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Quando assumimos a presidência da Astec, sabíamos 
do desafio que se apresentava nessa nova gestão, mas 
esperávamos, como sempre aconteceu, estabelecer um 
diálogo respeitoso e colaborativo com o novo prefeito, 
buscando a construção de soluções para os problemas 
entre a Prefeitura e seus técnicos.

No entanto, o que se apresentou foi um ataque siste-
mático aos direitos dos servidores municipais, a falta de 
diálogo com a categoria e o estímulo à crítica ao servidor 
público. Apesar de vários pedidos de audiência, somente 
fomos recebidos pelo vice-prefeito, Gustavo Paim, para o 
qual expusemos nossas demandas, sem, no entanto, ob-
termos qualquer resultado concreto.

O primeiro semestre mostrou a disposição dos Téc-
nicos de Nível Superior da Prefeitura de enfrentar os 
ataques do prefeito, unindo-se em torno da Astec e lo-
tando as galerias da Câmara Municipal e as Assembleias 
promovidas pelo Simpa. Conseguimos evitar a retirada 
das perdas inflacionárias do cálculo do reajuste anual 
e mostramos à Câmara a nossa inconformidade com o 
aumento desnecessário e ilegal da contribuição previ-
denciária, exigimos a designação de profissionais com 
formação adequada na campanha “Não a gestores sem 
formação técnica na área”. Consolidamos relações com 
entidades como a APMPA, Aiamu, Asta, Acespa, Simers, 
Senge, Sindicato dos Arquitetos, Sindicato dos Enfermei-
ros e outras, participando do Fórum Sindical e de diver-
sas reuniões buscando a unidade dos municipários na 
defesa de nossos direitos. Ouvimos nossos associados 
em Assembleia Geral da Astec, estabelecendo com eles a 
nossa Pauta de Reivindicações.

No campo da valorização profissional, lançamos e es-
tamos construindo a 5a Expotec – Mostra de Trabalhos/
Projetos dos Técnicos de Nível Superior da Prefeitura de 
Porto Alegre, que será realizada na Câmara Municipal, de 
20 a 30 de outubro, em comemoração ao mês do servidor 
público, mostrando ao povo e ao prefeito o potencial do 
corpo técnico da PMPA.

Estamos, também, construindo uma bela festa para 
comemorar os 23 anos de nossa entidade, que será rea-
lizada no dia 1° de setembro, no Restaurante Panorama, 
da PUCRS. Momento de reencontro, de congraçamento, 
onde iremos homenagear os técnicos de nível superior 
que se aposentaram no segundo semestre de 2016 e no 
primeiro semestre de 2017. Esta homenagem, criada para 
agradecer aos servidores o trabalho de toda uma vida 
pela cidade de Porto Alegre, encontra espaço na medi-
da em que a Prefeitura nunca prestou uma homenagem 
àqueles que alcançam a merecida aposentadoria.

Buscando oferecer mais qualidade de vida aos nossos 
associados, celebramos recentemente um convênio com 
a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), estabele-
cendo vantagens para os sócios da Astec. Ainda com re-
lação a convênios, reativamos acordos de desconto com 
psicólogos, advogados, agência de viagem, ótica e ou-
tros, que estão disponíveis para consulta em nosso site, 
www.astecpmpa.com.br.

Continuaremos trabalhando, com muito entusiasmo, 
em prol dos colegas técnicos de nível superior da Prefei-
tura de Porto Alegre. Conclamamos a todos e todas para 
que permaneçam mobilizados no sentido de evitar as 
perdas que o prefeito tenta nos impor e construindo uma 
nova relação com a administração municipal, baseada, 
principalmente, em Respeito e Valorização Profissional.

Boa leitura!
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CLÁuDIO ROBERTO TuRISMO
Atendimento personalizado e descontos especiais para 
associados da Astec para viagens com as agências: 
Rota Cultural, Moratti Turismo e Viajando com Tânia. 
Organizamos viagens personalizadas. Solicite assessoria 
para montar o seu roteiro. Confira as opções oferecidas: 
claudiorobertoturismo.blogspot.com.br ou pelo celular 
(51) 996.393.265 – com Cláudio Roberto.

Mais detalhes SOBRE OS CONVÊNIOS

SANTANA DE ABREu & LuBIANCA 
ADVOGADOS ASSOCIADOS
(51) 3019.5909 / 3321.1532
Consultoria e contecioso nas áreas de direito administrativo, 
previdenciário, trabalho, tributário, civil e comercial.

ESTÁCIO/FARGS
(51) 3214.1111 / 3341.2512
Bolsas para graduação, pós lato sensu e ensino a distância.

MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(51) 3224.2454 / 3012.2434
Desconto de 40% sobre a tabela da OAB/RS nas áreas de 
família, sucessão e previdenciário (privado e municipal).

STB – STuDENT TRAVEL BuREAu
(51) 4001.3000
Desconto de 10% a 25% na assessoria ao 
intercâmbio, carteira mundial e assistência saúde.

ASSESSORIA JuRíDICA MÁRCIO PAIXÃO &  
ADRIANO BELTRÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(51) 3013.5855
Âmbito consultivo e contencioso com 
a primeira consulta gratuita.

CONDOTTA ASSESSORIA EMPRESARIAL 
& ADM. DE CONDOMíNIOS
(51) 3241.0004
Descontos especiais.

EVOLuTION - INSTITuTO 
DO ESPORTE E SAúDE 
(51) 2103.4630
30% de desconto em fisioterapia e 25% na academia. 

SOGIPA
(51) 3325.7327
2 meses de musculação gratuita e desconto 
10% na mensalidade do plano contratado.

BRASAS IDIOMAS
(51) 3028.1616
20% desconto sobre o valor total das 
mensalidades para turmas regulares.

MINDS ENGLISh SChOOL
(51) 3425.7800
Desconto de 40% no valor total do curso.

CIA DOS ÓCuLOS
(51) 3024.0852 / 3019.0852 / 3062.0852
15% desconto em pagamentos à vista 
e 10% em pagamentos a prazo, em até 10x.

CABuRÉ SEGuROS
(51) 2111.5300
Consulte a seguradora para maiores informações.

uNIMED
(51) 3217.2921
Planos empresarias com mensalidades diferenciadas.

JuLIANA CENTERCLIN
(51) 3013.6339
Massoterapia, fisioterapia, pilates e ofurô. 
Consulte tabela de valores.

FISIOLIFE
(51) 3312.2638
Fisioterapia traumato-ortopédica e remautologia 
com 25% de desconto para avaliação e sessão.

CENTRO CLíNICO GAúChO
(51) 3217.2921
Planos empresariais com mensalidades diferenciadas.

JANAíNA PINTO GOuLART – PSICÓLOGA
(51) 992.565.034
Desconto de 40% na avaliação e orientação vocacional 
e de 50% no atendimento de psicoterapia. 

cOnvêniOs

www.astecpmpa.com.br atendimento@astecpmpa.com.brsecretaria da astec (51) 3217-2921

Confira os benefícios para associados da astec
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL
(51) 3217.2921
Isenção da taxa e adesão de R$ 3.811,00 
e uso das dependências, via contrato.

ROTA CuLTuRAL
(51) 3348.1649
Turismo Cultural, Rural & Ecológico.

PSICÓLOGAS
MARA uNGARETTI (51) 999.626.710
RITA BuONO (51) 999.776.063
50% de desconto na primeira consulta 
e 25% nas demais consultas.

MAXXI ODONTO
(51) 3216.3216
Serviços odontológicos mediante 
negociação direta com a clínica.

JuLIANA CASTILhOS FLORES CRuz 
(51) 991.416.938
50% de desconto na primeira consulta 
e 30% nas demais consultas.
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entrevistA

A Revista da Astec tem sido espaço de interlocu-
ção entre os sucessivos governos e os técnicos de nível 
superior, tratando das questões da categoria e trazen-
do entrevistas com os prefeitos sobre suas propostas 
para a cidade, as políticas públicas e o relacionamento 
com os servidores. Nesta 40a edição, porém, o prefeito  
Marchezan Jr. quebrou a tradição. Em solicitação de en-
trevista encaminhada pela Astec, apesar de confirmar o 
recebimento das perguntas encaminhadas pelos técni-
cos de nível superior e dos inúmeros contatos entre as as-
sessorias de comunicação da Entidade e do prefeito, por 
e-mail e por telefone, a assessoria do prefeito solicitou 
reiterados adiamentos para o envio das respostas, sob a 
alegação de que não estava sendo possível responder. No 
último contato por telefone, já com os demais materiais 
e a Revista totalmente diagramados, ficou acertado que 
o processo de edição seguiria seu curso e, caso houvesse 
interesse do prefeito em conceder a entrevista, sua asses-
soria faria novo contato com a Astec, o que não ocorreu. 
Assim, no cumprimento de seu papel de bem informar, a 
Revista da Astec apresenta aos seus leitores, em especial 
aos associados da Entidade, as perguntas encaminhadas 
ao prefeito, que não foram respondidas, e lamenta que 
Marchezan Jr. não tenha ido diretamente ao ponto, in-
formando que não concederia a entrevista. Em vez disso, 
preferiu manter as assessorias de comunicação ocupa-
das em contatos estéreis, por um período de aproxima-
damente dois meses. 

Leia também, na seção de Notícias, entre as páginas 
28 e 31, as informações sobre os movimentos dos servido-
res e do governo.

A entrevista encaminhada ao prefeito Nelson Marche-
zan Jr., por intermédio de sua assessoria de comunicação, 
era composta de 13 perguntas, organizadas em quatro 
eixos. As questões foram compiladas a partir das dúvidas 
encaminhadas à Astec pelos técnicos de nível superior da 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA).

REFORMA ADMINISTRATIVA
1) Sobre o seu projeto de reforma administrativa, desde a vo-
tação do PLCE 12/16 pela Câmara Municipal, no dia 2 de ja-
neiro, a expectativa veiculada pela imprensa era a seguinte:

Pastas que devem deixar de existir
•  Secretaria Municipal de Acessibilidade  

e Inclusão Social (SMACIS);
•  Secretaria Municipal dos Direitos Humanos (SMDH);
•  Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer (SME);
•  Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE);
•  Secretaria Municipal da Juventude (SMJ);
•  Secretaria Municipal da Produção,  

Indústria e Comércio (SMIC);
•  Secretaria Municipal de Turismo (SMTur);
•  Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUrb);
•  Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM);
•  Secretaria Especial dos Direitos dos Animais (SEDA);
•  Secretaria Municipal de Obras e Viação (SMOV);
•  Secretaria Municipal de Transportes (SMT);
•  Secretaria Municipal de Administração (SMA);
•  Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico  

e Orçamento (SMPEO);
•  Secretaria Municipal de Gestão (SMGes);
•  Secretaria Municipal de Governança Local (SMGL).

Marchezan quebra tradição 
e não fala aos técnicos 
da PMPa na Revista da Astec 
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Pastas que devem ser criadas:
•  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  

(Fasc e Demhab);
•  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
•  Secretaria Municipal de Sustentabilidade;
•  Secretaria Municipal de Serviços Urbanos  

(DMLU, DMAE e DEP);
•  Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade 

Urbana (EPTC, DMAE, DEP e Carris);
•  Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

(Previmpa e Procempa);
•  Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas;
•  Secretaria Municipal de Transparência  

e Controladoria Geral;
•  Secretaria Municipal de Relações Institucionais.

Pastas que seguirão existindo
• Secretaria Municipal de Educação;
• Secretaria Municipal de Saúde;
• Secretaria Municipal de Segurança;
• Secretaria Municipal de Cultura;
• Secretaria Municipal da Fazenda;
• Procuradoria-Geral.

Entretanto, a estrutura apresentada pelo site da PMPA 
permanece a mesma da gestão anterior? há alterações 
confirmadas? Se há, quais são? (Leia mais sobre a reforma 
administrativa entre as páginas 28 e 31)

PROJETO DE CIDADE
2) Qual a sua concepção da cidade que Porto Alegre deve-
ria ser? Quais os seus planos com relação ao planejamen-
to urbano de Porto Alegre?

3) Quais os planos para o 4° Distrito? O Master Plan, desen-
volvido pela UFRGS, será implementado?

4) O sr. entende o Transf Potencial Construtivo (TFC), usa-
do na 3a Perimetral, como um instrumento urbanístico de-
senvolvimentista?

5) Sabe-se que o sistema financeiro reduziu drasticamen-
te o espaço ocupado e o número de empregados desde 

os anos 70 até a época atual, apesar da grande expansão 
dos seus serviços e acréscimo nos lucros, aproveitando as 
facilidades proporcionadas pela telemática, uso da inter-
net, acesso remoto dos clientes, etc. O senhor tem planos 
para ampliar o autoatendimento ou atendimento remoto 
ao cidadão?

6) Procede a informação de que o senhor pretende cons-
truir um centro administrativo, nos moldes do que se pra-
ticava na década de 70, concentrando os escritórios da 
Prefeitura em um só local?

8) As primeiras ações da atual administração indicam que 
o tema meio ambiente não é prioridade da atual admi-
nistração. Como o governo pretende tratar a questão am-
biental ao longo dos 4 anos?

9) Porto Alegre foi pioneira na criação de uma secretaria 
do meio ambiente, e a SMAM sempre foi referência em 
políticas públicas voltadas à proteção ambiental. Existe 
algum plano para que se busque retornar a esse patamar?

10) há planos ou medidas em andamento para aumentar 
a arrecadação? Qual é o panorama e os planos em relação 
aos inadimplentes?

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
11) Qual a sua política com relação à qualificação dos pro-
fissionais de nível superior da PMPA, a Prefeitura vai inves-
tir na formação de equipes técnicas próprias de qualidade 
ou dará preferência às consultorias externas?

12) O senhor trouxe uma empresa de consultoria para aju-
dá-lo na reestruturação da Prefeitura, deixando os servido-
res à margem desse processo, os quais poderiam contribuir 
com a sua experiência. O senhor espera que esses servido-
res possam auxiliá-lo na implementação dessas mudanças?

PREVIDÊNCIA
13) Segundo cálculos atuarias vigentes, hoje não há ne-
cessidade de se elevar a contribuição previdenciária dos 
municipários. Porque o senhor propõe elevação da alí-
quota em 3%?
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iPtu

iPtu de Porto alegre: 
cenário atual e perspectivas

GENERALIDADES
No contexto nacional, a tributação é frequentemente 

objeto de rejeição generalizada nas esferas pública, polí-
tica e técnica. Essa postura tem impedido o protagonis-
mo da comunidade na qualificação do sistema tributário 
brasileiro, que permanece essencialmente regressivo, 
sendo incapaz de produzir efeitos na redução das desi-
gualdades. Em um país marcado pela forte concentração 
de riqueza e profunda desigualdade social, o fortaleci-
mento da tributação ao patrimônio poderia desempe-
nhar um papel fundamental para a progressividade do 
sistema tributário. Entretanto, os tributos ao patrimônio, 
categoria em que se enquadra o Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU), representam menos de 5% da carga 
tributária, enquanto que a tributação sobre produção e 
consumo, que é essencialmente regressiva, representa 
mais de 50% da carga tributária. Embora o IPTU possua 
uma base tributável ampla por incidir sobre os imóveis 
urbanos, bens necessários para o exercício da quase to-
talidade das atividades (habitação, produção, comércio 
e serviços), sua participação na carga tributária foi, em 
geral, menor que 1,5%, nos últimos 10 anos. 

DISTRIBuIÇÃO DA CARGA TRIBuTÁRIA: 
BASE DE CÁLCuLO E ALíQuOTAS

A espécie de um tributo é diretamente vinculada à sua 
base de cálculo, que é o elemento chave para a distribui-
ção da carga tributária entre os contribuintes. A base de 
cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, considerando 
a terra e suas benfeitorias de caráter permanente. Isso 
propicia que indivíduos mais ricos contribuam mais com 
o financiamento municipal, gerando, portanto, progressi-
vidade no custeio das despesas públicas. A forte variabi-
lidade no valor dos imóveis faz com que essas diferenças 
sejam significativas, produzindo mais progressividade em 
termos absolutos. A magnitude do imposto é função das 
alíquotas aplicadas, estabelecidas por meio de lei mu-
nicipal. é, portanto, pela via das alíquotas que resultará 
a decisão política de ter um IPTU significativo, capaz de 

arcar com a manutenção dos serviços e equipamentos 
públicos, ou cobrar valores simbólicos visando, por exem-
plo, meramente o cumprimento formal da Lei Federal de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000). 
Desde a Emenda Constitucional n° 29/2000, os municípios 
estão autorizados a estabelecer qualquer dos seguintes 
tipos de alíquotas: proporcional (percentual único); dife-
renciadas em função do uso ou da localização do imóvel; 
e progressivas. O uso de alíquotas diferenciadas ou pro-
gressivas também produz um impacto na distribuição da 
carga tributária do IPTU.

Figura 1 – IPTu: Base de cálculo e alíquotas

Fonte: da autora

BASE DE CÁLCuLO
art. 33, CTN

NíVEL NACIONAL

Valor venal do imóvel, considerando a terra 
e suas benfeitorias de caráter permanente.

 quantia mais provável (preço) pela qual o 
bem seria comercializado (voluntariamente) 
em uma data de referência nas condições de 
mercado vigentes (  NBR 14.653).

Constituição Federal
• Proporcionais
• Progressivas (“fiscais”)
• Diferenciais, f= (uso ou localização

ALíQuOTAS

LEI MuNICIPAL

AuTONOMIA MuNICIPAL

Por Claudia M. De Cesare 
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VALOR DE MERCADO: CONCEITO, 
ERRO ALEATÓRIO E DISTORÇÕES SISTEMÁTICAS

O valor de mercado de um imóvel pode ser entendi-
do como a quantia mais provável pela qual se negociaria 
voluntariamente um bem, em uma data de referência, 
nas condições do mercado vigente. De forma distinta, o 
preço é a quantia em dinheiro pela qual se efetua uma 
operação, ou ainda a quantia pela qual um bem é ofer-
tado. A variabilidade nos preços praticados, mesmo para 
imóveis semelhantes, é fundamentalmente gerada pelas 
características do mercado imobiliário, entre as quais se 
destacam a heterogeneidade e a imobilidade do produto. 
Como principal consequência de mercados descentra-
lizados, os preços resultam de negociações individuais 
entre duas partes (QUAN e QUIGLEy, 1991). As variações 
na intensidade de motivações, preferências, expectati-
vas, disponibilidades e nível de informação das partes 
envolvidas na negociação resultam em variações de ca-
ráter aleatório nos preços praticados (BIRCh et al, 1991; 
EVANS, 1995; MCALLISTER, 1995).

Portanto, os trabalhos de avaliação de imóveis, os 
quais são fundamentados na análise dos preços prati-
cados, são sujeitos a imprecisões causadas por erros 
aleatórios, que refletem a incerteza intrínseca do fenô-
meno analisado (RATCLIFF, 1972). Por outro lado, pode 
haver distorções sistemáticas nos valores estimados 
oriundas do processo avaliatório. As distorções refe-
rem-se a situações nas quais o avaliador consistente-
mente gera desvios no valor estimado, resultando em 
uma tendência de super ou subavaliação para grupos 
de imóveis (MCALLISTER 1995). As distorções podem 
ser entendidas como um erro que deve ser evitado ou 
corrigido. Cabe, ainda, salientar o caráter temporal dos 
preços e, em decorrência, do valor de mercado. A figu-
ra apresentada resume os principais fatores respon-
sáveis pela valorização/desvalorização dos imóveis.

• Investimentos públicos 
(revitalizações e equipamentos de 
infraestrutura urbana e serviços)
• Investimentos privados
• Alterações no regime urbanístico
• Alterações nas preferências do consumidor
• Depreciação ou obsolescência

VALOR DO IMÓVEL

Figura 2 – Valor do imóvel

Fonte: da autora

REFLEXÕES SOBRE AS AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS
Devido à magnitude do trabalho, as avaliações desen-

volvidas para fins de IPTU utilizam comumente modelos 
genéricos de avaliação em massa, desenvolvidos com 
base em uma amostra de dados. Embora a quase totali-
dade dos municípios brasileiros use a abordagem de cus-
to (método evolutivo) para estimar o valor de qualquer 
tipo de imóvel, resultados mais consistentes seriam es-
perados se o método de avaliação fosse selecionado em 
função do tipo de imóvel a ser avaliado. Técnicas utiliza-
das em avaliação de imóveis incluem estatísticas descri-
tivas, análise de regressão simples, e análise de regres-
são múltipla (modelos lineares, não lineares, espaciais). 
Além do método evolutivo, outros métodos de avaliação 
incluem comparativo direto, involutivo e capitalização da 
renda. é altamente recomendável que sejam realizadas 
avaliações individuais para imóveis atípicos de alto va-
lor, tais como complexos industriais, shopping centers, 
hospitais, hotéis, aeroportos etc. Para garantir a acurácia 
das avaliações para fins tributários, o cadastro territorial 
deve incluir informações atualizadas sobre o território e 
os principais atributos que determinam a formação dos 
preços dos imóveis. Deve-se, entretanto, buscar uma re-
lação de custo-benefício na modelagem do cadastro. O 
excesso de dados ou a inserção de informações de difícil 

“embora o iPtu possua uma base tributável 
ampla por incidir sobre os imóveis urbanos, 

bens necessários para o exercício da 
quase totalidade das atividades (habitação, 

produção, comércio e serviços), sua 
participação na carga tributária foi, em geral, 

menor que 1,5%, nos últimos 10 anos.”
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obtenção, como as que necessitam de vistoria interna, 
tendem a onerar demasiadamente e dificultar o processo 
de atualização cadastral. (Figura 3)

CICLOS AVALIATÓRIOS
O uso de avaliações desatualizadas, resultantes de lon-

gos ciclos avaliatórios, assim como omissões cadastrais de 
terrenos ou edificações, provoca injustiças tributárias ou li-
mita o potencial de arrecadação. A desatualização das ava-
liações beneficia zonas da cidade ou tipos de imóveis que 
valorizaram e prejudica aqueles que desvalorizaram no 
período. Além disso, ciclos avaliatórios curtos amenizam o 
impacto de reavaliações em nível individual. No contexto 
nacional, não há, ainda, exigência legal de manutenção de 
intervalos máximos entre as avaliações desenvolvidas para 
fins de IPTU, embora tenha havido tentativas recentes de 
aprovar essa obrigatoriedade no Congresso Nacional. 

EQuIDADE DAS AVALIAÇÕES 
REALIzADAS PARA FINS TRIBuTÁRIOS

Um dos requisitos fundamentais na tributação imobi-
liária é manter a uniformidade nas avaliações realizadas 
para fins tributários. Isso significa que o universo de imó-
veis em uma jurisdição deveria ser avaliado ao mesmo per-
centual (nível) do valor de mercado. Em um sistema perfei-
to (uniformidade plena), o quociente entre o valor avaliado 
e o valor de mercado das propriedades seria constante, 
independentemente do seu valor específico. As iniquida-
des estão presentes quando há forte variabilidade no nível 
de avaliação dos imóveis, ferindo a justiça tributária e, em 
última instância, a própria Constituição Federal, no seu ar-
tigo 150, veda instituir tratamento desigual a contribuintes 
que se encontrem em situação equivalente.

APROVAÇÃO DOS TRABALhOS 
PELA CÂMARA MuNICIPAL

De forma idiossincrática e injustificada, o IPTU é o 
único tributo cuja mera apuração da base de cálculo 
necessita de sanção do Poder Legislativo: a Súmula n° 
160/1996 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deter-
minou que atualizações do valor venal do IPTU em per-
centual superior ao índice oficial de correção monetária 
necessitam ser realizadas por lei municipal. Importante 
lembrar que a avaliação de imóveis é uma atividade ad-
ministrativa de cunho inerentemente técnico. Embora 
seja inquestionável a competência tributária garantida 
aos municípios no contexto constitucional, a realidade é 
que o IPTU vem sendo alvo de forte intervenção no âm-
bito do Poder Judiciário.

MuNICíPIO DE PORTO ALEGRE: 
CENÁRIO ATuAL E PERSPECTIVAS

O cenário atual é preocupante e requer ações imedia-
tas para o realinhamento e qualificação do IPTU. São en-
frentados os seguintes desafios: 

A última reavaliação genérica dos imóveis ocorreu em 
1991, ou seja, há mais de 26 anos. Neste período, Porto 
Alegre passou por profundas transformações urbanas re-
sultantes de investimentos públicos e privados, entre as 
quais podem ser destacadas, por exemplo, a construção 
da Av. 3a Perimetral, avenida de 12,3 km de extensão que 
atravessa 20 bairros; a implantação do Parque Germânia 
e do loteamento Jardim Europa, ocupado de forma inten-
siva para uso habitacional e comercial; o alargamento da 
Av. Juca Batista, que alterou o grau de urbanização da 
zona sul; a construção da arena do Grêmio, que atraiu in-
vestimentos para a região. 

   ser um processo essencialmente técnico e transparente, cujos resultados são apresentados em diferentes 
fóruns;

 ser baseada em preços praticados e informações atualizadas sobre o território;

 considerar os principais atributos que determinam a formação dos preços dos imóveis;

   utilizar qualquer dos métodos de avaliação estabelecidos na Norma Brasileira de Avaliação de Bens 
(NBR 14653-1, ABNT);

    utilizar estatística indutiva para calibrar parâmetros e fatores de ajustes, com base no comportamento dos 
preços no mercado imobiliário;

   validar os resultados considerando uma amostra de dados independente e representativa, para o qual deve ser 
mensurado o nível e a variabilidade das avaliações em relação aos preços praticados;

   retratar o valor de mercado dos imóveis, garantindo o tratamento isonômico dos contribuintes e evitando 
iniquidades.

Fonte: da autora

Figura 3 – Características desejáveis das avaliações para fins tributários

10 Revista da Astec, n. 40, jul. 2017



Figura 4 – Transformações urbanas

Fonte: da autora
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As transformações urbanas citadas, associadas a inú-
meras outras obras de menor porte, bem como empreen-
dimentos privados desenvolvidos nesses últimos 26 anos, 
resultaram em profundo impacto na estruturação dos 
preços praticados em termos relativos. 

Inúmeros exemplos confirmam a subavaliação dos 
imóveis para fins de IPTU em Porto Alegre, que chegam 
a representar menos de 30% dos preços praticados. Em 
alguns casos, os preços praticados superam 700% do va-
lor venal utilizado para o lançamento do imposto. Mais 
grave ainda é que existe grande variabilidade no nível das 
avaliações de imóveis individuais quando comparadas 
aos preços de mercado, produzindo fortes iniquidades. 
Na figura apresentada a seguir, é possível identificar que, 
na maioria dos casos, as avaliações representam entre 5% 
e 80% do valor de mercado. Para o segmento imobiliário 
analisado, os imóveis de maior valor tendem a ser avalia-
dos por um nível de avaliação inferior ao dos imóveis de 
baixo valor, produzindo regressividade. Tudo isso é decor-
rência do longo período sem reavaliações. (Figura 4)

Onde: nível das avaliações resulta em dividir o valor 
venal avaliado pelo preço de vendas para uma amostra 
de dados; preço de venda é a quantia pela qual o imóvel 
foi comercializado em milhões; COD é o coeficiente de dis-
persão da mediana, que, neste caso, é elevado, eviden-
ciando as iniquidades discutidas. 

Outra deformação do sistema é que a multiplicação da 
alíquota pelo valor venal não resulta no valor lançado de 
IPTU para parte dos imóveis. Isso ocorre em decorrência 

da reforma realizada em 1999, que foi motivada pela de-
claração de inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário 
no uso de alíquotas progressivas para o IPTU, que foi pos-
teriormente superado com o advento da Emenda Cons-
titucional n° 29/2000. As alíquotas progressivas vigentes 
até 1999 foram substituídas por alíquotas proporcionais 
para os imóveis de uso residencial e não residencial. Por 
exemplo, enquanto as alíquotas residenciais progressi-
vas variavam de 0,2% a 1,2%, a alíquota proporcional de 
0,85% passou a vigorar a partir de 2000. A transição direta 
desse sistema resultaria em um aumento de 325% (4,25 
vezes maior) de imposto para os imóveis de menor valor 
que eram tributados a 0,20% do valor venal. Para evitar 
efeitos regressivos na reforma, a solução encontrada foi 
aprovar as alíquotas proporcionais em conjunção com a 
inviabilidade de crescimento do imposto maior do que o 
índice de inflação anual. Dessa forma, as novas alíquotas 
foram inócuas para os imóveis que eram tributados por 
alíquotas progressivas inferiores a 0,85% até 1999. 

Figura 4 – Grande variabilidade no nível das avaliações

Fonte: da autora
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“O iPtu é mais que um imposto. É um 
instrumento diretamente vinculado à gestão 

territorial urbana, captura da mais-valia 
do solo urbano, combate à especulação 
imobiliária e redução dos vazios urbanos 

em áreas com infraestrutura.”
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As deformações nas avaliações são profundas e a sua 
correção é impreterível. Independentemente do impacto 
global, as reavaliações produzirão forte impacto no im-
posto em nível individual para um número significativo 
de imóveis (imóveis que foram subavaliados nesses úl-
timos 26 anos). é altamente recomendável a adequação 
das alíquotas vigentes e de um sistema de transição no 
qual o crescimento do imposto seja repassado de forma 
gradual. Será importante adotar estratégias eficientes 
de comunicação social, bem como investir em educação 
fiscal nas universidades, centros comunitários e demais 
esferas de participação popular. 

Por outro lado, é importante reconhecer as condições 
favoráveis do município para enfrentar esse desafio. Nos 
últimos 30 anos, inúmeras iniciativas de qualificação do 
cadastro territorial foram realizadas, incluindo: implan-
tação de sistema de informação geográfica; alteração do 
sistema operacional; aquisição de fotos aéreas, perfila-
mento a laser e imagens de satélite; estabelecimento de 
intercâmbios de dados; uso de rotinas semiautomatiza-
das de atualização do cadastro, etc. Foi formalizada, em 
1999, uma área específica para avaliação de imóveis na 
Secretaria Municipal da Fazenda (SMF). No início dos anos 
90, foi estruturada uma base de dados sobre preços prati-
cados, que é alimentada continuamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O IPTU é mais que um imposto. é um instrumento di-

retamente vinculado à gestão territorial urbana, captura 
da mais-valia do solo urbano, combate à especulação 
imobiliária e redução dos vazios urbanos em áreas com 
infraestrutura. Quer seja utilizado meramente como um 
instrumento fiscal, quer seja empregado como um instru-
mento para promover o desenvolvimento urbano susten-
tável e a construção de cidades mais justas, é importan-
te destacar que distorções na determinação da base de 
cálculo do imposto afetam diretamente a distribuição da 
carga tributária e necessitam ser corrigidas. A relevância 
de possuir um sistema de avaliações consistente, no qual 
as estimativas refletem o valor de mercado dos imóveis 
está relacionada à legalidade, justiça fiscal e confiança 
dos contribuintes no sistema tributário municipal. 
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diA internAciOnAl dA MulHer

Astec faz homenagem 
especial às associadas
Na impossibilidade de presentear cada associada da 
Entidade, neste ano, a Astec optou por um critério di-
ferente: homenagear todas as mulheres que compõem 
o quadro de sócias por meio da sócia mais longeva, de 
uma sócia fundadora e da sócia mais jovem.

No domingo, 19 de março, a vice-presidente, enf. Lur-
des Tura, e a diretora Cultural, eng. Sandra Laufer, abri-
ram as portas da Astec para recepcionar e homenagear as 
mulheres associadas à Entidade, por intermédio de três 
sócias: a mais longeva, uma fundadora e a mais jovem, em 
uma tarde muito especial, com aquilo que as mulheres 
não dispensam: sessão de beleza, lanche leve e gostoso, 
muito bate-papo e uma sessão de fotos. 

A sessão de fotos contou com a artista plástica e fotó-
grafa graduada em Artes Visuais, Juliana Cupini, que traz 
no currículo várias exposições e alguns prêmios na área, é 
autora do livro Amazônia em Pessoa (Editora Patuá) e par-
ticipa do projeto Peregrinação Literária, que consiste em 
viagens e registros por meio da arte de observar, capturar 
em imagens e registrar em palavras, e já inclui as casas dos 
poetas Pablo Neruda, no Chile, e Cora Coralina, em Goiás. 

O momento de beleza teve a participação de Michele 
Willges, consultora Mary Kay, que maquilou as “modelos” 
e deu uma aula com valiosas dicas sobre o uso de maqui-
lagem e cuidados com a pele.

As modelos adoraram a experiência e contaram um 
pouco das suas vidas e das suas ligações com a PMPA.

ENGENhEIRA CIVIL LySIANE MENEzES PAChECO
A mais jovem associada da Astec, Lysiane Menezes Pa-

checo, 28 anos, é servidora do Departamento de Esgotos 
Pluviais, o DEP, onde exerce, desde 2012, as funções para 
as quais prestou concurso, em um universo ainda predo-
minantemente masculino: a engenharia civil. Ela reco-
nhece que, apesar dos avanços na igualdade de gênero, 
ainda há quem torça o nariz, por duas razões: uma mu-
lher e tão jovem em posto de tamanha responsabilidade. 
Mas, no cotidiano de fiscalização de obras, garante que 
registrou um único episódio de discriminação no traba-
lho e que, em geral, é tratada com muito respeito pelos 
colegas, empresários e operários, que têm se mostrado 
sempre muito profissionais. 

Lysiane é casada, não tem filhos e exerce também 
a profissão de professora, na Faculdade de Engenharia 
da PUCRS.

Para ela, a homenagem prestada pela Astec foi uma 
oportunidade de conhecer colegas de outras áreas, sen-
tir-se mais próxima da Associação e valorizar a Entidade.

Eng. civil Lysiane Menezes Pacheco

Uma tarde feminina
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ARQuITETA ANA GERMANI
Sócia fundadora da Astec, em junho 1994, a arqui-

teta Ana Germani, aposentou-se aos 35 anos de servi-
ço, a maior parte deles na Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente (SMAM), em 2012. O período de trabalho mais 
longo do que o habitual rendeu-lhe a incorporação de 
um avanço aos vencimentos da aposentadoria, prêmio 
compatível com a raridade da sua condição, dado que as 
mulheres quase sempre se aposentaram ao completar 30 
anos de serviço.

Sempre engajada nos movimentos em prol da valori-
zação profissional dos servidores públicos municipais e, 
em particular, dos técnicos de nível superior, guarda óti-
mas lembranças de sua permanência na secretaria, prin-
cipalmente, dos 13 anos como diretora da Divisão de Pro-
jetos e Construções (DPC), que muito somaram para sua 
carreira e lhe proporcionaram grande convivência com 
autoridades e com a comunidade de Porto Alegre.

hoje, aos 65 aos de idade, Ana ainda mantém o traba-
lho ligado à essência da vida. Ela atua como professora da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da PUCRS, e 
não se imagina longe dos alunos.

ENFERMEIRA MARIA IAROTSkA
A filha de russos, que vieram para o Brasil fugindo da 

Segunda Guerra Mundial, Maria Iarotska, graduada na se-
gunda turma da Faculdade de Enfermagem da UFRGS, no 
ano de 1955, trabalhou como enfermeira na Rússia, entre 
1960 e 1970, onde casou-se, teve um filho e divorciou-se. 
Após o divórcio, ela voltou ao Brasil com o filho, hoje fa-
lecido, e, em Porto Alegre, trabalhou no hospital Psiquiá-
trico São Pedro, inaugurou o Instituto de Cardiologia e 
iniciou sua carreira como servidora da PMPA, no hospital 

de Pronto Socorro, onde atuou por nove anos. Depois do 
hPS, a sócia mais longeva da Astec lecionou 17 anos na 
Escola de Auxiliares de Enfermagem da Prefeitura, que 
hoje não existe mais. 

Atualmente, aos 89 anos de idade, essa mulher admi-
rável, opiniática e muito alegre, que mora sozinha, cuida 
da casa e administra sua vida com total autonomia é um 
exemplo para quem a conhece. Vaidosa, fez questão de 
estar com o cabelo e a maquilagem impecáveis para as 
fotos feitas durante o encontro.

ENTREGA DA hOMENAGEM
A culminância da homenagem deu-se ao anoitecer do 

dia 3 e abril, no terraço da Astec, em um pequeno evento 
que contou com a presença de associados que já dirigiram 
a Entidade. Na ocasião, a diretoria entregou às mulheres 
que representaram a homenagem às associadas um regis-
tro fotográfico, composto de um quadro de parede e um 
álbum digital, assinados pela fotógrafa Juliana Cupini.

Arq. Ana Germani

Enf. Maria Iarotska
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OPiniãO

Os “Chicago Boys” 
de Marchezan Júnior

Além do secretariado e dos cargos comissionados (CC), 
outras caras novas aportaram e passaram a ser vistas pe-
los servidores municipais. Em número crescente, transitam 
apressados, terno e gravata, pelos corredores da Secreta-
ria de Planejamento e Gestão, instalada no 5° andar da Pre-
feitura “Nova”. 

Em seguida se soube que eram técnicos da Falconi 
Consultores de Resultado, empresa cuja matriz se locali-
za em Nova Lima, município de Minas Gerais. Trata-se de 
uma grande empresa de consultoria que opera em 25 paí-
ses e que tem nos seus quadros mais de 800 técnicos. No 
seu Conselho de Administração, figuram “pesos pesados”, 
como Pedro Moreira Salles (Itaú-Unibanco) e Jorge Paulo 
Lemann (3G Capital, que controla a AmBev, Lojas Ameri-
canas, Burger King, B2W, dentre outros, um grupo com ca-
pital de cerca de 190 bilhões de dólares), além de outros 
grandes empresários.

Estranhamente, a Prefeitura de Porto Alegre firmou um 
Termo de Cooperação com a Comunitas, uma ONG que fun-
ciona na mesma sede da Fundação Ruth Cardoso (PSDB), e 
que com ela tem relações umbilicais.

há inúmeros questionamentos, até agora sem respos-
ta. Primeiro: se o Termo de Cooperação foi firmado com a 
Comunitas, por que é a Falconi quem presta os serviços? A 
contratação deveria ser realizada por meio de certame pú-
blico. Quanto a Falconi, receberá por seus serviços? Não é 
possível acreditar que uma empresa desloque técnicos de 
Minas Gerais ou de outros estados para prestar serviços 
graciosamente no Rio Grande do Sul. Como pode a Falconi, 
que não tem nenhum vínculo contratual com a Prefeitura, 
instalar um escritório que funciona em dependências de 
uma Secretaria Municipal? Qual a composição da equipe – 
número, formação e qualificação profissional – de técnicos 
da Falconi? Temos aí uma verdadeira “caixa preta”. Por meio 
de entrevistas do Prefeito e de sua equipe deduz-se que a 
Falconi está trabalhando na reforma administrativa, em al-
terações no Estatuto, Plano Classificado de Cargos e no Pla-
no Plurianual do governo Marchezan.

A Comunitas, segundo seu estatuto, pretende estimular a 
participação da iniciativa privada na gestão pública, visando 
o aumento da produtividade e da eficiência do gasto público. 
é o já conhecido discurso da Qualidade Total, da Administra-
ção Por Objetivos (APO), do Programa Gaúcho de Qualidade 

Por Paulo Müzell 

PAuLO MüzELL 
 pmuzell@uol.com.br

Economista, CRE n° 1.638.

e Produtividade (PGQP/RS) que há vinte anos foi implantado 
aqui no estado pelos “Gerdaus” e “Felizzolas” da vida, espe-
cialmente nos governos neoliberais de yeda e Rigotto. Os re-
sultados, sabemos, foram pífios e o discurso da eficiência foi 
utilizado para justificar privatizações, supressão de direitos 
dos trabalhadores e a destruição das estruturas públicas que 
prestam serviços à população.

Não há qualquer dúvida de que os “Falconi Boys” de 
Marchezan constituem a versão local, a repetição, quatro 
décadas depois, dos “Chicago Boys”, de Milton Friedman. 
Eles foram chamados por Pinochet, nos anos 70, para 
promover o que a propaganda do ditador chamou de “o 
milagre chileno”. Privatizações, supressão de direitos dos 
trabalhadores, fim da previdência pública, “copa franca” 
para o capital financeiro internacional. O resultado é que 
temos hoje um Chile empobrecido, desnacionalizado, 
desindustrializado, com baixo crescimento e alto desem-
prego, uma economia vulnerável, que depende das ex-
portações de cobre, uma matéria-prima desvalorizada no 
mercado internacional. 

Marchezan tenta nos vender a imagem do “novo” e nos 
oferece o “velho”. Pretende implantar na Prefeitura um mo-
delo de gestão privatista, que desmonta o serviço e vende o 
patrimônio público. Manipula dados para mascarar a real si-
tuação das finanças municipais – “vendendo” o caos – para 
justificar a supressão de direitos dos servidores e desquali-
ficar os serviços prestados à população. 

Inimigo da participação popular e da representação da 
sociedade civil, Marchezan desconsidera os conselhos mu-
nicipais, como ficou demonstrado no episódio da mudança 
do calendário escolar. A comunidade escolar – direções das 
escolas, pais, alunos e professores – e o Conselho Municipal 
de Educação não foram ouvidos, só tomaram conhecimen-
to da mudança quando da publicação do decreto no Diário 
Oficial. O seu golpe final na democracia foi desfechado com 
o anúncio do fim do Orçamento Participativo, orgulho e um 
verdadeiro símbolo da cidade.
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culturA

dicas de leitura na rede de bibliotecas 
da Prefeitura Municipal - abertas ao público
Visite e/ou associe-se às bibliotecas que mantêm acervo técnico e literário,  
bem como programações de eventos e ações que estimulam a leitura. 
Disponíveis no sistema Pergamum – gerenciado por bibliotecários(as) na 
internet http://pergamum.procempa.com.br/biblioteca/index.php

Biblioteca Pública Josué Guimarães da SMC
Tel. 3289.8079 
biblioteca@smam.prefpoa.com.br

Biblioteca Ecológica Infantil Maria Dinorah da SMAM – Parcão
Tel. 3289.7519 
biblioteca@smam.prefpoa.com.br

Biblioteca Jorn. Roberto E. Xavier da SMAM – Sede
Tel. 3289.7520 
biblioteca@smam.prefpoa.com.br

zAGONEL NETO, Claudio. Percursos e 
caminhos: rio Taquari-Antas. Lajeado: 
C. zagonel Neto, 2016. 141 p.

Biblioteca da Escola de gestão pública da SMA
Tel. 3289.1019 
biblioteca@smam.prefpoa.com.br

Santos, Clezio Saldanha dos. 
Introdução à gestão pública. 2.ed._
São Paulo: Editora Saraiva, 2014. 384 p.

Biblioteca da SMED
Tel. 3289-1853 
biblioteca@smam.prefpoa.com.br

Moll, Jaqueline. Ciclos na escola, 
tempos na vida: criando possibilidades. 
Porto Alegre: Artmed, 2004. 247 p.

Centro de Documentação e Memória Capitólio
Tel. 3289.7464 
pesquisacapitolio@gmail.com
Acervo disponível para pesquisa local e visualização de filmes sob agendamento

VIRILIO, Paul. Guerra e cinema: 
logística da percepção. 2. ed. São 
Paulo: Boitempo, 2005. 208 p.

LAUB, Michel. Diário da queda. 
1. edição. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2011. 151 p.

UPPA. Dagmar & Leonor. São Paulo: 
Edições SM, 2016. 34 p. (Tatu bola).
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Choque de Gestão: 
o caso da divisão de conservação do 
Departamento de Esgotos Pluviais DC - DEP

RESuMO
O Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) foi criado 

oficialmente em 17 de julho de 1973 para planejar, cons-
truir e conservar as redes de drenagem urbana, passando 
a controlar totalmente o sistema de proteção contra as 
cheias, a partir de 1990.

A comunicação dos cidadãos porto-alegrenses com a 
administração municipal é realizada pelo Sistema 156 (via 
telefone). Entretanto, em 2016, constatou-se que o núme-
ro de protocolos em aberto no Sistema 156, encaminha-
dos para o DEP, referentes ao período de 2014-2016 não 
refletia a situação real da prestação dos serviços.

A partir dessa constatação, buscaram-se metodolo-
gias para o refinamento do controle das demandas rea-
lizadas e a criação de uma gestão estratégica, de forma a 
melhorar os índices de atendimento de demandas, pela 
otimização das equipes e a execução dos serviços.

Palavras-chave: 1. Gestão estratégica 2. Divisão de conser-
vação 3. DEP.

1. INTRODuÇÃO
O DEP é estruturado em dois setores: a Divisão de Obras 

e Projetos (DOP) e a Divisão de Conservação (DC). A DC, 
foco desse trabalho, é responsável por diversas atividades 
tais como: Manutenção Corretiva de redes pluviais  exis-
tentes, hidrojateamento, reconstrução e complementação 
pluvial, recuperação intensiva de bocas-de-lobo, limpeza 
de galerias, dragagem e desassoreamento de arroios, ope-
ração e manutenção do sistema de proteção contra inun-
dações e fabricação de artefatos de concreto.

A comunicação  dos cidadãos com a administração é 
realizada pelo Sistema 156, disponível todos os dias da se-
mana, nas 24 horas do dia. Os canais de serviço se dividem 
em atendimento telefônico e formulário via internet. Ao 
receber a demanda do cidadão, a mesma é encaminha-
da ao órgão específico, que realiza a vistoria e programa 
a execução do serviço. Quando a demanda é atendida, o 
protocolo gerado é encerrado. Em junho de 2016, foi cons-
tatado que esse fluxo das demandas não ocorria na DC. 

havia um acúmulo de demandas dos anos de 2014 e 2015 
que não refletiam a situação real. 

Assim, foi constatado que apesar de existir uma co-
brança para a execução das demandas geradas no Siste-
ma 156, não havia controle sobre o encerramento das de-
mandas no sistema, nem a definição de uma estratégia de 
atendimento ou priorização das mesmas. Portanto, essa 
situação de ingerência sobre a logística das demandas 
destinadas à DC fomentou a necessidade de uma mudan-
ça de paradigma na administração do fluxo das mesmas. 
Neste artigo, é apresentada a nova metodologia de tra-
balho, para gerenciamento de demandas, desenvolvida e 
aplicada na DC bem como os resultados alcançados. 

2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada nesse trabalho seguiu o fluxo-

grama apresentado na figura 1.
O diagnóstico do gerenciamento das demandas foi ini-

ciado por meio do levantamento de dados, utilizando o 
Sistema 156 para o mês de janeiro de 2015, como um mês 
teste. O mesmo apresentava 483 demandas tidas como 
abertas, ou seja, constavam no sistema como não aten-
didas. Dessa forma, foi criada a pesquisa de atendimento 
na qual os funcionários do Centro de Controle Operacio-
nal (CCO) 156, da DC, realizavam diariamente contato com 
os cidadãos e os questionavam sobre o atendimento da 
demanda solicitada. Com a obtenção de resultados satis-
fatórios para esse mês teste, repetiu-se o procedimento 
para o mês de janeiro de 2014, reiterando a eficácia da 

“a comunicação dos cidadãos com a 
administração é realizada pelo sistema 

156, disponível todos os dias da semana, 
nas 24 horas do dia. Os canais de serviço 
se dividem em atendimento telefônico e 

formulário via internet.”

ArtigO técnicO

Por Stanlei Amaral, Ândrea Souza e Ana Paula Westphalen
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mesma. Consolidou-se, então, essa metodologia com a 
implementação da pesquisa de atendimento para todas 
as demandas tidas como não atendidas no Sistema 156 
para os anos de 2014 e 2015. Posteriormente, a pesquisa 
se estendeu para o ano de 2016.

3. RESuLTADOS E DISCuSSÃO
Após a realização da pesquisa teste para o mês de 

janeiro de 2015, apenas 45 solicitações permaneceram 
realmente pendentes, o que representou 9,32% do que 
se tinha inicialmente como “demandas não atendidas”. 
Na repetição da pesquisa para janeiro de 2014, somente 
34 demandas de fato não haviam sido atendidas, repre-
sentando 9,09% do total. Assim, os resultados indicaram 
que a pesquisa de atendimento se constituía de uma fer-
ramenta muito eficaz, tendo em vista o baixo custo e a 
rapidez para se identificar protocolos que já estavam en-
cerrados, mas que permaneciam pendentes no sistema.

Com os bons indicativos da pesquisa de atendimen-
to, a metodologia foi ampliada para todos os meses de 
2014, 2015 e 2016. havia um passivo de 12.847 demandas 
abertas entre os anos de 2014 e 2015. Após a realização 
da pesquisa de atendimento, verificou-se que apenas 5% 
dessas demandas realmente permaneciam sem execu-
ção. Identificadas, elas tornaram-se prioritárias, tendo 
sido encaminhadas para execução imediata nas seções de 
conservação correspondentes. Em abril de 2017, apenas 

duas demandas referentes ao período 2014-2015 perma-
neciam abertas, por falta de condições técnicas para sua 
execução, representando uma eficiência de atendimento 
de 99,99% no biênio. Na mesma data, apenas 750 deman-
das, das 30.093 recebidas pela DC em 2016, permaneciam 
abertas, indicando um índice de atendimento de 97,51%.

A partir de 2017, foi solicitada a elaboração de um re-
latório diário dos serviços executados em cada Seção de 
Conservação. Esse dispositivo permitiu uma verificação 
mais dinâmica, por parte do gestor, da quantidade e tipo 
de serviços executados em cada uma das Seções de Con-
servação, tornando possível o cruzamento das informa-
ções prestadas pelas Seções de Conservação e os dados 
extraídos do Sistema 156. Dessa forma, o Centro de Con-
trole Operacional (CCO) 156 passou a conferir e cobrar que 
o encerramento das demandas concluídas, apresentadas 
no relatório diário, seja feito também no Sistema 156.

A experiência obtida por meio da realização da pesqui-
sa de atendimento e da análise dos relatórios diários per-
mitiu uma maior compreensão do Sistema 156. Tornou-se 
evidente a necessidade do cruzamento de dados do Sis-
tema 156 com a ferramenta SigDEP (Sistema de Informa-
ções Geográficas do Departamento de Esgotos Pluviais). 
Essa ferramenta consiste no banco de dados geográfico 
das redes de esgotamento pluvial, dos equipamentos de 
drenagem (poços-de-visita, bocas-de-lobo, entre outros) 
e da hidrografia do Município. 

Foi desenvolvido um novo sistema de gerenciamento, 
o OS DEP (Ordem de Serviço - DEP), o qual espacializou os 
protocolos de atendimento criados pelo Sistema 156, so-
bre a plataforma do SigDEP, permitindo o cruzamento das 
informações. Dessa forma, foi possível detectar facilmente 
a existência de inúmeros protocolos abertos em duplicida-
de para o mesmo local e tipo de serviço, e a visualização 
das regiões com maior número de demandas em aberto. A 
partir daí, foram criadas estratégias de atendimento, com a 
otimização dos serviços das equipes por região, atacando 
sempre os bairros e ruas com maior número de chamados. 
O sistema piloto foi parcialmente implantado na seção cen-
tro de conservação e testado por cerca de 90 dias, obtendo 
bons resultados, apesar de não contar com todos os recur-
sos necessários. Para implantação total do sistema e ex-
pansão para todas as regiões atendidas pelo DEP serão ne-

“a partir de 2017, foi solicitada 
a elaboração de um relatório diário 
dos serviços executados em cada 

seção de Conservação.”

Figura 1 – Fluxograma Metodológico

Detecção do problema 
(ausência de controle sobre sistema 156)

Diagnóstico

Criação do CCO Desenvolvimento 
de metodologia
(Ano base 2015)

Criação do 
relatório diário

Teste de janeiro 
de 2015 e 2014

Consolidação da metodologia

Implementação do método 
de pesquisa de atendimentoOS DEP

Anos de 2014 e 2015 
(12.847 demandas)

Anos de 2016 - 1° semestre 
(5553 demandas)
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cessárias a disponibilização de smartphones para os chefes 
de equipes e a realização de upgrade nos computadores 
das seções, para que os responsáveis possam visualizar em 
campo os cadastros das redes e demais informações dis-
poníveis no sistema, bem como registrar o andamento de 
vistorias e da execução do serviço, anexando as fotos do 
local no próprio sistema. O OS DEP também servirá como 
ferramenta de fiscalização, uma vez que os dados de cam-
po serão encaminhados via sistema, diretamente para o 
engenheiro fiscal, que poderá ter acesso a todas as etapas 
dos serviços em andamento na sua região de atendimento, 
conferindo agilidade ao processo e obtendo total controle 
sobre os trabalhos realizados pelas equipes que estão sob 
sua responsabilidade.

A pesquisa de atendimento aliada ao refinamento do 
controle das demandas e uma gestão estratégica dos ser-
viços fez com que os índices de atendimento de demandas 
tivessem um aumento significativo para os anos de 2014, 
2015 e 2016. Contudo, devido a uma série de problemas en-
frentados pelo DEP a partir da transição de governo, como 
a ausência de contratos de prestação serviços e mão de 
obra, falta de materiais e manutenção de equipamentos, 
esses índices sofreram uma nova queda, atingindo 66,52%, 
em 2017. Todos esses dados são apresentados na tabela 1.

4. CONCLuSÃO
A comunicação  dos cidadãos porto-alegrenses com 

a administração municipal é realizada pelo Sistema 156. 
Entretanto, em 2016, foi detectado um problema no fluxo 
das demandas encaminhadas para a DC-DEP: constatou-
se um descontrole sobre o encerramento das demandas 
no sistema e ausência de uma estratégia de atendimento 
ou priorização das mesmas.

A partir dessa constatação, foram criadas metodolo-
gias para pesquisa de atendimento ao cidadão que, alia-
das ao refinamento do controle das demandas executa-
das e uma gestão estratégica dos serviços, fez com que 
os números apresentados pelo Sistema 156 refletissem a 
realidade dos serviços prestados, com elevados índices de 
atendimento de demandas.

Além disso, em conjunto com a Empresa de Proces-
samento de Dados (Procempa), foi desenvolvido e tes-
tado, em escala piloto, o OS DEP, um sistema de geren-

ANA PAuLA CAMPOS WESTPhALEN 
 ana.westphalen@dep.prefpoa.com.br

DEP, Bióloga, CRBio 110126/03, mestre em Meio 
Ambiente, Saneamento e Recursos hídricos e 
doutoranda em Recursos hídricos 
e Saneamento Ambiental. 

ÂNDREA ALINE ROSA DE SOuzA 
 andrea.souza@dep.prefpoa.com.br

DEP, Engenheira Civil e de Segurança do 
Trabalho, CREA 131.306, mestre em Engenharia 
Civil e doutoranda em Recursos hídricos e 
Saneamento Ambiental. 

STANLEI MARCELO MARTINS DO AMARAL 
 stanlei@dep.prefpoa.com.br

DEP, Engenheiro Civil, CREA 121.277, especialista 
em Gestão Regional de Recursos hídricos, 
mestrando em Sensoriamento Remoto. 

ANOS TOTAL DE 
DEMANDAS

DEMANDAS 
CONCLuíDAS

DEMANDAS 
ABERTAS

íNDICE DE 
ATENDIMENTO

2014 29.632 29.631 1 99,99%
2015 29.427 29.426 1 99,99%
2016 30.093 29.343 750 97,51%

  2017* 11.328 7.535 3.793 66,52%
*Dados coletados até o mês de maio de 2017.

Tabela 1 – Levantamento de demandas entre 2014 e 2017

ciamento que permite a otimização dos serviços, pelo 
direcionamento das equipes para regiões, bairros e ruas 
com maior número de chamados em aberto. O sistema, 
quando em operação, também servirá como ferramen-
ta de fiscalização, permitindo ao engenheiro fiscal ter 
acesso a todas as etapas dos serviços em andamento na 
sua região de atendimento, conferindo maior controle 
sobre os trabalhos realizados pelas equipes que estão 
sob sua responsabilidade.

ArtigO técnicO
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nOvOs cOnvêniOs

aaBB em condições muito especiais 
para associados Astec

A Astec assinou convênio, em 17 de julho, com a Asso-
ciação Atlética Banco do Brasil, a AABB, por intermédio do 
qual, os associados da entidade poderão adquirir títulos 
para usufruírem, juntamente com seus familiares, das de-
pendências do clube. 

Com sede localizada no bairro Ipanema, entre o Morro 
do Osso e o Guaíba, a AABB disponibiliza serviços e ativi-
dades destinadas a todas as faixas etárias, desde crianças 
até a terceira idade. Com infraestrutura completa, o clu-
be conta com diversas opções para momentos de relaxa-
mento, lazer, descontração e integração, além de festas e 
eventos de confraternização. 

E, a partir de agora, tudo isso e muito mais está ao al-
cance dos associados da Astec, que contam com vantagens 
especiais: estão isentos da taxa de adesão, que hoje é de  
R$ 3.811,00, e pagam apenas o valor mensal de R$ 252,00 
(titular, cônjuge companheiro/noivo/namorado e filhos, até 
completarem 24 anos). Filhos de titulares de 24 a 30 anos e 
seus companheiros, pais, avós e netos, poderão ser depen-
dentes perante a taxa mensal extra de R$ 87,00 por pessoa.

OuTROS CONVÊNIOS
Já na área da saúde, a Astec firmou convênios para 

atendimento psicológico. Com as psicólogas Mara 
Ungaretti (CRP 07/26271) e Rita Buono (CRP 07/16284), 
associados e seus dependentes têm desconto de 50% na 
primeira consulta (consulta de avaliação); 25% de desconto 
nas demais consultas. Serviços oferecidos: terapia de 
casal e família, diagnóstico psicológico, orientação 
e seleção profissional, orientação psicopedagógica, 
acompanhamento e orientação psicológica, assessoria em 
psicologia.

Com a psicológa Juliana Cruz (CRP 07/19672), os as-
sociados Astec têm 50% de desconto na consulta de ava-
liação e 30% nas demais consultas. Serviços oferecidos: 
psicoterapia de orientação psicanalítica de adultos e ado-
lescentes e orientação profissional.

Renato Zimmermann, presidente da AABB; Irineu Foschiera, diretor 
Financeiro da Astec; Sérgio Brum, presidente da Astec; Fabiana 

Begnini, do Departamento de Comunicação e Marketing da AABB, 
na assinatura do convênio
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Confira todas as informações 
sobre estes e outros convênios 
em www.astecpmpa.com.br.A piscina é uma das dependências, além de 

quadras esportivas, salões de festas e diversas 
atividades do clube a que os associados 

poderão ter acesso, via convênio Astec-AABB

Portaria principal, na Av. Coronel Marcos, 1000, 
Bairro Ipanema
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Revisão do PDDUA de Porto Alegre: 
um longo caminho a percorrer

PlAnO diretOr

uM POuCO SOBRE ANTECEDENTES
Quando o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Ambiental (PDDUA), instituído pela Lei Complementar 
Municipal n° 434/1999, entrou em vigor, em março de 
2000, completando um ciclo de aproximadamente sete 
anos de estudos, avaliações e discussões, o Estatuto da 
Cidade (Lei Federal n° 10257/2001) ainda não era uma rea-
lidade, mas, a Constituição Federal de 1988 já definia que 
o Plano Diretor era o instrumento básico da política de de-
senvolvimento e expansão urbana e que, portanto, era o 
responsável por definir as funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana.

Nos anos de 1989 e 1990, as aprovações, respectiva-
mente, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Mu-
nicipal antecipavam, de forma significativa, muitos dos 
aspectos que seriam posteriormente incorporados ao 
PDDUA em termos de princípios, conceitos e definições de 
políticas públicas. 

Ao referir em seu artigo 1° que a promoção do desen-
volvimento urbano ambiental tem como princípio o cum-
primento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana, o PDDUA de 1999, faz valer conteúdo expresso 
na Lei Orgânica de 1990, englobando diretrizes expressas 
com muita clareza, mais adiante, em 2001, no Estatuto da 
Cidade, devendo, portanto, garantir:

 I - a gestão democrática, participativa e descentralizada;
 II - a promoção da qualidade de vida e do ambiente, re-
duzindo as desigualdades e a exclusão social;
 III - a integração das ações públicas e privadas por meio 
de programas e projetos de atuação;
 IV - o enriquecimento cultural da cidade pela diversifica-
ção, atratividade e competitividade;
 V - o fortalecimento do papel do Poder Público na pro-
moção de estratégias de financiamento que possibili-
tem o cumprimento dos planos, programas e projetos 
em condições de máxima eficiência;
 VI - a articulação das estratégias de desenvolvimen-
to da cidade no contexto regional metropolitano de 
Porto Alegre;
 VII - o fortalecimento da regulação pública sobre o solo 
urbano mediante a utilização de instrumentos redistri-
butivos da renda urbana e da terra e controle sobre o 
uso e ocupação do espaço da cidade;
 VIII - a integração horizontal entre os órgãos e Conse-
lhos Municipais, promovendo a atuação coordenada no 
desenvolvimento e aplicação das estratégias e metas 
do Plano, programas e projetos.

Orla do Iberê

Por Maria Tereza Albano
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Logo em seguida, o artigo 2° reforça que o plano in-
corpora o enfoque ambiental no modelo de desenvol-
vimento proposto e nas suas diretrizes e estratégias. 
Cumprindo essa condição, o plano deveria observar 
também esse enfoque na execução de planos, progra-
mas e projetos, enfatizando a necessidade da participa-
ção popular e a perspectiva de sustentabilidade econô-
mica, social e ambiental.

Importante destacar essa questão, uma vez que se tor-
nou recorrente o questionamento sobre o “A” de Ambien-
tal. Grande parte dos que discutem a cidade defende que 
a ideia de sustentabilidade se encerra prioritariamente na 
questão da viabilidade econômica de empreendimentos 
e atividades.

Mediante a Lei Complementar n° 646/2010, além da al-
teração da redação do inciso I e do acréscimo de mais seis 
incisos ao artigo 1°, foi acrescentado o parágrafo único ao 
artigo 2°, que se refere: na aplicação, na alteração e na in-
terpretação desta Lei Complementar, levar–se–ão em conta 
seus princípios, estratégias e diretrizes.

Cabe ressaltar que muitos dos conteúdos incorpora-
dos em 2010 representaram esforços de grupos como o 
Porto Alegre Vive, movimento que promoveu, em diver-
sos bairros, mobilizações locais, tendo no Petrópolis Vive 
e no Moinhos Vive belos exemplos de participação social. 
Da mesma forma, foi relevante o Fórum de Entidades ins-
talado na Câmara Municipal, em 2007, com o desafio de 
discutir desdobramentos da 1a Conferência de Avaliação 
do Plano, realizada em 2003. Dessa discussão resultou, 
após grande número de embates, a Lei Complementar 
Municipal n° 646/2010. 

Uma grande parte dos membros desses grupos tinha 
como objetivo corrigir distorções do PDDUA em função da 
falta de coerência entre a cidade explicitada no discurso 
do plano e os resultados evidenciados na configuração 
espacial de setores urbanos, depois dos primeiros anos 
de implementação do PDDUA. O exemplo típico foram as 
Áreas Especiais de Interesse Cultural, que postas na pauta 
da Conferência, se tornaram conflitos, que não tiveram, 
até hoje, solução de desfecho satisfatória. 

Cabe ressaltar também que, em processo parale-
lo e independente dessas mobilizações, de forma bas-
tante questionável foram encaminhadas ações con-
siderando urgências da Copa do Mundo de 2014. Os 
conflitos decorrentes, que ainda hoje impactam a cidade, 
já foram devidamente avaliados pela sociedade quanto 
às suas marcas profundas na desconsideração com o 
planejamento urbano municipal e com a cidade.

Na pauta apresentada pelos técnicos da Secretaria do 
Planejamento Municipal (SPM), em 2003, um dos princi-
pais temas de discussão era a compatibilização do PDDUA 
com o Estatuto da Cidade. Dessa avaliação, resultou a in-
corporação de instrumentos de diferentes naturezas, en-
tre os quais os destinados a contribuir com a Regulação 
para a Intervenção no Solo, conforme denominação ado-

tada pelo PDDUA e os associados com a questão da gestão 
democrática da cidade.

Num primeiro grupo, o Direito de Preempção, o Direito 
de Superfície, o Consórcio Imobiliário, o Estudo de Impac-
to de Vizinhança (EIV) e a Operação Urbana Consorciada 
(OUC) representavam a oportunidade de ampliar o univer-
so de instrumentos à disposição da produção da cidade.

Pela Lei Complementar n° 646/2010, o setor urbano re-
conhecido como Quarto Distrito foi categorizado, em fun-
ção de suas características especiais de berço da indus-
trialização de Porto Alegre e forte presença de patrimônio 
cultural, como Área de Revitalização e indicado para uma 
OUC, potencializando Corredor de urbanidade previsto 
no PDDUA de 1999. Fica desde já uma pergunta: como 
esse projeto dialoga com a revisão do PDDUA? 

No conjunto de Áreas Especiais, instrumentos de reco-
nhecimento da diversidade e identidades locais, foi lou-
vável uma maior especificação sobre as Áreas Urbanas de 
Ocupação Prioritária, na Lei Complementar n° 646/2010. 
Passam, então, a ser referidas como espaços da cidade 
cujo aproveitamento deve estar adequado ao cumpri-
mento da função social da propriedade urbana, nos ter-
mos da Lei Municipal n° 312/1993 e do Estatuto da Cidade, 
sob pena de aplicação em sequência dos seguintes instru-
mentos: parcelamento, edificação ou utilização compul-
sória, imposto progressivo sobre a propriedade predial e 
territorial urbana e, por fim, desapropriação com paga-
mento mediante títulos da dívida pública. 

A introdução do EIV, que foi objeto da Lei Complemen-
tar n° 695/2012, como um detalhamento do Plano Diretor, 
embora ainda sem regulamentação até hoje, avança no 
sentido de qualificar a avaliação prévia de impactos urba-
nísticos sobre a área de influência de Projetos Especiais, 
em função de algumas características, explicitadas no tex-
to da Lei Complementar n° 646/ 2010. 

Num segundo grupo, sobre os mecanismos de parti-
cipação na gestão, o PDDUA de 2010 incorpora conteú-
do do Estatuto da Cidade no que se refere aos seguintes 
instrumentos: representações em órgãos colegiados de 
política urbana, divulgação de informações sobre em-
preendimentos e atividades, debates, consultas e au-
diências públicas, conferências municipais sobre assun-
tos de interesse urbano e ambiental e iniciativa popular 
de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 

“Grande parte dos que discutem a cidade 
defende que a ideia de sustentabilidade 

se encerra prioritariamente na questão da 
viabilidade econômica de empreendimentos 

e atividade.”
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desenvolvimento urbano. Sobre esses há muito ainda 
para discutir. As audiências públicas, por exemplo, não 
têm se mostrado instrumentos de qualificação da dis-
cussão sobre a cidade que se quer.

Cabe destacar a preocupação da sociedade com a 
questão do sistema de planejamento e seu processo de 
gestão na proposta de artigo específico sobre Cadastro 
urbano encaixado no tema Monitoramento da Densifica-
ção no PDDUA de 2010. 

Ao detalhar o que deveria ser o Cadastro urbano, o 
artigo define preocupações muito semelhantes às vincu-
ladas ao que seria, no PDDUA de 1999, o Sistema de Ava-
liação do Desempenho urbano. Idealizado para promo-
ver uma descrição permanente da realidade urbana com 
vistas a subsidiar a tomada de decisão e fazer simulações 
sobre o futuro, esse sistema deveria acompanhar, a cada 
período de tempo, aspectos tais como a densificação da 
cidade e a direção do crescimento urbano. Posto em mar-
cha, o Sistema de Avaliação do Desempenho urbano 
poderia ser também, além de um excelente instrumento 
de apoio à avaliação de Projetos Especiais, um referencial 
de transparência da gestão do planejamento urbano sem-
pre à disposição da sociedade.

PREOCuPAÇÕES COM A REVISÃO DO PDDuA
Em setembro de 2016, participei do III Seminário Astec, 

organizado pela Associação de Técnicos de Nível Superior 
do Município de Porto Alegre (Astec) sobre o tema Gestão, 
Precarização, Terceirização e Direito à Cidade. Foi abso-
lutamente revelador sobre o estado em que se encontra a 
Prefeitura de Porto Alegre e sobre a dificuldade por parte 
dos técnicos para realizarem suas competências. Precari-
zar para terceirizar: seria este um caminho para se alcan-
çar o Estado Mínimo?

Quanto à revisão do Plano Diretor, constata-se que a 
discussão vem sendo encaminhada, no mínimo, desde 

dezembro de 2016. Nessa ocasião, por iniciativa da Secre-
taria Municipal de Urbanismo (SMURB) e do Conselho Mu-
nicipal do Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA), 
se realizou evento público para rever a trajetória dos pla-
nos da cidade, desde 1914. Posteriormente, o site da Pre-
feitura noticia, em 28 de março de 2017, que Conselheiros 
debatem a revisão do Plano Diretor. Chamou atenção 
na apresentação, realizada pela supervisora do Desenvol-
vimento Urbano, sob o título Avaliação do PDDuA: diag-
nóstico e possíveis soluções de planejamento e gestão 
urbana, a afirmação de que há excesso de controle e regu-
lação do espaço privado. O que se pretende com essa afir-
mação? Abandonar a regulação sobre o espaço privado, 
numa lógica de “tudo pode em qualquer lugar”? 

Em abril, a Associação Comercial de Porto Alegre con-
vidou, além da supervisora do Desenvolvimento Urbano 
da SMURB, o presidente do Instituto de Arquitetos do 
Brasil, Departamento do Rio Grande do Sul (IAB RS), e um 
representante do Sindicato das Indústrias da Construção 
Civil para almoço com vistas a discutir a revisão do pla-
no diretor. A representante da SMURB informou, naquela 
ocasião, que a falta de definições sobre o processo se dava 
em função da falta de definição sobre quem seria o titular 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabi-
lidade (SMAMS), onde o tema do planejamento urbano 
deveria ficar vinculado. Com a extinção da SPM, em 2012, 
e da autorização, ainda não consolidada, para extinguir a 
SMURB pelo atual governo, iniciado em janeiro de 2017, 
os técnicos municipais têm vivido de expectativas sobre 
seu futuro profissional, em uma situação de extrema ins-
tabilidade, informados apenas por notícias de jornais. 

No mês de maio, mais um evento realizado pela SMURB 
e Câmara Municipal discutiu planejamento e gestão 
urbana, dando exemplos de como podem ser tratados 
temas como os espaços públicos da cidade. Mais uma vez, 
não se apresentou calendário e pauta para a revisão do 
PDDUA 2010, aspecto compreensível em um contexto de 
desconstituição da atividade do planejamento urbano.

Ainda em maio e início de junho, outras atividades en-
volveram públicos diversificados na reflexão sobre planos 
diretores. Participei de quatro: palestra sobre o PDDUA 
junto ao coletivo Cidade que Queremos; palestra sobre o 
PDDUA, organizada por alunos e professores da Faculdade 
de Arquitetura da uFRGS; seminário sob a coordenação 

Viaduto dos Açorianos

“Como anda a valorização da função 
social da propriedade? Os instrumentos do 
estatuto da Cidade foram regulamentados? 

Como se pensa a gestão de operações 
urbanas, em Porto alegre? Quais os 
avanços na qualificação da gestão 

democrática da cidade?”
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do Ministério Público do RS, com o título Novos Rumos 
para as Cidades: reflexões necessárias para a revisão 
dos planos diretores; e, por fim, palestra organizada pela 
Agapan, envolvendo o tema PDDUA e a questão ambien-
tal, sob o título Desafios da urbanização ecoinclusiva.

Com início previsto ainda para junho, o IAB RS inau-
gura Ciclo de Debates sobre Plano Diretor, por meio de 
um conjunto de encontros que se estenderão até dezem-
bro de 2017. A pauta pretende refletir sobre aspectos tais 
como O que o PDDuA deixou de valorizar? Aqui mesmo, 
neste texto, questões importantes foram evidenciadas. 
Como anda a valorização da função social da proprieda-
de? Os instrumentos do Estatuto da Cidade foram regu-
lamentados? Como se pensa a gestão de operações urba-
nas, em Porto Alegre? Quais os avanços na qualificação da 
gestão democrática da cidade?

Particularmente, um assunto me preocupa: o que será 
do Sistema Municipal de Gestão do Planejamento na ló-
gica do desmonte das estruturas que devem acreditar no 
papel do poder público como mediador de conflitos e in-
dutor do desenvolvimento urbano? A ordem é desregula-
mentar? O que fazer com o que nem experimentado foi? 

Em minha opinião, qualquer revisão deve considerar 
a realização de uma Conferência de Avaliação do Pla-
no Diretor, no terceiro ano da gestão administrativa do 
prefeito, conforme explicitado no artigo n° 36 do PDDUA. 
Portanto, há um longo caminho a percorrer, e a sociedade 
tem o direito e quer participar.

Quarto Distrito

MARIA TEREzA FORTINI ALBANO 
 forttini@terra.com.br

Arquiteta, CAURS A2761-8, Mestre em 
Planejamento Urbano e Regional, aposentada 
da SMURB em 2014, 1a vice-presidente IAB RS 
Gestão 2017-2019.
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“Foi absolutamente revelador 
sobre o estado em que se encontra 
a Prefeitura de Porto alegre e sobre 
a dificuldade por parte dos técnicos 
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OPiniãO

Uma visão de serviço e de servidor público
O Estado é instituição fundamental da sociedade moderna e o 

serviço público prestado a ela torna-se também sinalizador do seu 
estágio ou grau de organização. é por isso que, nestes dias, quando 
novas – ou não tão novas assim – visões de serviço e servidor públi-
co vem à tona, quando alguns setores da sociedade voltam a falar 
em “estado dinossáurico” e “meritocracia”, considero muito impor-
tante fazer uma reflexão a respeito.

O serviço público brasileiro é historicamente  deficiente, e há 
muito que avançar, mesmo que algumas estruturas tenham me-
lhorado bastante nas últimas décadas. Não deve ser segredo que, 
até uns 20 ou 25 anos atrás, por exemplo, as contas públicas eram 
quase uma “caixa-preta” e as maiores barbaridades político-admi-
nistrativas eram cometidas e mal vinham a público, que dirá serem 
investigadas com seriedade. Mas, há deficiências, sim, que vêm se 
perpetuando em maior ou menor grau.

Por outro lado, o corpo funcional da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre (PMPA) – para ficarmos no nosso caso – é gabaritado. 
é  inegável a qualidade profissional dos funcionários do Departa-
mento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Porto Alegre (Previmpa) ou do Departamento Municipal de 
habitação (Demhab), dois exemplos que conheço de perto.

Mas então, o que faz o serviço público, genericamente falando, 
para que se mantenha deficiente? mesmo tantos anos após a Cons-
tituição Democrática de 1988 e sob diferentes governos!

Na minha avaliação, a causa fundamental do “estado de coisas” 
é uma cultura política que abre mão de um serviço público eficiente.

Por essa cultura, o que não se busca é justamente um serviço 
público eficiente, para que os “dirigentes de plantão” se apropriem 
da coisa pública como se fosse particular, sua propriedade, e para 
que grandes recursos públicos possam ser canalizados para os con-
troladores da economia, que usualmente também são os financia-
dores dos dirigentes escolhidos pelo sistema político.

Quando escrevo “cultura política”, esclareço que estou conside-
rando uma política definida difusa e socialmente, que perpassa o 
tempo. Essa cultura pode ser (e é) mais ou menos aplicada, depen-
dendo da época e do governante-de-plantão, sua origem e ideolo-
gia; mas é importante ter em mente que não será por um único ges-
tor ou numa gestão ou duas que será ultrapassada definitivamente 
- mas, sim, por meio de políticas contrárias continuadas e cobradas 
pela sociedade de forma consequente.

Então, para que essa cultura seja aplicada, também  é neces-
sária uma “permissão” que  não é solicitada explicitamente para 
o funcionalismo público, nem concedida  explicitamente por ele, 
mas obtida por meio das táticas conhecidas: permissividade com 
pequenos vícios;  gratificações para os “apadrinhados”; ausência 
explícita  de planejamento e  serviços que nunca são organizados; 
sucateamento deliberado de estruturas, etc.

O cruel é que muitos  funcionários acabam aceitando essa si-
tuação, até pela sua condição pessoal. Tornam-se corresponsáveis 
e muitos nem se dão conta, não reconhecem a situação porque ela 
é mesmo de difícil reconhecimento.

Portanto, de nada  adianta o mero jargão da eficiência, se a 
gestão é destinada ao enxugamento do funcionalismo e das polí-

ticas públicas até o nível considerado mínimo indispensável – para 
que  os grandes recursos públicos sejam dirigidos até os grandes 
projetos e empresas. Não basta o jargão da “eficiência em gestão” 
se o propósito maior é outro, se é considerar dispensável, dentre 
outras coisas, investir em ciência e tecnologia, produzir cultura, se 
apropriar de uma gigantesca reserva de petróleo pré-sal, manter 
uma  estrutura autônoma para cuidar do meio-ambiente,  etc. (O 
detalhe é  que os países mais desenvolvidos – capitalistas ou não 
– fizeram exatamente o contrário disso tudo).

E se o que exemplifiquei acima pode ser dispensável, então in-
vestir em segurança, educação ou saúde automaticamente passa a 
ser secundário.

Nessa mesma linha, considero que a tal “meritocracia”, até ago-
ra, não se mostrou mais do que um método  ideologizado de tra-
balho que procura a eficiência da “chefia de plantão”, sem outras 
considerações, por exemplo, do que é mérito e quem o julga, ou 
porque tais metas e não outras. A questão é esta: o significado prá-
tico da meritocracia, onde tem sido implementada de fato, quando 
trabalhar e trabalhar organizadamente – com metas tangíveis, por-
tanto – deveria ser uma preocupação permanente.

Por fim, é preciso ressaltar que toda visão  de  serviço públi-
co  pode variar dependendo da visão de cada um. A minha é de 
quem mais precisa de serviço público é a maioria da população tra-
balhadora; é de serviço público eficiente (não só, mas basicamen-
te) é o de efetivas políticas sociais que alcancem essa maioria, que 
possibilitem a sua defesa perante um sistema naturalmente con-
centrador de renda e desagregador social como o nosso.

Serviço público eficiente passa a ser motor de democracia, e 
quanto mais democrática uma sociedade e sua gestão pública, mais 
eficientes serão os seus serviços. Um serviço público eficiente precisa 
de chefes e funcionários comprometidos, por certo, mas também es-
táveis legalmente, autônomos funcionalmente e bem remunerados.

E aqui se impõem fundamentalmente uma questão: como ter 
um serviço público eficiente, nos termos propostos, que dê conta 
das demandas da população por meio da implementação de polí-
ticas sociais efetivas diante de um sistema que está sendo implan-
tado em nosso país neste último período, na contramão dessa pers-
pectiva? Quando se aceleram as políticas de desmonte do Estado, 
levando de roldão as estruturas do serviço público, entre outras 
voltadas para as políticas sociais. Governos promovem crises com 
consequentes quedas de receitas, para diminuir salários e precarizar 
direitos sociais. De quebra, ainda abre-se mão de importantes e fun-
damentais reservas naturais, como, por exemplo, o pré-sal, que, se 
bem exploradas, poderiam sustentar os demandados e necessários 
investimentos em políticas sociais e que certamente garantiriam o 
desenvolvimento do país.

Por Luís Ferrari Borba 

LuíS FERRARI BORBA
 ferrari@demhab.prefpoa.com.br

Engenheiro Civil – CREA RS 95189 - Demhab.
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AlMOçO APOsentAdOs

Uma saborosa confraternização que completa cinco anos

O 5° Almoço dos Aposentados da Astec reuniu cerca 
de 40 pessoas, entre técnicos e seus acompanhantes, 
no Restaurante Panorama, PUCRS, no dia 4 de julho, 
em uma saborosa confraternização entre colegas que já 
compartilharam um cotidiano de trabalho e hoje não se 
veem mais com a mesma frequência. Foi um momento 
para confraternizar, saborear boa comida e, em alguns 
casos, até ganhar um presente para marcar a data.

Em seu agradecimento a todos pela presença, o pre-
sidente, eng. Sérgio Brum, saudou o reencontro anual de 
colegas aposentados como uma oportunidade de des-
contração e alegria, que se torna ainda mais especial em 
tempos tão duros e de tantos ataques aos direitos dos 
municipários. A seguir, passou a palavra ao diretor de Re-
lações com os Aposentados e Pensionistas, Adinaldo de 

Fraga, que deu início ao sorteio de brindes.
A primeira presenteada foi a assist. soc. Geni Sales de 

Abreu, que ganhou o seu almoço grátis. Depois, a adm. 
Vera Broki Brasil ofereceu um exemplar do livro Compe-
tências para o Administrador: Um enfoque para o saber 
ser e o saber fazer, da Símbolo – Editora – Laços, de sua 
autoria, que saiu para a enf. Maria Iarotska. E, por último, 
a senhora Elusa Jobim, representante da empresa de tu-
rismo Viajando com Tânia, ofereceu uma diária de via-
gem de um dia, com acompanhante, em data a escolher, 
com destino à Ivoti ou à Nova Petrópolis, que premiou o 
adm. herni Michel.

No final, ficou uma pontinha de saudade, e uma 
vontade de que 2018 chegue logo, trazendo o 6° Almoço 
dos Aposentados.
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A Assist. Soc. Geni de Abreu ganhou o almoço grátis e a enf. 
Maria Iarotska foi sorteada com o livro Competências para o 

Administrador, doado pela autora, adm. Vera Broki Brasil

Elusa Jobim entregou a diária de viagem ao adm. Herni Michel, 
em companhia do presidente, eng. Sérgio Brum, e do diretor 

Adinaldo Fraga
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PreviMPA e dAtA-BAse

Empossada em 14 de dezembro de 2016, a Diretoria Executiva 
(DE) eleita para dirigir a Astec no biênio 2017/2018 fez sua primeira 
reunião de trabalho em conjunto com a diretoria anterior, em 20 de 
dezembro, e instaurou o Conselho Deliberativo no dia seguinte, 21. 
Desde o início, o ritmo de trabalho tem sido intenso, em busca de 
“Respeito e valorização profissional”, slogan adotado pela nova DE. 
O desenrolar cotidiano dessa história está detalhadamente docu-
mentado no site e no Facebook da Astec, www.astecpmpa.com.br 
e www.facebook.com/astecpmpa, e agora tem capítulos decisivos 
consolidados nesta sintética reportagem. 

Se até o fechamento desta edição, os municipários 
seguem vivendo sob a ameaça e o constrangimento de 
terem seus vencimentos atrasados, desde junho, ape-
sar de determinação judicial em contrário, o parcela-
mento, o congelamento e a redução dos salários já são 
realidade. A lei que determina a correção pelo índice da 
inflação não foi cumprida; o aumento da alíquota do 
Previmpa em 3% reduziu o salário que chega ao bolso 
do funcionalismo; os salários de junho foram pagos par-
celadamente e as ameaças de atraso continuam.

A Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal considerou inconstitu-
cionais os projetos de lei do Executivo de aumento da alíquota previden-
ciária de 11% para 14%, e da retirada da inflação do cálculo que corrige os 
salários na data-base. Apesar disso, os vencimentos dos servidores pros-
seguem sem reposição da inflação registrada entre maio de 2016 e abril 
de 2017, bem como o PLCE 004/16, que majorou a alíquota do Previmpa, 
foi aprovado, por 20 votos a favor, seis contrários e uma abstenção, em 
uma sessão extraordinária, realizada à noite, em uma sala do 3° andar, 
para a qual nem todos os vereadores foram convocados, o que contraria o 
regimento da Câmara Municipal. à tarde, a sessão acabou sendo encerra-
da sem votação, e os municipários que ocuparam os corredores e as gale-
rias do Legislativo para se manifestar foram tratados com força abusiva e 
gás de pimenta pela segurança. 

Nesses primeiros seis meses de governo, a Astec, o Simpa e demais 
entidades de servidores, convocaram os municipários para defender a 
manutenção da alíquota do Previmpa em seis diferentes ocasiões. Foram 
feitas visitas aos vereadores para informar sobre parecer do Conselho de 
Administração do Previmpa contestando a tese da previdência deficitá-
ria, em 18/6; uma audiência pública, com a participação dos secretários 
municipais de Planejamento e Gestão, José Alfredo Parode, e da Fazenda, 
Leonardo Busatto, em 19/6; contribuição à Comissão de Constituição e 
Justiça, para argumentação técnica com base legal para impedir a majo-
ração, em 22/6; visitas para o corpo a corpo com os vereadores, em 26/6; 
e, ainda, as Tribunas Populares. 

Em 22 de maio, o eng. Sérgio Brum, ocupou a Tribuna Popular da 
Câmara Municipal para defender a rejeição dos projetos do prefeito 
Marchezan Jr. na ocasião, ele falou em nome da Astec, do Senge e 
do Fórum Sindical dos Municipários, que congrega, além do Senge, 
o Simpa, Simers, Sergs, Sindijors, Sindsaúde, Semapi, SINDPPD/RS, 
Sindcâmara, Sindisepe/RS e Radialistas/RS. 

Em 12 de junho, foi a vez do vice-presidente do Saergs, hermes 
Puricelli, ocupar a Tribuna para contestar os Projetos de Lei 04/2017 
e 05/2017, que trata da reorganização administrativa da Prefeitura. 
A Astec participou, mais uma vez manifestando apoio nas galerias.

astec no conjunto dos municipários 
em defesa dos direitos dos técnicos 

Tr i bunas  Po pu l a re s
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No dia 2 de janeiro, a Astec já ocupava as galerias na Câmara de Ve-
readores, contra o Projeto de Lei Complementar do Executivo 012/16, 
primeira etapa da reforma administrativa do prefeito Nelson Marche-
zan. Em uma votação que se estendeu por cerca de oito horas, o PL 
acabou sendo aprovado por 27 votos favoráveis e oito contrários. 

A segunda etapa da reforma administrativa, prevista no PLCE 
005/17, que extingue secretarias municipais e incorpora as compe-
tências das secretarias extintas em outras pastas, foi votada em 12 de 
julho. Na ocasião, o acesso às galerias do plenário Otávio Rocha foi res-
trito e, em uma sessão extensa, 27 dos 33 vereadores presentes vota-
ram a favor do Projeto. Na bancada de oposição, apenas os vereadores 
Odacir Oliboni, Sofia Cavedon, Fernanda Melchiona, Carlos Comasse-
to, professor Alex e Adeli Sell votaram contra. 

R e fo rma  A d m in i s t ra t i v a

A s semb le i a s
Assembleias para lutar pela data-base

As políticas implementadas pelo governo municipal vêm na mes-
ma linha de precarização do serviço público, terceirização, desmonte 
da previdência e privatização, achatando os vencimentos dos ser-
vidores públicos em níveis escorchantes. Para unir os servidores da 
Prefeitura de Porto Alegre, o Simpa tem realizado assembleias para 
mobilizar a categoria na construção do dissídio coletivo.

Em 19 de abril, os servidores se reuniram no Largo dos Açorianos, 
declararam estado de greve e deliberaram adesão à greve geral na-
cional, contra as reformas trabalhista e da previdência, propostas 
pelo governo federal. 

Em 4 de maio, no Centro de Eventos do Parque harmonia, foi 
aprovada a Pauta Unificada de Reivindicações, que deve basear as 
negociações com o governo municipal ao longo do ano. Na oportu-
nidade, os servidores também aprovaram a permanência em esta-
do de greve, decisão reiterada nas assembleias seguintes, em 8 de 
junho e em 5 de julho.

Pauta de Reivindicações dos Técnicos 2017
A Astec construiu a Pauta de Reivindicações dos Técnicos 2017, em uma assembleia realizada em dois tem-

pos. A Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de abril, na sede do CRA-RS, iniciou a discussão com a 
apresentação de destaques e considerações sobre a gravidade dos ataques contra os direitos dos servidores. 
Ao final, foi suspensa, para ser retomada em 10 de maio. Nesse segundo momento, no auditório do Senge, a 
Pauta de Reivindicações da Astec foi finalizada e disponibilizada no site da entidade, www.astecpmpa.com.br, 
no menu Documentos, juntamente com a Pauta Unificada dos Municipários.

Contas aprovadas por unanimidade
A Assembleia Geral Ordinária de 29 de junho, na sede da Astec, 

aprovou por unanimidade a prestação de contas 2016 da entidade.
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nOtíciAs

Prêmio CRA-RS
Atendendo a convite do Conselho Regional de Adminis-

tração do RS, a Astec indicou, no mês de junho, a adm. Már-
cia Carcuchinski da Silva, para a pré-seleção que escolheu 
os concorrentes ao Prêmio Mérito em Administração 2017, 
na categoria Setor Público. A administradora foi indicada 
pela sua dedicação, atuação e participação nas diversas 
funções ocupadas e, especialmente, como gerente do Pro-
grama Estratégico “Infância e Juventude Protegida”, na 
Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico e Orça-
mento da Prefeitura de Porto Alegre.

Administradora com especialização em Gestão de Saú-
de, Márcia ingressou na Prefeitura no ano 2000, responden-
do pela infraestrutura de apoio da Rede Municipal de Saú-
de, como coordenadora de Apoio Técnico e Administrativo 
da Secretaria Municipal da Saúde. Desde lá, atuou como 
consultora da FAO para a América Latina, no Programa 
Nacional de Crédito Fundiário no RS, que beneficiou mais 
de 16 mil famílias gaúchas, no período de 2005 a 2009. Nos 
anos de 2009 e 2010 atuou na Secretaria Estadual da Saúde 
do RS, e, a partir de 2010, passou a integrar o quadro da 
PMPA, onde hoje gerencia o Programa Estratégico Infância 

e Juventude Protegida, na Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Gestão.

Os vencedores do Prêmio Mérito em Administração, nas 
categorias Setor Público, Setor Privado e Setor de Ensino, 
serão proclamados pelo plenário do CRA-RS, e, no mês de 
setembro, serão agraciados com troféu e diploma, conferi-
do pelo Conselho. 

Datas Profissionais
A Astec cumprimenta os profissionais que contribuem com a construção de Porto Alegre!

Novos associados
A Astec cumprimenta seus novos sócios e convida to-

dos os técnicos de nível superior do Município de Porto 
Alegre a participarem da entidade!

Alexandra Maria Quadros Costa Leite – Arquiteta – SMDE
Ana Cristina Ávila de Souza – Arquiteta – SMF
Ana zart Bonilha – Arquiteta – SMT
Carlos henrique de Oliveira Aigner – Professor – SMAM
Celso Copstein Waldemar – Engenheiro Agrônomo – SMAM
Denise Bonat Pegoraro – Arquiteta – SMPG
Denise Remião Loureiro – Enfermeira – SMS 
Erika kupac Vianna – Arquiteta – SMURB 
Gisele Coelho Vargas – Arquiteta – SMURB
helton Estivalet Bello – Arquiteto – Previmpa I

Juliana Paula Braggio – Engenheira – SMPG
Licia Nardin Schuch – Arquiteta – SMPM
Luciana Silveira Egres – Administradora – SMS
Monica Mocellin Raymundo – Arquiteta – SMURB
Paulo Ricardo Rama – Administrador – PGM 
Roberta Fraga da Silva Reston Tarragô – Administradora 
– SMPG
Rogério Otávio Schmidt – Engenheiro Agrônomo – SMPM
Silvio Luiz ungaretti – Administrador – DMLU
Simone Machado Madeira – Arquiteta – SMURB
Simone Stangler – Arquiteta – SMURB
Sonia Rosi Rodrigues Pereira – Administradora – Previmpa
Susete Teston – Engenheira Agrônoma – SMAM

Adm. Márcia Carcuchinski da Silva foi indicada pela Astec 
para a pré-seleção do Prêmio Mérito em Administração 2017
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20/01 – Dia do Farmacêutico 
24/01 – Dia do Aposentado 
01/02 – Dia do Publicitário
12/03 – Dia do Bibliotecário 
07/04 – Dia do Jornalista
12/05 – Dia do Enfermeiro 

15/05 – Dia do Assistente Social 
29/05 – Dia do Estatístico
29/05 – Dia do Geógrafo
30/05 – Dia do Geólogo 
04/06 – Dia do Procurador Municipal 
12/07 – Dia do Engenheiro Florestal
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HPS mantém 11 leitos de traumatologia fechados
Os onze leitos masculinos de traumatologia desativa-

dos em 28 de junho, no hospital de Pronto Socorro, per-
manecem fechados. A prefeitura alegou que a enfermaria 

seria reformada, mas, os servidores asseguram que faltam 
enfermeiros e técnicos de enfermagem para o atendimen-
to adequado. Apenas dez leitos seguem funcionando.

DEP: serviços parados
A Prefeitura de Porto Alegre não possui mais contratos 

que permitam a prestação dos serviços do Departamen-
to de Esgotos Pluviais (DEP), desde 30 de maio. Com isso, 
os serviços de desobstrução, limpeza, hidrojateamento 
e até reconstrução de redes estão parados até que haja 
uma nova contratação. O DEP não possui mão de obra 
suficiente e nem maquinário para executar as demandas 
que ingressam por meio do telefone 156. O último concur-
so público para a área operacional foi realizado em 1999. 

Os poucos servidores ainda na ativa beiram os 60 anos 
e estão em vias de se aposentar. As poucas máquinas e 
equipamentos próprios estão estragados, sem contrato 
de manutenção. Como se não bastasse, a SMSUrb tem 
informado à mídia que os serviços estão na programação 
quando, na verdade, estão suspensos por falta de contra-
to, criando situações de risco para os servidores do DEP 
que são xingados, ameaçados e acusados de não querer 
fazer os serviços como boicote contra o Prefeito.

HuMOr
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Núcleo Astec-SMAM elege representantes
O geógrafo Carlos henrique de Oliveira Aigner foi elei-

to, em 2 de junho, como titular, e a engenheira química 
Deri Calvete da Rocha, como suplente, para o Conselho 
Deliberativo, no biênio 2017/2018. Geógrafo Carlos e a eng. 

química Déri Calvete são 
os representantes do 
Núcleo Astec-SMAM

Astec solicita audiências 
Astec protocolou, no Gabinete de Transição, ofício 

dirigido ao prefeito Nelson Marquezan, no dia 28 de de-
zembro. O documento solicita audiência para tratar de 
questões de interesse dos técnicos de nível superior do 
Município, bem como entregar sugestões dos profissio-
nais para a melhoria dos serviços prestados pela Prefei-
tura. Em 12 de janeiro, a solicitação foi reiterada, protoco-
lando-se novo ofício. Ambas seguem sem resposta.

Não a gestores sem 
formação técnica na área!

A Astec deflagrou, no mês de janeiro, campanha para 
que, na nomeação de novos gestores na PMPA, seja ob-
servada a formação profissional compatível com o cargo 
a ser exercido. Os adesivos usados os técnicos, visam evi-
tar o exercício ilegal da profissão com técnicos de nível 
superior sendo gerenciados por leigos.

Astec integra Frente Municipária em 
Defesa do Servidor e do Serviço Público

Em 11 de janeiro, a Astec passou a integrar a 
Frente Municipária em Defesa do Servidor e do Ser-
viço Público, juntamente com Simpa, Sintrajufe/RS, 
Sindisaúde/RS, Semapi, Sergs, Sindifars, Sindijors, 
Sindiserf/RS, Asta, Astec, Aiamu, AShPS, ASSMS, 

MML, Condsef, CUT, CTB e CSP Conlutas. A Frente 
propõe a unidade dos trabalhadores e usuários do 
serviço público para combater o desmonte do Esta-
do, que vem sendo articulado pelos governos fede-
ral, estadual e municipal.

nOtíciAs
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Não há ‘rombo’ no Previmpa 
Artigo do presidente da Astec, eng. Sérgio Brum, pu-

blicado no Jornal do Comércio, edição de 20 a 22 de ja-
neiro, explica porque o Previmpa não apresenta déficit, 
e qual a diferença entre o alegado “rombo” e os investi-
mentos necessários ao funcionamento dos serviços pres-
tados à população.

Previmpa envia nota a servidores admitindo 
erro em matéria publicada por Zero Hora

O Previmpa encaminhou, em 18 de janeiro, nota aos 
servidores do Município, na qual admite algumas das in-
correções publicadas pelo jornal Zero Hora, na edição do 
dia 17 de janeiro, às páginas 8 e 9, referentes à previdên-
cia dos municipários, reconhecendo a não existência do 
“rombo” a que se refere o jornal.

mas ZH alega que matéria foi aprovada por secretário da Fazenda
Tratando-se de matéria publicada em jornal de grande 

circulação, a Astec entende que a referida nota deveria ser 
publicada no mesmo jornal, e não somente enviada aos 
servidores. Mas, embora a Entidade tenha procurado o veí-
culo e apresentado essa argumentação, Zero Hora não fez 
a correção e segue reforçando o discurso de “rombo”.

“NOTA DE ESCLARECIMENTO DO PREVIMPA
A reportagem especial publicada pelo jornal Zero Hora na últi-

ma terça-feira, 17, trata como rombo os aportes efetuados pelo 
Município para pagamento de benefícios do Regime de Repar-
tição Simples do Departamento Municipal de Previdência dos 
Servidores do Município de Porto Alegre (Previmpa). O depar-
tamento esclarece que o termo rombo não está devidamente 
colocado, uma vez que esse aporte é fruto da característica do 
grupo, onde não há poupança para pagamento de benefício e, 
legalmente, o custo desses benefícios é do Tesouro Municipal.

A imprensa sempre trata o déficit dos regimes próprios de 
previdência social (RPPS) de repartição simples como rombo, 
mesmo que tecnicamente não esteja correto. Como esse déficit 
(relação entre o total da despesa com o pagamento de benefí-
cios e as contribuições – do servidor, 11%, e patronal, 22%) é 
coberto pelo Tesouro Municipal, a imprensa faz essa figura.

Confira o comportamento dos aportes nos últimos anos:
- Em 2013, na ordem de R$ 365 milhões;
- Em 2014, na ordem de R$ 441 milhões;
- Em 2015, na ordem de R$ 528 milhões;
- e, em 2016, na ordem de 660 milhões.

Além disso, todo o aporte está devidamente autorizado pela Lei 
Orçamentária Anual, sendo obrigação do ente fazê-lo ao Regime.

Por fim, cabe destacar os excelentes resultados na gestão do 
Previmpa ao longo dos anos, reduzindo custos administrativos, 
atingindo rendimentos do Regime Capitalizado superiores à meta 
atuarial acumulada, e fechando o ano de 2016 com rentabilidade de 
22,66%, bem superior à média de 17% obtida pelos RPPS no Brasil.

Atenciosamente,
 Previmpa – Departamento Municipal de Previdência 
dos Servidores do Município de Porto Alegre”

Conselho de Administração 
do Previmpa publica nota

Tendo em vista notícias que circularam em janeiro 
deste ano, com informações infundadas sobre a saúde 
financeira do Departamento de Previdência dos Servido-
res de Porto Alegre, o Conselho de Administração do Pre-
vimpa divulgou documento com o objetivo de esclarecer 
a sociedade porto-alegrense sobre o assunto.

A nota, que reafirma e comprova o superávit nas 
contas do Previmpa, está disponível no site da Astec, em 
notícia publicada no dia 31 de janeiro, com o título Nota 
sobre a Previdência Municipal.

Revista da Astec, n. 40, jul. 2017 33



“Extinção da SMAM: Perspectivas para o 
futuro da política ambiental do município”

O debate sobre a extinção da SMAM foi realizado pela 
Astec, no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora da Paz, 
no dia 13 de janeiro, em horário de almoço, tendo em vis-
ta que a secretária interina da pasta à época, Ilza Berlato, 
não permitiu que a reunião fosse realizada nas depen-
dências da secretaria. Participaram como painelistas o 
advogado Beto Moesch, ex-secretário de Meio Ambiente 

Técnicos da SMAM se reúnem em salão de igreja para discutir 
o futuro da política ambiental do município

Os painelistas Beto Moesch e Francisco Milanez alertaram 
para o perigo do licenciamento ambiental por decreto
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Técnicos de nível superior da SMURB e SMOV produzem 
documento sobre reforma administrativa na PMPA

Os técnicos de nível superior da Secretaria Municipal de 
Obras e Viação (SMOV) e da Secretaria Municipal de Urba-
nismo (SMURB) estiveram reunidos, em 27 de janeiro, para 
discutir a reforma administrativa da prefeitura de Porto 
Alegre, proposta pelo prefeito Marchezan Jr., em encontro 
promovido pela Astec. Ao final, foi produzido documento a 
ser encaminhado ao prefeito, expondo dúvidas e buscan-
do esclarecimentos sobre as mudanças de estrutura.

Técnicos da 
SMOV e SMURB 
produziram 
documento para 
encaminhar ao 
prefeito 

da Capital, entre 2005 e 2008, e o arquiteto, urbanista e 
biólogo Francisco Milanez, ex-presidente da Associação 
Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan). Em 
pauta a preocupação com a sobreposição do viés eco-
nômico ao viés ambiental, na avaliação dos processos de 
licenciamento ambiental, a partir da reforma administra-
tiva proposta pelo prefeito Marchezan Jr.

Fórum de servidores técnicos do Município de Porto Alegre
Representantes da Astec, Aiamu e APMPA se reuniram 

25 de abril, para tratar das relações entre o prefeito e os 
servidores municipais, em particular, tendo em vista ini-
ciativas para tentar resolver as ameaças de parcelamen-
to, atraso e cortes dos salários, entre outras possíveis 
perdas. Entre as deliberações do encontro, foi definida a 
constituição de um fórum de associações para a defesa 
de direitos conquistados e consagrados, integrando to-
das as associações e entidades representativas dos ser-
vidores municipais de Porto Alegre.
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Servidores discutem fórum de técnicos

nOtíciAs
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Astec entrega demandas dos técnicos ao governo
A Astec abriu o diálogo com o governo municipal, na 

tarde de 29 de março, em reunião com o vice-prefeito, 
Gustavo Paim, na Prefeitura Velha, quando entregou do-
cumento com as demandas dos técnicos de nível supe-
rior. O temor causado pelos anúncios do prefeito sobre 
possível atraso e parcelamento de salários, a reposição 
integral em parcela única na data-base, a necessidade de 
ajustes no sistema de registro de ponto e a comprovada 
saúde financeira do Previmpa estiveram entre os assun-
tos discutidos. 

Também foi apresentada ao vice-prefeito e aos asses-
sores que o acompanhavam, Liziane Baum, da Secretaria 
da Fazenda, e Júlio Abrantes, administrador, da Secreta-
ria de Planejamento e Gestão, a campanha “Astec – Não 
a gestores sem qualificação técnica na área”, em prol da 
nomeação de gestores cujo currículo seja compatível 
com as exigências das áreas em que irão atuar.

O vice-prefeito agradeceu o documento entregue pela 
Astec, disse que todos os itens apresentados serão con-
siderados. Sobre as finanças, Paim afirmou que, apesar 
da crise, a receita da prefeitura tem aumentado, embora 

com a redução dos repasses dos governos federal e esta-
dual o montante de recursos em caixa vem sendo reduzi-
do, o que aponta a perspectiva de parcelamento e talvez 
atraso de salários. Quanto à reforma administrativa, ale-
gou que o governo tem enfrentado dificuldades em en-
contrar profissionais com os perfis adequados que este-
jam dispostos a assumir as incumbências das secretarias 
pela remuneração oferecida, o que está deixando algu-
mas pastas sem gestor, com prejuízos na comunicação 
com os servidores. E sobre a Previdência, o vice-prefeito 
afirmou que, se o governo federal aumentasse a alíquota 
dos servidores para 14%, o governo municipal não pode-
ria deixar de acompanhar.

A Astec participou do encontro com toda a sua dire-
toria executiva: eng. Sérgio Brum, presidente; enf. Lur-
des Tura, vice-presidente; adm. Raul Giacobone, diretor 
Administrativo; eng. agr. Irineu Foschiera, diretor Finan-
ceiro; eng. Sandra Laufer, diretora Cultural; eng. Adinaldo 
Fraga, diretor de Relações com Aposentados e Pensionis-
tas; e enf. Juliana Pinto, diretora de Relações Trabalhistas 
e Sindicais.

Diretoria da Astec entregou demandas dos técnicos de nível superior ao vice-prefeito, Gustavo Paim

Astec busca o debate sobre
Aspectos da Reforma Administrativa

O secretário da Administração de Porto Alegre, Carlos 
Fett, foi convidado pela Astec para ministrar a palestra 
Aspectos da Reforma Administrativa em 15 de fevereiro, 
na sede da Entidade. Mas, Carlos Fett foi econômico nas 
revelações, assegurando apenas que muito do que cons-
ta no estudo realizado pela Consultoria Quântica sobre o 
plano de carreira, durante o governo Fortunati, será apli-
cado. Entretanto, passados seis meses, o governo não dá 
qualquer sinal nesse sentido.
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gAstrOnOMiA

PASTEIzINhOS COM 
MASSA FOLhADA RÁPIDA
INGREDIENTES
MASSA: 

 2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 
 2 gemas; 
 1 colher (sopa) de manteiga ou margarina; 
 1 colher (chá) de sal; 
 ½ xícara (chá) de água morna.

PASTA:
 2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 
 1 xícara (chá) de margarina (200g).

  Sugestões de recheio: presunto e queijo picados, um 
ou outro separado, guisado, galinha ou o que sua 
criatividade sugerir.
 Dica: essa massa pode ficar até uma semana na 

geladeira. 

MODO DE FAzER
MASSA: Em uma tigela, coloque a farinha de trigo e faça 
uma cova no centro. Coloque as gemas, a manteiga e o sal 
dissolvido na água morna. Amasse até obter uma massa 
lisa e elástica. Reserve.

PASTA: Faça uma pasta com a farinha de trigo e a 
margarina. Abra a massa na espessura de 0,5 cm 
e espalhe a pasta sobre essa massa. Enrole como 
rocambole. Embrulhe em plástico e deixe descansar por 
uma hora, no refrigerador. Abra a massa com rolo, na 
espessura de 0,5 cm, para os pasteizinhos com recheio 
de sua preferência. A mesma massa serve também para 
fundo de torta. Assar no forno sem preaquecimento, a 
uma temperatura de 240 graus, até os pastéis ficarem 
dourados, em torno de meia hora (sempre lembrando 
que é importante ficar observando a cor da massa, pois 
cada forno apresenta um desempenho).

Por muitos anos, paralelamente ao trabalho no 
DMAE, o contador Ari Krasner, em parceria com a esposa 
Lori, complementava a renda familiar produzindo doces 
tradicionais da gastronomia hebraica e salgadinhos. As 
receitas tornaram-se famosas entre os colegas. Então, 
atendendo aos pedidos, Ari e Lori revelam à Revista da 
Astec duas de suas receitas.

ARI kRASNER
 arikrasner@gmail.com

Contador aposentado DMAE. 
Com sua esposa Lori.

Fotos: Ruvana De Carli/CarliCom

PÃEzINhOS 
COM SALSIChA
INGREDIENTES

 500 g de farinha de trigo; 
 2 pacotinhos de fermento biológico; 
 1 xícara (chá) de leite morno; 
 2 colheres (sopa) cheias de manteiga; 
 1 pitada de sal; 
 6 colheres (sopa) de açúcar; 
 pedaços de salsicha.

MODO DE FAzER
Em uma caneca, dissolver o fermento em um pouco de 
água morna. Acrescentar, 3 colheres (café) de açúcar; 3 
colheres (sopa) de farinha e um pouco de água morna 
e esperar crescer. Misturar os demais ingredientes, 
acrescentar o fermento e sovar até ficar uma massa 
homogênea. Deixar descansar por mais ou menos uma 
hora. Abrir com o rolo e cortar em pequenos triângulos. 
Colocar dentro de cada um o pedaço de salsicha e enrolar 
até cobri-la. Coloque numa assadeira previamente untada 
com manteiga e deixe crescer na própria assadeira, 
durante cerca de 2 horas. Asse em forno quente, durante 
20/25 minutos.

PÃEzINhOS 
COM SALSIChA 
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Nesta seção, nossos associados publicam 
fotos de suas viagens pelo mundo afora. 
Mande as suas também para

Pelo mundo
 asteccomunicacao@gmail.com 

No início deste ano, A ADM. 
MÁRCIA CARCuChINSkI, 
gerente do Programa 
Estratégico da SMPG, fez 
uma viagem de 20 dias pelo 
sudeste asiático.

A ADM. LIEGE MENTz, que se 
aposentou como servidora do 
Previmpa, em novembro de 
2015, compartilha suas fotos de 
viagens em diferentes épocas.

A ADM. MARGARETA 
BAuMGARTEN, aposentada 
do DMAE e presidente da 
Astec no biênio 2009/2010, 
esteve na Europa, em 2012.

PasseiO COM eleFaNtes - 
luaNG PraBaNG - laOs

ilha de Phuket - tailâNdia

teMPlO aNGkOr Wat - 
sieM reaP - CaMBOja

estOCOlMO - suÉCia

helsiNQue - FiNlâNdia

st.PetersBurG - rússia

duBrOvNik - CrOáCia - MaiO/2013

CasCais - POrtuGal - Out/2011

óPera hOuse sidNey - austrália - NOv/2016
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HOBBy

Elisabeth Maria Mann, arquiteta, trabalhou na Secre-
taria do Planejamento Municipal por mais de 32 anos, de 
dezembro de 1976 até julho de 2009.

Filha do músico Raul Lima, que pertencia ao Conjunto 
Melódico de Norberto Baldauf, sobrinha e neta de músi-
cos, conviveu sempre com a música em casa e, depois, 
nas rodas de música da Faculdade de Arquitetura, por 
meio da cantoria.

Foi em 1994 que passou a realizar plenamente essa 
alegria de cantar com o Grupo Vocal Muito Prazer, quar-
teto formado pelas vozes de Beth Mann, helena Mene-
ghello e Paulo Mello, todos arquitetos, e do músico To-
neco da Costa, autor dos arranjos vocais e instrumentais, 
violonista e diretor musical do grupo.

Apresentaram-se profissionalmente em palcos de Por-
to Alegre, várias cidades do interior do Rio Grande do Sul 
e em Bauru, São Paulo, com repertório de música popular 
brasileira. Foram mais de 120 apresentações e 68 músicas 
no repertório. Gravaram o CD Cantar, em 2000, que contou, 
ainda, com a participação dos músicos Fernando do Ó, na 
percussão; Luiz Mauro Filho, no teclado; Mário Carvalho, 
no baixo elétrico; e Clóvis Boca Freire, no baixo acústico.

O Muito Prazer deixou de se apresentar em 2009, mas 
Beth Mann nunca parou de cantar. Em 2011, entrou para 
o Grupo Vocal Sem Contraindicação, onde está até hoje 
e se dedica à interpretação da música popular brasileira, 
com arranjos e regência do maestro Pablo Trindade-Ro-
ballo. Criado em 2002, por iniciativa de amigos médicos, 
hoje o Sem Contraindicação tem 22 integrantes, reunin-
do profissionais de várias áreas, que têm em comum o 
amor à música.

Participou da obra musical “Noel Rosa Sem Contrain-
dicação”, espetáculo no qual, por meio da interpretação 
vocal, instrumental e cênica, o Grupo mostra obras sig-
nificativas do grande compositor brasileiro Noel Rosa, 
tendo se apresentado em Porto Alegre e Montevidéu, no 
ano de 2011.

O espetáculo mais recente do Grupo é a comédia 
musical “As Tias do Vinicius”, criada por Pablo Trindade, 
inspirada na obra de Vinicius de Moraes. Esse trabalho 
recebeu o Prêmio Açorianos de Música 2016, como Me-
lhor Espetáculo. Na peça, as tias gaúchas de Vinicius de 
Moraes esperam a visita do sobrinho ilustre, juntamente 
com algumas primas e primos, ensaiando suas músicas e 
poesias, numa reunião familiar sem precedentes.

Nome artístico Beth Mann
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Grupo Vocal Muito Prazer: Toneco Costa, Helena Meneghello, Paulo Mello e Beth Mann

Com As Tias do Vinicius, o Sem Contraindicação conquistou o Prêmio Açorianos de Melhor Espetáculo, em 2016

O teatro infantil 
também está 

no currículo de 
Beth Mann

Beth Mann viajou 
pelo interior do 

Estado cantando 
com o teatro para 

estudantes
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Jantar de Aniversário
• Buffet Frio
• Buffet Quente
• Estação de Culinária Japonesa
• Estação de Culinária Italiana

• Coquetéis
• Sobremesas
• Crepe Suzete
• Bebidas Incluídas

Restaurante Panorama - PUC-RS
Av. Ipiranga, 6681 - Prédio 40 - Porto Alegre

Sexta-feira, 1° de Setembro de 2017 - 20h30min

Reservas: 3217-2921 ou atendimento@astecpmpa.com.br
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