências de atendimento do governo local. A interação
estabelecida com a população ocorreu praticamente em função das demandas feitas no momento em que a (o) subprefeitura (o) as recolhia. O contato
ocorria pelas atividades de rua do subprefeito ou em comunicação à própria
subprefeitura.
Goiânia, outra vez, mostra as dificuldades da instalação de arranjos descentralizados para a gestão da cidade. As legislações que trataram da implementação das Administrações Regionais (lei de 2008 e decreto de 2014) não
especificaram como a população participaria do processo decisório de provisão de políticas públicas. Porém, o propósito de aproximar a população das
decisões do poder público era constantemente evocado quando o projeto de
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descentralizar a gestão local por meio da implantação das ARs era retomado pelos sucessivos prefeitos. Nesta capital, como as ARs não se efetivaram,
tampouco tornaram-se espaço de participação e deliberação de políticas. Essa
segue sendo uma agenda ausente na gestão municipal, ainda que governos
petistas (1993-1996; 2001-2004 e 2013-2016) tenham implantados processos de
OP em distintos matizes.
Tendo como referência as premissas da literatura, os casos estudados não
suportam a afirmação sobre a vinculação entre descentralização intramunicipal como estímulo à participação popular nos territórios. Por óbvio que seja, a
variável mais importante não é a existência de arranjos territoriais descentralizados, mas sim qual o partido político que comanda a prefeitura. As experiências analisadas mostram que governos comandados por partidos de esquerda
(PT, PSB e PDT) foram aqueles em que instrumentos como o OP foram
implantados com apoio em administrações regionais, subprefeituras ou secretarias executivas. Ainda assim, uma eventual vinculação entre essa ideologia
partidária e lógicas participativas nas regiões das cidades deve ser adotada cum
grano salis, vide o caso de Salvador.
Por oposição, em governos de partidos de direita ou centro, nos casos concretos, PFL/DEM, PMDB/MDB e PSDB, o mais comum foi a não associação entre participação popular e descentralização. E esse processo geralmente
foi organizado quando esses partidos assumiram o comando das cidades após
gestões de partidos de esquerda. A exceção corre por conta da recente regulamentação dos Conselhos Comunitários em Salvador no governo de ACM
Neto/DEM. A conferir se, efetivamente, esse levará adiante a democratização
da gestão em nível territorial. Mas as evidências apresentadas nesse livro não
permitem afirmar que a descentralização territorial pode ser associada, de forma virtuosa e continuada, com mais impulso à democracia e à participação
cidadã no plano local.

Esta dimensão de análise busca compreender os jogos de poder que são estruturados a partir dos processos de descentralização. Seu objetivo é discutir
como experiências de descentralização intramunicipal podem produzir impactos sobre a politics em nível municipal. O elo que conecta as pontas dessa
abordagem une descentralização, interesses dos vereadores nos bairros e for-
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mação da coalizão de apoio governamental. Em geral, vereadores possuem bases eleitorais nos bairros da cidade e desejam atender suas clientelas eleitorais.
O casamento entre a política de alianças do governo na Câmara Municipal e
os objetivos dos vereadores passa, pois, pela possibilidade de esses influírem
politicamente na gestão dos territórios.
O governo municipal e o prefeito dispõem de recursos políticos chave,
tal como o controle dos empregos públicos, que é usualmente utilizado nas
barganhas políticas com os parlamentares. Dessa forma, o emprego dos recursos políticos costumar forjar acordos. Claro, os ativos políticos colocados na
barganha distributiva também precisam ser atrativos para os parlamentares. É
nessa negociação que se processa a divisão da cidade por zonas de influência.
Por trás dessa estrutura, está o projeto de poder do incumbente eleito que,
para governar, precisa estabelecer uma coalizão capaz de administrar as tensões
que inevitavelmente surgem das diferenças de interesse entre sua base eleitoral
e seus aliados no governo. Assim, nas oitos cidades é possível distinguir dois
grupos quanto a esse critério analítico:
Aquelas onde a descentralização serviu e/ou ainda é manejada pelos governantes para constituir sua política de alianças na Câmara de Vereadores e
Câmara Distrital. Este é o caso de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Rio de
Janeiro e São Paulo.
Aquelas onde a descentralização não gerou esse tipo de negociação e barganha, ainda que os vereadores não tenham sido atores passivos e, eventualmente, até tenham resistido a esse processo. Este é o caso de Goiânia, Salvador
e Vitória.
No tocante ao primeiro grupo, em Belo Horizonte, historicamente a indicação de pessoas para cargos nas administrações regionais sempre foi alvo
dos vereadores e se tornou ponto fundamental na montagem das coalizões de
governo. Em uma mesma região, era comum a presença de indicados de vários
vereadores, sendo a alocação das indicações realizada de forma temática nas
gerências regionais. As prediletas eram as gerências de manutenção, responsáveis pela zeladoria da cidade, sendo o maior foco de demandas de serviços,
pois propiciavam a melhor fonte de relacionamento com o cidadão de forma
a capitalizar apoio para o vereador na região. Mas, a depender do tipo de
atuação política do vereador, as gerências de assistência social e do orçamento
participativo também se mostravam locais de disputa.
O modelo de gestão regional passou a servir como formação de base de
apoio parlamentar, o que significava atender a interesses diversos e não ne-
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cessariamente alinhados às prioridades das políticas públicas municipais. O
modelo de coalizão não gerava incentivos para a redução do aparelhamento e
ampliava o loteamento de cargos, o que por vezes provocava conflitos entre as
diretrizes formuladas pelos órgãos centrais responsáveis pelas políticas temáticas e a sua execução nos bairros. Muitas vezes restringia-se a atuação territorial
ao limitar as entregas de serviços às regiões da base eleitoral do mandatário, em
detrimento de um território com área muito mais ampla. Assim, mesmo que o
governo liberasse uma intervenção para um vereador, sua execução dependia
da anuência de outro parlamentar responsável pela indicação do Secretário de
Administração Regional ou da gerência que fora indicada.
A ocupação de cargos servia não só para o atendimento em nome dos vereadores como também para vetar o acesso de outros vereadores à execução de
políticas no território. O loteamento político das regionais gerou dificuldades
na coordenação da entrega de políticas face à utilização dos cargos em favor
de interesses particularistas dos vereadores. Em 2017, o prefeito eleito propôs
outro formato de atendimento às demandas parlamentares e definiu que estas
deveriam passar pelos caminhos institucionais. As regionais foram reduzidas
em tamanho e autonomia, passaram a ser vinculadas diretamente ao gabinete do prefeito e compostas por servidores indicados por ele, de forma que a
conexão entre descentralização e a construção da coalizão política dominante
alterou seus mecanismos constitutivos.
No DF, o titular das RAs é escolhido pelo governador. A retenção de
poder pelo governador na definição dos administradores das RAs constitui
instrumento de acomodação dos interesses políticos que, na sua operacionalização, auxiliam na construção da política de alianças. A centralização decisória
e o poder de agenda do governador caminham em paralelo às características
diferenciadas das regiões e à necessidade prática de governabilidade. Nesse
quadro, o crescente número de RAs institucionalizadas aponta para a divisão
interna do poder político no DF. A indicação dos administradores regionais
leva em conta a distribuição de poder no âmbito do próprio Executivo, a
configuração das lideranças políticas em cada região, a composição da Câmara
Distrital e também da bancada do DF no Congresso Nacional. Vale frisar que
o repasse de verbas às RAs está condicionado aos fins políticos do governador,
o que também implica divisão de poder.
Em Fortaleza, a reforma administrativa encetada com a criação das SERs
também buscou romper com uso político dos territórios para compor a coalizão de governo na Câmara Municipal. Porém, esse objetivo não foi alcançado.
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Todavia, desde sua implantação, em 1997, as regiões foram mobilizadas para
agraciar aliados e ampliar as bases de apoio do governo no parlamento. Esse
modelo de “repartição de poder” foi intensificado no governo do PT iniciado
em 2005. Desde então, os territórios passaram a ser dirigidos por indicações
partidárias do PT e de partidos aliados como o PSB, PC do B, PV e PCB. O
mesmo sistema segue em vigor no atual governo, pois o apoio dos vereadores
vem em forma de cargos e contratações de pessoas terceirizadas nas SER’s.
Esses órgãos se transformaram em feudos políticos do poder legislativo, em
especial daqueles conhecidos “vereadores de bairro”.
O levantamento dos partidos dos vereadores nas gestões dos prefeitos
Juraci Magalhães (PMDB), Luizianne Lins (PT) e Roberto Cláudio (ex-PSB,
ex-PROS e atualmente no PDT) mostra que vereadores de várias origens políticas sempre garantiram uma maioria de aliados na Câmara Municipal. Uma
grande parcela dos vereadores eleitos esteve, ao longo das diferentes legislaturas, coligada a todos os governos.
Na cidade do Rio de Janeiro, nas gestões de Luiz Paulo Conde (19972000) e Cesar Maia (2001-2004; 2005-2008), pôde-se verificar a organização
de relações personalizadas de troca e apoio mútuo, entre secretários municipais e subprefeitos, que tendiam, de certa forma, a melhorar a performance
apenas de algumas subprefeituras. Quando os subprefeitos eram indicados
diretamente por secretários da prefeitura, que pela posição formal detinham
ampla capacidade de comando sobre o funcionamento da máquina pública,
formava-se um canal de interlocução pelo qual se processavam relações de
favorecimento. Estas, sobrepondo-se às demais subprefeituras, intensificavam
a prestação de serviços na localidade em que atuavam esses subprefeitos.
Essa dinâmica, ao mesmo tempo em que poderia beneficiar a população
circunscrita a determinadas áreas, ensejava limitações à atuação do governo
municipal, já que restringia o raio de atuação de alguns órgãos públicos ao
direcionar seu expediente para regiões específicas e circunscrever o escopo da
ação estatal. Por outro lado, os governos Conde e Maia adotaram a ampliação
do número de subprefeituras como estratégia para neutralizar a pressão dos
legisladores que tentavam controlar as nomeações para as secretarias municipais. Desse modo, as subprefeituras serviriam como um tipo de compensação
alternativa, ou de segundo escalão, aos quadros políticos aliados.
Em São Paulo, a trajetória da relação entre a gestão das Subprefeituras e a
influência exercida pelos vereadores é um traço dominante na política municipal: deter um mandato parlamentar com bases regionais é um capital político
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indispensável para a barganha com todos os governos. Mesmo com diferenças
de procedimento e de legendas partidárias nos cinco Prefeitos eleitos desde a
criação das Subprefeituras, todos desaguam no mesmo lugar: sem conceder
espaços no comando das regiões aos vereadores não se constrói a coalizão política dominante. Em alguns casos, há verdadeiras linhagens familiares que há
anos ou mesmo décadas operam como bosses regionais ou seguem influindo
na administração regional (esse é o caso das Subprefeituras da Casa Verde –
família Calvo (MDB), Campo Limpo – família Rodrigues (PR), Capela do
Socorro – família Tatto (PT) e M’Boi Mirim – família Leite (DEM).
Desde a influência mais aberta dos vereadores na gestão Marta Suplicy,
passando pela indicação de ex-prefeitos do interior do estado com o prefeito
Serra, os generais da Polícia Militar com Gilberto Kassab, engenheiros e arquitetos para comandar os territórios na proposta de Fernando Haddad e o
figurino do gestor técnico com João Dória, todos cederam ao jogo dominante
na política municipal: nenhum prefeito obtém maioria na Câmara Municipal
sem franquear poder e influência para vereadores nos territórios da cidade.
Dada essa trajetória com diferentes partidos políticos é pouco provável que
esse modelo venha a ser alterado.
O segundo grupo de cidades compõe-se daquelas onde não se instalou a
barganha entre o governo e os vereadores para indicarem cargos e influírem na
gestão das regiões. Em Goiânia, como as Administrações Regionais não foram
efetivamente implementadas, por óbvio, não foram manejadas pelo prefeito
como “moeda de troca” para formação de uma coalizão de apoio na Câmara
Municipal. De todo modo, a pesquisa indicou que a efetiva implementação
das ARs não se concretizou devido às pressões que recaiam sobre o Executivo
por parte de seus apoiadores na Câmara. Estes identificaram os administradores (ou “subprefeitos”, como assim os chamavam) como potenciais concorrentes em seus redutos eleitorais. Entende-se, então, que a implantação das ARs,
embora pudesse, a partir de 2008, ser implantada pelo prefeito, acabou sendo
seguidamente postergada pelos mandatários que estiveram à frente da Prefeitura nesses últimos 10 anos, visando não contrariar o apoio e os interesses de
sua coalizão no Legislativo. Esse é um exemplo típico de mobilização do viés,
vertente analítica importante no pluralismo americano1.

1

Bachrach, Peter & Baratz, Morton S. (1962). Two Faces of Power. The American Political
Science Review, 56 (4), 947-952.
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Em Salvador, as administrações regionais nunca foram implantadas nos
moldes existentes nas demais cidades, e o debate em torno à sua criação tampouco foi objeto de controvérsias ou resistência advinda dos vereadores. Porém, a Câmara Municipal não foi uma instituição política ausente, mesmo
porque, durante essas três décadas, em diversos momentos, foi chamada a
debater e aprovar legislação sobre as ARs. Contudo, diferentemente de outras
capitais como São Paulo, Fortaleza e Belo Horizonte, como analisado nesse livro, os vereadores soteropolitanos não foram nem pontos de veto à aprovação
da legislação ou atores interessados em barganhar indicações nas regionais que
lhes fosse política e eleitoralmente favorável. A coalizão de apoio governamental não precisou lançar mão desse expediente que esteve presente em outras
experiências de descentralização territorial em capitais brasileiras.
Na cidade de Vitória, baseado na investigação realizada pelos autores, há
evidências que mostram não ter existido uso político dos territórios, sobretudo no preenchimento dos cargos de “prefeitinhos”. Esse processo obedeceu a
uma lógica inversa à coalizão do governo na Câmara Municipal de Vitória,
pois essas seguiram coordenadas tecnicamente por engenheiros. A instituição
da figura dos prefeitinhos, em 1997, sem o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal, indica que o prefeito evitou, pelo menos no início do governo,
um confronto direto com os vereadores municipais. Ademais, por essa via,
o incumbente adquiriu liberdade para nomear assessores com perfil técnico,
porém politicamente vinculados ao seu gabinete.
A segunda evidência diz respeito à atuação dos “prefeitinhos” sem subordinação política aos vereadores das regiões que administravam. Desde o início
do funcionamento do novo modelo de gestão houve muita desconfiança e polêmica em torno da questão por parte de alguns vereadores. Estes expressaram
seu receio com a possível concorrência dos “prefeitinhos” na disputa eleitoral.
Contudo, a política adentrou as regionais por outro caminho: “prefeitinhos”
se lançaram candidatos a vereador no ano 2000, dada a intenção do então
prefeito Luiz Paulo (PSDB) de ampliar sua base legislativa com pessoas mais
próximas. O conflito entre vereadores e “prefeitinhos” se encerrou na gestão
do prefeito João Coser (PT) (2005-2012) pois, sob a alegação de combater o
modelo verticalizado de gestão, desidratou-se a atuação dos prefeitinhos, o
que apaziguou a relação com os vereadores.
Nessa terceira dimensão de análise, considerando a literatura sobre como
a descentralização intramunicipal pode influir no jogo político governamental, há mais evidências que confirmam a discussão teórica. Em cinco das oito
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cidades, subprefeituras, administrações regionais, secretarias executivas e regiões administrativas foram e seguem sendo recursos políticos estratégicos
para os incumbentes constituírem suas coalizões políticas dominantes. O nexo
que une vereadores/deputados distritais e prefeitos/governador distrital passa
pelo desenho da gestão nas regiões das cidades. Mesmo onde essa não foi a realidade, os vereadores não se comportaram como atores políticos alheios a esse
processo, em face dos efeitos que a divisão territorial poderia causar para seus
interesses, como mostra o caso de Vitória ou mesmo a resistência interposta
pelos parlamentares em Goiânia.

Considerando o percurso realizado nesse livro, e tendo por referência as três
dimensões de análise com seus argumentos associando descentralização com
as políticas, a política e a participação, os casos empíricos não permitem corroborar as premissas teóricas da literatura. Mais ainda, cada caso não possui
uma trajetória linear, o que torna mais complexo discutir esse fenômeno com
uma única lente analítica.
A tentativa de enquadrar o fenômeno por subtipos não parece adequada,
vide as diferenças existentes em cada caso. Apenas para tomar uma dimensão
de análise, os mesmos partidos adotaram posturas distintas em cada cidade (o
PSB apoiou a participação popular em Salvador, mas a suprimiu em Brasília,
o PFL/DEM não implantou esse modelo no Rio de Janeiro, mas parece adotar
um desenho nessa direção, após 2013, em Salvador). Em São Paulo, o PSDB
aderiu à prática de utilizar as regiões como moeda de troca para construir sua
política de alianças, embora o mesmo partido não tenha se valido desse expediente em Vitória. O estímulo do PT à descentralização, em São Paulo, não
serviu de exemplo em Fortaleza, pois na capital cearense a gestão petista restringiu a ação das SERs,. Em Goiânia, os mais de seis anos da gestão do petista
Paulo Garcia (2010-2012; 2013-2016) não foram suficientes para impulsionar a
implantação das regionais na cidade.
Não menos importante, vale lembrar outra máxima do pluralismo: a concessão dos cargos para organizar a coalizão de governo, em muitos casos, também limitou a sua estabilidade, pois a ocupação de espaços por um vereador
restringia o acesso de outros àquelas políticas na região. Essa observação está
em linha com as ressalvas de Dahl (1989): coalizões podem ser efêmeras diante
da volatilidade dos interesses dos atores políticos. Ao mesmo tempo em que a
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maioria dos casos estudados mostra os elos entre política de alianças e gestão
territorial, coalizões mudam e a estabilidade das políticas públicas nas regiões
também não deixa de ser afetada pela descontinuidade administrativa.
A descentralização intramunicipal foi implementada, em diferentes momentos, por distintos partidos políticos com motivações nem sempre coincidentes. Este também é outro aspecto que dificulta a utilização de um mesmo
quadro teórico de análise, o que torna o estudo desse tema mais complexo do
que enquadramentos do tipo partidos de esquerda são favoráveis à descentralização e participação popular/partidos de direita opõem-se a esse modelo.
Contudo, essa é uma constatação que o esforço comparativo desse livro revela
e oferece aos estudos vindouros.
Sendo assim, como uma síntese final, à luz dos casos estudados, pode-se
afirmar:

288

—— Não há evidências empíricas que conectem descentralização intramunicipal com mais eficiência, eficácia e redução da desigualdade social na
provisão de serviços e políticas públicas, o que se aplica a governos de
todos os partidos políticos.
—— Há evidências que partidos de esquerda tendem a associar o modelo de
descentralização intramuncipal com instrumentos de gestão participativa
nos territórios das cidades mais do que partidos políticos de direita e de
centro.
—— Há fortes evidências que, para governos de diferentes ideologias partidárias, os arranjos de descentralização intramunicipal são recursos políticos
fundamentais para a formação da coalizão política dominante. E mesmo
onde essa não foi a realidade, vereadores foram atores de veto à sua implantação ou continuidade.

6.

Questões finais e temas para essa agenda de pesquisa

O estudo da descentralização intramunicipal e seus efeitos nas políticas, na
política e na participação social nos governos das metrópoles e cidades brasileiras é um campo recente de estudo. Como apoio a essa afirmação, basta observar a literatura utilizada pelos autores de cada capítulo desse livro, pois são
poucas as pesquisas e trabalhos existentes sobre cada cidade. Esta publicação
visa contribuir para suprir essa lacuna ao apresentar para o público interessado, e de forma pioneira, uma comparação de casos, à luz de um quadro teórico
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de referência. Portanto, ao finalizar esse volume, e projetando a continuidade
desse campo de investigação na área de estudos do poder local, seguem algumas sugestões para outras pesquisas.
O primeiro tema é o da recentralização que houve nos processos descentralizadores, o que está em linha com um fenômeno similar nas relações
intergovernamentais em países federais e unitários. Será que a gestão dos territórios das cidades estaria sendo afetada por fatores similares? Essa pergunta
de pesquisa importa, pois ela não tem cor partidária, visto ter ocorrido em
governos do PT, PSDB e, mais recentemente, pelo PHS em Belo Horizonte.
Uma segunda questão que deveria merecer atenção é a problemática metropolitana, pois muitas das divisões territoriais são zonas limítrofes de cidades
do entorno, e que sofrem de problemas similares de carência de políticas públicas. Porém, o federalismo simétrico brasileiro não reconhece personalidade
jurídica de subprefeituras, administrações regionais ou secretarias executivas
para firmarem convênios ou consórcios com outras localidades. Assim, identificar como se constroem soluções conjuntas nessas zonas de intersecção urbana entre cidades e subdivisões regionais da metrópole é outra área de estudo
a ser aprofundada.
A forma de escolha dos administradores regionais, subprefeitos ou secretários executivos é uma terceira área de interesse, pois todas as experiências
existentes baseiam-se na indicação dos incumbentes locais pelo prefeito ou
governador. O Distrito Federal é o único caso em que a lei prevê eleição direta,
mas esse dispositivo nunca foi implantado. A comparação com experiências
internacionais de escolha direta (como Nova Iorque e Londres) ou indireta
(como Bogotá) poderia ser um campo de pesquisa que associa descentralização com democracia em nível local.
Outro campo promissor pode ser a análise de experiências de descentralização intramunicipal em grandes e médias cidades. Investigações em localidades com esse perfil seriam úteis para testar as hipóteses e referências teóricas
utilizadas nesse livro.
Não menos importante, ampliar as pesquisas empíricas sobre a relação
entre descentralização e eficiência e eficácia na provisão de serviços e políticas
públicas, pois a considerar as evidências fornecidas nesse livro, há muito o que
ser investigado. Alinhado a esse tema, analisar a construção de capacidades
estatais e de aparato burocrático nos territórios é essencial, pois sem recursos
administrativos e técnicos, qualquer processo de descentralização política e
financeira fica desprovido de condições para atuar localmente.
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Outra área de investigação relaciona-se com os jogos de poder no interior
dos governos, pois a implantação de instrumentos de descentralização pode
afetar grupos de interesse no interior da burocracia governamental. Como a
divisão das cidades em unidades territoriais geralmente reduz a influência e
poder de órgãos centrais, analisar essa trama política pode ser interessante para
estudos de ciência política e administração pública.
Por fim, aprofundar a pesquisa sobre a estrutura e o funcionamento dos
fóruns territoriais existentes no entorno das administrações territoriais (Conselhos Participativos Comunitários em São Paulo, Conselhos Comunitários
em Salvador e os Conselhos de Representantes Comunitários em Brasília,
ainda que nesse caso nunca tenha sido implantado). O ponto aqui seria aprofundar de que forma essas institucionalidades são arenas públicas capazes de
incentivar a participação e o controle social sobre a ação governamental nas
regiões.
Analisadas todas as experiências, com seus avanços e problemas, vale destacar que o sucesso de modelos descentralizadores no governo das grandes
capitais, e mesmo de grandes cidades, dependerá de atrair mais apoio social a
esse processo. As questões levantadas pelo livro trazem novas possibilidades de
pesquisa sobre governança e governo nas metrópoles brasileiras. Nesse primeiro esforço comparativo, o principal objetivo foi entender a descentralização
intramunicipal e seus efeitos nas políticas, na política e na participação nas
grandes cidades brasileiras. Esta é a principal contribuição que este livro buscou oferecer.
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