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editorial

“A dor e a delícia 
de ser o que é”1

a gestão 2013 e 2014 chega à metade de seu mandato, como 

diz a música de Caetano Veloso, experimentando, a cada dia, “a 

dor e a delícia de ser o que é”: uma entidade de classe, feita por 

cada um de seus associados, cuja representatividade e força são 

tão grandes quanto a participação de cada um destes.

À dor do esforço, que tantas vezes parece jamais ser suficiente, 

nas mobilizações em torno dos interesses dos técnicos científicos, 

soma- se a delícia, a satisfação de cada novo sócio que se agrega às 

lutas. e são muitas as lutas neste primeiro ano: a implementação 

da rodada de discussões dos Núcleos; a extensão da Gid (Gratifi-

cação de incentivo ao desempenho) aos aposentados da SMa; as 

demais gratificações; a integração à campanha de dissídio dos mu-

nicipários e o incremento da carteira de convênios, ampliando os 

serviços oferecidos. À realização de eventos de congraçamento e 

convivência vieram juntar-se a responsabilidade social e com o con-

texto político do País, com mobilizações pelas ruas, além do desta-

que ao resultado das eleições para a diretoria do Simpa, processo 

democrático a ser saudado. Mas, não se pode esquecer a necessi-

dade de que as entidades se fortaleçam em conjunto nas suas di-

versas situações em comum, destacando-se o caso da aFM, que, 

como lembrou a presidente da astec, biól. isabel Junqueira, em seu 

pronunciamento na Festa de 19 anos da entidade, “necessita es-

pecial atenção e empenho de cada um de nós no sentido de asse-

gurar não só sua sobrevivência como sua saúde financeira, neste 

momento em que a falácia do convênio com o iPe Saúde se revela.”

a PeC 17/2012, os caminhos para a qualificação profissional, a 

realidade da prevenção de incêndio nos prédios da Prefeitura e as 

realizações dos técnicos nos campos da saúde e da educação, en-

quadradas também pelo viés da cultura, da administração e pela 

doutrina jurídica, em artigos e notas técnicas, trazendo também 

uma reportagem especial e, por que não?, um toque de humor, com 

a já tradicional crítica em forma de charge. e, já olhando para 2014, 

que se anuncia ano de muitas ações, a revista da astec nº 34 tam-

bém aborda: 4ª expotec, eleições da nova diretoria, 20 anos da as-

tec e muito mais. tudo preparado com muito cuidado, pensando 

em você! Feliz e próspero 2014!

oPiNião

ADROALDO BAuER CORRÊA – Técnico em comunicação 
Social e DireTor De relaçõeS SinDicaiS a aSTec

um erro estratégico de repercussão estrutural do-
mina a atual gestão da Prefeitura de Porto alegre. as 
numerosas obras de investimento somadas à manuten-
ção e reparos essenciais confrontam as medidas de con-
tenção de gastos. Na essência, tornam-se ambas as po-
líticas inviáveis. é palmar a redução acelerada da capa-
cidade técnica de execução, avaliação e fiscalização de 
projetos e ações. Seja pela diminuição dramática do qua-
dro de pessoal especializado, seja por redução objetiva 
da disponibilização das equipes remanescentes.

À previsível redução de pessoal por afastamento ou 
aposentadoria, à inexistente, lenta e insuficiente recom-
posição do quadro de pessoal somam-se medidas finan-
ceiras de estabilização de caixa impostas pela gestão te-
merária dos investimentos. tenham sido eles exigíveis 
ou opção do gestor, de iniciativa municipal somente ou 
apoiados em convênios com o estado ou a união.

os ônus das iniciativas próprias e contrapartidas de-
vidas em contratos impuseram a afoita redução de cus-
tos da folha de pessoal. a redução generalizada da per-
missão do trabalho extraordinário, que atenuava em par-
te os efeitos do “choque de gestão”, acrescenta peculiar 
gravidade ao quadro geral.

é notória a carência de plantões em áreas estratégi-
cas de defesa da cidade. a precarização de meios de aten-
ção aos serviços básicos anda de elevador enquanto as 
políticas públicas sobem lentas uma íngreme escadaria.

o horizonte se mostra demasiado nublado. as tor-
mentas são já prenunciadas por trovões evidentes: a fal-
ta de equipes para fiscalização dos serviços diretos ou 
contratados, a falta de gerenciamento habilitado das ter-
ceirizações de serviços vários.

acentua-se a informalidade na gerência dos serviços, 
marginal às necessárias responsabilidades técnicas, que 
se aproxima da incúria ao admitir, quando não impõe, a 
direção política por gerentes comissionados ou contra-
tados sem a exigida formação ou a necessária compe-
tência técnica para áreas estratégicas específicas.

o caráter estrutural desse erro estratégico fica pa-
tente. a perda da capacidade técnica e do conhecimen-
to acumulado sobre a gestão da cidade, de suas fragili-
dades, de suas potencialidades magnificam custos de 
execução, oneram a manutenção, tornam inclusive ações 
corriqueiras ainda mais custosas, quando e se realizadas.

a precarização dos serviços públicos assumida no iní-
cio da década, exacerbada pela gestão em 2013, embora 
a publicidade de feitos, por óbvio, exponha quadros con-
junturais diversos, se revela estrutural e incontornável.

os servidores públicos sabemos do conjunto das ne-
cessidades da cidade e temos o dever deste alerta aos 
contribuintes porto-alegrenses.

a precarização 
dos serviços 

inviabiliza a cidade

NOTA
1 dom de iludir, de Caetano Veloso.
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DATAS pROFISSIONAIS
A ASTEC cumprimenta os profissionais pela passagem 

de suas datas. parabéns aos colegas técnicos que trabalham 
para construir uma porto Alegre sempre melhor.

20/01 dia do Farmacêutico
24/01 dia do aposentado
29/01 dia do Jornalista
01/02 dia do Publicitário
12/03 dia do Bibliotecário
06/05 dia do Cartógrafo
12/05 dia do enfermeiro
15/05 dia do assistente Social
29/05 dia do estatístico
30/05 dia do Geólogo
18/06 dia do Químico
12/07 dia do engenheiro florestal
13/07 dia do engenheiro sanitarista
11/08 dia do advogado
13/08 dia do economista
27/08 dia do Psicólogo
31/08 dia do Nutricionista
03/09 dia do Biólogo
09/09 dia do administrador e do Veterinário
22/09 dia do Contador
03/10 dia do dentista
12/10 dia do engenheiro agrônomo
13/10 dia do Fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional
15/10 dia do Professor
18/10 dia do Médico
20/10 dia do arquivista
28/10 dia do Funcionário Público
09/12 dia do Fonoaudiólogo
11/12 dia do arquiteto e do engenheiro

NOVOS SÓCIOS
uma associação é feita das pessoas que dela participam. 
A Astec saúda seus novos sócios.

eng. civil alceu Ferreira Júnior SMiC
Bibl. anelise tolotti dias Nardina SMed
Bibl. Jacqueline de oliveira Mative SMC
téc. com. soc. Marlene Moraes lima SMe
Farm. Paulo roerto da Silva SMiC
téc. com. soc. rita de Cássia da Silva Becco GCS
apos. Sonia Beatriz Ferreira da Silva Previmpa
téc. com. soc. Vanessa oppelt Conte dMae

NOVIDADES NO SITE
Buscando sempre o maior conforto dos associados, a astec 
está planejando uma atualização de seu site. as alterações 
passarão a vigorar a partir do início do próximo ano. 
Serão novas seções e navegabilidade mais amigável, em 
www.astecpmpa.com.br.

COLABORE COM A REVISTA
a revista da astec valoriza a sua produção intelectual! 
Participe com notas ou artigos técnicos, científicos, relatos de 
experiências ou outros textos. Para submeter seus trabalhos, 
confira as orientações em http://astecpmpa.com.br/website/
Astec_Rev_instrucoes_art.pdf

Geral
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relato de exPeriêNCia

Políticas de leitura na rede municipal 
de ensino de Porto alegre

ADRIANA DOS SANTOS gOMES, ANELISE TOLOTTI DIAS NARDINO, BIANCA BISChOFF DE OLIVEIRA, gIANE ZAChER E RENATA DE SOuZA BORgES – BiBlioTecáriaS Da 
SecreTaria municiPal De eDucação De PorTo aleGre-rS – BiBlioTecaS Da SmeD – http://www.bibliotecasmed.wordpress.com

a Secretaria Municipal de educação de 
Porto alegre tem como principal objetivo a 
qualificação do processo educacional. Nas 
noventa e seis escolas que compõem a rede 
Municipal de ensino e nas duzentas e quin-
ze instituições de educação infantil conve-
niadas, as ações de ensino-aprendizagem são 
baseadas no princípio “o conhecimento fa-
zendo a diferença”.

Sua proposta político-pedagógica está 
organizada sobre quatro eixos norteadores: 
Gestão educacional de resultados, inclusão 
de todas as diferenças, integralidade da edu-
cação e Conhecimento com Qualidade.

as Políticas de leitura inseridas nessa 
proposta consistem em atividades diversifi-
cadas, planejadas e implementadas com o 
intuito de desenvolver práticas de leitura jun-
to à comunidade escolar, com a intenção de 
formar leitores para toda a vida. os alunos, 
professores, funcionários e famílias são en-
volvidos pelo encantamento da literatura, 
despertando seu interesse pelos livros e am-
pliando a frequência às bibliotecas.

entre os diversos projetos desenvolvidos 
está o Programa de leitura adote um escri-
tor, cujo foco é a escolha de um autor, a lei-
turas de seus livros e, posteriormente, a vi-
sita deste autor à escola, para uma interação 
com os leitores.

Criado em 2002, o adote um escritor am-
pliou e qualificou o acervo das bibliotecas 

escolares e aproximou os leitores dos escri-
tores e ilustradores adotados, proporcionan-
do amplo acesso às obras literárias e incen-
tivando o gosto pela leitura.

a partir de 2012, a Biblioteca da SMed 
passou a intermediar a adoção de um escri-
tor para a SMed Centralizada, proporcionan-
do o prazer da leitura aos servidores da se-
cretaria por meio do Sarau Café com letras, 
momento em que se realizam leituras com-
partilhadas e debates sobre a obra do autor 
escolhido, antecipando o esperado encontro.

No cotidiano das bibliotecas escolares ocor-
rem constantes práticas de leitura, vinculadas 
ou não ao currículo escolar. Muitas vezes a 
leitura serve como suporte à pesquisa escolar, 
ao aprendizado de conceitos ou interpretação 
de enunciados, outras vezes, é o puro exercí-
cio do prazer e fruição: a leitura pela leitura, 
numa viagem pelo universo imaginário!

as Feiras do livro realizadas nas escolas 
são momentos de descentralização e valo-
rização da cultura leitora, nos quais a comu-
nidade escolar tem a oportunidade de apro-
ximar-se da literatura clássica e moderna em 
um momento festivo, com atividades varia-
das, tais como saraus literários, contação de 
histórias, apresentações teatrais, leituras co-
letivas e debates.

uma das atividades de mediação de lei-
tura que alcança o maior sucesso nas escolas 
da rede são os grupos de Contadores de His-
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tórias. os alunos organizam-se com o apoio 
e a parceria de professores e da biblioteca 
escolar, escolhem seu repertório de histó-
rias, ensaiam as apresentações e tornam-se 
contadores, com direito a apresentações em 
grande estilo, nos mais diversos eventos, den-
tro e fora da escola.

as Políticas de leitura da SMed incluem 
também as escolas da educação infantil Con-
veniadas por meio do Projeto Baú de Histó-
rias era uma Vez, que consiste em quatro 
baús de madeira, com aproximadamente 140 
livros de literatura infantil em cada um, os 
quais circulam entre as instituições conve-
niadas, nas quatro regiões da cidade, levan-
do a leitura às crianças e suas famílias. os 
livros são escolhidos pelas crianças, que os 
levam emprestados para casa. após a reali-
zação da leitura em família, são registrados 
em um caderno os relatos da experiência 
em cada domicílio. Pretende-se ampliar es-
se projeto, visando atingir um número maior 
de crianças e seus familiares, promovendo 
o acesso à leitura para todas as comunida-
des de periferia de Porto alegre.

Com todas essas iniciativas, a Biblioteca 
da SMed pretende tornar a leitura uma ati-
vidade prazerosa, parte integrante do cotidia-
no de alunos, professores e famílias. afinal, 
leitura é aventura, imaginação e alegria e a 
biblioteca, um espaço de infinitas possibilida-
des. Bem-vindos ao mundo da literatura!

Adote um Escritor – Celso gutfreind Baú de histórias Era uma Vez Baú de histórias Era uma Vez

Baú de histórias Era uma Vez Baú de histórias Era uma Vez Sarau Café com Letras – SMED
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noTa Técnica

trajetória, cenário atual e perspectivas 
dos arquivos na Prefeitura de Porto alegre

as instituições públicas desenvolvem ati-
vidades para atender a população na oferta 
dos serviços de sua competência. o cumpri-
mento dessas atividades é registrado diaria-
mente, retrata as ações e seus desdobra-
mentos administrativos e é ainda garantia 
de direitos dos cidadãos.

os arquivos da Prefeitura de Porto ale-
gre refletem as ações da administração pú-
blica e sua relação com a sociedade, e a his-
tória desses setores está ligada à criação do 
município e ao seu desenvolvimento. Há re-
gistros de 1830 no arquivo da Câmara Mu-
nicipal que solicitam a ordenação e realiza-
ção de inventários documental, e em 1841, 
foi contratada uma pessoa para fazer a es-
crituração dos documentos. desde então, o 
tema organização de documentos aparece 
nos atos municipais: o decreto nº 145/1928 
propõe a reorganização do arquivo Munici-
pal e a lei nº 1.413/1955 cria dois órgãos 
com competência de tratar e preservar a do-
cumentação, originando os atuais arquivo 
Histórico e o arquivo Municipal.

o Sistema de arquivos do Município de 
Porto alegre (SiarQ/Poa) é instituído pelo 
decreto nº 16.798/2010. esse tem por ob-
jetivos promover a integração dos arquivos 
existentes na administração Centralizada, 
assegurar a proteção e a preservação da do-
cumentação, normatizar o tratamento da in-
formação arquivística a partir do uso de no-

vas tecnologias e facilitar o acesso ao patri-
mônio arquivístico público. São sete secre-
tarias e quatro autarquias que assinaram o 
termo de adesão ao Sistema de arquivos.

Com a “lei de acesso à informação” (lei 
Federal nº 12.527/2011), que assegura ao 
cidadão o direito fundamental de acesso à 
informação previsto na Constituição Federal 
de 1988, os serviços de informação dos ór-
gãos públicos ganharam ainda mais valori-
zação. Na PMPa, essa política é regrada pe-
lo decreto nº 18.302/2012.

os arquivos da administração pública mu-
nicipal encontram-se descentralizados nas 
secretarias e autarquias da Prefeitura, órgãos 
produtores e mantenedores de documen-
tos. o trabalho de gestão da informação e 
de documentos está em constante desen-
volvimento para atender as necessidades da 
administração e da população.

apresentamos descritivo de alguns dos 
arquivos existentes na PMPa, com dados per-
tinentes aos seus acervos e serviços ofere-
cidos à população.

O profissional
o arquivista é o profissional de nível su-

perior que tem atividades regulamentadas 
pela lei Federal nº 6.546/1978 e pelo decre-
to nº 82.590/1978. as atribuições contem-
plam o planejamento, orientação e organi-
zação dos serviços de gestão de informação 

e de documentos e de sistemas de arquivos; 
orienta questões de classificação, de avalia-
ção e de conservação de documentos; e pla-
neja e coordena sistemas de informações.

apesar de a lei ter menos de 40 anos, 
em 1896 na PMPa (ainda intendência) o 
ato nº 09 dá competência ao “archivista” 
para administrar a documentação enviada 
aos arquivos. em 1925 é nomeado o arqui-
vista da intendência. No mesmo ano havia 
dois servidores na administração municipal, 
um na diretoria do expediente e outro na 
Procuradoria Municipal. o quadro foi am-
pliado quando em 1939, o cargo de “auxi-
liar de escrita” foi extinto e criado o cargo 
de auxiliar de arquivista.

reiterando a necessidade do profissio-
nal na PMPa, em junho de 2011 foi realiza-
do concurso público para arquivista, con-
quista das ações do SiarQ/Poa. Prevendo 
duas vagas em edital, oito profissionais já 
foram nomeados e lotados nas Secretarias 
de administração e da Cultura e no depar-
tamento municipal de água e esgotos 
(dMae). em 2012, um novo concurso foi 
realizado pela Companhia Carris Porto-ale-
grense, que resultou no ingresso de um pro-
fissional para o quadro. outra conquista, 
foi a inclusão do “dia do arquivista” no Ca-
lendário de datas Comemorativas e de Cons-
cientização do Município de Porto alegre, 
conforme lei nº 11.283/2012.

arquivos
Arquivo histórico de porto Alegre Moysés Vellinho – Sec. Mun. da Cultura
ARquIVISTAS LOTADOS ana ines arce, Gabriel russo Ferreira, Vera lúcia Santos dos Santos.
ENDEREÇO av. Bento Gonçalves, 1129 – Bairro Santo antônio
TELEFONE E E-MAIL 3219.7900; arquivohistorico@smc.prefpoa.com.br
SITE http//www2.portoalegre.rs.gov.br/smc/default.php?reg=10&p_secao=19
BLOg http//ahpoa.blogspot.com.br/
hORáRIO DE FuNCIONAMENTO 8h30min às 11h30min e 13h30min às 17h
TIpO DE ARquIVO Histórico
SERVIÇOS pRESTADOS atendimento a usuários e difusão cultural. atividades de educação Patrimonial, 
atualmente com os seguintes projetos o arquivo Vai à escola; onde está o Patrimônio?; detetives na Casa 
dos Malheiros; Brincando de editar; Cuidar para não esquecer e Visitas de sensibilização e formação.
TIpO DE púBLICO Público interno (secretarias municipais) e público externo.
TAMANhO TOTAL DO ACERVO aproximadamente 1.000 metros lineares.
TIpO DE ACERVO acervo arquivístico da esfera pública municipal (antiga Câmara de Porto alegre, Conselho 
Municipal e estruturas que formaram secretarias do Município). Fundos privados (Conselheiro Francisco xavier 
da Costa e Jornalista luiz Carlos Machado lisboa) e uma coleção privada Capela Positivista; – acervo bibliográfico 
História de Porto alegre, História do rio Grande do Sul e arquivologia; Coleção da Biblioteca de Walter Spalding; 
– acervo da hemeroteca 40 títulos (jornais, revistas e almanaques na sua grande maioria editados em Poa); 
exemplares raros (Jornal A Voz do Escravo) e coleções (Revista do Globo, A Federação e Correio do Povo).
ESpAÇO FÍSICO 653,76 m²
RECuRSOS FÍSICOS Mesas e cadeiras (sala de pesquisa)
RECuRSOS huMANOS 9 servidores e 4 estagiários
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arquivos
Arquivo Municipal – Secretaria Municipal de 
Administração

ARquIVISTA LOTADA lauana Caroline lemos rita.
ENDEREÇO rua albion, 385, Bairro São José
TELEFONE E E-MAIL 3289.2164; memoria@carris.com.br
BLOg http//memoriacarris.blogspot.com
hORáRIO DE FuNCIONAMENTO 8h às 12h e 13h às 17h.
TIpO DE ARquIVO administrativo e histórico
SERVIÇOS pRESTADOS  Serviços de protocolo e arquivo, ainda 

informalmente.
TIpO DE púBLICO  interno e externo. o recebimento de demandas e 

o atendimento ao público externo ocorrem 
mediante agendamento via e-mail.

TAMANhO TOTAL DO ACERVO Não mensurado.
TIpO DE ACERVO  acervo fotográfico de ônibus, bondes e de eventos 

da empresa; documentação administrativa/
recursos humanos.

ESpAÇO FÍSICO  os documentos são mantidos em diversos espaços, 
não há um total mensurado.

RECuRSOS FÍSICOS Copiadora.
RECuRSOS huMANOS  7 funcionários, 1 estagiário e 2 menores 

aprendizes

unidade de Documentação e Memória – 
Arquivo da Companhia Carris porto-Alegrense

ARquIVISTAS LOTADAS aline Medianeira ramiro Vedoin, Karine Georg dressler.
ENDEREÇO rua 24 de outubro nº 200, Bairro Moinhos de Vento
TELEFONE E E-MAIL 3289 9767; dmaearq@dmae.prefpoa.com.br
hORáRIO DE FuNCIONAMENTO 8h30min às 16h30min
TIpO DE ARquIVO intermediário e permanente
SERVIÇOS pRESTADOS reprografia, digitalização de projetos hidrossanitários, protocolo e Serviço de 
informação ao Cidadão (SiC/dMae).
TIpO DE púBLICO Público interno e externo (usuários do serviço de água e esgoto, estudantes e 
cidadão em geral).
TAMANhO TOTAL DO ACERVO aproximadamente 
3.350 metros lineares.
TIpO DE ACERVO Processos administrativos, 
projetos hidrossanitários e documentos 
históricos sobre o abastecimento de água e 
saneamento no município.
ESpAÇO FÍSICO área do acervo de 
aproximadamente 780 m².
RECuRSOS FÍSICOS Copiadora e digitalizadora de 
microfilmes.
RECuRSOS huMANOS 15 servidores e 9 
estagiários.

Equipe de gestão Documental – DMAE

ARquIVISTAS LOTADOS Decio Schwelm Vidal, marcia da Silva Dupke.
ENDEREÇO rua Sete de Setembro, 1123 – 2º andar – Bairro Centro 
Histórico
TELEFONE E E-MAIL 3289.1692; cd@sma.prefpoa.com.br
SITE http//www2.portoalegre.rs.gov.br/sma/default.php?p_
secao=186
hORáRIO DE FuNCIONAMENTO 9h às 16h
TIpO DE ARquIVO intermediário de processos administrativos.
SERVIÇOS pRESTADOS Consulta a processos administrativos e plantas 
arquitetônicas. cópias, impressões, digitalização de microfilmes.
TIpO DE púBLICO interno e externo.
TAMANhO TOTAL DO ACERVO aproximadamente 4.100 metros 
lineares.
TIpO DE ACERVO Processos administrativos diversos e plantas 
arquitetônicas, ambos em suporte papel ou microfilme.
ESpAÇO FÍSICO área útil de 2.797,80m²
RECuRSOS FÍSICOS Copiadora e impressora; copiadora, impressora e 
digitalizadora de grandes formatos; digitalizadora de microfilmes; 
e microfilmadora.
RECuRSOS huMANOS 7 servidores e 11 estagiários



a pessoa além da deficiência: 
do desejo à escuta

KARINNE MELO SANTIAgO – PSicóloGa. TraBalha com a clínica PSicanalíTica De criançaS, JoVenS e aDulToS. e acomPanhamenTo PSicolóGico Da 
PeSSoa com DeFiciência – FormaDa Pela uFPB – karinne.santiago@gmail.com

Resumo
A possibilidade da escuta psicanalítica 
no atendimento da pessoa com 
deficiência. Reconhecer-se como sujeito 
além do comprometimento do 
diagnóstico é atuar como tal perante a 
sociedade. E como sujeito, buscar 
compreender demandas e se colocar 
diante do próprio desejo na família e na 
escola.

palavras-chave
Deficiência, Desejo, Família, 
Escola, Psicólogo.

tamento e educação de Crianças autistas 
ou com desvantagem de Comunicação) 
ou softwares, por exemplo. Porém, inde-
pendente de qualquer material que venha 
a ser necessário, nenhum deles é tão sig-
nificativo quanto o bom relacionamento 
e colaboração da família e da escola.

O pApEL DA FAMÍLIA 
NO pROCESSO
Com a família, o psicólogo tem acesso 

a dados acerca de outro sistema direto 
em que participa o indivíduo. a família 
deve ser acolhida para que se possa en-
tender a dinâmica familiar e a função da 
pessoa com deficiência naquela estrutu-
ra. algumas famílias tendem infantilizar 
ou negligenciar a pessoa com deficiência 
ainda pelo processo de luto quanto a não 
chegada daquele bebê idealizado ou não 
planejado. além disso, é comum o medo 
de que fora da família a pessoa com de-
ficiência sofra constrangimento social e 
emocional. essa preocupação permeia a 
relação familiar o que tende a ser uma 
fonte de resistência a ser enfrentada com 
cuidado pelo psicólogo e a família. é pre-
ciso saber conduzir com atenção esse pro-
cesso de inclusão escolar e tentar mostrar 
para os familiares a importância social, 
cultural e principalmente pessoal para to-
dos os integrantes da família e assim, pa-
ra o aluno com deficiência na elaboração 
de sua subjetividade e independência. 
Para tanto, é interessante fazer com a fa-
mília se sinta agente atuante desse pro-
cesso conferindo com o corpo docente 
reuniões para a troca de conhecimentos 
entre estes dois vínculos. o que garante 
aos professores, uma melhor organização 
do seu trabalho, a metodologia a ser em-
pregada e os benefícios de compreender 
melhor o aluno, tanto seu comportamen-
to, formas de comunicação e demandas.

ao explicar à família a importância do 
papel dela no acompanhamento psicoló-
gico espera-se que se estabeleça um tra-
balho em conjunto de informações e orien-
tações. além disso, a família é o espaço 
mais importante na compreensão da pes-

Perceber a pessoa com deficiência além 
do diagnóstico médico significa reconhecê- 
lo como sujeito desejante. é importante 
compreender o indivíduo além do seu 
comprometimento físico, motor ou cog-
nitivo. Sua subjetividade implica em todo 
envolvimento emocional e social e isso o 
prescreve como pessoa e lhe resgata tan-
to direitos, cidadania e principalmente, 
identidade. esse ser desejante também 
quer expressar suas vontades, dividir suas 
angústias e ansiedade, além de construir 
vínculos afetivos e sociais.

DO DESEjO À ESCuTA
“os conceitos psicanalíticos nos levam 

a considerar o desejo como sendo essen-
cial nas questões motivadoras do sujeito” 
(SaNtoS, 2004).

o acompanhamento psicológico da 
pessoa com deficiência implica em 

poder assegurar um espaço de 
elaboração psíquica através da 
especialidade de um atendi-

mento que promova uma 
escuta profissional ali-

cerçada a uma abor-
dagem e técnica. Ca-
da atendimento 
corresponde a uma 
demanda diferen-
ciada correlacio-
nada com a quei-
xa inicial e desen-
volvimento de 
competências 
do paciente. ou 
seja, em alguns 
casos, se faz ne-
cessário o uso 
d e  l i b r a s , 
teaCCH (tra-

Revista da ASTEC, v.11, n.34, dez.20138

noTa Técnica



soa com deficiência como sujeito dese-
jante e não confundido entre medos, cul-
pas e resistências parentais.

A ESCOLA COMO 
AgENTE ATIVO
Quando a criança deixa a família pela 

primeira vez, sofre e estabelece novos la-
ços com os colegas e professores. orien-
tada pelo seu inconsciente, vai transferir 
para os professores imagens das figuras 
parentais e os sentimentos que a ligam a 
elas. é aí que se dá o fio condutor para a 
aprendizagem. essa imagem do professor 
como o sujeito detentor do saber está 
configurado a outra relação também, a 
afetiva. Que pode tanto contribuir quan-
to dificultar a aprendizagem cabendo ao 
professor saber distinguir o papel em que 
lhe foi transferido.

o ingresso escolar é ansiado por toda 
família como um passo fundamental na 
inclusão social da pessoa com deficiência. 
Primeiro, por corresponder à fantasia ini-
cial parental de promover outra atividade 
do cotidiano comum a todos os indiví-
duos. Sendo a escola o segundo meio so-
cial em que o individuo é inserido poste-
riormente a família essa ampliação dos 
laços sociais corresponde também ao sig-
nificado de construção de saber, fomen-
tação cultural e inclusive, de uma supos-
ta acessão social, dando à mesma a ca-
racterística de uma instância de luta.

do fervor desse conflito espera-se uma 
resultante capital, a elevação cultural do 
sujeito e da sociedade. reside basicamen-
te nessa resultante a promessa que toda 
essa trama enseja. a apropriação dos co-
nhecimentos acumulados pela humani-
dade deve ser o foco da atenção da prá-
tica escolar, pois, através dela o sujeito 
deixa para trás um estado e assume um 
outro que lhe permitirá, a priori, uma vi-
são apurada e crítica na condução do seu 
destino e da sociedade, garantindo a es-
ta sua permanência no presente e sua 
existência no futuro.

Na escola se faz necessário estabe-
lecer ações a partir da demanda dos 
professores no cotidiano da sala de au-
la e nos avanços já obtidos pelo aluno. 
trabalhar com as potencialidades do 
aluno com deficiência contribui aci-
ma de tudo para amenizar angústia 
de ambas as partes. o processo en-
sino-aprendizagem é extremamen-

te subjetivo e para os professores saber 
lidar com ansiedade e frustração implica 
no melhor elaboração de suas atividades 
e desempenho. as dificuldades de apren-
dizagem não podem apenas ser interpre-
tadas pelo modelo organicista. é preciso 
ampliar conceitos criando estratégias de 
trabalho interdisciplinar e isso pode não 
só determinar e comprometer a perma-
nência na escola, mas repercutir nos de-
mais aspectos da vida. o fracasso é colo-
cado nos ombros do aluno, que isolado 
na sua deficiência, só terá suas dificulda-
des reforçadas e estigmatizadas.

Para Santos (2004), as questões de fra-
casso escolar estão intrinsecamente liga-
das às questões de confiança nas promes-
sas acenadas pela escola: “estuda e terás 
uma vida melhor!” (Schilling, 2002). a 
confiança, que implica o depositar algo 
do sujeito desejante no domínio do ou-
tro, sustenta-se na promessa de uma con-
duta futura face à ‘falta’ presente.

Não é falta da fala que li-
mita a expressão. Não é a 
falta do passo que limita 
a locomoção. Não pode 
ser a falta o sinônimo 
de impedimento. ao 
contrário, é por 

meio da falta que criam-se políticas públi-
cas e leis. é pela falta que se exige acessi-
bilidade, autonomia, inclusão. a pessoa 
com deficiência se inscreve como sujeito 
de acordo com seus desejos e idealizações. 
Permitir a escuta ao outro é re-significar 
a deficiência, o conceito de indivíduo por 
meio do reconhecido por si e pelos outros, 
não só daqueles com o mesmo diagnósti-
co, mas diante da sociedade em detrimen-
to da sua capacidade e subjetividade.
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Princípios e regras: as lições 
trazidas por Dworkin

RuBENS FERNANDO CLAMER DOS SANTOS júNIOR – JuiZ Do TraBalho Do TrT Da 4ª reGião – TiTular Da 4ª Vara De noVo hamBurGo; eSPecialiSTa em DireiTo 
e ProceSSo Do TraBalho; meSTre em DireiTo Pela Puc-rS; ProFeSSor Do curSo De PreParação à maGiSTraTura Do TraBalho Da FunDação Da 
maGiSTraTura Do TraBalho Do rS – FemarGS e TamBém DoS curSoS De PóS-GraDuação em níVel De eSPecialiZação Da Puc-rS, uniSinoS, FaculDaDe 
riTTer DoS reiS, uniVerSiDaDe FeeVale, FaculDaDe imeD-ceTra e iDc; auTor DoS liVroS a eFicácia DoS DireiToS FunDamenTaiS DoS TraBalhaDoreS; 
ProceSSo Do TraBalho: uma inTerPreTação conSTiTucional conTemPorânea a ParTir Da Teoria DoS DireiToS FunDamenTaiS

Introdução
o presente estudo visa trazer, ainda que 

em breve síntese, uma recapitulação das 
ideias básicas construídas por Hart e por 
Dworkin, quando da discussão do positivis-
mo jurídico. a polêmica estabelecida entre 
esses dois autores clássicos, que defendem 
posições distintas, deve sempre ser relem-
brada, a fim de que o intérprete do direito 
construa o seu marco teórico, com susten-
tação em uma das duas teorias defendidas.

Com base essencialmente nas lições 
de Dworkin de sistema jurídico, aprofun-
dadas por diversos autores, principalmen-
te alexy na alemanha e humberto ávila 
no Brasil, buscaremos identificar as fun-
ções das regras e dos princípios, seus ob-
jetivos e suas distinções, para a adequada 
compreensão hermenêutica das normas 
constitucionais e infraconstitucionais.

assim, seguindo-se a lição de Dworkin, 
pretenderemos demonstrar as possíveis 
soluções para o conflito porventura exis-
tente entre regras, entre regras e princí-
pios e entre princípios, valendo-se dos ins-
trumentos colocados à disposição do in-
térprete por essa doutrina, especialmente 
a ponderação, a fim de que seja buscada 
a solução mais justa e adequada para o 
caso em concreto.

O positivismo jurídico: a 
polêmica entre hart e Dworkin
Mostra-se essencial, para a tomada de 

posição a respeito de qualquer matéria re-
lacionada à ciência do direito, que o intér-
prete assuma um marco teórico claro, con-
tinuando a adotar a teoria do positivismo 
jurídico, principalmente com as ideias de 
Hart, ou as diretrizes desenvolvidas pos-
teriormente, na chamada era do pós-po-
sitivismo, notabilizando-se o pensamento 
de ronald Dworkin. a adoção de uma po-
sição é indispensável para a devida com-
preensão das escolhas futuras e principal-
mente para que o discurso jurídico não 
perca a sua coerência, tornando-se, muitas 
vezes, confuso e contraditório.

esta imagem do direito, como sendo 
parcialmente indeterminado ou in-
completo, e a do juiz, enquanto preen-
che as lacunas através do exercício de 
um poder discricionário limitadamen-
te criador de direito, são rejeitadas por 
Dworkin, com fundamento em que se 
trata de uma concepção enganadora, 
não só do direito, como também do 
raciocínio judicial.

Segundo Dworkin, para o positivismo 
o direito é tido como um conjunto de re-
gras com o propósito de determinar qual 
comportamento será punido ou coagido 
pelo poder público, sendo apropriado re-
lembrarmos alguns dos seus preceitos:

o conjunto dessas regras jurídicas é 
coextensivo com o ‘direito’, de modo 
que se o caso de alguma pessoa não 
estiver claramente coberto por uma re-
gra dessas (porque não existe nenhu-
ma que pareça apropriada ou porque 
as que parecem apropriadas são vagas 
ou por alguma outra razão), então esse 
caso não pode ser decidido mediante 
‘a aplicação do direito’. ele deve ser de-
cidido por alguma autoridade pública, 
como um juiz, ‘exercendo seu discer-
nimento pessoal’, o que significa ir além 
do direito na busca por algum outro 
tipo de padrão que o oriente na con-
fecção de nova regra jurídica ou na com-
plementação de uma regra já existente.
dizer que alguém tem uma ‘obrigação 
jurídica’ é dizer que seu caso se enqua-
dra em uma regra jurídica válida que 
exige que ele faça ou se abstenha de 
fazer alguma coisa. (dizer que ele tem 
um direito jurídico, ou um privilégio ou 
imunidade jurídicos é asseverar de ma-
neira taquigráfica que outras pessoas 
têm obrigações jurídicas reais ou hipo-
téticas de agir ou não agir de determi-
nadas maneiras que o afetem.) Na au-
sência de uma tal regra jurídica validade 
não existe obrigação jurídica; segue-se 

assim, buscaremos traçar as linhas ge-
rais do positivismo jurídico em compara-
ção com a teoria desenvolvida posterior-
mente, ainda que de maneira sintética, 
visto que este estudo não tem como ob-
jetivo esgotar a polêmica sobre o tema.

a teoria, atualmente reconhecida co-
mo positivismo jurídico, teve como um dos 
seus primeiros idealizadores o filósofo John 
austin, quando no século xix desenvolveu 
suas ideias, que vieram a ser reconhecidas 
posteriormente pela comunidade jurídica 
em geral. este pensamento veio a ser apro-
fundado pelo professor Herbert l. a. Hart, 
obtendo-se, na época, a consagração des-
te verdadeiro método de compreensão da 
teoria geral do direito.

Nesse sentido, a histórica polêmica en-
tre hart e Dworkin deve, a todo o momen-
to, ser relembrada, através das respectivas 
posições defendidas. disse Hart, a propó-
sito das críticas dirigidas por Dworkin, no 
pós-escrito da sua obra:

o conflito directo mais agudo entre a 
teoria jurídica deste livro e a teoria de 
Dworkin é suscitado pela minha afirma-
ção de que, em qualquer sistema jurídi-
co, haverá sempre certos casos juridica-
mente não regulados em que, relativa-
mente a determinado ponto, nenhuma 
decisão em qualquer dos sentidos é di-
tada pelo direito e, nessa conformidade, 
o direito apresenta-se como parcialmen-
te indeterminado ou incompleto.

Prossegue Hart, argumentando que em 
tais situações o juiz deve exercer o seu po-
der discricionário, criando o direito, ao in-
vés de aplicar o direito preexistente, con-
cluindo que:

assim, em tais casos juridicamente 
não previstos ou não regulados, o juiz 
cria direito novo e aplica o direito es-
tabelecido que não só confere, mas 
também restringe, os seus poderes 
de criação do direito.
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que quando o juiz decide uma matéria 
controversa exercendo sua discrição, ele 
não está fazendo valer um direito jurí-
dico correspondente a essa matéria.

austin definiu que o direito é um con-
junto de regras especialmente seleciona-
das para reger a ordem pública, definindo, 
ainda, que ter uma obrigação era estar sub-
sumido a uma regra, sendo regra vista co-
mo uma ordem de caráter geral e ordem 
como uma expressão do desejo de que 
outras pessoas comportem-se de um mo-
do específico. Segundo austin, os juízes 
têm poder discricionário para criação de 
novas regras na hipótese das regras exis-
tentes não se enquadrarem para solução 
dos hard cases.

Hart, ao distinguir dois tipos de regras, 
classificadas de primárias e secundárias, 
desenvolveu um modelo mais complexo 
de positivismo. Chamou de regras primá-
rias aquelas que conferem direitos ou im-
põe obrigações e de secundárias as regras 
que determinam de que maneira e por 
quem estas regras podem ser definidas, 
alteradas, revogadas ou declaradas ilegais. 
ao contrário de austin, que disse que toda 
regra é uma ordem de caráter geral, Hart 
ofereceu uma teoria geral das regras, dis-
pondo que uma regra pode tornar-se obri-
gatória para um grupo de pessoas porque, 
através de suas práticas, esse grupo acei-
ta a regra como um padrão de conduta, 
bem como que uma regra também pode 
tornar-se obrigatória ao ser promulgada, 
tornando-se obrigatória a partir deste mo-
mento conforme estipulado em uma regra 
secundária. assim, dizia Hart que uma re-
gra pode ser obrigatória porque é aceita 
ou porque é válida, concluindo Dworkin:

Hart, como austin, reconhece que as 
regras jurídicas possuem limites im-
precisos (ele se refere a elas como ten-
do uma ‘textura aberta’) e, ainda co-
mo austin, explica os casos problemá-
ticos afirmando que os juízes têm e 
exercitam seu poder discricionário pa-
ra decidir esses casos por meio de no-
va legislação. (tentarei mostrar, mais 
adiante, por que aquele que pensa o 
direito como um conjunto especial de 
regras é quase inevitavelmente leva-
do a explicar casos difíceis em termos 
de um exercício de poder discricioná-
rio por parte de alguém.)

A crítica de Dworkin 
ao positivismo jurídico
Dworkin critica severamente o positi-

vismo jurídico, dirigindo seu ataque prin-
cipalmente à versão construída por Hart, 
dispondo que particularmente nos hard 
cases o intérprete deve operar com prin-
cípios, políticas e outros tipos de padrões, 
tendo em vista que tais casos não conse-
guem ser solucionados como regras.

Sustenta que o positivismo é um mo-
delo de e para um sistema de regras, de-
nominando “política” um tipo de padrão 
que estabelece um objetivo a ser alcança-
do, em geral uma melhoria em algum as-
pecto econômico, político ou social da co-
munidade e denominando “princípio” um 
padrão que deve ser observado, não por-
que vá promover ou assegurar uma situa-
ção econômica, política ou social conside-
rada desejável, mas porque é uma exigên-
cia de justiça ou equidade ou alguma ou-
tra dimensão da moralidade.

Segundo Dworkin a diferença entre 
princípios jurídicos e regras jurídicas é de 
natureza lógica, pois, enquanto as regras 
são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada, 
os princípios possuem uma dimensão que 
as regras não têm – a dimensão de peso 
ou importância. Com isso, os princípios não 
seriam aplicados por esse modo do tudo- 
ou-nada, mas pela dimensão de peso, por-
que diante do caso em concreto verifica-se 
qual dos dois princípios em conflito tem o 
peso maior. Por isso não se tem como fu-
gir de um sentido arbitrário, entendido co-
mo a adoção de certas escolhas, quando 
das decisões tomadas pelos juízes.

Quando há conflito entre regras, uma 
irá necessariamente suplantar a outra. a 
escolha daquela que será válida, em detri-
mento da outra, é trazida pelo próprio sis-
tema jurídico, por outras regras, que dão 
precedência à regra promulgada pela auto-
ridade de grau superior, à regra promulga-
da mais recentemente, à regra mais espe-
cífica ou outra coisa desse gênero. além da 
técnica trazida acima, o sistema norte-ame-
ricano também dá prevalência para a regra 
fundada pelos princípios mais importantes.

Procura Dworkin expor que existem 
dois caminhos distintos a seguir. Segundo 
Hart, os princípios são extralegais, que não 
se sustentam em razões de ordem jurídi-
ca, mas sim em questões de ordem moral, 
religiosa ou filosófica, por exemplo. Já Dwor-
kin sustenta que os princípios fazem parte 

do direito, não tendo o juiz esse poder dis-
cricionário defendido por Hart, pois, na 
medida em que as regras se fundamentam 
em princípios, estes princípios não pode-
rão ser vistos como extralegais.

existem duas concepções distintas em 
discussão. a teoria defendida por Dworkin 
visualiza o direito como um sistema for-
mado tanto por princípios como por re-
gras, como é o sistema norteamericano 
conforme exemplifica o próprio Dworkin. 
Conforme esta corrente, os princípios pas-
sam a ter aplicação obrigatória para os juí-
zes, de tal modo que eles incorrem em 
erro ao não aplicá-los quando pertinente.

de acordo com o pensamento de Hart, 
se reconhece um poder discricionário ao 
julgador, indo o juiz além do direito, quan-
do se vale de princípios extralegais. Segun-
do este pensamento positivista, o referido 
poder discricionário é utilizado quando o 
juiz decide um caso mediante a criação de 
um novo item de legislação, na hipótese 
em que tal situação não está coberta por 
uma regra. Já, em contrapartida, o juiz não 
teria este poder discricionário quando há 
uma regra disponível a ser enquadrada no 
caso concreto, segundo a mesma concep-
ção do positivismo jurídico.

As Características e as Funções 
das Regras e dos princípios
as regras e princípios possuem funções 

importantes e distintas, necessitando o sis-
tema jurídico de ambos para o alcance dos 
objetivos traçados no próprio sistema, com 
vistas à efetividade jurisdicional e a segu-
rança jurídica. um sistema compreendido 
apenas por princípios poderia, com certa 
facilidade, acarretar arbitrariedades. do 
mesmo modo, não poderíamos ter apenas 
regras, que viriam a engessar de maneira 
demasiada este sistema, gerando por ve-
zes flagrantes injustiças, sobretudo em si-
tuações excepcionais, nos chamados hard 
cases. Por tais razões, os modernos siste-
mas jurídicos são tidos como um conjunto 
de princípios e de regras, cada um deles 
com funções distintas.

as regras buscam atribuir segurança 
ao sistema. Busca humberto ávila recu-
perar a dignidade das regras, para não 
chegarmos a arbitrariedades, revigoran-
do a função dos princípios como critério 
de aplicação das regras, sustentando, com 
isso, que as regras devem ser aplicadas 
conforme critérios de justiça e os princí-
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pios segundo o critério da razoabilidade.
as regras jurídicas possuem quatro 

funções básicas. Visam reduzir ou elimi-
nar problemas de coordenação entre as 
pessoas, servindo para coordenar inte-
resses em uma sociedade extremamente 
complexa, a fim de que pontos comuns 
sejam encontrados e as pessoas sejam 
unidas. Buscam também solucionar ou 
reduzir problemas de conhecimento, de-
terminando o que é proibido ou permiti-
do, neutralizando aspectos pessoais do 
destinatário e do aplicador da regra. ao 
contrário do que parte da doutrina sus-
tenta, as regras veiculam sim valores, no-
tadamente o valor segurança, ao trazer 
a previsibilidade da ação do ser humano. 
a terceira função elencada é de que as 
regras têm como objetivo reduzir ou eli-
minar custos, relacionados a tempo e di-
nheiro, pois ao regrarmos condutas dimi-
nuem as necessidades de deliberação es-
pecífica sobre o que já está previamente 
regrado. Por último, as regras têm como 
intuito estabelecer controles do poder, 
limitando o exercício do poder na medi-
da em que há a impessoalidade do crité-
rio disposto, devendo ser uniformemen-
te aplicadas. Caso contrário, são aplicadas 
de forma arbitrária e desproporcional.

Princípio é a positivação de um valor, 
sendo reconhecidos como normas que ga-
rantem bens jurídicos e considerados ins-
trumentos de justiça enquanto equidade. 
exercem uma função de abertura do sis-
tema, devendo ser aplicados com critérios, 
de maneira proporcional. Possuem função 
interpretativa, quando servem para a in-
terpretação das regras, e função integra-
tiva (ou bloqueadora), ao preverem uma 
regra de conduta quando ela não existe, 
podendo também gerar uma eficácia blo-
queadora de uma regra existente no sis-
tema. isto é, visando impedir a aplicação 
de um regra no caso concreto, quando in-
compatível com o sistema.

A Distinção entre 
regras e princípios
apresentados os dois modelos de com-

preensão e aplicação do sistema jurídico, 
ainda que em breve síntese conforme pro-
posto, resta agora distinguirmos as regras 
dos princípios, tarefa esta bastante tormen-
tosa, na medida em que regras ou princí-
pios podem desempenhar papéis bastan-
te semelhantes e a diferença entre eles ser 

reduzida a aspectos meramente formais.
Segundo humberto ávila regra e prin-

cípio são institutos diversos, cada um de-
les tem características e finalidades pró-
prias, tendo por conseguinte modos de 
interpretação diferentes. a expressão regra 
vem de regula que significa padrão e nor-
ma vem de normal. toda regra tem como 
finalidade dispor acerca de situações que 
normalmente acontecem. Sendo assim, a 
regra muitas vezes pode abranger casos 
demais, mas nunca casos de menos, situa-
ções normais que deverá incidir.

Para ana Paula de Barcellos os enun-
ciados normativos são divididos em prin-
cípios e regras. os princípios descrevem 
um fim relativamente indeterminado, mas 
não absolutamente indeterminado, haven-
do apenas certo espaço de indetermina-
ção, existindo o núcleo do principio, que 
traz os seus elementos básicos. esses prin-
cípios poderão também descrever a mul-
tiplicidade de meios para realização do fim 
estabelecido no próprio princípio. Já as re-
gras são descrições de condutas, que de-
finem meios para realização de um fim. 
em um possível conflito, sustenta ana Pau-
la de Barcellos que as regras têm preferên-
cia sobre a área não nuclear do princípio.

Prossegue humberto ávila dizendo que 
certos autores fazem uma distinção fraca 
entre princípios e regras, havendo outros 
autores que trazem uma distinção forte. 
Para o primeiro grupo, a única distinção é 
que as regras seriam mais determinadas 
e os princípios mais indeterminados, ha-
vendo apenas uma diferença de grau, es-
tando superada a ideia de que os princípios 
seriam apenas programas, não-vinculantes.

todavia, nos últimos dez anos, essa 
distinção passou a ser forte, quando se 
definiu que as regras seriam aplicadas por 
meio de subsunção. Subsunção seria a 
verificação pelo aplicador da ocorrência 
do fato previsto na regra; isto é, ocorren-
do o fato deverá ser aplicada a regra. a 
atividade do intérprete se limitaria a ve-
rificação de um encaixe conceitual. toda-
via, ávila pensa de forma diversa, susten-
tando que as regras também devem ser 
interpretadas, pois trazem orientações 
gerais, que muitas vezes podem ser in-
justas ao caso concreto. Por tais razões 
que as regras podem ser adaptadas ao 
caso concreto, mediante interpretação.

os princípios se aplicam mediante pon-
deração e não mediante subsunção. a pon-

deração operacionaliza-se pelo sopesa-
mento de princípios diante do caso con-
creto, cuja teoria foi desenvolvida por Dwor-
kin. Como exemplo, vale-se da metáfora 
da balança, tendo que ser visto qual dos 
dois princípios aplicáveis e porventura con-
flitantes tem maior peso, a fim de que se-
ja feita a escolha através da ponderação.

alexy sustenta que a aplicação dos 
princí  pios se dá por ponderação, median-
te a criação de regras de prevalência, pois 
os princípios são normas de borracha, são 
elásticos, não sendo aplicadas como tri-
lhos de trem. ocor  rendo determinadas 
condições um prin  cí  pio vai prevalecer em 
relação ao outro, o que não ocorre nas 
regras abstratas.

Dworkin e posteriormente alexy es-
tabeleceram também outra diferença en-
tre os modos de colisão entre princípios 
e regras. enquanto o conflito entre regras 
é um conflito no plano abstrato – no pla-
no da validade, o conflito de princípios 
se dá no plano concreto – no plano da 
eficácia e da contingência. Se duas regras 
entram em conflito, se instaura um pro-
blema que alexy chama do dentro ou fo-
ra, constituindo-se o que ele chama de 
um duelo de vida e morte. em contrapar-
tida, no conflito entre princípios um dos 
princípios não morre, saindo no máximo 
ferido, mas continuando a viver. Neste ca-
so o conflito não é posto no mesmo pa-
tamar do conflito entre regras, não sendo 
de vida ou morte, pois o princípio conti-
nua vivendo. humberto ávila ressalta que 
temos regras que só entram em conflito 
no caso concreto, portanto no plano da 
eficácia e não no plano da validade, ao 
contrário do que diz alexy.

Regras e princípios: 
conflitos e soluções
Vivemos a fase da euforia dos princí-

pios, sendo as regras avaliadas como nor-
mas de segunda categoria, com a tendên-
cia de tudo ser decidido com base nos prin-
cípios, esquecendo-se, muitas vezes, das 
regras existentes, constitucionais e justas. 
temos que ter critérios objetiváveis para 
a aplicação dos princípios, porquanto o 
problema é o uso indiscriminado dos prin-
cípios, com o desprezo de regra sem qual-
quer sentido ou fundamentação. Nesta hi-
pótese, com certeza, estaremos diante da 
aplicação equivocada de um princípio em 
detrimento de uma regra. Constata-se tam-
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1  as ideias de Dworkin foram desenvolvidas posteriormente por diversos autores, valendo-se destacar principalmente robert alexy na alemanha. Teoria dos direitos fundamentais. no Brasil registra-se, 
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9 dWorKiN, ronald. levando os direitos a sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 35.
10 dWorKiN, ronald. levando os direitos a sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 36.
11 cf. humberto ávila as regras também podem ser ponderadas.
12 dWorKiN, ronald. levando os direitos a sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 42-43.
13  cf. humberto ávila, no formalismo puro a rigidez é absoluta, inexistindo espaço para outras construções. Já no chamado positivismo presumido ou positivismo ético as regras podem ser 

superadas, fundamentando-se a respeito e provando-se que esta interpretação não irá gerar insegurança jurídica. ávila sustenta que esta é a melhor teoria.
14 dWorKiN, ronald. levando os direitos a sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 43.
15 dWorKiN, ronald. levando os direitos a sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 46-47.
16 dWorKiN, ronald. levando os direitos a sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 46-50.
17 dWorKiN, ronald. levando os direitos a sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 54.
18 cf. áVila, humberto, em aula ministrada na escola Judicial do TrT da 4ª região, 2009.
19 cf. áVila, humberto, em aula ministrada na escola Judicial do TrT da 4ª região, 2009.
20 cf. áVila, humberto, em aula ministrada na escola Judicial do TrT da 4ª região, 2009.
21 dWorKiN, ronald. levando os direitos a sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 44.
22 cf. áVila, humberto, em aula ministrada na escola Judicial do TrT da 4ª região, 2009.
23  BarCelloS, ana Paula de. o Começo da História: a eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. rio de Janeiro: renovar, 2003. p. 53-57.
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25 cf. áVila, humberto, em aula ministrada na escola Judicial do TrT da 4ª região, 2009.
26 cf. áVila, humberto, em aula ministrada na escola Judicial do TrT da 4ª região, 2009.
27 alexY, robert. teoria dos direitos fundamentais. tradução de Virgílio afonso da Silva da 5ª. edição alemã. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 144-166, passim.
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29 cf. áVila, humberto, em aula ministrada na escola Judicial do TrT da 4ª região, 2009.
30 cf. áVila, humberto, em aula ministrada na escola Judicial do TrT da 4ª região, 2009.
31  Para alexy, por exemplo, não há um princípio absoluto da dignidade da pessoa humana estabelecido na Constituição alemã, na medida em que a norma da dignidade humana deve ser tratada 

em parte como regra e em parte como princípio. Não é o princípio que é absoluto, mas a regra respectiva. a relação de preferência do princípio da dignidade humana em face de outros 
princípios determina o conteúdo da regra da dignidade humana. desse modo, o princípio da dignidade da pessoa humana prevalecerá contra os princípios colidentes (alexY, 2008, p. 111-113).

32 cf. áVila, humberto, em aula ministrada na escola Judicial do TrT da 4ª região, 2009.

bém, muitas vezes, a aplicação equivoca-
da de um princípio em razão do desconhe-
cimento do próprio conteúdo deste prin-
cípio. Por exemplo na leitura equivocada 
do basilar princípio constitucional da dig-
nidade da pessoa humana.

Por sua vez, as regras têm a sua impor-
 tân  cia no sistema jurídico e não podem 
ser simplesmente desconsideradas, de-
vendo ser interpretadas com certo grau 
de ri  gi  dez e afastadas somente em cará-
ter ex  cep  cional, quando afrontarem a or-
dem cons  titucional.

um sistema ideal é aquele que convive 
de maneira harmônica com regras e princí-
 pios, não devendo se pensar na exclusão 
des  tes ou daquelas. um sistema exclusivo 
de princípios não traz problemas apenas 
de insegurança jurídica, mas também de 
injustiça, porque não estabelece um tra-
tamento isonômico, equitativo.

Defende humberto ávila o modelo do 
positivismo ético, vindo com isso a rejei-
tar tanto um modelo de formalismo puro, 
como também um modelo particularista 
quando da aplicação de regras, com a ado-
ção de critérios e escolhas puramente 
pessoais. No conflito de princípios deve- 
se utilizar a técnica da ponderação, espe-
cificamente o postulado da proporciona-
lidade, que nada mais é do que uma es-
pécie do gênero ponderação. Por óbvio 

que as regras devem ser observadas mas 
podem ser superadas quando colidirem 
com a ordem constitucional, o que deve 
ser evidenciado mediante um ônus argu-
mentativo maior do que o normal.

Conclusão
as normas devem ser classificadas em 

duas grandes categorias diversas: os prin-
cípios e as regras, que possuem funções dis-
tintas no ordenamento jurídico. a lei está 
pautada em princípios e valores que a so-
ciedade intuitivamente conhece. Por sua 
vez os princípios conquistaram o status de 
norma jurídica, deixando de ser considera-
dos apenas regras de caráter ético, sem efi-
cácia jurídica ou aplicação direta e imediata.

Neste diapasão, a Constituição começa 
a ser vista como um sistema aberto de prin-
cípios e regras, onde as ideias de justiça e 
de realização dos direitos fundamentais 
passam a ser os maiores anseios a serem 
alcançados. esse é o sistema ideal, existin-
do uma distribuição equilibrada de princí-
pios e regras, onde as regras têm a função 
mais instrumental, como já visto, tendo 
como objetivo dar segurança jurídica ao 
sistema, com a previsibilidade e objetivi-
dade das condutas definidas.

Já os princípios, por trazerem normas 
mais abertas com essa flexibilidade, opor-
tunizam a realização da justiça ao caso 

em concreto. os princípios estabelecem 
valores a serem preservados ou objetivos 
a serem buscados, trazendo normalmen-
te um conteúdo axiológico ou uma deci-
são política. é no Título i que a constitui-
ção estabelece os objetivos e princípios 
fundamentais que regem o estado brasi-
leiro, identificando o Brasil como um es-
tado social e democrático de direito, de-
vendo tais princípios ser utilizados como 
diretrizes para a interpretação sistemáti-
ca das demais normas integrantes do nos-
so sistema jurídico.
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porto Alegre tem uma das melhores legislações de proteção contra incêndios do país, mas, isto não é suficiente 
para um nível satisfatório de segurança. Conforme o art. 302 da Lei Complementar nº 420/98, todos os prédios 
de ocupação coletiva deveriam ter treinamento de brigada de incêndio para todos os que trabalham no local. 
Na prática, isto está a anos-luz da realidade, inclusive, nos prédios públicos, mesmo que sejam de órgãos 
onde funciona o serviço de licenciamento para edificações, como é o caso do edifício da SMOV e SMuRB, 
respectivamente, secretarias municipais de Obras e de urbanismo, um ícone negativo no assunto

Proteção contra incêndios: 
longe da solução eficaz

Na realidade brasileira, com os prédios 
públicos estão em situação igual ou pior 
do que aqueles que deveriam fiscalizar, a 
Prefeitura de Porto alegre não é exceção 
e corre atrás do prejuízo. após o episódio 
da Boate Kiss, em Santa Maria, o prefeito 
emitiu ordem de serviço solicitando que 
todas as secretarias e departamentos en-
viassem, até 5 de agosto último, documen-
tos referentes aos prédios onde funcionam. 
os que estavam com os Planos de Prote-
ção Contra incêndio (PPCi) regularizados 
teriam documentação encaminhada à SMa 
(Secretaria Municipal da administração. 
os que não estavam tiveram reunião na 
última semana de novembro para definir 
os procedimentos que devem ser seguidos 
para a obtenção dos PPCi.

em um primeiro momento, a SmurB 
fez um levantamento sobre os prédios 

usados pela Prefeitura e os processos es-
tão sendo devolvidos às secretarias res-
ponsáveis com instruções para que o pro-
fissional contratado, normalmente enge-
nheiro, elabore o PPCi. as secretarias que 
não tiverem equipe técnica receberão 
apoio da SMoV.

é provável que os resultados desses 
movimentos nem cheguem a alcançar a 
adequação às leis em vigor. leis essas que 
são insuficientes para garantir uma prote-
ção eficaz contra incêndios, devido a de-
ficiências de várias ordens. de acordo com 
o engenheiro civil telmo Brentano, profes-
sor das Faculdades de engenharia e de ar-
quitetura e urbanismo da PucrS, há mais 
de cinco mil construções no estado cujos 
projetos de instalação elétrica ou hidráu-
lica são desconhecidos, a maioria porque 
são muito antigos. Segundo o especialista, 

temos muitas deficiências, “faltam atuali-
zação e fiscalização, mas o problema co-
meça muito antes, pois nem a universida-
de aborda a questão da segurança e os 
profissionais da área são raros”, explica, 
citando a si mesmo como autodidata. até 
recentemente, apenas a PucrS ministrava 
disciplina de prevenção de incêndio. ago-
ra algumas disciplinas da Faculdade de en-
genharia da unisinos já têm abordado o 
tema com maior profundidade e a uFrGS 
implanta curso de especialização. Mas, 
“prevenção não faz parte da cultura bra-
sileira,” diz o professor.

o que tem sido feito é fundamental, 
contudo ainda é pouco para fazer frente 
às dimensões gigantescas do problema. 
São 2.700 prédios que precisam ser re-
feitos só de escolas estaduais no rio Gran-
de do Sul, além de um número muitas 

Interior do prédio 
onde funcionam 
SMOV e SMuRB: 
além dos limites 
em torno da 
legislação, 
corredores 
estreitos, 
indevidamente 
ocupados e falta 
de manutenção 
oferecem risco 
visível aos usuários
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ASTEC OFERECE CuRSO A ASSOCIADOS
Sintonizada com as dificuldades inerentes aos processos qualificados 
de atualização profissional, a Astec ofereceu aos associados, preferen-
cialmente com atuação na área, o Curso A proteção Contra Incêndios 
no projeto de Edificações. Foram contemplados cinco engenheiros: 
Enio Ricardo Dorvil Coelho (SMA), gustavo josé Toniollo (SMED), Larry 
Medeiros Lago (SMS), pedro Ricardo Tavares Brandão (SMuRB) e Ri-
cardo Zucarelli pulvirenti (SMS). Ministrado pelo professor Telmo Bren-
tano, o curso ocorreu em porto Alegre, nos dias 21 e 22 de novembro, 
abordando a proteção contra incêndios e o projeto de edificações, a 
classificação das edificações, as medidas de proteção contra incêndios 
nas edificações e detalhamento das medidas de proteção contra in-
cêndios. Informações sobre este e outros cursos estão disponíveis em 
www.telmobrentano.com.br.

vezes maior do que esse de outros pré-
dios estaduais e municipais que foram 
sendo modificados após sua ocupação, 
sem que se tenha registros que permitam 
adequações seguras. outro agravante 
apontado por Brentano no caso dos pré-
dios públicos é quando, como na maioria, 
os gestores não são pessoas qualificadas 
na área: “cargos técnicos têm de ser exer-
cidos por pessoas com capacidade técni-
ca na área!”, enfatiza.

A nova lei
telmo Brentano é um dos colaborado-

res para a construção da nova lei mais cla-
ra, objetiva, rigorosa e com as definições 
das competências dos poderes públicos 
sobre o assunto, Sob a coordenação do 
deputado estadual adão Villaverde, a Co-
missão especial de revisão e atualização 
de leis Contra incêndio, da assembleia le-
gislativa do rS envolveu Corpo de Bom-
beiros da Brigada Militar do rS, Crea-rS, 
cePeD/rS, escolas de engenharia da uFrGS, 
uFSm, PucrS, uniSinoS, iaB/rS, cau/rS, 
SerGS, SeNGe/rS e CoNFea, além de 12 
deputados de maneira direta e todos os 
55 do parlamento gaúcho, devido ao inte-
resse em torno do tema.

adão Villaverde, que também é enge-
nheiro, professor, pós-graduado em enge-
nharia de estruturas e membro da Frente 
Parlamentar de engenharia, falou à revis-
ta da astec sobre as principais novidades 
do Projeto de lei Complementar 155/2013: 
“clareza nas atribuições de responsabili-
dades; a carga de incêndio; o sistema de 
controle e extração de fumaça; o alvará 
de Prevenção e Proteção Contra incêndio 
(aPPCi); a fiscalização e as sanções.”

Atribuição de responsabilidades
Visa evitar dubiedades de atribuições 

e responsabilidades. Villaverde explica que 
a carga de incêndio afere o potencial ca-
lorífico à combustão de uma edificação, a 
partir dos materiais que compõem a cons-
trução do prédio, pelos móveis e utensílios 
no interior, como madeira, espuma, bor-
racha, plástico, papel, etc.

Sistema de controle 
de extração de fumaça
diz respeito a mecanismos de extração 

da mesma. os estabelecimentos que as-
sim o exigirem, terão que dispor desses 
sistemas visto que a inalação de fumaça é 
o fator responsável por grande parte dos 
óbitos em casos de incêndio.

Alvará de prevenção e proteção 
Contra Incêndio (AppCI)
Já o alvará de Prevenção e Proteção 

Contra incêndio (aPPCi), fornecido Corpo 
de Bombeiros Militares do estado do rio 
Grande do Sul (CBMrS), é pré-requisito 
para que o município autorize o funciona-
mento do imóvel. Será de competência do 
CBMrS regulamentar, analisar, vistoriar e 
expedir o aPPCi.

Fiscalizações e sanções
as fiscalizações e sanções, com inspe-

ções periódicas e extraordinárias e as in-
frações serão regulamentadas conforme 
sua gravidade, seus atenuantes e agra-
vantes. as infrações são passíveis de qua-
tro tipos de penalidades: advertência, 
multa, interdição e embargo. as adver-
tências, multas e a interdição ficam sob 
a responsabilidade do CBMrS ao passo 
que o embargo fica ao município.

o deputado destaca que, “a nova lei 
caracteriza-se por ser extremamente clara 
e justa, mas orientada por uma visão não 
despregada da realidade e, portanto, po-
de e deve ser colocada em prática. Pois, 
como foi dito, vai exigir das edificações 
apenas aquilo que elas realmente neces-
sitam para funcionarem de modo a garan-
tir a segurança das pessoas. isso vai evitar 
dois extremos: a inviabilidade dos empreen-
dimentos e a leniência.” entretanto, reco-
nhece: “vamos ter sim, que intensificar a 
formação de profissionais qualificados, 
porque será exigida a responsabilidade téc-
nica para a elaboração do projeto de pre-
venção contra incêndio completo.”

Da esq. para a dir.: pedro Brandão, Larry Lago, Telmo Brentano, Ênio 
Coelho, Ricardo Zucareli e gustavo Toniolo

Deputado Adão Villaverde e Russ Fleming, eng. norte-americano que acompanhou os trabalhos após 
o incêndio de2003, na boate “The Station”, em West Warwick, Rhode Island, EuA, e participou da 
revisão das leis nos Estados unidos
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eSPeCial

FESTA 19 ANOS
Valorização dos técnicos, alta gastronomia e descontração

A emoção das homenagens somou-se ao prazer 
da alta gastronomia e à descontração da convivência 
entre colegas, na noite de 18/10.

Os técnicos que se aposentaram entre julho de 
2012 e junho de 2013 foram homenageados pela As-
tec: Arq. Miriam Borges hackmann (SpM e SMOV), 
arq. Cleida Maria da Cunha Feijó gomes (SMAM), eng. 
civil Luiz Arthur Machado de Faria (DEMhAB), arq. 
josane gauer (DMAE, SMED e SMOV), arq. Sonia Ma-
ria dos Santos Castro (SMOV, SpM e SMuRB).

E a homenagem surpresa da noite foi para o eng. 
civil Sérgio Luis Brum, pelos relevantes serviços pres-
tados ao fortalecimento da Astec. A láurea de reco-
nhecimento foi entregue pela presidente, biól. Isabel 
Cristina junqueira.

Em sua breve saudação convidando os presentes 
a aproveitarem a festa, a presidente disse que “a As-
tec é feita por cada um de seus associados e sua re-
presentatividade e força serão tão grandes quanto a 
participação de cada associado.” Lembrou as mobili-
zações em torno dos interesses dos técnicos científi-
cos, a realização de eventos de congraçamento e con-
vivência, bem como a responsabilidade social e com 
o contexto político do país, além do destaque ao re-
sultado das eleições para a diretoria do Simpa, que 
teve a chapa 1, unidade pra lutar! como vencedora 
e, ainda, reforçou a necessidade de que as Entidades 
se fortaleçam em conjunto.

Após o jantar, que contou com o serviço de alta 
gastronomia do Restaurante panorama, no prédio 41 
da puCRS, foram sorteados mimos como cortesias da 
Astec e de parceiros conveniados. O diretor de relações 
sindicais, jorn. Adroaldo Bauer Corrêa, ofertou o livro 
O Império Bandido, de sua autoria, e a diretora de re-
lações com os aposentados, arq. josane gauer, ofere-
ceu um prato em cerâmica, confeccionado por ela.

A Astec sorteou duas diárias em hotel ou pousada 
com convênio e credenciamento SBTur Viagens. Tam-
bém foram ofertadas duas sacolas de viagem e qua-
tro bolsas de estudos de 45% de desconto, pela Minds 
Idiomas. A Estácio FARgS ofereceu uma bolsa de 75% 
de desconto em qualquer dos cursos de pós-gradua-
ção daquela instituição. A FM Engenharia de Som par-
ticipou com DVDs de clips desde até a década de 70 
até agora. A Astec brindou, ainda, seus associados 
com convites para as redes de cinema gNC e Itaú. Ao 
final, os associados receberam, ainda, um kit com 
acessórios para a prática de exercícios.

Arq. Miriam Borges hackmann e bibl. 
Carmem Maria Lapolli von hoonholtz

Eng. civil Carlos Adolfo Bernd e arq. 
Cleida Maria da Cunha Feijó gomes

Econ. Marisa Ney pinho e 
eng. civil Arthur Machado de Faria

Arq. josane gauer e 
enf. Kelma Nunes Soares

Enf. Lurdes Maria Toazza Tura e 
arq. Sonia Maria dos Santos Castro

Biól. Isabel Cristina junqueira 
e eng. civil Sérgio Luis Brum
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a função social do comunicador público
ASSOCIAÇÃO DOS pROFISSIONAIS DE COMuNICAÇÃO SOCIAL DA pMpA – aSSCoMPoa

o serviço público está por toda parte. 
No trabalho de professores, médicos, po-
liciais, juízes, garis, fiscais de trânsito. a 
população precisa destes profissionais. eles 
são imprescindíveis para o bom funciona-
mento da cidade. Mas existem categorias 
que não têm muita visibilidade no dia a 
dia do cidadão. um deles mantém conta-
to com você diariamente, mas muitos não 
se dão conta. trata-se do comunicador pú-
blico. São profissionais de comunicação 
social, ou seja, jornalistas, relações públi-
cas, publicitários, fotógrafos e cerimonia-
listas que integram o quadro funcional.

Na Prefeitura de Porto alegre somos 
35 servidores de carreira que trabalham 
levando informação para o cidadão. atua-
mos também em regime de plantão e so-
breaviso aos sábados, domingos, finais de 
semana, feriados, à noite e até nas férias. 
as informações de prestação de serviço co-
mo, por exemplo, notícias sobre campanha 
de vacinação, cronograma de pagamento 
do iPTu, passe livre, calendário de matrí-
cula escolar não caem do céu na mesa de 
uma redação de um grande jornal. São in-
formações colhidas diariamente por comu-
nicadores qualificados, preparados e com-
prometidos com a missão de bem servir. 
essas notícias e fotos vão para os jornais e 
rádios; folders e cartazes educativos vão 
para escolas e prédios públicos, eventos 
de divulgação são levados para as comu-
nidades por estes profissionais que são 
multiplicadores da informação pública.

é sabido que tradicionalmente os go-
vernos preferem ter profissionais de co-
municação em cargos de confiança, o que 
é compreensível. Projeto político é uma 
coisa. outra é compromisso permanente 
com a administração de Porto alegre. o 
comunicador público de carreira é memó-
ria da cidade. ele carrega consigo o histó-
rico do que já foi feito e é, na prática, a 
real aplicação do conceito de transversa-
lidade, pois interage com todos os órgãos 
da administração, facilitando a comunica-
ção interna, agilizando o processo de che-
gada da informação ao cidadão. trata-se 
de uma questão prática, ele conhece a má-
quina administrativa e ao mesmo tempo 
o processo de comunicação.

efeito, são um prato cheio para abusos e 
desvios de toda ordem.

São muitas as perguntas que podem 
ser feitas na tentativa de entender como 
a Comunicação Social da Prefeitura che-
gou nesse estágio de desvalorização pro-
fissional pelos gestores políticos, mas cer-
tamente questões como o domínio da in-
formação e seu repasse aos formadores 
da opinião pública, o pleno controle da 
gestão do crescente orçamento da área 
(o PPa 2014-2017 destina r$ 122 milhões 
para comunicação institucional) e o uso 
da força laboral e econômica dos CCs es-
tão no cerne desse perigoso arranjo. Suas 
consequências vão muito além da deses-
truturação de uma área interna da prefei-
tura. a conjunção dos fatores econômicos, 
onde a maior parte da verba publicitária 
é concentrada em poucos grupos de co-
municação, sem debate técnico e trans-
parente; somados à força de trabalho com 
vinculação apenas partidária e não admi-
nistrativa têm poder de influenciar dire-
tamente o resultado de uma eleição, fa-
zendo com que grupos políticos se man-
tenham no poder mandato após manda-
to, exatamente como a recente história 
política da nossa cidade confirma.

Valorizar o comunicador público e seu 
papel estratégico dentro da política de co-
municação é o que defendemos. Nós da 
associação dos Comunicadores da Prefei-
tura de Porto alegre queremos que o go-
verno aja com isonomia com seus servi-
dores. Que não existam disparidades sa-
lariais entre servidores com a mesma fun-
ção. Queremos uma política de comuni-
cação clara e transparente. Não queremos 
tirar o legítimo direito de protagonismo 
dos governos eleitos pelos cidadãos. Mas 
não queremos e nem podemos ser isola-
dos de todo o processo e sermos chama-
dos apenas na hora da execução de tarefas 
que muitas vezes sofrem de vício de ori-
gem e resultam em danos potenciais e re-
correntes à imagem da prefeitura e de nós, 
servidores públicos. o mais importante é 
que você, nosso colega e cidadão, saiba 
da nossa existência, do nosso papel social 
de levar informação correta e idônea. é o 
nosso compromisso com a cidade.

destaca-se como resultado dessa pre-
ferência o fato de atualmente o Gabinete 
do Prefeito apresentar uma relação de 2 
CCs trabalhando em comunicação para ca-
da funcionário efetivo; mesmo havendo 
46 vagas abertas para o cargo de técnico 
em comunicação social aguardando ape-
nas a realização de concurso. o último cer-
tame foi realizado há 14 anos, em 1999. 
Some-se a isso a recente constatação fei-
ta pela asscompoa de que na média a con-
tratação de um CC custa 15% mais que o 
salário inicial de um técnico em comuni-
cação social. o cálculo não considerou car-
gos de coordenação e outras atribuições 
cujos salários são significativamente supe-
riores, nessa conta entraram somente os 
CCs que exercem atividades fim, como a 
assessoria de imprensa. Portanto, temos 
46 vagas abertas que configuram uma opor-
tunidade real de contratar de forma idô-
nea servidores com formação técnica com-
provada e que custam menos que os atuais 
CCs. Qual gestor focado em resultados e 
eficiência não tomaria essa decisão?

Governança, modelo de gestão e mo-
dernização administrativa são conceitos e 
ações que tem passado ao largo da ativi-
dade de comunicação social. São práticas 
de gestão baseadas em transparência, par-
ticipação e resultado que, se aplicadas na 
comunicação, representariam um salto de 
qualidade no serviço prestado aos cida-
dãos. Hoje há pelo menos duas instâncias 
internas de decisão das ações de comuni-
cação: o Comitê Gestor de Comunicação 
e o Comitê Gestor de eventos, em nenhu-
ma delas os servidores do quadro tem as-
sento. Completando esse cenário pouco 
propício à participação, não há mecanismo 
de controle externo, a área comunicação 
social ainda não possui um conselho mu-
nicipal para questionar e construir de for-
ma conjunta uma política pública de co-
municação social em nossa cidade.

aqui fica o alerta da asscompoa: ser-
vidores com competência técnica alijados 
das decisões e sociedade civil desarticu-
lada são mais do que uma incompreen-
sível incoerência aos modernos conceitos 
de gestão amplamente divulgados pelos 
gestores políticos em seus discursos de 

noTa Técnica
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a mobilização pela 
aprovação da PeC 17/2012

Para tratar da PeC 17/2012, temos que 
fazer um breve histórico e retornar ao ano 
de 2003. No dia 3 de setembro, o depu-
tado Federal Maurício rands (Pt-Pe) pro-
pôs uma emenda à Constituição (PeC 
153/2003), incluindo, expressamente, na 
Constituição Federal a advocacia Pública 
Municipal.

Para isso, a Proposta altera o artigo 
132 da Constituição Federal, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 132. Os procuradores dos Esta-
dos, Municípios e Distrito Federal, or-
ganizados em carreira, na qual o in-
gresso dependerá de concurso públi-
co de provas e títulos, com a partici-
pação da Ordem dos Advogados do 
Brasil em todas as suas fases, exer-
cerão a representação judicial e a con-
sultoria jurídica das respectivas uni-
dades federadas.
parágrafo único. Aos procuradores 
referidos neste artigo é assegurada 
estabilidade após 3 (três) anos de efe-
tivo exercício, mediante avaliação de 
desempenho perante os órgãos pró-
prios, após relatório circunstanciado 
das corregedorias.”

em sua Justificativa, o Parlamentar as-
severou:

“o presente projeto de emenda 
Constitucional nasce como pretensão 
da aNPM – associação Nacional dos 
Procuradores Municipais, tendo por es-
copo regulamentar a questão da advo-
cacia Pública no âmbito dos Municípios.

Merece registro o fato de que o 
Brasil possui mais de 5.500 (cinco mil 
e quinhentos) Municípios, sendo que 
princípios insculpidos no texto Cons-
titucional, de observância imperativa 
pela administração Pública, em sen-
tido amplo, demandam a valorização, 
como ocorreu em plano federal e es-
tadual, da carreira de Procurador.

a previsão, em plano constitucio-
nal, da carreira de Procurador Muni-

“extrema importância para garantir o 
nível de excelência desejado nas pro-
curadorias municipais, pois adota cri-
térios de ingresso e permanência no 
cargo totalmente isento de qualquer 
caráter subjetivo”.

 a PeC, enfim, foi encaminhada para 
votação no Plenário da Câmara dos de-
putados. Foi aprovada em primeiro turno 
no dia 27 de março de 2012 e, em segun-
do turno, no dia 10 de abril de 2012. esta 
é a segunda vez que o artigo 132 da Car-
ta Magna é mudado. em 1998, a emenda 
Constitucional 19 determinou a partici-
pação da oaB – ordem dos advogados 
do Brasil em todas as fases dos concursos 
dos estados e do distrito Federal. Com a 
redação dada pela PeC, a exigência será 
estendida aos Municípios.

No dia 13 de abril de 2012, foi enca-
minhada ao Senado Federal, sob o núme-
ro PeC 17/2012. iniciou-se, então, uma 
nova caminhada, agora no Senado, para 
a aprovação definitiva da matéria, sanan-
do a omissão existente na Constituição 
Federal desde 1988.

Não por demais ressaltar a vinculação 
da PeC à moralidade administrativa. Mui-
tos são os casos de condenações de Pre-
feito e outros Gestores Municipais por 
atos de improbidade, em todo o País, ou 
pela ausência de manifestação jurídica 
prévia de Procuradores ou até mesmo por 
pareceres equivocados de profissionais 
não familiarizados com as peculiaridades 
do direito Público. Sem esquecer também 
que muitas fraudes e outros crimes que 
lesaram e lesam o erário teriam extremas 
dificuldades de serem perpetrados dian-
te da existência e forte atuação de advo-
gados Públicos de Carreira.

a principal atividade dos Procurado-
res Municipais é quanto ao controle da 
legalidade dos atos administrativos. tal 
tarefa não pode ser tomada como um ônus 
para o Gestor, nem mesmo intromissão 
nas políticas públicas que deseja imple-
mentar. antes disso, cabe ao Procurador 
Municipal orientar para que a perfectibi-

cipal é medida que vai ao encontro do 
regime jurídico-administrativo e, por 
conseguinte, é indisponibilidade do 
interesse público, pela administração.

o Princípio da legalidade também 
se efetiva no plano interno da adminis-
tração Pública, com o exercício do con-
trole preventivo, feito pelos pareceres 
jurídicos e, no plano externo, pela efi-
ciente representação judicial, através 
de Procuradores concursados, e, por-
tanto, com independência funcional.

Nada mais justifica excluir os Mu-
nicípios da exigência constitucional de 
organizarem suas carreiras de Procu-
rador. Nada mais justifica a possibili-
dade de ausência de controle de le-
galidade, ou um controle deficiente, 
decorrente da falta de mão de obra 
especializada ou de entrega de tal con-
trole a pessoas estranhas ao quadro 
efetivo da administração Municipal.

a ausência de pareceres, proferi-
dos por Procuradores concursados, 
leva à descredibilidade da administra-
ção Pública frente aos órgãos externos 
de controle, tribunais de Contas e Mi-
nistério Público.

Cabe esclarecer que os Municípios 
com menor potencial econômico ins-
tituirão a carreira de Procurador Mu-
nicipal de forma proporcional às suas 
possibilidades”.

em 15 de junho de 2004, a matéria 
recebeu parecer favorável do relator 
da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, deputado Federal Jo-
sé eduardo Cardozo (Pt-SP). a partir 
daí, foi encaminhada à Mesa da Casa 
legislativa para a formação de uma Co-
missão especial, encarregada de ma-
nifestar-se sobre o mérito da Proposta.

Mas foi somente em 10 de março 
de 2010 que a Comissão especial en-
carregada de manifestar-se sobre o 
mérito da Proposta votou parecer fa-
vorável à PeC 153/2003. o relator da 
PeC na Comissão, deputado Nelson 
trad (PMdB-MS), defendeu sua apro-
vação. Segundo ele, a emenda é de 

ARMANDO j. C. DOMINguES –  ProcuraDor municiPal Da caPiTal, PreSiDenTe Da aPmPa – aSSociação DoS ProcuraDoreS Do municíPio De PorTo aleGre
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lização dos projetos do executivo seja fei-
ta dentro dos preceitos da legalidade e 
constitucionalidade. e acima de tudo ten-
do por base a defesa do interesse públi-
co. Para tanto se faz necessário que o ad-
vogado Público tenha resguardada sua 
independência técnico-jurídica e a Pro-
curadoria-Geral deixe de ser órgão de Go-
verno e seja reconhecida como instituição 

de estado, como ocorre hoje em Porto 
alegre com a promulgação da lei orgâ-
nica da PGM.

Já se vão 10 anos desde que a PeC 153 
foi apresentada. Muitas outras batalhas 
ainda iremos travar até a aprovação defi-
nitiva pelo Senado Federal, sendo neces-

sária a continuidade das mobilizações de 
todos os Procuradores Municipais do nos-
so país. todos foram e são importantes.

desde 2003, a aPMPa participa de to-
das as mobilizações em Brasília propostas 
pela aNPM, sendo seus sucessivos diri-
gentes incansáveis no convencimento de 
deputados e Senadores da importância 
de constitucionalizar expressamente a 
carreira de Procurador Municipal.

ao atuarem na defesa do estado de-
mocrático de direito e controle da lega-
lidade dos atos da administração, os Pro-
curadores Municipais proporcionam se-
gurança aos gestores e aos cidadãos dos 
Municípios brasileiros. Continuaremos 
participando ativamente das mobilizações 
até sua aprovação.
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relato de exPeriêNCia

escola de Gestão Pública inicia as capacitações da 
Matriz de liderança da Prefeitura de Porto alegre

a escola de Gestão Pública da Secreta-
ria Municipal de administração (eGP) ini-
ciou, neste segundo semestre, a qualifica-
ção dos servidores municipais que atuam 
como gestores na Prefeitura de Porto ale-
gre. a capacitação está sendo realizada 
através da Matriz de desenvolvimento de 
lideranças, atingindo resultados satisfató-
rios. Já ocorreram 18 turmas do curso dis-
seminação e apropriação das Competên-
cias e, até dezembro, totalizarão nove tur-
mas do curso Conhecendo a PMPa.

a escola de Gestão Pública (eGP) é res-
ponsável por organizar e ministrar a qua-
lificação para os servidores e gestores. Se-
gundo a diretora da eGP, tanise amália 
Pazzim, a aceitação e interesse por parte 
dos servidores são considerados satisfa-
tórios. “tivemos uma procura imediata por 
essa capacitação e notamos grande inte-
resse por parte dos gestores em melhorar 
os métodos administrativos de seus seto-
res de atuação”, classifica.

Breve histórico
em 2011, a Prefeitura Municipal de Por-

to alegre, através do Gabinete de Plane-
jamento estratégico – GPe, atual Secreta-
ria Municipal de Planejamento estratégico 
e orçamento – SMPeo iniciou a implanta-
ção de um modelo estratégico de Gestão 
por Competências, com a finalidade de 
possibilitar o desenvolvimento dos servi-
dores alinhado ao modelo de Gestão da 
Prefeitura de Porto alegre.

a construção desse modelo foi viabi-
lizada através de convênio com o Progra-
ma Gaúcho da Qualidade e Produtividade 
– PGQP e do Movimento Brasil Competi-
tivo (MBC), no qual foi contratada uma 
consultoria especializada – a Kienbaum 
Zant & Keseberg consultoria ltda, que 
trabalhou em conjunto com uma equipe 
da Prefeitura.

a concepção do Modelo de Gestão por 
Competências da Prefeitura foi planejada 
e executada em duas etapas. a primeira 
etapa foi constituída pela avaliação das 
competências e pela formação de coaching- 
facilitadores, buscando mapear as com-
petências organizacionais da PMPa, as 
competências dos seus gestores e, ainda, 
perceber como os servidores entendiam 
o conceito de competências, sua aplica-

bilidade nas atividades diárias e suas re-
lações com temas como alocação de pes-
soas, formação de grupos de trabalho, 
treinamento e aperfeiçoamento, reconhe-
cimento, dentre outros.

o escopo desta primeira etapa teve co-
mo prognósticos: (a) construção do Perfil 
de Competências dos servidores da PMPa; 
(b) aplicação da ferramenta competence 
check (avaliação de competências) para 
11 gestores com funções estratégicas, 184 
gestores com funções intermediárias, e 95 
servidores envolvidos nas equipes de exe-
cução dos programas de Governo, totali-
zando 290 servidores; (c) formação de 25 
coach-facilitadores de desenvolvimento 
individual; (d) utilização das seguintes fer-
ramentas de comunicação: instâncias Co-
letivas do Modelo de Gestão (Comitê Ges-
tor de primeira instância, Comitês de Ge-
renciamento e reuniões de Grupos de tra-
balho), reuniões de acompanhamento 
institucionais, tendo como materiais de 
disseminação o “Book” – livro de Compe-
tências, Folder, totens e Filme do Projeto.

a segunda etapa tratou do Projeto de 
acompanhamento dos Planos de desen-
volvimento individual (Pdi) por líderes- 
Coach, no período entre julho de 2012 e 
junho de 2013. a seguir, relacionamos os 
resultados deste projeto: (a) Perfil de Com-
petências dos Servidores Públicos da PM-
Pa; (b) diagnóstico consolidado de com-
petências; (c) relatórios de diagnóstico 
individual de Competências (Pdis), Feed-
backs; (d) acompanhamento de Pdi em 
sessões mensais entre coach e cochee.

a metodologia utilizada na construção 
do Perfil de Competências da PMPa teve 
como base as seguintes fontes: visão, es-
tratégias e princípios; comportamentos 
esperados e principais desafios; e outras 
experiências no segmento público.

o processo de competence check iden-
tifica em cada servidor avaliado suas com-
petências mais desenvolvidas e as que 
possuem prioridade de desenvolvimento. 
os servidores que participaram desse pro-
jeto tiveram a oportunidade de ter seu 
potencial avaliado e trabalhar no seu cres-
cimento, a partir do acompanhamento 
do Pdi. do primeiro grupo de 290 servi-
dores mapeados foram selecionados 25 
facilitadores - coaching, que receberam 

capacitação e certificação para atuar den-
tro da Prefeitura e acompanhar o desen-
volvimento dos servidores, a partir do seu 
Pdi, por um período de 12 meses, entre 
julho de 2012 e junho de 2013.

O que é a 
Matriz de Lideranças
após o desenvolvimento e implemen-

tação do projeto “desenvolvimento de 
Competências”, coordenado pela SMPeo, 
a SMa, através da eGP, desenvolveu o 
projeto denominado “Matriz de desen-
volvimento para lideranças da PMPa”. 
este segundo projeto, assim como o pri-
meiro, é uma iniciativa decorrente da par-
ceria entre a Prefeitura, o PGQP, o MBC 
e a Kienbaum.

a coordenação executiva do Projeto 
Matriz de desenvolvimento de lideranças 
da PMPa coube à SMa, pela natural ade-
rência à sua missão de “formular e imple-
mentar políticas de recursos humanos e 
modernização administrativa”. a capaci-
tação e o desenvolvimento de pessoas nes-
ta Secretaria são atividades de seu escopo 
de atuação, através da eGP.

o projeto foi elaborado com o objeti-
vo de construir uma Matriz de Programas 
de desenvolvimento de lideranças para 
os gestores da Prefeitura de Porto alegre, 
visando cobrir as lacunas de competên-
cias e de desempenho na entrega de ser-
viços à sociedade.

o trabalho de construção da matriz 
foi desenvolvido em duas etapas. a pri-
meira etapa chamada “análise do Con-
texto atual” buscou o entendimento das 
demandas atuais e necessidades futuras 
de desenvolvimento, através de entrevis-
tas com secretários/diretores e workshops 
com convidados de todos os órgãos mu-
nicipais. Na segunda parte do trabalho, 
partiu-se para a proposição da matriz em 
si com a definição da Matriz de Progra-
mas de desenvolvimento para capacita-
ção das lideranças da PMPa.

Foram utilizadas três fontes de infor-
mações para a elaboração da Matriz de 
desenvolvimento de lideranças:
Fonte 1:  o resultado do Mapeamento 

de Competências da PMPa – 
primeiro projeto, já 
considerados como amostra os 
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290 participantes do 
Competence Check;

Fonte 2:  o diagnóstico, obtido através 
do relatório análise de 
Contexto organizacional;

Fonte 3:  a metodologia do Caminho de 
Crescimento da liderança, que 
considera o crescimento da 
complexidade por nível de 
liderança.

a identificação das necessidades de de-
senvolvimento e o atendimento dessas la-
cunas e necessidades irão promover um 
alto desempenho das lideranças e, por con-
sequência, impactar na qualidade da en-
trega dos serviços à sociedade.

as capacitações da Matriz estão orga-
nizadas em 5 Módulos, conforme segue 
abaixo:

MÓDuLO 1 
Competências pMpA
objetiva instrumentalizar as lideranças 

e potencializar sua atitude no processo de 
apropriação, consolidação e disseminação 
das competências da Prefeitura de Porto 
alegre, sensibilizando-as para a importân-
cia em evidenciar comportamentos dessas 
competências no aumento de seu desem-
penho e de seus resultados como gestores 
de processos, projetos e pessoas.

MÓDuLO 2 
Líder na gestão pública
Visa promover comportamentos que 

evidenciem Comprometimento com o Ser-
viço público e Foco no Serviço ao Cidadão. 
desenvolver e aprimorar as competências 
de Gestão Pública, visando ao entendimen-
to da dinâmica da administração, missão 
pública da cidade e cultura organizacional 
da Prefeitura de Porto alegre

MÓDuLO 3 

Líder na gestão de pessoas
Busca promover comportamentos que 

evidenciem Liderança de pessoas e Equi-
pes, Comunicação com Transparência e 
Espírito Colaborativo. desenvolver e apri-
morar as competências de Gestão de Pes-
soas, visando que as lideranças reconhe-
çam a importância e utilizem boas práticas 
de gerenciamento de pessoas na adminis-
tração da Prefeitura de Porto alegre.

MÓDuLO 4 
Líder na Entrega de 
Resultados ao Cidadão
tem por objetivo promover comporta-

mentos que evidenciem gestão com Foco 
em Resultados, Excelência nos processos, 
Lidar com Adversidades, desenvolver e 
aprimorar as competências de Gestão de 
resultados, visando a entrega de serviços 
de qualidade superior à sociedade de Por-
to alegre.

MÓDuLO 5 
Líder Transformador
destina-se a promover comportamen-

tos que evidenciem Visão Estratégica, Ca-
pacidade de Transformação e Atuação In-
tegrada e Articulação e Negociação. de-
senvolver e aprimorar as competências de 
transformação, visando contribuir para a 
construção da Porto alegre do futuro.

Outros cursos
além dos cursos formais, de modo 

complementar, a eGP promove o Cine-
clube, ferramentas de desenvolvimento 
das trilhas de aprendizagem no formato 
de reuniões de debate e de reflexão so-
bre os comportamentos de determinada 
competência da Matriz de liderança, que 
estão evidenciados nas cenas de filmes. 
o Cineclube conta com a mediação de 
uma dupla de educadores sobre os con-
ceitos a serem tratados e disponibiliza até 
60 vagas por evento.

outra iniciativa é o Ciclo de Palestras, 
com foco no perfil de competências. Nes-
te ano, já foram realizadas: líder no servi-
ço Público, Capacidade de transformação 
e espírito Colaborativo.

para conhecer mais sobre a Matriz de 
Lideranças da pMpA acesse o link 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sma/
default.php?p_secao=210

Módulo I - Competências
PMPA Módulo II - Líder na Gestão Pública Módulo III - Líder na

Gestão de Pessoas
Módulo IV - Líder na Entrega

de Resultados ao Cidadão
Módulo V - Líder
Transformador

Programas de Base Programas de Base Programas de Base Programas de Base Programas de Base

1- Apropriação e Disseminação
de Competências da PMPA

 1 - Conhecendo a  PMPA 1 - Conhecendo a Si Mesmo - Um Caminho
para o Aperfeiçoamento da Liderança

1 - Gestão de Resultados - Ciclo de
Desempenho como Ferramenta

1 - Gestão Estratégica - Ferramenta
Essencial para o Alcance dos Resultados

 2 - O Contexto da Administração Pública  2 - Gestão Eficaz de Pessoas    2 - Gestão de Processos e Serviços  2 - Gestão de Mudanças -
Lidando de Forma Eficaz

 3 - Cultura Organizacional  3 - Liderança e Mobilização de Pessoas  3 - Gestão de Recursos - Ferramenta
Crítica para o Sucesso

   3 - Impacto e influência

 4 - Ferramentas para o
Desenvolvimento de Equipes

   4 - Negociação Eficaz    4 - Governança Corporativa

5 - Comunicação Eficaz -
Um Componente da Liderança

 6 - Gestão e Mediação de Conflitos

Programas de Aperfeiçoamento Programas de Aperfeiçoamento Programas de Aperfeiçoamento Programas de Aperfeiçoamento

1 - Comprometimento com
o Serviço Público

1 - Liderança de Pessoas e Equipes -
Competência Crítica para o Sucesso

 1 -  Gestão com Foco em Resultado 1 - Visão Estratégica - O Impacto no
Futuro  da Organização

2 - Foco no Serviço ao Cidadão 2 - Espírito Colaborativo -
A Importância da Cooperação entre

os Membros da Equipe

 2 - Excelência nos Processos  2 - Capacidade de Transformação

3 - Comunicação com Transparência  3 - Lidar com Adversidades 3 - Atuação Integrada na
Administração Pública

4 - Tomada de Decisão e
Delegação como Estratégia do Líder

 4 - Gestão de Projetos  4 - Articulação e Negociação

Programas Específicos Programas Específicos Programas Específicos Programas Específicos
1 - Conhecendo a minha Secretaria/Órgão  1 - Aprimoramento de Gestores

da Secretaria/Órgão
1 - Gestão de Metas e Resultados
(Específico por Secretaria/Órgão)

 1 - Ferramentas para
Transformação Organizacional

Programas Avançados Programas Avançados Programas Avançados Programas Avançados

 1 - Palestras Temáticas 1 - Congressos e Seminários sobre Gestão 1 -  Tutoria 1 - Coaching

 2 - MBA ou Pós Graduação Lato Sensu
em Gestão Pública ou específicos

da área de atuação

2 - Congressos e Seminários
sobre o tema do Módulo

2 - Congressos e Seminários sobre o 
tema do Módulo

Outras ações de desenvolvimento das competências PMPA encontram-se nas descrições das Trilhas de Desenvolvimento de Competências.
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REuNIõES já REALIZADAS
SMAM
dia 18/07, das 9h30min às 11h30min, na 
sede da Secretaria, av. Carlos Gomes, 2120.

SMA + SMSEg, SMDh, SMgL, SMgES, 
SMpEO, EpTC, SMF, SME, SMIC
dia 19/08, das10h às 12h, na  sala C, 
14º andar, Prédio PMPa, 
rua Siqueira Campos, 1300.

Técnicos em Comunicação
dia 21/08, a partir das 12h30min, 
na sede da associação, rua Barão do 
triunfo, 419, sala 304, Menino deus.

FASC
dia 22/08, das 10h às 12h, 
na sala de reuniões, 5º andar, 
av. ipiranga, 310, Prédio FaSC.

SMOV/SMuRB
dia 26/08, das 14h30min, às 16h30min, 
no salão de eventos - 7º andar - 
av. Borges de Medeiros, 2.244

DEMhAB
dia 28/08, das 10h às 12h, 
no auditório (térreo) - Prédio deMHaB - 
av. Princesa isabel, 1.115

DEp
dia 02/09,das 14h30min às 16h30min, 
Prédio deP-doP (sala do eng. Carlos 
Bernd), av. lima e Silva, 972.

DMAE
dia 13/08,das 14h15min às 15h15min, 
e dia 11/09, das 14h30min às 15h30min, 
na sala de licitações, à rua dr. Gastão 
rodhes, 222 - térreo

SMC
dia 13/09,às 14h30min, 
no Centro Municipal de Cultura, 
no auditório do atelier livre - 
av. érico Veríssimo, 307

DMLu
dia 17/09, das 9h30min às 11h30min, 
no auditório do prédio do departamento, 
à av. azenha, 631.

SMS - Secretaria da Saúde
dia 24/09,das 17h às 18h30min, 
na av. João Pessoa, 325.

gp+SMgL+SMpEO+SMgES+SECOpA+
SME+SMTuR+SMED+SMA+SMF+
SMDh+SMIC+EpTC
dia 02/10, às 14h30min, na sala J, 
14º and. da escola de Gestão Pública, 
à rua Siqueira Campos, 1300.

reuniõeS

astec realiza rodada de discussão nos Núcleos
durante o segundo semestre, realizou- 

se uma agenda intensa de reuniões com os 
servidores sócios e não sócios, em seus lo-
cais de trabalho: secretarias, departamen-
tos e Fundação que compõem a PMPa, on-
de a asstec possui núcleos constituídos, as-
sim como também nos órgãos em que, nes-
ta gestão, não chegaram a se candidatar 
Conselheiros representantes. o objetivo 
destes encontros foi de se obter maior abran-
gência no conhecimento das ações destes 
locais, procurando demonstrar aos sócios 
a importância de constituirmos represen-
tações nos diversos órgãos da Prefeitura, 
melhorando, assim, a forma de trabalhar-
mos junto aos técnicos sócios e não sócios.

os encontros permitiram elencar priori-
dades específicas de cada ambiente visitado, 
no intuito de continuarmos a discutir com os 
gestores ações para melhorias das condições 
de trabalho e a valorização profissional, que 
há muito não se contempla aos municipários.

Contando sempre com as presenças da 
presidente isabel Junqueira, do diretor sin-
dical adroaldo Corrêa e, sempre que pos-
sível, dos demais colegas da diretoria exe-
cutiva e do Conselho deliberativo, aconte-
ceram, até o momento, 13 reuniões, envol-
vendo 24 secretarias, departamentos, Fun-
dação ou categoria profissional.

a primeira agenda ocorreu na SMaM, 
em 18/7, onde os servidores discutiram a 
proposta da implementação do novo orga-
nograma para formalização da reestrutura 
administrativa, exigência que vem sendo dis-
cutida desde meados 2009, quando foi pau-
ta de uma reunião do Núcleo aSteC/SMaM, 
naquela época, para a busca de um plane-
jamento estratégico para a Secretaria. as duas 
agendas que deveriam ser realizadas com 
os técnicos do GP, SMa, SeCoPa, SMe , SM-
Tur , SmSeG, SmDh, SmGl, SmGeS, SmPeo 
, SMed, ePtC, SMF, SMe, SMiC, SMC não 
ocorreram devido à falta de quórum técnico, 
o que, mais uma vez, revela a importância 
da existência de Núcleos da astec nos locais 
de trabalho para fazermos um chamamento 
efetivo aos colegas para estas reuniões. o 
mesmo aconteceu no dMae, na primeira 
agenda, porém, com sucesso no segundo 
encontro, com presença representativa dos 
colegas técnicos. embora, exista Núcleo re-
presentativo neste órgão, há de se conside-
rar que os técnicos estão sendo diretamen-
te afetados com a atual gestão, sendo um 
dos motivos a parametrização e falta de fle-

xibilização do ponto eletrônico. também fo-
ram levantados os descontentamentos com 
as aferições e pagamentos da Gdae (gratifi-
cação específica deste departamento).

aproveitando, ainda, a rodada de dis-
cussões, os técnicos em comunicação reu-
niram-se na sede da aSteC para formatar 
a sua associação, aSSCoMPoa, nossa nova 
parceira, mobilizando também a gratifica-
ção específica desta categoria.

Na FaSC, as discussões também giraram 
em torno da falta de funcionários, sobre-
carga de trabalho, adoecimento dos técni-
cos devido ao stress da demanda excessiva, 
informatização deficiente, insalubridade, 
um somatório da gestão ineficiente, além 
da exigência de isonomia na remuneração 
dos pregoeiros da Fundação com os demais 
pregoeiros dos outros órgãos da PMPa.

a questão para que os técnicos que ocu-
pam cargos de chefia na PMPa sejam da 
área de competência destes cargos foi pau-
ta na SmoV, SmurB, Dmlu, DemhaB e DeP, 
situação incoerente aos mandos e desman-
dos encontrados nos diversos locais. in-
cluem-se aí alguns cargos em comissão que 
possuem chefias e também não apresen-
tam conhecimento técnico na área em que 
atuam e comandam.

outro ponto apurado foi a necessidade 
de discutir-se junto a PMPa um limite na ex-
cessiva contratação de CCs, pois entendemos 
que isto não respeita o enriquecimento do 
quadro efetivo dos servidores da PMPa.

Na avaliação geral da rodada de reuniões 
realizada pela aSteC nestes últimos meses 
vem corroborar a necessidade de continuar-
mos nessa luta incessante onde, ainda, pre-
tendemos continuar visitando os locais vi-
sando conhecer os problemas enfrentados 
pelos técnicos e convidando novos servi-
dores para agregarem-se a nossa associa-
ção, com objetivo de fortalecer as discus-
sões que visam realizar um trabalho com 
melhor qualidade e eficiência, oferecendo 
assim um melhor atendimento ao cidadão 
e à cidade de Porto alegre.

Contudo, cabe salientar a importância 
de compormos cada vez mais Núcleos nos 
diversos órgãos da PMPa no intuito de for-
talecermos a representação da astec, para 
assim podermos enfrentar os problemas en-
contrados pelos nossos colegas nos seus lo-
cais de trabalho, bem como, discutirmos for-
mas de encaminhamentos e possíveis solu-
ções junto aos Gestores da Prefeitura.

ASSOCIATIVISMO FORTE SE 
FAZ COM uNIDADE E AÇÃO.
DIRETORIA EXECuTIVA – gESTÃO 2013-2014
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REuNIõES
AFM
o presidente e 1º vice-presidente da associa-
ção dos Funcionários Municipais de Porto ale-
gre, João Paulo Galvêz Machado e adalberto 
Pio de almeida, foram recebidos pela astec, 
em 16/09. em pauta, o debate lançado na se-
mana anterior, em 12/09, quando a aFM con-
clamou entidades parceiras e lançou nota solicitando apoio para garantir condições de man-
ter a assistência médica às famílias dos municipários. renovações sistemáticas sem as devidas 
atualizações dos valores pagos pelos serviços somaram-se à inadimplência do dMae,que de-
ve mais de três milhões de reais à aFM, colocando-a em situação limite. Mais de 90% das fa-
mílias atendidas pela instituição são técnicos de nível médio e servidores de menor salário.

Paulo renaTo PraTo machaDo / aFm

gratificações
a SMPeo (Secretaria Municipal de Planejamento es-
tratégico e orçamento) apresentou, em 26/11, estu-
do sobre gratificações, elaborado pelo grupo de tra-
balho responsável. a astec, compareceu à reunião 
convocada pela secretária izabel Matte, junto com o 
Simpa e demais líderes dos diversos movimentos. 
após as discussões travadas entre os presentes, a se-
cretaria afirmou que o comitê está aberto para a cons-
trução coletiva e sugestões das entidades, anuncian-
do a imediata contratação de empresa de consultoria 
para o plano de carreira, com estimativa de 18 meses 
para estudo. a iniciativa foi saudada pela presidente 
da astec, isabel Junqueira, e pelo diretor sindical, 
adroaldo Bauer, afirmando a necessidade da asso-
ciação compor o grupo de estudo a ser formado. “Há 
mais de três anos, a astec vem tentando discutir com 
a administração a forma de buscar isonomia entre as 
gratificações dos servidores de nível superior, bem 
como uma forma de solucionar a questão dos que 
não percebem nenhum tipo de gratificação além da 
Git”, salientou a bióloga isabel. ainda, de acordo com 
o jornalista adroaldo, “a entidade está à disposição 
para discutir os demais encaminhamentos que se des-
dobrem desta nova proposição”.

previmpa
redução do prazo médio para concessão de aposentadorias e o interesse do departamen-
to em se aproximar da astec para troca de informações em assuntos previdenciários. esta 

foi a tônica da reunião entre a dire-
toria da entidade e o diretor geral do 
Previmpa, laerte Campos de oliveira, 
em 09/09. Como associado, ele com-
prometeu-se, ainda, em colaborar 
com a rodada de discussões do seu 
Núcleo da astec, cujo representante, 
adm. luiz Herni Pinto Michel, parti-
cipou da reunião.

NotíCiaS

gIA: Astec disponibiliza assessoria jurídica
a astec está disponibilizando sua assessoria jurídica aos associados com possibilidades de ob-
ter a Gratificação de incentivo à arrecadação, para consulta sem custo. Se for de interesse do 
associado ingressar com ação judicial, os custos para andamento da causa poderão ser trata-
dos diretamente com os profissionais. informações: atendimento@astecpmpa.com.br ou no 
site www.astecpmpa.com.br, consultando o link no menu convênios – assessoria Jurídica.

Astec denuncia: direção do 
DMAE descumpre abono do ponto
o diretor geral do dMae, Flávio Presser, descumpriu o 
ofício 632/2013 – GS/SMa, de 23/08/2013, no qual “o 
Comitê de Política Salarial em ajuste com o SiMPa es-
tabeleceu que não deve haver desconto e nem com-
pensação de horas aos servidores que não comparece-
ram ao trabalho no dia 11 de julho de 2013 – Greve 
Geral [...]”. a astec, junto com o Simpa e demais enti-
dades representativas, requer tratamento isonômico 
aos servidores do dMae, encaminhando diversas tra-
tativas, em diferentes esferas, inclusive debate na Câ-
mara de Vereadores. ainda assim, aqueles que não com-
pareceram no referido dia tiveram de pagar essas horas.

gID: procrastinação e marcha lenta
Mesmo com o acompanhamento sistemático por par-
te da astec e da acespa, o processo administrativo 
da Gid (Gratificação de incentivo de desempenho) 
dos aposentados, até o fechamento desta edição, 
ainda tramita com lentidão nos gabinetes da PMPa. 
é uma sequência de erros de procedimentos e ques-
tionamentos que fazem com que aumente a indeci-
são dos gestores em definitivamente encaminhá-lo 
para o fechamento do Projeto de lei que permitirá 
os aposentados perceberem o que lhes é de direito. 
aposentados seguem mobilizados e no aguardo.

Líder de servidores estaduais denuncia: IpE Saúde pode quebrar
a denúncia está em artigo de Sérgio arnoud, presidente da Fessergs – Federação Sindical dos 
Servidores Públicos no estado do rS, postado pelo jornalista Políbio Braga, em seu blog, no úl-
timo dia 26/09, às 9h33min. Na edição de 02/10, o Jornal do Comércio traz texto atualizado 
sob o mesmo título, onde arnoud apela aos servidores, autoridades e parlamento para que lu-
tem a fim de evitar a inviabilização do iPe Saúde. mais informações em www.fessergs.com.br.

Eleições Simpa
a Chapa 1 vai dirigir o Sindicato dos Municipários 
no triênio 2013-2016. o processo eleitoral teve 
dois turnos, em setembro e outubro últimos. in-
tegram a unidade pra lutar os associados da astec: 
raul Giacobone, Carmem Padilha e Sérgio Brum. 
a presidente, biól. isabel Junqueira, e o diretor e 
relações sindicais, téc. em com. soc. adroaldo Cor-
rêa prestigiaram a posse da nova diretoria, em 1/11.

“De olho”
diretoria executiva e conselhos deliberativo e fiscal da astec discutiram, em 18/11, proposição 
para construir dois projetos de lei e o estado de alerta quanto à aplicação do teto salarial no 
município. é o primeiro passo de uma caminhada a ser implementada pela astec na área da 

gestão pública, buscando otimizar re-
cursos e resultados. Quanto às limi-
nares relativas à aplicação do teto 
salarial no Município, continua valen-
do a ordem de Serviço nº 016/2013, 
que revoga o item Vi da oS 014/2013 
até o julgamento do mérito das ações 
judiciais impetradas por servidores.



LIVROS EM DESTAquE na rede de Bibliotecas da pMpA
consulte a DiSPoniBiliDaDe De emPréSTimo, através do cátalogo bibliográfico on line no Sistema Pergamum. atualmente, 
o Pergamum é acessado pelos servidores na rede interna, através do link: http://pergamum.procempa.com.br/biblioteca; 
futuramente estará disponível também a todos os interessados, através do site da PMPa.
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Mais detalhes sobre os convênios no nosso site: www.astecpmpa.com.br

CONVÊNIOS
GNC Cinemas
Pacotes de ingressos com descontos, 
para associados, em salas confortáveis, 
com projeção 2D e 3D. Salas nos Shoppings 
Iguatemi, Lindoia, Moinhos de Vento e 
Praia de Belas.
www.gnccinemas.com.br

Espaço de Cinema Itaú – Arteplex
Pacotes de ingressos com descontos, 
para associados, em salas confortáveis, 
com projeção 2D e 3D. Salas no 
Shopping Bourbon Country. 
http://itaucinemas.com.br

STB – Student Travel Bureau
Descontos na taxa de assessoria STB 
em matrícula de cursos no exterior, 
na carteira mundial do estudante ISIC e 
na assistência de saúde ISIS.
4001-3000, com Alessandra Hintz
ahintz@stb.com.br

SBTur Viagens
Descontos na adesão dos planos de viagens, 
turismo e hospedagem. 
3216-5500, com Ismael
poa.ismael@sbtur.com

Rota Cultural
Descontos em pacotes rodoviários e aéreos. 
3348-1649

Assessoria Jurídica Márcio Paixão 
& Adriano Beltrão Advogados 
Associados
Primeira consulta é gratuita. 
3013-5855 • atendimento@mpab.com.br

Condotta Assessoria Empresarial 
& Adm. de Condomínios
Serviços contábeis e administração 
de condomínios conforme tabela, 
com descontos especiais para Associados, 
seus cônjuges e filho(a)s.
3241-0004, com Karine. 
rosilene@condotta.com.br 
lisiane@condotta.com.br

Sogipa
Desconto no valor do salão e 2 meses de 
musculação para Associado ou um dependente.
9842-9606, com Sonia • sogipa@sogipa.com.br

Brasas Idiomas 
Descontos nas mensalidades pagas até o dia 5 
de cada mês.
3028-1616, com a Recepção • poa@brasas.com

Minds English School
Desconto no valor total do curso. 
3425-7800, com Vinícius
poamoinhos@mindsidiomas.com.br

Cia dos Óculos
Descontos nas compras à vista e isenção 
de acréscimo nas compras a prazo. 
3024-0852, 3019-0852, 3062-0852, 
3062-0853 • contato@ciadosoculos.com.br

Prime Grill
Desconto para sócios em buffet, serviço de 
garçom e mesas ao ar livre, com ou sem reservas. 
3207-8007 • primegrillrs@gmail.com

Caburé Seguro
Seguros, assistência pós-vida e responsabilidade 
civil familiar, com atendimento qualificado.
211-5300 • cabure@cabure.com.br

Hospital Moinhos de Vento 
Desconto na aplicação de vacinas para 
associados e seus dependentes.
3327-7073 • vacina@hmv.org.br

Unimed
Planos Unifácil, Unipart e Unimax, com carências 
de 24 horas, sem limite para muitos serviços, 
inclusive consultas psiquiátricas, sessões de 
fisioterapia e acupuntura, entre outros.
3217-2921 • atendimento@astecpmpa.com.br

Centro Clínico Gaúcho
Plano Hospitalar Global Standart, 
com acomodação em apartamentos 
semi-privativos e assistência odontológica.
3217-2921 • atendimento@astecpmpa.com.br

Farmácias Capilé
Opção de desconto em folha e tele-entrega gratuita.
3217-2921 • atendimento@astecpmpa.com.br

Maxidente
Plano clínico com desconto em folha, ortodontia, 
implantes, próteses, cirurgias e clareamento a laser.
3216-3210 • maxidente@maxidente.com.br

Estácio / FARGS – 
Faculdades Rio-grandenses
Descontos em EaD, pós-graduação / MBA, 
Mestrado e Doutorado e cursos livres.
3214-1111 (Centro) • 3341-2512 (Norte)


