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Municipalista,
Em sua terceira edição, o Prêmio MuniCiência – Municípios Inovadores,
que integra o Projeto UniverCidades,
desenvolvido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o
apoio financeiro da União Europeia
no Brasil, mostra que, apesar de
qualquer cenário desafiador, é possível encontrar exemplos de práticas
municipalistas bem-sucedidas em todas as regiões do país.

Carta do Presidente

As dez experiências finalistas deste ciclo do Prêmio (20192020) refletem a jornada de Municípios brasileiros na busca por soluções, de toda ordem, para melhorar a qualidade
de vida dos munícipes. Com o apoio de centros de educação e pesquisa, da iniciativa privada, de outros Municípios
e da população, muitos deles inovaram e iniciaram uma
trajetória de transformação e, por isso, a importância de
reconhecer e disseminar essas boas práticas.
Neste guia de reaplicação, o projeto Multar não dará mais
ganhos a fiscais. Cooperar, sim! mostra como o Município
de Vitória/ES mudou o seu sistema de fiscalização, criando um novo plano de cargos e salários para os agentes
públicos, além de estimular ações educativas e orientativas à população para prevenir as multas. Assim como
outras iniciativas desta Coleção, a prática reforça a ideia
de que sempre há como fazer mais e melhor.
Nas próximas páginas desse guia, integrante da Coleção
UniverCidades, esperamos que prefeitas e prefeitos de
todo o país possam se sentir inspirados para também colocar em prática as suas ideias inovadoras.
Uma ótima leitura e uma excelente gestão.
Glademir Aroldi - Presidente da CNM

A parceria entre a União Europeia e a Confederação Nacional de Municípios (CNM) contabiliza cinco projetos em
temas como políticas municipais para a segurança das
mulheres, a luta contra as drogas, o reforço da governança, a inovação e a sustentabilidade. São ações que trazem
ganhos para os Municípios brasileiros, com o desenvolvimento de programas inovadores. Experiências relevantes
podem servir de modelos para estratégias de enfrentamento aos desafios que se apresentam aos administradores municipais em diversas áreas como as mudanças
climáticas.
Os Municípios são particularmente vulneráveis ao impacto das variações do clima e das catástrofes naturais. O
reforço da dimensão urbana das políticas públicas deve
ser um esforço conjunto envolvendo múltiplos atores.
Neste sentido, é muito oportuna a estratégia do projeto

Carta da União Europeia

UniverCidades de promover novos arranjos institucionais
de aproximação de centros de ensino, universidades, organizações da sociedade civil e de autoridades locais para
atender as demandas municipais.
Tornar os Municípios mais inovadores, a fim de fomentar
economias locais sustentáveis e criar empregos são igualmente objetivos de nossa cooperação com o Brasil. Neste
contexto, as diferentes realidades urbanas abrem oportunidades para encontrar soluções inovadoras e competitivas para os problemas sociais e ambientais.
Diante dos desafios enfrentados pelos gestores municipais, a União Europeia não hesitou em apoiar a iniciativa
da CNM de construir uma rede de gestão do conhecimento, baseada em uma plataforma de ações e de experiências inovadoras de administração municipal, centradas no
desenvolvimento equitativo e inclusivo. Nossas parcerias
visam somar esforços com os Municípios brasileiros, compartilhando boas práticas em busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da melhoria das condições
de vida da população brasileira.
Parabéns aos Prefeitos, Prefeitas e suas equipes, que
participaram desta edição do Prêmio MuniCiência e terão
suas experiências inovadoras em gestão municipal sistematizadas em guias de reaplicação como este.
Boa leitura!
Ignacio Ybáñez - Embaixador da União Europeia no Brasil

O PRÊMIO MUNICIÊNCIA – INOVAÇÃO NA GESTÃO MUNICIPAL
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O Prêmio
MuniCiência
inovação
na gestão
municipal

Uma gestão municipal inovadora
também pode ser interpretada como
aquela em que os recursos disponíveis
para melhor atender às demandas de
uma sociedade sejam potencializados. Nesse sentido, olhar para as boas
práticas reaplicáveis em vez de “partir
do zero” é um caminho natural, que
incentiva esforços e reformas e, sobretudo, oferece perspectivas para o
desenvolvimento.
Quando se destaca uma prática reaplicável no contexto da gestão pública, também é necessária cautela,
em especial na descrição daquilo que
muitos chamam de “melhor prática”.
Grosso modo, quando uma iniciativa é
destacada como “melhor”, ela se opõe
em grau de excelência a muitas outras
boas ideias, em nível nacional ou internacional. Isso implicaria dizer que
existe uma forma única e melhor de se
fazer as coisas, quando existem, sabemos, diversas formas de se implementar iniciativas inovadoras.
O fato é que existem muitas experiências municipais inovadoras dignas
de reconhecimento, e é do interesse
de todos os Municípios que elas sejam

compartilhadas e reaplicadas. Esse
é o objetivo do Prêmio MuniCiência –
Municípios Inovadores – desenvolvido
pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com apoio financeiro da
União Europeia no Brasil.

Confira mais sobre os projetos no
endereço
http://municiencia.cnm.org.br/

2015
Na fase-piloto, realizada em 2015, a CNM identificou, avaliou e selecionou cinco experiências, uma de cada região
do país. Em seguida, foi lançado um edital público para a
seleção de iniciativas inovadoras, que recebeu outras 57
experiências. Destas, foram classificadas dez, que somadas às cinco da fase-piloto chegaram a 15, as quais foram
submetidas a um processo de votação nacional via internet. No final de 2015, em Brasília/DF, as cinco práticas mais
votadas foram apresentadas no Seminário de Iniciativas
Inovadoras na Gestão Municipal.
Essas iniciativas foram transformadas em guias de reaplicação como este e estão disponíveis no site da CNM.

2016
Em seu segundo ciclo, e com o apoio financeiro da União
Europeia no Brasil, a iniciativa se transformou em Prêmio
MuniCiência, com duas edições previstas: em 2017/2018 e
2019/2020.
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2017
A partir de um regulamento que formalizou as regras e procedimentos, estabeleceu as condições de igualdade para
a participação dos interessados e deu transparência ao
processo, a CNM tornou público um edital e recebeu 252
iniciativas que foram analisadas por uma equipe técnica da
Confederação, com critérios territoriais e considerando o
porte do Município. Ao todo, 30 iniciativas foram escolhidas
para a segunda etapa, quando os Municípios com iniciativas pré-selecionadas enviaram à CNM as evidências sobre
as práticas para análise dos avaliadores. Destas, 15 foram
classificadas como finalistas e submetidas a uma votação
nacional.

2018
As cinco mais votadas foram anunciadas em 23 de maio de
2018, durante a XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Além do reconhecimento, essas iniciativas foram sistematizadas em guias de reaplicação, como este, e os(as)
gestores(as) participaram de uma visita técnica a Portugal
para troca de experiências com Municípios portugueses.

2019
Um novo edital público resultou na homologação de 235
iniciativas. Destas, 30 foram pré-finalistas e convidadas a
apresentar evidências e, depois, dez foram selecionadas
para a elaboração dos Guias de Reaplicação. A fim de garantir a diversidade e equidade entre os Municípios e para
abranger todo o território nacional, foram utilizados novos
critérios, como o porte dos Municípios. A seleção teve como
base a escolha de três Municípios pequenos (até 49.999 habitantes), dois médios (de 50 mil até 299.999 habitantes) e
um Município de grande porte (acima de 300 mil habitantes) ou consórcio intermunicipal. Como resultado, das dez
finalistas, duas são provenientes de cada região do Brasil.
Além da sistematização das iniciativas, as dez selecionadas seguiram para votação on-line, que define as cinco que
participarão de seminário internacional para troca de experiências.
Nas palavras do prefeito de Vitória, Luciano Santos
Rezende:

“A CNM é uma organização reconhecida, com informações que auxiliam as prefeituras a prestar os
melhores serviços à população”
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Finalistas do
Prêmio MuniCiência
Edição 2019-2020
Segue, em ordem alfabética, a lista dos dez finalistas e
suas iniciativas inovadoras que provocaram impacto positivo na gestão municipal e suas conexões com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda
2030, da Organização das Nações Unidas.

CACOAL/RO

Renascer das Águas – Mina de Produção
Fome zero e
agricultura
sustentável

Educação de
qualidade

Água potável e
saneamento

Consumo e
produção
responsáveis

CONDE/PB

Vida
terrestre

EPA - Escritório Público de Assistência Técnica
Erradicação da
pobreza

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Igualdade de
Gênero

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Água potável e
saneamento

Parcerias e
meios de
implementação

Redução das
Desigualdades

Parcerias e
meios de
implementação

CONSÓRCIO QUIRIRI/SC

Região Turística Destinos do Quiriri – A valorização do
regional a partir do Município
Fome zero e
agricultura
sustentável

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Vida
terrestre

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

GOIÁS/GO

Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) –
Brasilete Ramos Caiado
Erradicação da
pobreza

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Fome zero e
agricultura
sustentável

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

JUÍNA/MT

Programa Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura!
Saúde e
Bem-Estar

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Redução das
Desigualdades

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação
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MONTEIRO LOBATO/SP

Monteiro Lobato - Cidade Inteligente, Humana e
Encantada – CIHE 2030
Água potável e
saneamento

Energia limpa
e acessível

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Indústria,
Inovação e
Infraestrutura

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP

Projeto Saúde Nota 10
Erradicação da
pobreza

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

Programa Controlador Mirim
Educação de
qualidade

Redução das
Desigualdades

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação

VENÂNCIO AIRES/RS

IPTU Mais
Educação de
qualidade

Ação Contra a
Mudança Global
do Clima

Água potável e
saneamento

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Consumo e
produção
responsáveis

Parcerias e
meios de
implementação

VITÓRIA/ES

Multar não dará mais ganho a fiscais. Cooperar, sim!
Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação
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A importância de difundir
as práticas e a quem se
destina este guia
A partir da identificação, da análise e do reconhecimento dessas iniciativas, a CNM espera disponibilizar aos
Municípios – por meio de guias como este – um leque de
alternativas adaptáveis e acessíveis, compartilhar informações e fomentar a implementação de boas práticas na
gestão municipal.
Desse modo, a CNM colabora de forma efetiva para
que a inovação na gestão municipal possa ser vista
como ciência, ou seja, um conhecimento adquirido por
meio do estudo e da prática, e não como uma casualidade cujo bom resultado decorra simplesmente de
sorte. Desta forma, a Confederação organiza informações para uso de gestores(as) municipais e toda sua
equipe. Esses dados têm um caráter específico: não
são teóricos, pois se originam das práticas identificadas nos próprios Municípios.
O desenvolvimento das boas práticas municipais também
pode e deve envolver outros setores da sociedade, inclusive a academia. O conhecimento produzido nas universidades enriquece a reflexão sobre melhorias na gestão
pública e oferece instrumentos para que as ações possam
ser executadas.

Confira o vídeo que ilustra esse guia
no endereço da nova plataforma do
UniverCidades

O guia pretende fornecer subsídios
para inspirar a gestão na reaplicação
– não a simples replicação – do projeto, uma vez que se considera cada
Município como uma realidade única,
especial, com características socioeconômicas e culturais ímpares. Em
resumo, não se pode comparar um
Município com outro na base do conceito falso de que “é tudo a mesma coisa”. Por isso, prefere-se o termo reaplicar ao termo replicar.
Os três entes da Federação – municipal, estadual e federal
–, de modo geral, utilizam os mesmos conceitos na elaboração das peças do sistema orçamentário. Isto significa dizer
que se identifica uma lógica na definição dos objetivos, programas, ações, projetos, atividades e operações especiais.
Neste guia essa referência não será utilizada. A iniciativa
inovadora será um programa ou um projeto conforme determinação do órgão municipal responsável pela proposta.
Nas páginas finais, o guia apresenta um índice remissivo,
para que os leitores possam ir diretamente aos assuntos
que lhe despertem maior interesse ou que exijam uma segunda consulta.
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O Município de
Vitória/ES

O estado do Espírito Santo e sua capital Vitória foram
fundados apenas 34 anos após a chegada dos portugueses ao Brasil. À época, os exploradores buscavam um local seguro para se defender dos ataques de índios e estrangeiros, especialmente os franceses e holandeses, que
também brigavam pelas terras do novo mundo.

Vitória/ES, 2019
Foto: CNM/
UniverCidades

As expedições portuguesas seguiram pela baía de Vitória e, contornando a ilha, encontraram a terra de Santo
Antônio. Na divisão do território brasileiro em capitanias
hereditárias, o Espírito Santo ficou sob a responsabilidade do fidalgo Vasco Fernandes Coutinho. Ele tomou posse
em 23 de maio de 1535.

No dia 8 de setembro de 1551, os portugueses venceram
uma batalha contra os índios Goitacazes e por conta
disso passaram a chamar a região de Ilha da Vitória. Já
os indígenas a nomearam de Guananira ou llha do Mel,
em virtude das belezas naturais, clima ameno e águas
mansas.
O pequeno núcleo urbano instalado na região contava
com “capixabas” – roças – no idioma dos indígenas – e
essa expressão serviu para denominar os habitantes
da ilha e, depois todos os espírito-santenses. Em 24 de
fevereiro de 1823, um Decreto-Lei Imperial concedeu a
emancipação política à cidade.
Por conta da ocupação dos morros, que refletem as luzes das residências nas águas da baía, Vitória também
passou a ser conhecida como a Cidade Presépio do Brasil e, mais tarde, Delícia de Ilha. Uma canção, do compositor Pedro Caetano, também rendeu ao Município o
título de Vitória Cidade Sol.
Mudanças econômicas no século XX transformaram o
cenário da cidade, que avançou definitivamente para
porção continental. Com isso, a capital se desenvolveu,
tornando-se um importante polo de eventos, negócios
e turismo.
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O Município é formado por 33 ilhas e trecho continental, com pontes que interligam a Ilha de Vitória ao continente. A capital é o centro da Região Metropolitana da
Grande Vitória junto a mais seis Municípios - Cariacica,
Fundão, Guarapari, Serra, Vila Velha e Viana.
Vitória fica na Região Sudeste do Brasil, perto dos maiores centros urbanos do país. Circundada pela Baía de
Vitória e pelos rios Santa Maria, Marinho, Bubu e Aribiri,
a capital do Espírito Santo possui encostas, enseadas,
mangues e praias que atraem turistas o ano inteiro.

FONTE: Prefeitura de Vitória

Vitória/ES, 2019
Foto: CNM/UniverCidades
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Dados do Município
Vitória/ES

zz POPULAÇÃO ESTIMADA: 362.097 habitantes.
zz ÁREA: 3.728,2 km2.
zz DENSIDADE DEMOGRÁFICA: 7,3 hab/km2.
zz CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 3205309.
zz COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitude: -20,2976178;
Longitude: -40,2957768;
Altitude: 3m.
zz GENTÍLICO*: Capixaba.
zz DATA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO: 24 de fevereiro de 1823.
zz DATA DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO: 08 de setembro.
zz PADROEIRA DA CIDADE: Nossa Senhora da Penha.
zz CLIMA: tropical.
zz ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: Indústria, Comércio e Turismo.
zz ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM): 0,845.
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zz ALGUNS PONTOS TURÍSTICOS:
»» Catedral Metropolitana
Em estilo neogótico, com vitrais valiosos, foi construída no século XX. Em seu subsolo há uma capela onde
estão enterrados os bispos do Espírito Santo.
»» Parque Pedra da Cebola
Localizado no bairro de Mata da Praia, o Parque recebe
esse nome por conta de uma enorme pedra em formato de cebola. Para as crianças o endereço oferece
atrativos especiais como uma fazendinha e muita área
verde.
»» Palácio Anchieta
Restaurado em 2009, o Palácio Anchieta abriga mobiliários, documentos, fotos e obras de arte que contam
um pouco a história do Espírito Santo. É também uma
das mais antigas sedes de governo do país e está
aberto à visitação pública.
»» Praia de Camburi
A Praia de Camburi é uma das mais badaladas do
Município. Fica apinhada de gente praticando caminhada e corrida. No Verão a prefeitura costuma realizar
eventos culturais e esportivos no local.

zz FESTAS QUE SE DESTACAM:
»» Festa do bairro de Santo Antônio
No mês de junho, quando se comemora o Dia de Santo
Antônio (13/06), toda a comunidade se reúne para festejar. São três dias de apresentações musicais, barracas de comida e bebida, além de missas e procissões.
Também não falta a tradicional benção dos pães.
»» Festival de arraiás
Também em junho o Município realiza o Festival de
Arraiás de Vitória. Os grupos se apresentam com trajes
caipiras e concorrem a troféus e prêmios em dinheiro.
Músicos da região e convidados também se apresentam na oportunidade.

zz IMPRENSA LOCAL:
TV Gazeta (Rede Globo), TV Vitória (Record TV), Tribuna
(SBT), Record News ES (Record News), TV Capixaba (Band),
Folha Vitória, Jornal A Gazeta, A Tribuna, Século Diário,
Rádio BandNews FM, Rádio América FM, Rádio Transamérica FM, Rádio CBN FM, Praia do Canto FM, Rádio Tribuna
FM, Jovem Pan FM, Rádio Sim FM, entre outros veículos
de comunicação.

Fonte: sites oficiais de veículos de comunicação do Município.
(*) Gentílico ou pátrio é o adjetivo que designa uma pessoa de acordo com o local de seu
nascimento ou residência.
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Hino de Vitória/ES
(Carlos Cruz, Almeida Rego e Maestro Carioca)

Quero ver os capixabas

De Anchieta a Monteiro,

Vibrando, cantando esta canção,

Lutando, mostrando o teu brasão,

Hino de glória à grandeza

Viva o teu povo, Vitória,

Da Ilha de Vitória

Que não se entrega não!

Vitória,

Vitória,

Da Vila Nova antiga

Se estou longe és saudade

Onde o progresso tem vida

Que o meu peito invade

No porto que é Tubarão.

E faz chorar de emoção.

A Vitória das vitórias

Hoje eu canto a minha terra,

A terra feliz onde eu nasci,

Pedaço de céu do meu país.

Tem no Penedo bravura

Que Santo Antônio proteja

E doçura em Camburi.

Essa terra tão feliz!

Vitória,

Vitória,

Minha querida Vitória,

Minha querida Vitória,

És a cidade presépio,

És a cidade presépio,

Orgulho do meu coração! (bis)

Orgulho do meu coração! (bis)

Cidade Sol, com o céu sempre azul
Tu és um sonho de luz norte a sul
Meu coração te namora e te quer
Tu és Vitória um sorriso de mulher
Do Espírito Santo, és a devoção
Mas para os olhos do mundo, és uma tentação
Milhões te adoram, e sem favor algum
Entre os milhões, eis aqui mais um.

* Há quem faça confusão sobre o hino de Vitória, escolhido em concurso em 1980. Muitos
acreditam que a composição de Pedro Caetano, Cidade Sol, seja o hino da cidade. Trata-se,
no entanto, de um hino afetivo, ainda muito conhecido pelos capixabas.
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Organograma da iniciativa
ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DA INICIATIVA

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Secretaria
de Governo

Secretaria Municipal
de Fazenda

Procuradoria Geral
do Município

ETAPA 2 IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DA INICIATIVA

Poder Executivo Municipal

Secretaria Municipal
de Fazenda

Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
da Cidade

Secretaria Municipal de
Transportes, Trânsito e
Infraestrutura Urbana

Sindicato dos Fiscais e Agentes
de Fiscalização do Município de
Vitória

Câmara Municipal de Vitória

OUTROS ATORES:
Ministério Público e Associação Comercial

Sindicato dos Fiscais e Agentes de Fiscalização do Município de Vitória

Secretaria Municipal
de Saúde

Vigilância Sanitária

Secretaria Municipal
de Cidadania Direitos
Humanos e Trabalho

Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e
Serviços Urbanos

PROCON Municipal
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Antes de começar
Este é um espaço de interação entre a prática aqui apresentada e a possível reaplicação em seu Município. Responda às perguntas abaixo e anote quantas vezes você
respondeu “sim”. Cada “sim” representa, hipoteticamente
falando, 10% de possibilidade para uma tomada de decisão bem-sucedida, em seu Município, voltada para políticas públicas de serviços que melhorem a qualidade de
vida dos munícipes:
1. Você entende que as atividades fiscalizatórias merecem mais atenção em seu Município?
2. Ouvir os munícipes para detectar problemas nos
serviços públicos, por meio de pesquisas, parece
uma medida desejável e possível para sua gestão?
3. Você acredita que em seu Município as ações para
melhorar o processo de fiscalização devem envolver
todos os agentes da sociedade?
4. Na sua opinião rever a legislação municipal é uma
medida possível para garantir a melhoria de serviços públicos?

5. Existe, no âmbito das secretarias e órgãos municipais, o interesse em viabilizar novos processos de
fiscalização?
6. Você acredita que é possível diminuir as infrações
em seu Município por meio de ações de orientação?
7. Você considera importante criar condições de valorização profissional, em termos de renda e formação,
para os fiscais do seu Município?
8. Você acredita na importância de o comércio e outros
negócios do seu Município compreenderem a fiscalização sem o estigma punitivo?
9. Você acredita que a capacitação pode ser uma importante aliada para encontrar formas de melhorar
os serviços públicos?
10. Se você conseguisse economizar recursos criando
iniciativas locais, você investiria na melhoria dos
serviços prestados à população?
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Multar não dará
mais ganho a fiscais.
Cooperar, sim!
VITÓRIA/ES

INSPIRAÇÃO

A prefeitura de Vitória identificou um grande descontentamento da população, especialmente alardeado pelos
empresários, em relação ao sistema de fiscalização no
Município. Os relatos eram de que os
agentes realizavam as visitas sempre
com propósito punitivo, gerando impactos negativos nos seus negócios.

“Nós fizemos uma pesquisa qualitativa e nela a cidade falava da
fábrica de multas. Os empreendedores diziam que a prefeitura não
deixava empreender, que as multas eram intensas”, lembra o prefeito Luciano Santos Rezende.

Diante do problema a administração municipal começou a
estudar formas de transformar os atos fiscalizatórios em
oportunidades de prevenção às infrações e qualificação
dos empreendimentos e atividades econômicas, quanto
ao respeito aos padrões e às respectivas normas legais.
Até então a população tinha a sensação de que os fiscais
visavam apenas multar, pois, tinham o conhecimento da
legislação e do embasamento legal para a aplicação das
penalidades e assim procediam, sem demonstrar preocupação em orientar, informar e apoiar os munícipes que
desejassem ajustar seu empreendimento e/ou atividade
à previsão legal. E era natural e até esperado esse comportamento dos fiscais, posto que a forma de cálculo da
parcela adicional de sua remuneração - a produtividade
- era fundamentada apenas no número de autos lavrados
de fiscalização.

Reprodução parcial
das reportagens
Fontes: Folha de Vitória e Tribuna Online
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Contudo, para proceder a esta mudança, foi preciso inicialmente criar instrumentos legais que modificassem o modelo de gratificação, como será detalhado na próxima seção.

“Esse projeto inverte a lógica,
promovendo uma mudança cultural do fiscal”, conta Bianca Assis
Ribeiro de Souza Loureiro, gerente
de fiscalização de posturas e edificações. “A ideia é uma maior coope-

ração, um trabalho de orientação,
preventivo e educativo”, reforça.

O programa Multar não dará mais ganho a fiscais. Cooperar,
sim! teve início em julho de 2019 e a prefeitura estima que
seja necessário um ano para a implementação total.
A prefeitura, por meio da iniciativa, visa o cumprimento de
três dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da ONU: 12. Consumo e produção responsáveis; 16. Paz, justiça e instituições fortes; 4. Educação de Qualidade.
Prefeitura de
Vitória, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

ARCABOUÇO JURÍDICO E REGULAMENTAÇÕES
ESPECÍFICAS

Mesmo com todo o esforço, estudos e discussão, estava
nítido que sem alterações legislativas, o Projeto não sairia do papel. Para transformar a fiscalização punitiva em
cooperativa foram utilizados instrumentos legais, como
as Leis Municipais nº 8.776/2014 e nº 9.356/2019.
A tarefa exigiu profundo estudo jurídico, como destacou
o prefeito Luciano Santos Rezende. “A fiscalização é regida por legislação federal. O que nós conseguimos foi
fazer uma legislação municipal, mas sem entrar em ilegalidade. O mérito é da Procuradoria”, reforça.
A Lei Municipal nº 8.776, de 30 de dezembro de 2014, trata
da mudança no modelo de gratificação de produtividade. Com esta norma foi instituída a produtividade por
desempenho, extinguindo a vinculação com as multas.
Para o novo processo, a prefeitura, em conjunto com o
Sindicato dos Fiscais e Agentes de Fiscalização do Município de Vitória (Sindfav), desenvolveu uma tabela de
pontuação que privilegia medidas educativas.
A prefeitura também considerou imprescindível formatar
um novo plano de cargos e salários dos agentes de fiscalização (obras e posturas, transportes, vigilância sanitária, consumo, limpeza urbana e proteção ambiental). Por
isso, sancionou a Lei Municipal nº 9.356/2019, que permite o enquadramento desses servidores públicos em uma
nova classe destinada àqueles possuem ensino superior.
O acesso ao novo patamar foi apoiado pela prefeitura

43

MULTAR NÃO DARÁ MAIS GANHO A FISCAIS.
COOPERAR, SIM!
que disponibilizou bolsa-auxílio aos profissionais interessados em cursar o ensino superior para adequação
ao modelo. Cerca de metade do quadro de funcionários,
101 fiscais, recebeu o valor mensal de R$ 235 para iniciar
ou concluir a graduação. O benefício foi concedido entre
2015 e 2019.

Prefeitura de
Vitória, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

Ainda em 2019, por meio do Decreto Municipal nº 17.436,
foi instituída uma comissão de monitoramento. Entre os
envolvidos estão servidores da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento da Cidade (posturas e obras), agentes
da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, fiscalização de consumo (Procon Vitória - Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho) e agentes ambientais
da Secretaria de Meio Ambiente.

Cada departamento de fiscalização, entre os diferentes setores da prefeitura, conta com ações específicas
e, portanto, tabela própria. Todas as atividades (visitas,
autuações, diligências) possuem uma pontuação que
gera um determinado valor. O teto é de 2 mil pontos convertidos em R$ 2 mil.
Todos os atos praticados pelos fiscais são enviados para
o portal do Projeto acompanhados de relatórios, autos de notificação, fotografias, entre outras evidências
para validação dos gestores. “Conseguimos, no mesmo
momento, verificar o que o fiscal fez e o documento que
comprova a ação”, explica Herica Correa Souza, gerente
do Procon.
No caso do Procon, por exemplo, todos os dias os agentes
recebem um plano de atividades, além do atendimento
de denúncias feitas por um canal criado especificamente
para essa demanda.
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CONTEXTO DO MUNICÍPIO QUANDO A INICIATIVA FOI
IMPLEMENTADA
“Os fiscais me contaram como era
lidar com a fiscalização pelo lado
punitivo da história”, revela o prefeito Luciano Rezende. “Esse modelo
é uma herança histórica, algo que
vem da colonização portuguesa”,
contextualiza.
Assim como em outros Municípios brasileiros, Vitória contava com um sistema de fiscalização de caráter punitivo.
A remuneração dos fiscais públicos estava atrelada ao
número de autuações. Quarenta por cento do valor pago
pelas multas eram destinados aos agentes. Importante
reforçar que o valor era repassado conforme o depósito
do contribuinte, o que muitas vezes levava meses ou anos
para ser efetuado.
Esse sistema de multas baseado em escala criou a cultura
de que era preciso aplicar a punição. Embora as autuações
estivessem respaldadas na legislação vigente, a prática
era vista como abusiva por parte da população, em especial os empreendedores. Em alguns casos, eles alegavam
desconhecimento das burocracias e falta de tempo para
cumprir os trâmites de regularização das suas atividades.
Segundo a prefeitura, a prática, indiretamente, também
impactava a geração de novos negócios. “Se as pessoas
que empreendem são sufocadas pelos fiscais, esse mo-

delo está errado”, apontou o prefeito destacando que as
áreas mais sensíveis eram ambiental e sanitária. Portanto, era preciso encontrar uma maneira de equilibrar a balança, facilitando a regularização dos empreendimentos,
sem perder as rédeas na organização do Município.
Outro ponto importante e considerado à época foi o baixo
impacto no orçamento municipal devido ao recolhimento
das multas. Não havia como mudar o cenário sem propor
um novo sistema de produtividade para os servidores.

COMPARATIVO: PARTICIPAÇÃO DAS MULTAS NO TOTAL DA ARRECADAÇÃO

ARRECADAÇÃO TOTAL

2018

2019

R$ 1.520.769.428,43

R$ 1.713.892.509,11

R$ 737.270,46

R$ 822.296,17

0,048%

0,048%

(EXCLUINDO IPAMV* E CDV**)
TOTAL DE MULTAS DA FISCALIZAÇÃO
PARTICIPAÇÃODAS MULTAS NA ARRECADAÇÃO TOTAL
* IPAMV - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória.
** CDV - Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória.
Fonte: Prefeitura de Vitória/ES

Até a implantação do programa Multar não dará mais ganho a fiscais. Cooperar, sim! a qualificação exigida dos
agentes públicos de fiscalização seguia o mesmo modelo
dos de outros servidores da administração de nível médio, ou seja, sem a necessidade de formação superior.
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BENEFICIÁRIOS

O programa implementado pela prefeitura de Vitória repercutiu em toda a sociedade. Resultou em mudança de
conduta, cargo e salário dos agentes de fiscalização e em
maior segurança dos empresários no cumprimento de diversas normas, como as da vigilância sanitária, preservação ambiental e defesa do consumidor.
No primeiro momento o maior ganho foi dos agentes de
fiscalização. “Houve uma valorização profissional, a nossa
remuneração ficou melhor e com isso aumentou a nossa
motivação”, relata Elizabeth Rodrigues, fiscal de arrecadação em serviços municipais de Vitória.

Vitória/ES, 2019
Fotos: CNM/UniverCidades

Os servidores públicos passaram a se relacionar de forma mais amistosa com a população. “Hoje, ao abordar um
munícipe, ele percebe a diferença quando o fiscal chega”,
destaca Vânia Bayer, agente de proteção ambiental. “Somos recebidos pelos munícipes de uma forma desarmada,

com cortesia, o que antes não ocorria. Mudou significativamente”, complementa Elizabeth Rodrigues.
Para os agentes de fiscalização a receptividade do trabalho está diretamente ligada à chance que os empresários
passaram a ter de regularizar seus negócios, evitando o
pagamento de multas e até mesmo a interrupção das atividades. “Agora a gente tem a oportunidade de desenvolver a atividade orientadora, fazer um serviço para que o
munícipe possa se regularizar perante o Município e praticar a sua atividade legalmente.”, conta Luciano Assis Oliveira, agente de proteção ambiental.
As mudanças, indiretamente, também repercutiram na
abertura de novas empresas em Vitória. A fiscalização, exclusivamente punitiva, trazia tensão ao mercado.
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PARCEIROS

Uma das medidas mais importantes para a implementação
do Multar não dará mais ganho a fiscais. Cooperar, sim! foi
a articulação com o Sindicato dos Fiscais e Agentes de Fiscalização do Município de Vitória (Sindfav). Principalmente
em razão de o órgão ser o representante e interlocutor das
demandas da classe.
Para Sérgio Dalla Bernardina, presidente do sindicato, a
articulação conjunta com a gestão municipal era essencial
para garantir reais benefícios aos agentes de fiscalização.
“Era um objetivo também qualificar a categoria e nada melhor do que fazer isso com um ganho salarial. Hoje, somos
uma das poucas categorias de fiscais no país que tem um
plano de cargos próprio”, destacou.
O Sindfav participou ativamente da construção do modelo
de fiscalização e integra a comissão de monitoramento do
programa. “Tivemos que discutir vários pontos ao longo do
tempo em nível jurídico, financeiro, até chegar a um consenso tanto para a categoria como o Município”, conta Gercio Bittencourt Soares Júnior, diretor jurídico do Sindicato
de Fiscais de Vitória.
Associações de lojistas e de empreendedores também foram envolvidas em discussões sobre a nova forma de condução da fiscalização municipal, contribuindo com sugestões para um melhor relacionamento entre as partes.
Apresentamos a seguir um passo a passo, construído a
partir das lições aprendidas com o Projeto Multar não dará
mais ganho a fiscais. Cooperar, sim!

A EXPERIÊNCIA: PASSO A PASSO

1a) Identifique o problema e os atores envolvidos
A gestão realizou uma pesquisa qualitativa que identificou o descontentamento dos munícipes com o sistema de
fiscalização da prefeitura. Após a constatação, a administração municipal iniciou um planejamento para mudar o
cenário.
2a) Planeje as ações se possível com a participação de
representantes dos interessados
O passo seguinte foi reunir os responsáveis de cada setor
de fiscalização das áreas de obras, limpeza urbana, meio
ambiente, consumo e vigilância sanitária. O Sindicato dos
Fiscais e Agentes de Fiscalização do Município de Vitória
(Sindfav) também foi envolvido. Assim, criou-se uma comissão para debater o programa. Esse grupo elaborou
um planejamento detalhado, para uma atuação de forma
integrada, sem decisões isoladas por parte dos departamentos de fiscalização. A proposta era minimizar conflitos
de dados e protocolos para a manutenção da iniciativa.

“Tudo foi construído em parceria.
Foi uma convergência de objetivos e de ideias. A gente trabalhou
para a melhoria salarial da categoria e da qualificação”, relata Sérgio Dalla Bernardina, presidente do
Sindicato dos Fiscais de Vitória.
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3a) Tenha em mente as mudanças necessárias
Não adianta apenas a gestão municipal adotar novos processos para melhorar serviços públicos. Em alguns casos,
como o de Vitória, a criação de leis é fundamental para a
transformação. Será preciso contar com uma equipe altamente capacitada para encontrar os instrumentos jurídicos adequados.
No caso de Vitória, após identificadas as necessidades,
o departamento jurídico da prefeitura passou a estudar
meios legais de promover as mudanças necessárias na legislação. Como a produtividade dos fiscais era baseada na
aplicação de multas, foi preciso elaborar um novo modelo
de remuneração.
A primeira proposta de decreto previa mudanças nas atribuições e nomenclatura do cargo dos fiscais, elevando a
exigência da qualificação dos agentes para o exercício da
profissão. Essa solução manteria a remuneração existente, que era acrescida de gratificação por multas aplicadas.
O texto foi contestado pelo Ministério Público.
Optou-se, então, por redigir um novo documento, incluindo ações educativas como parte das atividades, embora
não fossem naturais da lei regulamentadora do exercício
fiscal. Mas, assim, se justificaria o pagamento de gratificação (Pro Labore Faciendo), compondo o salário dos servidores.
Entre idas e vindas de ajustes o projeto se tornou a Lei
Municipal nº 8.776, em 2014, e regulamentada em 2018

pelo Decreto Municipal nº 17.797. O passo seguinte foi a
criação de um novo plano de cargos e salários para esses servidores, baseado na qualificação, por meio da Lei
Municipal nº 9.356/2019. Nesses anos, o programa Multar
não dará mais ganho a fiscais. Cooperar, sim! beneficiou
metade dos fiscais públicos de Vitória com bolsa-auxílio
para iniciar ou concluir o curso universitário.
4a) Estabeleça uma comissão especial
É fundamental que, apesar da articulação entre secretarias, outros órgãos públicos, entidades de classe e organizações da sociedade civil, haja a formação de uma comissão para planejar e executar o programa. No exemplo
de Vitória, os envolvidos estudaram cada detalhe como a
construção da nova tabela de produtividade dos fiscais. A
comissão foi composta por representantes das áreas de
fiscalização das secretarias da prefeitura e do Sindicato
dos Fiscais e Agentes de Fiscalização do Município de Vitória (Sindfav).
Durante a implementação do programa, a gestão elaborou
uma tabela de pontuação para atividades desempenhadas pelo fiscal, que contemplam a verificação in loco do
estabelecimento, notificação, auto de infração e outros. O
cumprimento das ações soma pontos que são revertidos
em moeda. Visitas educativas aos empresários locais para
a regularização das atividades também foram realizadas
no período.
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“Com essa mudança do sistema,
focada na educação, orientação
e até o acompanhamento da infração, é possível mudar a visão
dos fiscais. Não que a multa tenha
acabado, pois a lei determina que
quando há infração tem que ser
feita a autuação, mas passamos
a explicar o motivo da adequação
e a importância de não acontecer
novamente”, destaca Gercio Bittencourt Soares Júnior, diretor jurídico do
Sindicato de Fiscais de Vitória.
5ª) Elabore tabelas de produtividade diferenciadas, segundo a natureza da atividade
De modo geral, o programa de Vitória muda o foco da atividade de fiscalização. A tabela de produtividade, referência para remuneração dos agentes, passa a privilegiar as
ações educativas ao invés de punitivas. Mas, é importante
que cada departamento da prefeitura estabeleça sua própria lista, de acordo com a natureza e as normas legais da
atividade fiscalizada.
Os setores de proteção e defesa do consumidor (Procon),
limpeza urbana, obras, transportes, vigilância sanitária e
proteção ambiental desenvolvem ações específicas, mais
uma razão para a existência de uma tabela diferenciada
por grupos de atividades.

6a) Fique atento ao modelo de remuneração
Segundo a prefeitura, embora no modelo anterior a remuneração dos fiscais pudesse chegar a R$ 4.600 ao mês,
o formato atual garante mais segurança financeira para o
servidor. O valor da gratificação depende de sua atuação
e não mais do pagamento de multas, que muitas vezes levavam anos para serem quitadas pelo contribuinte. É importante que o novo processo seja compreendido pelos
agentes de fiscalização, evitando ruídos e o consequente
descontentamento da classe.
7a) Invista na qualificação profissional
Além de melhoria salarial há outras formas de estímulo
para que o serviço público ganhe qualidade. Uma delas é
a oferta de bolsa-auxílio aos agentes da fiscalização interessados em ingressar ou concluir o curso universitário.
Além de permitir o enquadramento desses funcionários
em um plano de cargos e salários específico, isso trouxe
conhecimento importante para a execução das atividades
diárias.
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Metas, custos, prazos e
números da iniciativa
A proposta da prefeitura de Vitória é concluir a implementação do programa Multar não dará mais ganho a fiscais.
Cooperar, sim! em 12 meses. O projeto foi colocado em prática em julho de 2019 com a meta de transformar o caráter
punitivo das ações fiscais em educativo, melhorando a relação entre agentes e munícipes.
Sobre os custos, a prefeitura alega que não há necessidade de verba adicional para o programa. Os fiscais recebiam
gratificação por produtividade, com base em valores de
multas aplicadas e, a partir da nova legislação, o critério
passou a ser a regularização dos empreendimentos, de
acordo com nova tabela de atividades.
Os valores apresentados para despesas com a área fiscal
foram*:
Período: julho a dezembro/2019
»» Custo mensal situação atual: R$ 166.120,11
»» Custo mensal situação proposta: R$ 576.830,33
»» Impacto mensal: R$ 410.710,22
»» Impacto anual (julho a dezembro 2019): R$ 2.464.261,32

Período: janeiro a dezembro/2020
»» Custo mensal situação atual: R$ 174.426,12
»» Custo mensal situação proposta: R$ 605.671,85
»» Impacto mensal: R$ 431.245,73
»» Impacto anual 2020: R$ 5.174.948,77
(*) considerados um reajuste de 5% sobre o impacto salarial de 2019.

Período - janeiro a dezembro/2021
»» Custo mensal: R$ 183.147,42
»» Custo mensal situação proposta: R$ 635.955,44
»» Impacto mensal: R$ 452.808,02
»» Impacto anual 2021: R$ 5.433.696,21
(*) considerados um reajuste de 5% sobre o impacto salarial de 2020.
O programa Multar não dará mais ganho a fiscais. Cooperar,
sim! trouxe benefícios para toda a população, mas contemplou especialmente os empreendedores do Município que
precisavam regularizar a sua situação perante os órgãos de
fiscalização. Além disso impulsionou a geração de negócios
com a abertura de 400 empresas em 2019.
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Segundo a prefeitura, em seis meses (julho de 2019 a
janeiro de 2020) houve aumento de 12% nas regularizações de estabelecimentos e 21% nas solicitações
de licença de funcionamento. Em 2018, o Município
arrecadou R$ 1.520.769.428,43, sendo R$ 737.270,46
o total de multas pelos agentes de fiscalização. Em
2019, foram R$ 1.713.892.509,11 e, deste montante, R$
822.296,17 referentes a penalidades aplicadas. Os
valores não incluem o recolhimento de IPAMV - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Município de Vitória e CDV - Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória.
A prefeitura investiu na qualificação profissional dos
fiscais, por meio de bolsa-auxílio aos agentes para
graduação em nível superior. Os servidores receberam, mensalmente, o valor de R$ 235, totalizando
um investimento de R$ 618.990. A verba é referente
ao período de 2015 a 2019. Metade dos servidores da
categoria foi contemplada pela iniciativa.
Os fiscais de Vitória tiveram um acréscimo salarial
de até 57% com o novo sistema. As gratificações que
compõem a remuneração partem de uma tabela de
produtividade, baseada em ações educativas e preventivas. Os pontos por atividades realizadas são
convertidos em moeda. No primeiro ano do programa a paridade foi de 1 ponto = 1 real. O teto é de 2
mil pontos para cada fiscal.

Lições aprendidas
A partir do programa Multar não dará mais ganho a fiscais. Cooperar, sim! houve uma mudança de postura dos
agentes de fiscalização e também de parte dos munícipes, que passaram a enxergar a atividade como uma
oportunidade para a regularização dos negócios. Embora
parte dos servidores já prestasse orientações, as ações
educativas foram integradas ao trabalho pelo sistema de
produtividade.
Foi estabelecida uma relação de cooperação. “Hoje a
gente (fiscais) parte do princípio de que o munícipe vai
regularizar a sua situação e ele também tem a confiança
de que continuará desenvolvendo as suas atividades”,
afirma Vânia Bayer, agente de proteção ambiental.
Outra lição importante veio por meio da bolsa-auxílio
destinada aos fiscais para a realização de curso universitário. Foi possível perceber que a formação trouxe benefícios em todo o processo de trabalho, resultando em
melhor atendimento ao público.

DESCUBRA O SEU PONTO DE PARTIDA

Em Vitória era de conhecimento público o descontentamento com o serviço de fiscalização do Município, o que
ficou ainda mais perceptível após a pesquisa qualitativa
realizada pela gestão. Ciente de que a conduta dos fiscais estava intimamente ligada à remuneração, foi preciso começar por um instrumento legal, capaz de modificar a relação entre produtividade e salário.
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Por isso a prefeitura optou por construir um planejamento com a participação do Sindicato dos Fiscais e Agentes
de Fiscalização do Município de Vitória (Sindfav). Assim
foi possível fazê-los entender que as ações educativas
e preventivas eram uma forma de aproximação com os
munícipes.
Transformar as abordagens fiscais em oportunidade de
regularização da atividade econômica, além de promover ações educativas e orientadoras permitiu com que a
população fosse atendida em suas necessidades, melhorando também o ambiente de negócios de Vitória.

CRIE MECANISMOS DE MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

Todo projeto tem de ter flexibilidade para se adequar à
realidade em que será implementado. Para tanto, é necessário que o desenrolar da iniciativa seja avaliado e
monitorado continuamente.
No Município de Vitória foi instituído um grupo de trabalho composto por representantes de diversas secretarias, de acordo com a Portaria nº 115/2019. Segundo o
texto, a Comissão de Acompanhamento da Execução do
Regulamento da Lei Municipal nº 8.776, que instituiu a
produtividade de desempenho e extinguiu a vinculação
com multa, é composta pelos representantes da:

»» Secretaria Municipal de Gestão;
»» Secretaria Municipal de Planejamento e Comunicação;
»» Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos;
»» Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade;
»» Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
»» Secretaria Municipal de Saúde;
»» Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana;
»» Sindicato dos Fiscais e Agentes de Fiscalização do
Município de Vitória.
As secretarias registram todas as intercorrências e periodicamente realizam avaliação, que podem resultar, inclusive, em alterações legislativas. Um passo importante na evolução do programa é a adoção de ferramentas
tecnológicas para auxiliar o monitoramento - medida em
curso pela prefeitura durante a visita técnica da CNM.

INCLUA AS METAS NO SEU PLANO DE GOVERNO, ARTICULANDO-AS COM SEU ORÇAMENTO

Em Vitória, as metas traçadas fazem parte do Plano Plurianual (PPA) e pretende-se que sejam levadas adiante
por outras gestões.
Na primeira fase de implementação do programa Multar
não dará mais ganho a fiscais. Cooperar, sim! a prefeitura
destinou verba para capacitação dos fiscais, no período
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de 2015 a 2019, recurso previsto segundo a Lei Municipal
nº 8.778/2014.
A formação profissional que envolveu 101 servidores
qualifica o atendimento aos munícipes, refletindo também no ambiente de negócios. A Lei contemplou servidores cursando nível superior ou que posteriormente
vieram a cursar.
ANO

ALUNOS

R$

2015

100

257.325

2016

90

247.925

2017

79

110.920

2018

1

1.410

2019

1

1.410

INVESTIMENTO TOTAL

618.990,00

Fonte: prefeitura de Vitória | Sistema de gestão de pessoas

ARMAZENE INFORMAÇÕES

Nunca é demais insistir na necessidade da criação de um
banco de dados, informações e indicadores, aliado importante na tomada de decisões e na gestão da agenda
governamental. O programa Multar não dará mais ganho
a fiscais. Cooperar, sim! conta com sistema informatizado no qual os fiscais prestam contas de suas atividades
diárias. Os dados ficam armazenados para a consulta dos
responsáveis de cada setor.

Durante a visita técnica da CNM, a administração informou
sobre a adoção de soluções tecnológicas para a análise
de dados do programa a partir de recursos de big data.
Diante do exposto a ação terá maior possibilidade de dar
certo se:
1. O problema for corretamente diagnosticado em relação ao seu Município;
2. Envolver todos os agentes tais como os representantes
dos departamentos de fiscalização da prefeitura e o
sindicato da categoria;
3. Uma comissão for constituída e todos os engajados no
programa saibam precisamente onde se quer chegar;
4. As etapas de execução do projeto forem planejadas e
adequadas frente a possíveis obstáculos;
5. Houver o monitoramento constante das atividades;
6. Forem perseguidos os desafios. Por exemplo: criar
instrumentos legais para mudar o processo de trabalho dos fiscais;
7. Houver um trabalho de conscientização dos fiscais,
apresentando todos os benefícios da mudança de
processos;
8. Forem mensurados os impactos na economia e arrecadação do Município;
9. Os gestores conseguirem dialogar com o segmento
empresarial;

63

MULTAR NÃO DARÁ MAIS GANHO A FISCAIS.
COOPERAR, SIM!
10. Você tiver imbuído deste princípio: não tem como
delegar algumas coisas. São aquelas que exigem a
presença do(a) gestor(a) acompanhando as contas do
Município. Essa é uma das faces da liderança.

COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO

Além da divulgação natural, por meio da publicação das
leis por intermédio dos envolvidos, a prefeitura de Vitória foi alvo de reportagens em veículos da imprensa.
Jornais de grande circulação da região mencionaram o
programa, em diferentes momentos.
A administração municipal também comunicou as mudanças à população por meio de suas plataformas de
comunicação como site e redes sociais. O Sindicato da
categoria e os demais colaboradores, como as associações de lojistas, contribuíram com a promoção.

Fique ligado
Um fato curioso observado durante a implementação do
programa foi a mudança de visão dos agentes de fiscalização sobre a própria função. Antes, a maior parte entendia
que a atuação deveria ser realmente punitiva.
Hoje, esses servidores demonstram o interesse de participar de ações educativas e orientadoras, contribuindo
para regularização das atividades econômicas, beneficiando toda a população. Dessa forma se sentem mais estimulados a cumprir com suas funções.
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