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_PRESIDENTE

INDICAÇÃO N°, 089/2017

Os Vereadores ADAUTO ALVES DE MACEDO, ELIAS SOUZA DE
REZENDE, OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO, PEDRO LUIS DA
SILVA ALMEIDA e VITAL ALVES DOS SANTOS, autores da presente
Indicação, requerem que, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis,
seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor FRANCISCO DE
PAULA RIBEIRO JÚNIOR, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato
Grosso do Sul, sugerindo a criação da Diretoria de Projetos e Captação de
Recursos (DPCR) como órgão alternativo da Prefeitura para captação de
recursos junto ao Governo Federal, Governo Estadual, Poder Legislativo,
Poder Judiciário, empresas públicas e privadas, Organizações Não
Governamentais e pessoas físicas.

JUSTIFICATIVA

A política tradicional dos governos municipais, para aumentar a receita,
é atrelada à estabilização dos salários, redução de despesas, aumento das
taxas e impostos, sem alternativas viáveis. Por isso, é preciso inovar com
estrutura organizacional que permita maior alcance na geração de recursos e
desenvolvimento.
A maioria dos municípios são dependentes dos repasses do Estado e da
União, por isso ficam confinados em um cotidiano gerencial de apenas
esperar a receita mensal para pagar as contas, sem evolução e sem
investimentos para atender as demandas emergentes da comunidade.
A atual conjuntura política, econômica e social criou a necessidade do
desenvolvimento de diferentes mecanismos para captar recursos, melhorar e
ampliar a capacidade operacional da gestão municipal frente às demandas
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emergentes nas áreas da saúde, da educação, da segurança, do lazer, do
esporte, da cultura, da inclusão e da defesa social.
Com visão anatômica, é preciso lembrar a Escola Clássica da
Administração,' precisamente, a Teoria do Processo Administrativo.s e
assinalar que é necessário articular a gestão em novas áreas, fragmentá-Ia
em mais níveis e funções, com ênfase numa nova estrutura organizacional
descentralizada e forte; com ajuste para um novo modelo como ferramenta
para executar a estratégia de governo.
Para incrementar, a receita é imperativo a criação da Diretoria de
Projetos e Captação de Recursos (DPCR), como órgão alternativo da
Prefeitura para captação de recursos junto ao Governo Federal, Governo
Estadual, Poder Legislativo, Poder Judiciário, empresas públicas e privadas,
Organizações Não Governamentais e pessoas físicas.
Neste texto, projeto é o conjunto de atividades destinadas a produzir um
resultado em particular, a captação de recursos, delineado pelos objetivos
institucionais. Por isso é preciso a aplicação de conhecimentos, habilidades e
técnicas de processo de gerenciamento, com início, planejamento, execução,
monitoramento, controle e encerramento das ações.
A elaboração de projetos deve ser integrada aos planos estratégicos do
município, com o objetivo de garantir o desdobramento de ações alinhadas
diretamente às metas da gestão, com a participação efetiva da sociedade.
~
1 Escola Clássica da Administração: Essa Escola se efetivou devido ao aumento da complexidade das
organizações, ao rápido crescimento da economia e à necessidade de aprimorar o processo produtivo,
principalmente pelo incremento do nível de concorrência. Possui algumas teorias como: a Teoria da
Administração Científica, iniciada em 1903 dC pelo Engenheiro Mecânico americano Frederick Taylor (1856
- 1915 dC); a Teoria do Processo Administrativo, iniciada na França em 1906 dC pelo Engenheiro de Minas
turco Henri Fayol (1841 - 1925 dC) e a Teoria Burocrática, criada em 1909 dC pelo Jurista e Economista
alemão Max Weber (OLIVEIRA, 2009, p. 23 a 56).
2 Teoria do Processo Administrativo: Essa Teoria considerou mais a estruturação das funções
administrativas (Planejamento, Organização, Comando, Coordenação e Controle); estruturação das funções
da empresa (Contabilidade, Segurança, Técnica, Comercial, Financeira e Administrativa) e estudo sobre a
atuação dos executivos frente à necessidade de estabelecer metas, atribuir responsabilidades, tomar
decisões e indicar prioridades (OLIVEIRA, 2009, p. 23 a 56).
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Por isso, a DPCR deverá se alinhar às necessidades de investimentos
em obras, em equipamentos, em pessoal e em tecnologias. Precisará
mensurar os custos e aspectos que satisfaçam as demandas, para vincular
as aquisições às necessidades técnicas.
Nessa linha, proporá parcerias ou termos de cooperação que resultem
em benefícios diretos ao município. Assim, é necessário fundamentar
metodologicamente o processo de captação de recursos, coordenar e
fiscalizar seu desdobramento, com transparência, prestação de contas e
estrito cumprimento da legislação.
A DPCR deverá ter a seguinte composição:
a) Diretor;
b) Subdiretoria de Projetos e Captação de Recursos junto ao Governo
Federal (DPCR/1);
c) Subdiretoria de Projetos e Captação de Recursos junto ao Governo
Estadual (DPCR/2);
d) Subdiretoria de Projetos e Captação de Recursos junto ao Pode
Legislativo e ao Poder Judiciário (DPCR/3);
Privadas (DPCR/4);
f) Subdiretoria de Projetos e Captação de Recursos junto às ~I"\O
Organizações Não Governamentais e às pessoas físicas (DPCR/5).
~.
A Subdiretoria de Projetos e Captação de Recursos junto ao Governo
Federal (DPCR/1) atuará em estreita sintonia com o governo federal, /
buscando relações com os ministérios, órgãos da administração, empresas
públicas, Receita Federal e envolvimento nos programas de governo, por
meio de projetos e convênios federais que viabilizem a alocação de recursos.
A Subdiretoria de Projetos e Captação de Recursos junto ao Governo ~
Estadual (DPCR/2) agira com efetiva participação, sugestões e ty
monitoramento do Sistema Integrado de Planejamento (SIPLAN), Sistema de
Acompanhamento das Ações de Governo (SIAAG), Plano Plurianual (PPA),
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA),
3
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Fundo Especial de reequipamento da Secretaria de Justiça e Segurança
Pública (FUNRESP), convênios e repasses estaduais.
A Subdiretoria de Projetos e Captação de Recursos junto ao Poder
Legislativo (Estadual e Federal) e ao Poder Judiciário (DPCR/3) operará em
parceria com os Vereadores para viabilizar Emendas Parlamentares e efetivo
contato com o Poder Judiciário para disponibilizar repasses legais, em
consonância com as proposições estabelecidas em planejamento próprio. É
oportuno assinalar que Emendas Parlamentares ou repasses aleatórios
somam com menor relevância para o município, pois, não refletem as
prioridades estabelecidas no planejamento do município.
A Subdiretoria de Projetos e Captação de Recursos junto às Empresas
Privadas (DPCR/4) atuará com as empresas privadas para captar recursos
no contexto da prática de "responsbilidade social", pois, as empresas devem
adotar ações expressas, positivas, específicas e proativas, com funções que
contribuam para o desenvolvimento global da sociedade. Tal iniciativa dev
refletir em benefícios duradouros e transformadores, de caráter preventivo o
reparador, voltados à proteção do meio ambiente, fomento à cultura, respeito
à diversidade, redução das desigualdades sociais e aumento da qualidade
de vida da população. É necessária percepção clara da sociedade dos
impactos positivos das ações desdobradas em seu benefício, como o resgate
à cidadania, segurança e bem-estar público. Também deve ser utilizada a
teqislação- que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as
atividades desportivas, com dedução no Imposto de Renda devido. Nessa
senda, é dever inserir o município no cenário de interação e união de
esforços para convergir energia e melhorar a assistência, defesa,
atendimento e segurança do cidadão, como fruto da responsabilidade de ~
todos.
A Subdiretoria de Projetos e Captação de Recursos junto às
Organizações Não Governamentais e pessoas físicas (DPCR/5), nos
mesmos moldes da DPCR/4, agirá em estrita observância da legislação para
3

Lei 11.438/06, Decreto-Lei 6.180/07 e Portaria 120/09, do Ministério do Esporte.
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empreender esforços e captar recursos, cuja operacionalização deve ser
revestida de extrema cautela, transparência e legalidade.
Plenário das Deliberações "Ademar Gomes Sandim", em Rochedo 19 de setembro de 2017.

ADAUTO

ACEDO

OSVALDO DE FIGU IREDO MARIANO
Vereador
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O LUIS DA SILVA ALMEIDA
Vereador

VITAL ALVES DOS SANTOS ~
Vereador
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