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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo procurar saber quais são os recursos financeiros 
destinados a secretaria de infraestrutura e como são distribuídos os mesmos. O 

trabalho também procura identificar quais os serviços prestados e como é feito o 
acompanhamento dos mesmos, para analisar gastos e qualidade. Foram utilizadas 
entrevista semiestruturada com o secretário de infraestrutura e em mais dois 

departamentos responsáveis para o andamento dos seus trabalhos que são o de 
finanças e o de controle interno. Os dados levantados pelo trabalho serão de grande 
relevância para a população entender como é aplicado os recursos adquiridos através 

dos tributos. E para o gestor do município pode servir como base para identificar 
alguns problemas como falta de controle e melhor acompanhamento do serviço 
prestado, podendo através desses resultados criar ferramentas para melhor gerenciar 

essa secretaria. 

 
Palavras-chave: Serviços. Qualidade. Recursos. Ferramentas. Público. 



 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 
 

This work aimed to find out what are the financial resources allocated to the 
infrastructure department and how they are distributed within the department. The work 
also seeks to identify which services are provided and how they are monitored, to 

analyze spending and quality. Semi-structured interviews were used with the secretary 
of the secretariat itself and in two other departments that the secretariat depends on 
them for the progress of their work, which is finance and internal control departments. 

The data raised by the work will be of great relevance to the population to come to 
understand how it is made the expenditure of resources acquired through taxes that is 
paid by the population. And for the management of the municipality can serve as a 

basis to identify some problems such as lack of control and better monitoring of the 
service provided, and through these results can create tools to better manage this 
department. 

 
Keywords: Services. Quality. Resources. Tools. Public. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O serviço público é destinado a toda população e estes serviços são custeados 

com os recursos adquiridos através de tributos que são pagos pelos contribuintes ou 

usuários, os quais esperam um serviço de qualidade como retorno. De acordo com a 

Lei nº 13.460, de 26 de junho 2017, serviço público é a atividade administrativa ou de 

prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou 

entidade da administração pública. 

Nessa mesma lei define-se no artigo 4º que os serviços públicos e o 

atendimento do usuário serão realizados de forma adequada e justa, de acordo com 

os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, 

generalidade, transparência e cortesia. No artigo 23 lê-se que os órgãos e entidades 

públicos abrangidos por esta Lei deverão avaliar os serviços prestados, nos seguintes 

pontos: 

I - Satisfação do usuário com o serviço prestado; 

II - Qualidade do atendimento prestado ao usuário; 

III - Cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação 

dos serviços; 

IV - Quantidade de manifestações de usuários; 

V - Medidas adotadas pela administração pública para melhoria e 

aperfeiçoamento da prestação do serviço. 

É através da qualidade que se mede a eficiência ou eficácia de um serviço ou 

produto prestado a alguém. De acordo com Juran apud MORETTI, (2003, p.14), 

“qualidade consiste nas características dos produtos que vão ao encontro das 

necessidades dos clientes, e dessa forma proporcionam satisfação em relação ao 

produto, a qualidade é a ausência de falhas”. Por isso todo produto ou serviço público 

ou privado tem que ser prestado de acordo com as necessidades de seus usuários. 

LOBO (2010, p.19) refere-se à qualidade como um “grupo de características 

de um produto ou serviço que lhe conferem aptidão para atender necessidades claras 

ou escondidas”. Já Paladini (2004) defini a qualidade como uma situação de 

necessidade que tem capacidade de acordo para qual e destinada. Para Carvalho e 

Paladini (2012) a qualidade deve estar de acordo com os critérios do que é requerido. 
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A qualidade de um serviço ou de um produto é medida de acordo com a 

satisfação de seu usuário ou colaborador. No serviço público as pessoas esperam 

também um serviço de qualidade, uma vez que elas pagam seus impostos e taxas, 

esperando ter um retorno do seu investimento. 

De acordo com Matias-Pereira (2010), o Estado tem a responsabilidade de 

viabilizar o funcionamento dos serviços públicos definidos como essenciais e 

demandados pela coletividade. Para atingir esse objetivo, necessita de recursos 

financeiros, os quais são obtidos por meio de várias fontes, a fim de promover os 

serviços indispensáveis ao perfeito funcionamento das atividades estatais e ao bem 

comum da população. 

Segundo Levy (1997), existem duas grandes ferramentas que podem ser 

utilizadas contra o desperdício do dinheiro público. A primeira é a fiscalização e o 

controle popular, que podem ser realizados pela implementação de sistemas de 

prestação de contas por parte dos órgãos públicos, tornando-as mais transparentes e 

constantes. Inclui-se nesse sistema a criação de instituições especializadas para a 

avaliação das prestadoras de serviços, que contém instrumentos eficientes de 

medição, bem como do fortalecimento de projetos como de orçamento participativo, 

que tem como base o envolvimento direto da comunidade na adoção das prioridades 

e na destinação das verbas municipais. A segunda seria acirrar a competição entre as 

prestadoras de serviços realizados pelos setores públicos e privados, ampliando-se a 

descentralização dos mesmos. 

O termo “qualidade” indica alguma coisa que não tenha defeito e que está de 

acordo com às especificações determinadas. Slack et al. (1999, p. 414) descreve 

qualidade como “[...] a consistente conformidade com as expectativas dos 

consumidores”. As organizações públicas ou privadas têm uma preocupação em 

sempre ofertar um serviço de qualidade aos seus clientes, estão sempre atentas nas 

transformações na organização e nas práticas de administração, direcionada para 

este fim. A qualidade no setor público é de muita relevância e tem que ser consolidada 

por meio de um programa de gestão e ter um bom plano tático. Com isso faz com que 

a organização supere todas as expectativas do cliente/usuário, o qual, com o avanço 

da tecnologia e da informação, está cada vez mais bem inteirado acerca dos direitos 

referentes ao setor público. 
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Meirelles (2004, p. 320) conceitua o serviço público como: 

 
 

“[...] todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob 
normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou 
secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado. ” 
(MEIRELLES, 2004, p. 320) 

 

 
Caberlon et al. (2012) definem que o Serviço Público tem como maior desafio 

o gerenciamento de suas atividades, quer na prestação de serviço ou na 

disponibilidade de um produto ao alcance de seus usuários. Isso porque a equação 

que se apresenta ao gestor público é aquela de possuir recursos finitos, com 

demandas infinitas, exigindo assim uma capacidade na gerência desse recurso. 

A proposta desse trabalho é identificar quais são os recursos e como é feita a 

gestão dos mesmos nos trabalhos realizados pela Secretaria de Infraestrutura no 

Município de Alta Floresta – MT. Também visa saber quais são os tipos de recursos, 

se os munícipes fazem sua parte pagando seus impostos e que tipo de contrapartida 

vem dos governos federais e estaduais destinados a secretaria. Por fim, procura-se 

entender a dificuldade que esta secretaria enfrenta para ter um serviço de qualidade, 

uma vez que é responsável pelos principais tipos de serviço do município, como 

manutenção das estradas rurais e urbanas, coleta de lixo, iluminação pública, 

construção e manutenção de pontes e bueiros, tapa buracos, confecções de asfaltos 

nas ruas, roçada de matos e limpeza das ruas, etc. 

É importante lembrar que o objetivo dessa pesquisa não é polemizar os 

trabalhos desenvolvidos na secretaria, mas procurar contribuir para uma 

administração digna e transparente com serviço prestado de qualidade para a 

população. Isto porque, esta população merece mais do que justo o retorno de suas 

contribuições e impostos arrecadados pelo município e pela visão dos administradores 

produzir ajuda em relação a melhoria da qualidade dos serviços públicos. 

Este trabalho também e uma forma de esclarecer as informações relacionada 

ao serviço público e a utilização de instrumentos no processo de atendimento ao 

contribuinte/usuário. E para os estudantes ira servir como conteúdo de estudo aos que 

necessitam de materiais sobre o assunto abordado. Esta é, por fim, uma colaboração 

real para a comunidade acadêmica e de gestores em suas pesquisas e tomadas de 

decisões através dos resultados obtido nesse trabalho, e que possa gerar novas 

discussões e pesquisas a acerca do tema. 
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Objetivos 

 

 
 Objetivo Geral 

 
 

Identificar quais são os recursos e como é feita a gestão dos mesmos nos 

trabalhos realizados pela Secretaria de Infraestrutura no Município de Alta Floresta – 

MT. 

 
 Objetivos Específicos 

 

 
- Identificar quais são os recursos financeiros e como é feita a sua gestão e 

distribuição na secretaria; 

- Entender qual método é usado na avaliação do serviço prestado pelas equipes 

da secretaria; 

- Verificar de que modo é feito o acompanhamento para saber se os recursos 

gastos estão de acordo com a qualidade do serviço prestado pela secretaria no 

município; 

- Identificar como são feitas as distribuições dos recursos para cada serviço e 

como é acompanhado esse manuseio dentro da secretaria; 

- Elencar quais ferramentas ou estratégias são utilizadas para melhor controlar 

esses recursos e medir a qualidade do serviço. 

 
 Justificativa 

 
 

Os serviços públicos envolvem toda a população, todos dependem dele, então 

é de interesse da população saber como é investido os recursos que são recolhidos, 

impostos, taxas etc. A lei nº 13.460, de 26 junho de 2017, destaca que os serviços 

públicos têm que ter transparência e cortesia, além disso, tem que estar de acordo 

com a Satisfação do usuário e qualidade no seu atendimento. 

Mas a maioria dos usuários ou dependentes dos serviços não tem 

conhecimento de como é investido os recursos e como ele é divido dentro da 

prefeitura, acreditam que pagar os seus impostos é o suficiente para ter uma 

infraestrutura de qualidade. Por não conhecer o processo, acabam se decepcionando 
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com a administração pública, que nem sempre tem culpa, mas não tem a 

transparência para que os contribuintes possam entender. 

Os serviços públicos, tem que estar de acordo com a lei 13.460, a justificativa 

deste trabalho e o fato de poder mostrar para população os processos dos recursos 

financeiros, além de ele procura saber como é feito o controle de qualidade e de 

gastos de materiais dentro da secretaria de infraestrutura, e esses dados poderão ser 

úteis para a administração pública que através dos resultados obtidos poderão criar 

ferramentas e mecanismos para melhor controle do serviço e de sua qualidade. 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
Segundo Caberlon et al. (2012), a história da gestão pública Brasileira começou 

em 1930 sobre o comando do governo Getúlio Vargas, quando teve primeira reforma 

na administração pública, a reforma burocrática. 

No governo de Juscelino Kubitschek, foi criada uma Comissão de Simplificação 

Burocrática (COSB) onde teve o primeiro registro da simplificação burocrática, através 

do Decreto nº 39.510, de 4 de julho de 1956 firmado por (COSTA, 2008). Já em 1967 

houve a reforma desenvolvimentista. Essa reforma obteve novos modelos na 

autonomia gerencial – Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 – o sistema 

burocrático estava travando e atrapalhando o desenvolvimento econômico do país. 

Lima (2007, p.22) ele certifica ao analisar o tema e aponta, que está “é uma reforma 

que concebe novos modelos de instituições alicerçadas principalmente na autonomia 

gerencial”. 

Em 1979 foi criado um programa denominado Programa Nacional de 

Desburocratização, seu objetivo era a aproximação entre cidadão e a administração 

pública, deixando evidente que o objetivo do serviço público é servir a população de 

um modo geral e não aos interesses pessoais. O conceito do referido programa é a 

abertura democrática para desfazer a centralização, a incerteza e o excessivo 

formalismo que descrevia o funcionamento da máquina pública. Lima (2007) cita que 

este foi o primeiro programa de caráter social e político. 

Lima (2007, p. 26), em seu entender ela afirma que “nessa reforma, muda a 

administração pública, mas não muda, necessariamente, o cidadão”. De acordo com 

o autor, continua a burocracia que trava e dificulta a vida do cidadão, uma vez que um 
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de seus objetivos era o enxugamento na administração pública e, portanto, com cortes 

e eliminação em órgãos pouco produzia pouco, o que não aconteceu. 

Em 1990, toma posse o primeiro governo civil, Fernando Collor de Mello. Com 

este governo é criado e implantado o Programa de Qualidade e Produtividade (PBQP), 

e a sua finalidade era diminuir a participação do Estado na vida social, comovendo o 

setor produtivo nacional para a competitividade, no entanto, não o aplicava na própria 

administração. Na qual a confirmação ficou clara no entender de Lima (2007, p. 32), 

quando argumenta dizendo que “não era simplesmente implantar a qualidade na 

administração pública, mas fazer com que o Estado contribuísse para o aumento de 

competitividade global do país”. 

Ainda de acordo com Lima (2007), o efeito deste programa foi inverso daquele 

almejado, estimulou o corporativismo, não reduziu os custos, desmantelou a 

promoção da cultura organizacional e, com isso, os cortes e paralisações de todos os 

programas sociais. Em outras palavras, a referida “reforma” acarretou o 

desmantelamento do setor público no Brasil. Lima (2007), diz que, ao utilizar-se um 

modelo de referência, a grande preocupação do gestor público ainda diz respeito com 

a verificação quanto aos requisitos legais e ao uso dos recursos financeiros, 

implicando concluir que há um fracionamento quanto ao entendimento o que seja 

qualidade e excelência na prestação de um serviço e na disponibilização de um 

produto. 

Já de acordo com o GESPUBLICA (2014), a atividade pública é financiada com 

recursos públicos, oriundos de contribuições compulsórias de cidadãos e empresas, 

os quais devem ser direcionados para a prestação de serviços públicos e a produção 

do bem comum. Diz ainda que, em se tratando de gestão do Estado, é essencial 

acrescentar os princípios constitucionais específicos para a administração 

estabelecidos no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil: “a 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 

Podemos entender, então, que, desde o princípio, o objetivo e a preocupação 

dos governantes era prestar um serviço de qualidade para a população como forma 

de retorno de seus impostos pagos para o governo. Para Moraes (1999, p. 294), na 

busca de uma definição ampla acerca do que seja o princípio da eficiência, afirma: 
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“É aquele que impõe à Administração Pública Direta e Indireta e a seus 
agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas 
competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, 
sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos 
critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos 
recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se uma 
maior rentabilidade social. ” (MORAES, 1999, pg. 294) 

 
 

Os municípios têm também o plano diretor, que ajuda a definir os objetivos e 

diretrizes básicas de modo a promover prosperidade bem-estar individual coletivo. No 

município de Alta Floresta, a Lei nº 1272/2003 institui Plano Diretor do Município. O 

artigo 2º constituem os objetivos do Plano Diretor: 

- Garantia do direito a uma cidade sustentável, entendido como ter o direito a 

terra urbana, moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, 

serviços públicos, trabalho ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

- Adequação dos instrumentos de política econômica, tributária financeira dos 

gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo privilegiar os 

investimentos geradores de bem-estar geral fruição dos bens pelos diferentes 

segmentos sociais. 

O plano diretor do município deixa claro seu objetivo que é de garantir os 

direitos dos cidadãos presentes e futuras gerações, fazendo assim entender que a 

população tem o direito de um serviço de qualidade, como retorno de seus 

pagamentos de imposto e tributos ao município. 

Meirelles (2004 apud JUNQUILHO, 2010), ele descreve a Administração 

Pública, de modo subjetivo, significa a totalidade de serviços e entidades ligados ao 

Estado e, objetivamente, é esse mesmo Estado atuando de forma concreta com o fim 

de satisfazer o bem comum de indivíduos, ou seja, sem pensar em si próprio mais na 

comunidade, em uma coletividade sob seu domínio, nas esferas federal, estadual e 

municipal de governo. Já departamento público pode ser entendido como o segmento 

da economia responsável por atividades consideradas públicas ou de interesse 

público. O que o autor estava se referindo é que, no setor público, a administração 

está ali para atender a população de um modo geral e prestar um serviço de qualidade 

sem a intenção de favorecer interesses próprio. Com base nessas referencias de 

estudos desses autores que se desenvolverá pesquisa na secretaria, buscando 
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analisar qualidade do serviço, como eles são desenvolvidos e quais os recursos que 

são destinados para que esses trabalhos sejam feitos. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

Os métodos de estudo que foram utilizados nesse trabalho são, qualitativo e 

descritivo, no qual busca levantar maior clareza nos dados através de entrevista, para 

poder esclarecer a qualidade do serviço realizado e descrever os resultados desse 

estudo. Para a criação deste projeto foi feita uma pesquisa bibliográfica. Para os 

autores Cervo e Bervian (2002) eles define que esta é a procura do esclarecimento 

de um problema originando-se das referências que são encontradas, em livros e 

artigos científicos relacionado ao tema. 

Ela e uma pesquisa de natureza qualitativa, onde, Gil (1999), argumenta dizendo 

que não se descreve em números, na qual se procura pesquisar a ligação da realidade 

com o instrumento de estudo, sendo possíveis do ponto de vista um estudo feito pelo 

pesquisador. Cooper e Schindler (2016) argumentam dizendo que, a pesquisa 

qualitativa trata-se de um agrupamento de técnicas interpretativas que visam 

descrever, decodificar, traduzir e apresentar fenômenos tendo em vista atingir o 

entendimento profundo de uma determinada situação. 

De acordo com Strauss e Corbin (1998, p. 10-11) define a pesquisa qualitativa 

como: 
 

 
“(...) qualquer tipo de pesquisa que produz descobertas não obtidas por 
procedimentos estatísticos ou outros meios de quantificação. Pode se referir 
à pesquisa sobre a vida das pessoas, experiências vividas, comportamentos, 
emoções, sentimentos, assim como funcionamento organizacional, 
fenômenos culturais e interações entre as nações (...) e a parte principal da 
análise é interpretativa. ” (STRAUSS; CORBIN, 1998, p. 10-11) 

 

E uma análise é descritiva, no qual se “estuda, relata, analisa e compara fato  

ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los” de acordo com (CERVO; BERVIAN, 

2002). Mattar (1999) destaca a interligação com o problema de pesquisa, ele afirma 

que a aplicação desse tipo de pesquisa deverá ocorrer quando o propósito de estudo 

for descrever as qualidades de grupos, estimar a proporção de elementos que tenham 

determinadas semelhança ou comportamentos, dentro de um grupo específico, 

descobrir ou verificar a existência de relação entre variáveis. Já segundo Silva e 

Menezes (2000, p. 21) ele conceitua a pesquisa descritiva como: 

https://www.sinonimos.com.br/associados/
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“(...) a pesquisa que visa descrever as características de determinada 
população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 
Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e 
observação sistemática. Assume, em geral, a forma de levantamento”. 
(SILVA; MENEZES, 2000, p. 21) 

 

A pesquisa foi feita através de entrevista gravada, depois transcrita para o 

projeto. Para esta entrevista, serão elaboradas algumas perguntas relacionadas ao 

serviço realizado pela Secretaria de Infraestrutura do Município de Alta Floresta e 

também sobre os recursos financeiros destinados a esta secretaria. Essa entrevista 

será realizada na própria secretaria e em dois departamentos que envolvem os 

serviços prestados por ela. 

Serão entrevistadas três pessoas, uma de cada departamento. Será 

entrevistado o secretário de infraestrutura que é responsável pelos serviços 

prestados, para saber como são realizados esses serviços e como são feitas as 

divisões dos recursos. Outros entrevistados são o Diretor de finanças, que é da pasta 

de gestão estratégica e é responsável pelos recebimentos dos recursos e dos 

pagamentos dos serviços prestados, e o Controlador Interno, que é do departamento 

do controle interno ligado direto ao gabinete do prefeito e é responsável pelos 

apontamentos e pelo controle. Estas entrevistas geram dados que possibilitam saber 

quais as ferramentas utilizadas para conseguir controlar e fazer a medição na 

qualidade do serviço prestado e como saber se os recursos estão sendo aplicados de 

forma correta. 

 

4. RESULTADOS 

 
 

A Secretaria de Infraestrutura é um dos departamentos mais complexos da 

administração pública e um dos objetivos do trabalho é saber quais os tipos de 

serviços realizados pelo departamento, o secretario na entrevista, faz comparação da 

secretaria de infraestrutura, com o mar e diz que as outras secretarias são os rios 

menores que desagua no mar, e ainda diz que tem uma demanda infinita ou seja a 

secretaria de obras é um departamento onde todos departamento e dependente dela, 

se ela não oferecer um bom serviço acaba engessando os outros departamentos. 

Quanto a distribuição de recursos questionado como é distribuído dentro da 

secretaria de Infraestrutura, ele diz que não existe um recurso específico e que a 
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secretaria não tem renda própria e os recursos são distribuídos de acordo com a 

demanda de serviço. 

Um dos objetivos do trabalho é esclarecer quanto a distribuição de recursos e 

vemos que as pessoas têm uma visão as vezes diferente sobre os recursos que são 

arrecadados pelo município acham que todos os dinheiros que são pagos são 

suficientes para a demanda da cidade, mais não existe um recurso especifico para a 

infraestrutura e também a arrecadação não é compatível com a demanda de serviços. 

O diretor de finanças em sua entrevista ele explica como e feito o rateio dos 

recursos que vem para o município ele diz que: “Os rateios de recursos são realizados 

sobre os recursos próprios e das Transferências Obrigatórias, de forma constitucional 

apenas para Educação (mínimo 25%) e para a Saúde (mínimo 15%), as demais 

demandas do município não há obrigatoriedade de vinculação de recursos para 

demais secretarias. As Transferências Voluntárias e de Convênios os recursos já vem 

com destinação específica”. 

De acordo com a resposta do diretor podemos ver que dentro das prioridades 

dos governos ou dentro do orçamento a infraestrutura não e prioridade dentro dos 

rateios financeiro do município, com isso as pessoas pagam impostos e acabam não 

vendo retorno de um serviço de qualidade ou seja elas esperam estradas boas, 

iluminação de qualidade, construções de pontes bueiros para assim ter uma melhor 

condição de vida merecida e um incentivo para que possa contribuir melhor, mais 

quando passamos a ter acesso de quais são os recursos e como são distribuídos. 

Outra situação que conseguimos esclarecer é que a demanda do município é 

muito maior do que o dinheiro arrecadado se você pega 100 % do dinheiro arrecadado, 

deste, 25% é destinado a educação e 15% destinado a saúde, sobra 60% e deste que 

sobra, mais de 50% fica em folha de pagamento e o restante e rateado entre as 

demais secretarias então acaba sobrando muito pouco para ser investido em 

infraestrutura apesar dos repasses dos governos federal e estadual não e suficiente 

para ter um serviço de acordo com a necessidade da população. 

E como disse o diretor de finanças na entrevista. “Deveria haver uma 

distribuição de arrecadação tributária mais eficiente e justa, depois, que os  cidadãos 

ou munícipes, tenham consciência em pagar seus tributos, para que esta arrecadação 

seja revertida à coletividade. Depois, que os gestores invistam em obras e serviços 

que realmente possam oferecer resultados em qualidade e bem-estar à população”. 
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Um outro ponto importante que e um dos objetivos deste trabalho e quanto a 

qualidade dos serviços prestado e quando vemos o resultado compreende-se que e 

um pouco difícil prestar um serviço de acordo que os contribuintes esperam, pois como 

disse o secretário de infraestrutura e muito pouco recurso pela demanda que o 

município requer. 

Ele em sua entrevista ele cita três obstáculos primeiro a financeira que 

realmente quando passamos a analisar os dados e muito pouco e mal distribuída, 

segundo obstáculo citado pelo secretário e a arrecadação tributária, e nesse ponto 

podemos ver uma falha da administração que poderia criar ferramentas para melhor 

arrecadar, além de conscientizar as pessoas da importância da sua contribuição e 

melhor transparência sobre o investimento. 

Como disse o diretor de finança quando questionado se o recurso arrecadado 

e suficiente para ter um serviço de qualidade ele reponde. “Não. O sistema tributário 

brasileiro é injusto e contribui para a perpetuação e o aprofundamento das 

desigualdades sociais. 

A maior concentração de arrecadação é feita pelo governo Federal, que fica 

com 68% dessa quantia, 24% vai para os estados e 18% apenas é repassado os 

municípios. E quem de fato promove o bem-estar social e de infraestrutura aos 

munícipes, são os municípios”. Então os administradores do município precisam 

pensar como melhorar essa arrecadação, como criar ferramentas para melhor 

administrar esses recursos. 

A lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, cita alguns princípios que a 

administração pública tem que seguir entre eles está o princípio da regularidade e da 

transparência. 

Um outro ponto que o trabalho busca analisar e o controle do departamento da 

secretaria de infraestrutura quando pegamos a parte que o secretario fala que ele tem 

uma pessoa ali que faz essa função conseguimos identificar uma falha. Como o 

mesmo órgão que executa o serviço é o mesmo que fiscaliza? Ele não vai fazer crítica 

do próprio serviço. 

Quando questionada a controladora interna a mesma fala que: “Dos serviços 

prestados pela Secretaria de Infraestrutura, só é possível quantificar os custos dos 

materiais utilizados. É realizada auditoria por amostragem dos processos licitatórios 

para verificação dos valores cotados. 
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Com relação à quantidade de produto, a Controladoria não possui ferramentas 

para avaliar se está sendo utilizado em quantidade adequada e suficiente aí ela fala: 

“Necessitamos de apoio técnico do setor de engenharia, entretanto não há pessoal 

suficiente para tanto”. 

Ou seja, não a um acompanhamento in loco para fiscalizar a veracidade dos 

fatos, só e analisado aquilo que estão no relatório mais não e feita uma vistoria no 

trabalho realizado, com isso vemos que pode haver um desperdício de material ou 

desvios ou até mesmo uma falta de qualidade nos serviços realizado por que quem 

deve fazer a fiscalização seria o controle interno mais como e citado pela controladora 

não tem uma equipe com pessoas suficiente e capacitada dentro do controle interno 

para que seja feita essa verificação. 

Quando questionado sobre as dificuldades de o controle interno para melhor 

desenvolver os serviços a controladora cita alguns pontos importante primeiro e sobre 

a ausência de servidores no departamento. 

O executivo tem que dar prioridade para esse setor mais vemos que acaba 

não sendo prioritário e é um setor que pode ajudar o administrador a tomar suas 

decisões e livrar o mesmo de futuros problemas, outra dificuldade que ela cita e a falta 

de conscientização dos demais servidores sobre conceito de controle interno, sua 

amplitude e responsabilidade, isso depende de quem está no comando fazer reuniões 

e mostrar a importância do controle interno para os apontamentos e suas tomadas de 

decisões, 

Outro ponto que é citado na entrevista com a controladora interna é alta de 

apoio por parte do executivo e autonomia dos servidores do departamento ela fala 

que. “Se os controles se efetivarem de forma adequada, ainda que no início pareçam 

burocráticos, garantiremos economicidade e eficiência do serviço e ausência de 

responsabilização”. 

A interferência do legislativo, como e citado na entrevista também atrapalha no 

serviço do controle interno e nas tomadas de decisões, isso não pode acontecer eles 

têm que fiscalizar as obras realizadas pelo executivo não mudar aquilo que foi 

planejado para atender a população a prefeitura tem que trabalhar para um bem 

comum de todos. 

E por último ela cita uma coisa muito importante quando ela fala, “Situações 

emergenciais sempre vão aparecer. Se o Executivo continuar a seguir os desejos 
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políticos apenas para agraciar um ou outro vereador sem verificar se de fato aquela 

demanda é prioritária, nunca teremos controles eficientes”. 

Para ter controle precisa de pessoas técnicas e capacitadas para 

acompanhamento e execução da obra além de seguir aquilo que foi planejado para 

realização, quando muda o foco perde o controle e acaba tendo percas e prejuízos e 

a parte mais prejudica e a população que espera ter bons serviços, bons resultados e 

transparência, para saber de que forma está sendo investido os impostos e as taxas 

que são recolhidas pelo município. 

A qualidade de um serviço tem que estar de acordo com o conjunto. De acordo 

com LOBO (2010, p.19) refere-se à qualidade como um “grupo de características de 

um produto ou serviço que lhe conferem aptidão para atender necessidades claras ou 

escondidas”. Seja voltado para todos, no setor público por mais que o secretario de 

infraestrutura defende seu trabalho, conseguimos identificar muitos pontos que acaba 

perdendo a qualidade do serviço realizado, além de muitas contradições pelos 

departamentos, o setor público tem que se conscientizar que só vai ter sucesso 

quando trabalharem unidos por mais que os recursos sejam poucos com controle e 

planejamento o serviço realizado consegue ser de bom e de qualidade. 

 
5. DISCUSSÃO 

 

 
Para que as pessoas possam contribuir melhor com o Município, elas precisam 

ver o resultado nos serviços prestados, se estiver de acordo com a satisfação dos 

contribuintes com certeza terão orgulho em pagar seus impostos e taxas. 

A uma divergência de informações entre as entrevistas do secretário de obras 

e o diretor de finanças, quantos aos recursos destinados a secretaria de obras e a 

LOA do município. De acordo com a lei publicada no site da Câmara Municipal de Alta 

Floresta nela o exercício de 2019 está separado o orçamento para cada serviço e 

cada um tem seu recurso orçado especificamente, ou seja, não condiz com o que 

expressaram na entrevista dizendo que não há recursos específicos. 

Controle e planejamento são peças fundamentais para se ter uma gestão de 

qualidade, esse é outro ponto que tem que ser trabalhado dentro da gestão do 

Município de Alta Floresta MT. Nas entrevistas realizadas que foi mencionado sobre 

controle e qualidade a uma outra divergência de informações, em que o secretário de 
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obras diz que há controle dentro da secretaria, mais na verdade eles mesmo 

executam o trabalho e o mesmo fiscalizam, não podendo assim fazer críticas do 

mesmo, o controle interno diz que não há um acompanhamento e que não e possível 

fazer essa verificação in loco, com isso não e possível fazer comparações e assim 

tirar conclusões quanto ao material gasto e a qualidade do serviço prestado. 

Precisa-se que a Secretaria de Infraestrutura e a gestão do Município passam 

a ter mais entendimento quanto a importância do controle interno, planejamento e 

qualificação dos serviços prestados, só assim conseguira acompanhar a gestão dos 

serviços e ter respaldo para medir a qualidade e um dá um feedback melhor para a 

população. 

 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Esse trabalho teve como objetivo analisar a qualidade dos serviços prestados 

pela Secretaria de Infraestrutura do Município de Alta Floresta MT, e também 

identificar quais os recursos que são investidos na Infraestrutura e como são feitos o 

rateio dos mesmos e também saber como e feito a parte de controle de qualidade e 

quais ferramentas são usadas. 

Através dos resultados obtidos, verificou-se que a secretaria de infraestrutura 

se esbarra em algumas dificuldades para oferecer um serviço de qualidade de acordo 

com o que diz a lei e também o que é esperado pela população. 

Quanto aos recursos que são destinados para o trabalho não são suficientes 

para manutenção e a demanda do município, foi verificado que não existe um recurso 

especifico para a secretaria e os que são destinados é de acordo com a demanda e 

prioridades emergências, conseguimos identificar uma falha dos governos que se 

olhasse com mais carinho para infraestrutura conseguiria com certeza economizar em 

outros departamentos como saúde, educação e segurança, por que se tem estradas 

de qualidade e menos acidentes no transito e menos prejuízo em manutenção da frota 

escolar, se tem mais asfalto e trabalho de molhar ruas não pavimentadas não vai ter 

tantas pessoas com problemas respiratório ou outros decorrente da poeira 

dependendo da saúde, se tem uma iluminação de qualidade vai haver menos roubos 

e problema de segurança. 
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A infraestrutura está ligada a os departamentos dentro da gestão pública e 

todos são dependentes da mesma para exercerem suas atividades por isso precisa 

ser reavaliada os conceitos quantos aos recursos financeiro e pessoal para assim 

melhor atender a população. 

Quanto ao sistema de controle e fiscalização a uma deficiência grande, por falta 

de efetivo e por não ser priorizado pelo executivo, sendo assim o mesmo órgão que 

realiza o serviço está sendo o mesmo que fiscaliza, podendo então ter prejuízos 

quanto aos gastos e quanto a veracidade da qualidade dos serviços prestados. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

Entrevista realizada na com o secretário de Infraestrutura do Município de Alta 

Floresta – MT. 

 
Pergunta 1) quais os tipos de serviços que são realizados pela secretaria 

de infraestrutura e como são distribuídos os recursos para cada tipo de serviço? 

Secretário de Infraestrutura: A Secretaria de Infraestrutura e considerada com 

o mar, por que mar? Por que o mar recebe toda agua do planeta, ele está a baixo de 

todos os rios e todos desaguam nele. E a Secretaria de Infraestrutura está a baixo das 

outras secretarias e toda demanda do município cai na secretaria de Infraestrutura por 

isso essa comparação com o mar faz mesmo sentido toda demanda cai aqui, são 

obras de pavimentação asfálticas, drenagem, construção de pontes, bueiros, 

patrolamento e cascalhamento, coleta de lixo, iluminação pública, operação tapa 

buracos, limpeza de terrenos baldios, galeria de agua fluviais meio fio sarjetas, então 

a demanda e grande tudo e feito pela secretaria de obras, uma demanda infinita. Por 

isso considero a secretaria como o mar por causa dessa grande demanda de trabalho. 

Quantos aos recursos financeiros tem um recurso especifico para a secretaria 

de infraestrutura, ela não tem renda própria não tem um recurso definido, tem o 

orçamento programa e estima se receitas e fixa se as despesas orçamento para a 

toda a secretaria. A Secretaria trabalha com 8% da folha de pagamento e os recursos 

do município, ou seja, o município tem um orçamento de cento e poucos milhões e a 

secretaria recebe apenas dezessete milhões, enquanto a secretaria de saúde recebe 

vinte e oito milhões a educação quarenta e oito milhões e ai a secretaria de 

infraestrutura fica com um menor recurso que e apenas dezessete milhões que e para 

trabalhar todo ano. Nesses dezessete milhões vem folha de pagamento, pecas, 

combustível, aquisição de equipamento compra de pedra, pedrisco, material para tapa 

buraco, cimento tijolo, tudo está embutido nos dezessete milhões. 
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Pergunta 2) as pessoas que realizam os serviços são capacitadas para tal 

atividades? E como é feito o acompanhamento dos serviços realizados pelas 

equipes? 

Secretário de Infraestrutura: Nós temos uma equipe aqui que e fantástica, 

apesar de ser um contingente pequeno mais são um pessoal altamente competente, 

são servidores de vinte anos 30 anos de experiência na secretaria de obras, tem um 

servidor aqui que trabalhou em todas as administrações ele tem 78 anos e todo esse 

tempo que trabalha na secretaria e fazendo pontes então ele sabe tudo de ponte de 

madeira, nós temos outro cidadão que trabalha em pontes de concretos, bueiros, 

duelo fabricando os próprios duelo de concreto, então são pessoas altamente 

competente e além disso tem um supervisor que acompanha e mais um engenheiro 

do departamento de engenharia e na secretaria de infraestrutura tem o engenheiro 

Marcelo que dá as diretrizes das coisas que e pra fazer dentro das condições técnica 

capaz de suportar o transito e dá condições e tranquilidade ao município de alta 

floresta. 

Pergunta 3) como é feito o pedido de mercadoria ou serviços para 

realização de um trabalho na secretaria? 

Secretário de Infraestrutura: os pedidos de mercadoria e feito de acordo com a 

demanda de serviços. 

Pergunta 4) cada serviço tem seus recursos específico? 

O recurso é um recurso só e este e destinado para todos os serviços de acordo 

com que vai precisando. 

Pergunta 5) como a secretaria faz essa divisão? E os recursos são 

suficiente para tais serviços? 

os recursos não são suficientes, falta recursos inclusive os municípios todos 

municípios brasileiros estão trabalhando em estado de penúria ne o governo federal 

contingenciou todos os recursos federais e o governo do estado de mato grosso 

decretou estado de calamidade financeira, ele entrou em janeiro e já estamos em 

outubro então tem dez meses de contingenciamento de recursos que não vem nada 

para o município, estamos administrando o município com recurso do próprio 

município, os recursos institucionais que e o FPM ,ICMS, FETHAB e mais imposto 

pago pela população como IPTU,IPVC,ISS e outros impostos afins então os recursos 
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são pequeno mais dentro do possível estamos fazendo economia e tocando o 

município. 

Pergunta 6) existe uma equipe dentro da secretaria de obras capacitada e 

com formação na área para verificar a qualidade dos serviços realizado pelas 

equipes de prestação de serviço? 

Secretário de Infraestrutura: Tem um engenheiro o Marcelo, que vai fazer a 

verificação faz a planilha de custo da obra apresenta o relatório, mais primeiro e feito 

orçamento e feito a planilha de custo para iniciar o trabalho e depois e registrado no 

G Obras para encaminhar para o tribunal de conta do estado. 

 
Pergunta 7) quais as dificuldades da secretaria de infraestrutura para a 

prestação de um serviço de qualidade a altura do que os contribuintes esperam 

da mesma? E o que é necessário para melhor atender a população? 

Secretário de Infraestrutura: Nos barramos em três pilar, primeiro o recurso 

financeiro, o orçamento da secretaria de obras teria que ser vinte e cinco milhões e 

não dezessete milhões no mínimo. E a quantidade de funcionários teria que ser no 

mínimo 20% da folha de pagamento da prefeitura para ter o contingente suficiente 

para dar férias dar ênfase aos atestados funcionários que machuca, acidenta, fica 

doente teria que ter um número de funcionários para substituir teria que ter no mínimo 

20%. 

Segundo melhorar a arrecadação do município, essa arrecadação e muito 

baixa tem que fazer uma reforma tributária digna e resgatar a soberania do município 

em termo de arrecadação para ter condições fazer uma porta um concurso para 

realizar as obras que o município precisa, o Município de Alta Floresta caminha a 

passos gigantes em termos de desenvolvimento nos somos a última fronteira agrícola 

da região norte do estado, então o pessoal está entrando a todo vapor plantando soja, 

milho e esse pessoal precisa escoar sua produção, da porteira pra dentro eles fazem 

com a maior competência, da porteira pra fora compete ao município e do estado e 

infelizmente o estado não faz a parte dele e sobrecarrega o município. 

O município de alta floresta tem 8947km² só de rodovias municipais nós temos 

2881km² nessas rodovias temos 267 pontes e 757 bueiros para ver a demanda que 

temos que atender e a população precisa de estrada tanto o grande como o pequeno 

produtor então temos que nos desdobrar com o que temos para fazer o melhor. 
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APÊNDICE B 

Entrevista realizada com do Diretor de Finanças do Município de Alta floresta 

MT, que é responsável pelos pagamentos e recebimentos dos recursos que são 

enviados a Secretaria de Infraestrutura do Município. 

 

Pergunta 1) quais são os tipos de recursos que o município recebe? E 

quais são destinados à secretaria de infraestruturas? Como é feito o rateio 

desses recursos? 

Diretor de Finanças: De uma forma bastante resumida, os recursos mais 

expressivos que o município recebe são classificados em: 

 Recursos Próprios: Arrecadação vinda dos próprios munícipes e empresas 

instaladas dentro do município (ISSQN, IPTU, Taxas, etc.). 

 Transferências Obrigatórias: Oriundas das esferas Federais como (Cota 

parte do Fundo de Participação dos Municípios, Cota parte sobre Propriedade 

Territorial Rural, Cota parte sobre recursos hídricos e Minerais, conta parte do Fundo 

Especial do Petróleo, etc.), e estaduais como (Cota Parte do ICMS e IPVA, etc.). 

 Transferências voluntárias: São aquelas transferências fundo a fundo, para 

manutenção ao Sistema Único de Saúde, Educação e Assistência Social. 

 Transferência de Convênios: São recursos provenientes de convênios 

firmados por entidades públicas de qualquer espécie. 

Os rateios de recursos são realizados sobre os recursos próprios e das 

Transferências Obrigatórias, de forma constitucional apenas para Educação (mínimo 

25%) e para a Saúde (mínimo 15%), as demais demandas do município não há 

obrigatoriedade de vinculação de recursos para demais secretarias. As Transferências 

Voluntárias e de Convênios os recursos já vem com destinação específica. 

 
Pergunta 2) quais são os recursos próprios qual é a porcentagem que e 

investido em infraestrutura? 

Diretor de Finanças: O recurso próprio como já foi dito anteriormente, são as 

arrecadações vindas do próprio município, e só existe obrigatoriedade de distribuição 

para a Saúde (15%) e para Educação (25%), para as demais secretarias não há 

obrigatoriedade de repasse. São assistidas de acordo com as demandas inqueridas 

no Orçamento. 
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Pergunta 3) quais são os recursos do governo federal ou estadual que 

vem específico para a secretaria de infraestrutura? 

Diretor de Finanças: Os recursos tanto da esfera Federal ou Estadual que são 

destinados exclusivamente para a Secretaria de Infraestrutura, são aqueles oriundos 

de Convênios, como por exemplo, o FETHAB. 

 
Pergunta 4) os recursos destinados à secretaria têm sido suficientes para 

que o município tenha um serviço de qualidade? 

Diretor de Finanças: Não. O sistema tributário brasileiro é injusto e contribui 

para a perpetuação e o aprofundamento das desigualdades sociais. A maior 

concentração de arrecadação é feita pelo governo Federal, que fica com 68% dessa 

quantia, 24% vai para os estados e 18% apenas é repassado os municípios. E quem 

de fato promove o bem-estar social e de infraestrutura aos munícipes, são os 

municípios. 

 
Pergunta 5) quais as dificuldades que o município enfrenta na 

arrecadação desses recursos para assim conseguir investir em um serviço de 

qualidade? 

Diretor de Finanças: Deveria haver uma distribuição de arrecadação tributária 

mais eficiente e justa, depois, que os cidadãos ou munícipes, tenham consciência em 

pagar seus tributos, para que esta arrecadação seja revertida à coletividade. Depois, 

que os gestores invistam em obras e serviços que realmente possam oferecer 

resultados em qualidade e bem-estar à população. 
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APÊNDICE C 

Entrevista realizada com a Controladora Interna do Municio que é responsável 

pelas auditorias e verificação do trabalho realizado pelos gestores do Município.  

Pergunta 1) como é realizado o trabalho do controle interno junto à 

secretaria de infraestrutura para verificação quanto ao trabalho realizado pela 

mesma? 

Controladora: As atividades da secretaria de infraestrutura são as mais 

variadas, tais como coleta de lixo, atividades de tapa buraco, pavimentação, 

construção e reformas de pontes e bueiros, manutenção das vicinais, limpeza das 

áreas públicas, dentre outros. Cada serviço requer um tipo de controle e possui 

atividades meios que também requerem controle. 

Exemplo: Numa atividade de cascalhamento e patrolamento da estrada, além 

do controle necessário sobre a quantidade de horas máquinas utilizadas, servidores 

necessários, período de execução e resultado, também é necessário controlar os 

materiais de consumo utilizados, tais como combustível, peças, manutenção dessas 

máquinas. 

Com relação às obras por exemplo, a secretaria de infraestrutura deve antes 

de iniciá-la elaborar projeto junto à Engenharia que contemple os custos da obra e 

tempo de execução e prestar tais informações no Sistema Geo-Obras do TCE/MT, 

ferramenta está disponível à população. Entretanto, quando se fala de reformas, 

muitas vezes o projeto não é realizado, o que inviabiliza todo o controle. 

No tocante à pavimentação asfáltica, o controle recomendado é o mapeamento 

das áreas deterioradas, com GPS e cálculo dos produtos utilizados. 

Algumas dessas ações são contempladas por meio de normativas, 

notificações, orientações sobre o procedimento ideal, entretanto, no âmbito da 

Secretaria de Infraestrutura enfrentamos uma dificuldade muito grande em 

implementar políticas de controle. Talvez pelo nível de escolaridade existente entre os 

servidores, pela forma imediatista em resolver os problemas e principalmente pela 

cultura existente de que planejar previamente as ações é difícil e moroso. 

Em regra, os controles sugeridos pela Controladoria são considerados pela 

Secretaria de Infraestrutura procedimentos burocráticos que afetam o andamento das 

atividades, pois como já mencionado todas são consideradas em caráter emergencial 

pela ausência de planejamento. 
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Ainda não existe a maturidade na administração pública em entender que 

controle interno deve ser praticado por todos, pois nada mais é que o conjunto de 

procedimentos e normas definidos pelo Município com o objetivo de cumprir com os 

objetivos da organização de maneira eficaz e eficiente com relação aos recursos 

públicos utilizados. 

Cada setor é responsável por implementar as normas de controle, sendo a 

Controladoria Geral responsável por avaliar esses mecanismos e sugerir modificações 

se necessárias. 

 
Pergunta 2) existem ferramentas que são utilizadas pelo setor de controle 

interno para verificar e avaliar o serviço prestado pela secretaria? Como é feito 

a verificação se os serviços prestados condizem com o valor gasto no serviço? 

Controladora: Dos serviços prestados pela Secretaria de Infraestrutura, só é possível 

quantificar os custos dos materiais utilizados. É realizada auditoria por 

amostragem dos processos licitatório para verificação dos valores cotados. 

Com relação à quantidade de produto, a Controladoria não possui ferramentas 

para avaliar se está sendo utilizado em quantidade adequada e suficiente. 

Necessitamos de apoio técnico do setor de engenharia, entretanto não há pessoal 

suficiente para tanto. 

Na tentativa de tentar controlar parte dessa utilização, a Controladoria Geral já 

notificou a Secretaria de Infraestrutura e Engenharia a para que efetuasse 

previamente o levantamento das demandas, suas prioridades e confeccionasse os 

projetos, bem como à Secretaria de Finanças para que não autorizasse a aquisição 

de materiais de construção, madeiras destinadas à obras e serviços de engenharia, 

sem a existência de projetos contendo a planilha orçamentária e cronograma físico 

financeira. 

 
Pergunta 3) Além dos relatórios apresentados pela secretaria para análise 

do controle interno, são feitos levantamentos ou vistorias (in loco) para 

comprovar a veracidade do serviço? 

Controladora: Não existem relatórios apresentados pela Secretaria de 

Infraestrutura ao Controle Interno. Já ocorreram diversas intervenções da 

Controladoria pare verificar os serviços realizados. Visitas às estradas rurais, pontes,  
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construção de meio fios, pavimentação. Geralmente essas visitas são provocadas 

através de denúncias via canal da ouvidoria. 

 
Pergunta 4) qual a maior dificuldade que o departamento encontra para 

acompanhar os trabalhos realizados e fazer sua avaliação? Na visão do 

controlador, o que o executivo deveria fazer ou criar, para assim ter melhor 

controle e obter um feedback melhor deste setor com relação aos serviços 

prestado pela secretaria de infraestrutura. 

Controladora: A maior dificuldade está na ausência de servidores no 

Departamento e também na falta de conscientização dos demais servidores sobre o 

conceito de controle interno, sua amplitude e responsabilidade. 

O executivo precisa apoiar as ações de controle e dar total autonomia aos 

servidores do Departamento e conscientizar principalmente os Secretários da 

necessidade das medidas. Se os controles se efetivarem de forma adequada, ainda 

que no início pareçam burocráticos, garantiremos economicidade e eficiência do 

serviço e ausência de responsabilização. 

Há muita interferência do legislativo também. O planejamento das ações da 

Secretaria de Infraestrutura deve ser realizado de acordo com critérios de relevância 

e prioridade e este planejamento deve ser seguido. 

Situações emergenciais sempre vão aparecer. Se o Executivo continuar a 

seguir os desejos políticos apenas para agraciar um ou outro vereador sem verificar 

se de fato aquela demanda é prioritária, nunca teremos controles eficientes. 
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