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RESUMO 

GUTMANN, R. M. B. PROPOSTA PARA REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL 
E FUNCIONAL DO DETRAN/PR: UM ESTUDO DE CASO Este estudo de caso 
descreve os temas abordados para o planejamento e execw;ao de reestruturacao, 
atraves de metodologia desenvolvida e aplicada objetivando definir o modelo 
institucional adequado ao cumprimento das competencias estabelecidas para o 
Departamento de Transito do Estado do Parana- DETRAN/PR, considerando que 
seus processos de trabalho tern como caracterfstica principal a gestao de atividades 
de Estado (planejamento, execucao, controle, fiscalizacao de atividades do transito), 
cumprindo e fazendo cumprir a legislacao especffica, reorientando o seu processo 
de tomada de decisao e permitindo a introducao de uma cultura gerencial voltada 
para resultados. Modelos de gestao foram identificados e avaliados que remetem a 
conclusao de que o modelo referencial deve ser o de Agencia Executiva, que nada 
mais e do que uma Autarquia com maior mobilidade e que ora limitada a sua 
aplicabilidade, deve continuar com o regime jurfdico atual, ocorrendo, porem, uma 
reestruturacao em sua estrutura organizacional, devendo ser revistos 
primordialmente o Organograma, conseqOentemente o Regimento lnterno, assim 
como a Tabela de Taxas e Tarifas e Quadro de Pessoal. 

Palavras Chaves: DETRAN/PR, Estrutura Organizacional, Modelos lnstitucionais, 
Autarquia, Agencias Executivas. 

e-mail: rosagutmann @detran.pr.gov.br 
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1. INTRODUCAO 

0 Estado rnoderno tern assurnido funcoes e responsabilidades que sao, 

posteriorrnente, devolvidas a sociedade, na busca de urna rnaior eficiencia na 

prestacao dos services de interesse publico. 

0 atual contexte das grandes tendencias rnundiais relacionadas a 

globalizacao, progresses na tecnologia da inforrnacao e ernergencia da sociedade 

civil organizada, levou a concepcao de urn novo papel do Estado, que passa de 

produtor direto de bens e services pare indutor e regulador do desenvolvirnento. 

Assirn, o Poder Publico passou a atuar no fornento da prestacao de 

atividades de interesse publico por particulares e na regulacao e fiscalizacao dos 

services publicos, descentralizando a sua realizacao atraves de contratos de gestao, 

perrnissoes e concessoes ao setor privado. A rnoderna adrninistracao publica 

rnantern a centralizacao governarnental nos Poderes Politicos: Executive e 

Legislative, que deverao fixar os preceitos basicos, rnetas e finalidades da 

Adrninistracao Publica, porern, exige rnaior descentralizacao adrninistrativa, para a 

consecucao desses objetivos. 

A cornpreensao do grau de intervencao do Estado na estruturacao do Setor 

Publico e urn pre-requisite para a forrnulacao de rnodelos institucionais, de 

organizacao e de gestao que devern ser adotados pelos 6rgaos e entidades 

responsaveis pela forrnulacao, irnplernentacao e avaliacao das polfticas publicas. 

Essa cornpreensao pressupoe a existencia de urna base conceitual que 

perrnita subsidiar a analise organizacional, no sentido de que, a partir do 

entendirnento da gestao dos processes de trabalho da organizacao necessarias ao 
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cumprimento de sua missao institucional, seja possfvel definir o modelo institucional 

adequado e, consequentemente, a arquitetura organizacional que assegure o 

alcance dos objetivos definidos no Planejamento Estrategico do 6rgao/Entidade. 

No caso DETRAN/PR, esse modelo conceitual foi formulado estabelecendo

se uma correlacao entre o conceito economico da producao de bens e servicos e as 

formas de propriedade tfpicas do modelo capitalista de Estado. Uma vez formulada 

essa base conceitual foram estudadas as diferentes caracterfsticas dos modelos 

institucionais e de gestao estabelecidos na legislacao brasileira e no Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho do Estado. 

A partir dessa contextualizacao foi possivel definir-se o modelo institucional 

adequado para o cumprimento das competencias estabelecidas na Lei nQ 9.503, de 

23 de setembro de 1997, para os Detran's, como 6rgaos maximos executivos de 

transito da Uniao. 

Essa metodologia, considerando sua fundamentacao te6rica, podera, 

certamente, contribuir para a estruturacao de 6rgaos e entidades da administracao 

Publica Estadual em diferentes setores de atuacao do governo. 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

A seguir, serao abordados alguns temas e definidos conceitos que permitirao 

entender melhor o desenvolvimento do presente trabalho, quais sejam: aspectos 

hist6ricos da organiza9ao do 6rgao de transito, principais caracterfsticas do 6rgao, 

caracterfsticas de uma estrutura organizacional, natureza jurfdica, funcionamento e 

caracterfsticas principais do atual modelo institucional de Autarquia, modelos 

institucionais de gestao. 

2.1. ASPECTOS HISTORICOS DA ORGANIZAQAO DO ORGAO DE TRANSITO 

Neste momenta se faz urn breve hist6rico do Departamento de Transito do 

Parana, sua inser9ao em ambito nacional e sua institui9ao no Estado Paranaense. 

2.1 .1 . No Brasil 

0 DETRAN/PR e 6rgao executivo maximo de transito do Estado do Parana, 

contemplando as determina96es do C6digo de Transito Brasileiro, institufdo pela Lei 

Federal nQ 9.503 de 23 de setembro de 1987, e suas decorrentes altera96es. 

Cumpre e faz cumprir a legisla9ao e as normas de transito, e responsavel pelo 

registro e cadastramento de vefculos automotores, assim como de condutores de 

vefculos, faz tambem o registro de infra96es e acidentes de transito, e ainda, 

desenvolve polfticas de Seguran9a no Transito, atraves do desenvolvimento e 

promo9ao de programas de Educa9ao para o Transito, junto a condutores e 
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pedestres, e desenvolvimento de projetos de engenharia de sinalizacao de transito, 

integrando-se as acoes nacionais, operacionalizando as medidas da Polftica 

Nacional de Transito, atraves de encontros sistematicos com os demais 6rgaos de 

transito da federacao. 

2.1 .2. No Parana 

Antes de 1938, o transito no Parana era administrado pelas prefeituras 

municipais. No dia 15 de dezembro de 1938, o interventor federal do Estado Sr. 

Manoel Ribas, criou o Departamento do Servico de Transito (DST), ligado a Polfcia 

Civil. A sede ficava no terreno onde hoje esta o Teatro Guafra, no Centro de Curitiba. 

Depois, o DST passou para outras instalacoes: rua Barao do Rio Branco, praca 

Carlos Gomes, praca Dezenove de Dezembro e rua Jose Loureiro. 

Em 1966 foi feita a mudanca para o bairro Taruma, endereco ocupado hoje 

pelo Departamento de Transito (DETRAN/PR), denominacao que foi dada ao 6rgao 

em outubro de 1968. E, em 197 4, o DETRAN/PR passou a ser urn 6rgao Especial 

vinculado a Secretaria de Estado da Seguranca Publica. A Lei 7811, de 29 de 

dezembro de 1983, transformou o DETRAN/PR em Autarquia. 

Atualmente, o DETRAN/PR atende a populacao, em Curitiba, em tres 

enderecos. No Taruma, alem de toda a estrutura administrativa do 6rgao, sao 

atendidas cerca de 500 pessoas diariamente. A maioria destes atendimentos e feita 

atraves dos Centros de Formacao de Condutores, que respondem por cerca de 300 

procedimentos. No Posto Central, centro de Curitiba, pelo menos 700 pessoas 

procuram atendimento diariamente. A renovacao da carteira de habilitacao e a 
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emissao de certidoes sao os servicos mais solicitados. No Posto da Vila Hauer, por 

onde tambem passam os Centros de Formacao a Condutores, entre 600 e 800 

pessoas sao atendidas todos OS dias. No interior do Estado, o trabalho e feito pelas 

99 CIRETRAN's (Circunscricoes Regionais de Transito) e cerca de 200 Postos de 

Transito, em todo o Estado. 

2.1 .3. Principais Caracterfsticas da Autarquia 

0 DETRAN/PR apresenta-se caracterizado como entidade autarquica, com 

personalidade jurfdica de direito publico, dotado de patrim6nio e receitas pr6prios, 

com autonomia administrativa, tecnica e financeira, vinculada a Secretaria de Estado 

da Seguranca Publica, regida por legislacao federal, porem com estrutura 

organizacional desvirtuada pelo decorrer dos tempos. 

2.1.4. Volume de Servico 

0 Departamento de Transito do Parana - DETRAN/PR, vinculado a 

Secretaria de Estado de Seguranca Publica do Estado do Parana, vern atendendo a 

populacao paranaense, proprietaries de vefculos automotores e condutores de 

vefculos com a mesma estrutura organizacional de duas decadas atras, sendo que a 

frota de vefculos registrados (hoje, estatisticamente, cada dois (2) habitantes em 

Curitiba possui um velculo), o numero de condutores habilitados (crescimento de 

habilitacoes em cerca de 6% ao a no) e de infra to res da legislacao de transito 

(aumento de aproximadamente 8% ao ano) vern crescendo de forma vertiginosa e 

alarmante. (Dados estatfsticos- Fonte DETRAN/PR Anuario Estatfstico 2006). 
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2.1 .5. Condi<;ao Regulamentar 

Tambem, projetos de informatiza<;ao dos sistemas vern sendo desenvolvidos 

e implementados, a nfvel nacional, a vista que nenhuma alteracao na legisla<;ao da 

Autarquia foi verificada, em fun<;ao da nova estrutura que se projeta, assim como, 

dos correspondentes cargos ocupados pelo quadro funcional, sendo que o proprio 

DETRAN/PR veio adaptando-se ao Iongo destes anos, aleatoriamente, e o 

organograma legal, entao vigente, nao mais corresponde as reais necessidades, 

sejam elas de qualificacao ou quantificacao, sendo que ha grande falha de 

comunica<;ao entre as areas, com o desenvolvimento de trabalhos mal distribufdos 

ou realizados em duplicidade. 

Novas Diretorias foram implantadas, porem, quais suas competencias? 

Visualiza-se a existencia de sistemas de informatica, como e por quem sao 

gerenciados? Alem de diversas areas de atuacao, inseridas por decorrencia de 

legisla<;ao e nao contempladas no Regimento lnterno e Organograma vigentes. Nao 

ha referencias a respeito. lngerencia e sobreposi<;ao de mandos, sao verificados 

com frequencia, como o caso de Ouvidoria, Help-desk, Telefonia, Tecnologia da 

lnforma<;ao e Telecomunicacao, envolvidos em urn mesmo ambiente. 

Para que os servi<;os sejam prestados com qualidade, o DETRAN/PR, vern 

investindo na infra-estrutura do transito a nfvel estadual, adaptando estruturas 

ffsicas, informatizando atividades e capacitando funcionarios, porem, sem respaldo 

regimental. 
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2.1 .6. Adequac;ao do Quadro Funcional 

Ao mesmo tempo em que novas estruturas devem ser definidas, tambem se 

visa a condic;ao social do quadro funcional, vivenciando-se os princfpios 

estabelecidos ao funcionario, como servidor publico e, ainda, adequando fungoes 

especfficas como digitadores, revisores, examinadores, vistoriadores, nao 

contempladas quando da estrutura inicial da Autarquia, como se enquadram no 

Plano de Cargos e Salarios? A questao de seguranc;a documental, como exigir 

qualidade e confianc;a sem uma adequada Polftica de Recursos Humanos? 

Em Wagner Ill e Hollenbeck (2002) se visualiza que a insatisfac;ao eo stress 

fazem mais do que gerar custos diretos para as organizac;oes em termos de 

programas organizacionais. Sao fontes, tambem, de custos indiretos, notadamente, 

na forma de absentefsmo e rotatividade, sendo que a insatisfac;ao tambem e causa 

maior de declfnio do compromisso organizacional. lnfelizmente no setor publico 

ainda se observa a falta de comprometimento organizacional, provavelmente pela 

falta de definic;ao do papel que a pessoa deve exercer junto a organizac;ao, muitas 

vezes pela falta de clareza quanto as atividades a desenvolver, assim como pela 

falta de conhecimento de valores do funcionario e sua compatibilidade com os 

valores da organizac;ao. 

Recentemente, novas teorias da motivac;ao vern sendo recomendadas para 

uma efetiva ac;ao no meio organizacional, visando a compreensao da natureza 

humana e buscando meios, no sentido de direcionar o comportamento do indivfduo 

em sua diaria jornada de trabalho. Razao pela qual propoe-se o presente estudo de 

reorganizac;ao, nao s6 estrutural como funcional. 
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2.1.7. Atualizac;ao da Tabela de Taxas e Tarifas 

A Tabela de Taxas e Tarifas se encontra desatualizada para o total de 

servic;os ofertados, em decorrencia das alterac;oes na legislac;ao vigente, nao 

representando a real remunerac;ao dos servic;os ofertados, devendo ser objeto de 

reavaliac;ao e considerac;ao, a vista de novos sistemas de informac;ao apropriados e 

adequados as atividades em desenvolvimento, nao deixando de assegurar a 

sustentabilidade financeira do 6rgao, na definic;ao de suas receitas e na gestao de 

seu patrim6nio. 

2.2 MODELOS DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A definic;ao de modelo institucional adequado para exercer e cumprir as 

competencias estabelecidas no C6digo de Tn1nsito Brasileiro- CTB, para o 6rgao 

executivo de transito estadual objetiva, primeiramente, a formulac;ao de alternativas 

relacionadas com a definic;ao do papel do Detran dentro do contexto da 

Administrac;ao Publica Estadual, especialmente no que diz respeito a sua vinculac;ao 

institucional e sua natureza jurfdica, para posteriormente, formular o modelo de 

gestao mais adequado para que este 6rgao desempenhe seu papel de 6rgao 

Executivo Estadual de Transito, ou seja, suas competencias de executor e 

coordenador da legislac;ao e das normas de transito, operacionalizando as medidas 

da Polftica Nacional de Transito. 

A definic;ao de modelo institucional deve ter como fundamentac;ao basica a 

utilizac;ao do modelo de analise conceitual para definic;ao do grau de intervenc;ao do 

Estado na estruturac;ao do Setor Publico. 
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Os modernos ambientes produtivos e gerenciais, cuja essencia profissional e 

a busca da eficiencia e eficacia, combinada as novas tecnologias desenvolvidas, 

principalmente nas areas de comunicacao e informatica vern gerando demandas 

contfnuas de adaptacoes nas estruturas organizacionais, dos setores publico e 

privado, afim de que possam acompanhar a mobilidade intensiva dos processos. 

A estrutura organizacional de uma instituicao atua como o contexto que 

circunda e influencia os processos de comportamento de uma organizacao e, 

atraves da formulacao estrutural, processa-se o planejamento de regulamentos e 

padroes que possam ser utilizados para o controle do comportamento 

organizacional. Sao definidas como tarefas de trabalho, formalmente divididas, 

agrupadas ou coordenadas, levando-se em consideracao alguns elementos 

fundamentais como especializacao do trabalho, departamentalizacao (agrupamento 

de trabalho), cadeia de comando, esfera (margem) de controle, centralizacao e 

descentralizacao e formalizacao. 

No caso de servico publico se verifica urn tipo de estrutura frequentemente 

chamada de burocratica, por se constituir em urn conjunto de mecanismos basicos 

de coordenacao, padronizacao e formalizacao, como contextualizado por 

ROBBINS, 1998. 

Quanta mais dividido for o trabalho em uma organizacao e quanta mais o 

agrupamento de tarefas em departamento obedecer ao criteria de semelhanca de 

objetivos, mais eficiente sera a empresa. Neste sentido comenta MOTTA (1980, p.9): 

"A boa organizacao de uma empresa e condicao indispensavel para que todo o 

processo de racionalizacao do trabalho tenha bons resultados". 
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E, ainda, comenta que o sucesso de uma organizacao depende do esforco 

coordenado de seus membros e tal esforco implica em compreensao das 

caracterfsticas organizacionais ffsicas, as quais identifica como estrutura processo 

de coleta de informacoes e mensuracao, de comunicacao e tomada de decis6es. 

0 DETRAN/PR, como 6rgao publico pode ser classificado como organizacao 

polftico-administrativa, para a qual se faz mister urn trabalho de racionalizacao da 

estrutura atual. 

Desenvolvimento organizacional e a mudanca organizacional planejada 

estruturalmente, tendo como primeira etapa o levantamento da situacao atual, 

seguida, pelo levantamento das relacoes entre grupos de participantes e finalmente 

o levantamento das relacoes entre os participantes individuais e a organizacao. 

Segundo ROBBINS (1999, p.301 ): "( ... ) toda organizacao caracteriza-se por 

padrao de tarefas inter-relacionadas, que e essencial ao seu funcionamento 

eficiente. Essa estrutura organizacional identificavel, consiste em uma cadeia 

relativamente estavel de interligacoes entre as pessoas e o trabalho que 

constituem a organizacao". 

E, portanto, a estrutura organizada que permite a integracao do homem-

servico, atraves de urn trabalho realizado com satisfacao e eficiencia. 

0 DETRAN/PR, atualmente se caracteriza como uma "Autarquia", que 

segundo conceituado por MEIRELLES: 

"( ... ) ente administrative autonomo, criado por lei especffica, com personalidade jurfdica de 
Direito Publico interno, patrimonio proprio e atribui96es estatais especfficas. Sao entes 
aut6nomos mas nao sao autonomias. lnconfundfvel e autonomia com autarquia: aquela 
legisla para si, esta administra-se a si propria, segundo as leis editadas pela 
entidade que a criou. 0 conceito de autarquia e meramente Administrative; ode 
autonomia e precipuamente Politico". (MEIRELLES, ano 1997, p.319}. 
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Na atualidade, a eficiencia dos servic;;os publicos e medida pela satisfac;;ao das 

necessidades e expectativas de seus usuarios. Para que haja melhoria na qualidade 

dos servic;;os prestados, objetivando satisfazer essas necessidades e expectativas, 

faz-se mister a apresentac;;ao de uma estrutura organizacional e funcional, com 

enfoques na atualizac;;ao da legislac;;ao federal e na motivac;;ao do quadro funcional, 

responsavel pelo tratamento dos servic;;os ofertados a populac;;ao, e por 

consequencia a eficacia e a eficiencia do servic;;o publico. 

Deve visar, ainda, a condic;;ao social do quadro funcional, vivenciando-se os 

princfpios estabelecidos ao funcionario, como servidor publico e ainda, adequando 

func;;oes especfficas, que devera agregar-se a qualificac;;ao do proprio servic;;o publico 

ofertado ao usuario do sistema, prevendo, ainda, a qualidade e quantidade de 

recursos humanos para o cumprimento da sua missao institucional. 

Em sfntese, as autarquias foram equiparadas, em termo de modelo de 

gestao, aos orgaos da administrac;;ao direta, apresentando como unica vantagem a 

estruturac;;ao de seus quadros de direc;;ao, os quais, por suas caracterfsticas 

executivas, sao mais bern aparelhados de func;;oes que as secretarias de Estado, 

que tern como principal papel a definic;;ao e o acompanhamento das polfticas do 

Governo. 

A criac;;ao de excepcionalidade pode permitir ate certo ponto, alguma condic;;ao 

na expansao dos referidos limites; todavia nao representando soluc;;ao na 

continuidade temporal das suas ac;;oes e atividades tfpicas. 

Sob esses aspectos fundamentais: quadro "proprio" funcional, 

operacionalidade administrativo-burocratico e finalfstica, somente encontrara 
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sustentabilidade atraves da evolucao do seu regime jurfdico na forma de empresa 

publica ou de economia mixta. 

Hade se considerar neste contexto, de progressiva modificacao institucional, 

a geracao de produtos especfficos, no caso da Autarquia DETRAN/PR, em que se 

inclui a Prestacao de Servicos, a assistencia a entidades de Consultorias e 

Assessorias nas formas gerais definidas no C6digo de Transito Brasileiro. 

A possibilidade de aprimoramento e qualificacao do quadro funcional 

"proprio", em todos os seus aspectos, e condicao prioritaria para a eficiencia e 

eficacia nos resultados de autonomia de gestao. 

Tendo em vista a peculiaridade das atividades desenvolvidas pela Autarquia, 

e para resolver os problemas das limitacoes na autonomia administrativa, vislumbra

se a aplicacao de uma estrutura organizacional multiunitaria, onde as gerencias das 

unidades, varios nfveis abaixo da administracao geral, detem autoridade para definir 

prop6sito de suas unidades de atuacao. 

2.2.1 Modelos lnstitucionais de Gestao 

Os graus de intervencao do Estado nos diferentes setores de uma economia 

sao indiscutivelmente 0 grande desafio dos responsaveis pela formulacao, execucao 

e avaliacao das polfticas publicas. 

De acordo com a Teoria Economica Classica, os consumidores estabelecem 

suas preferencias de consumo, de bens e/ou de contratacao de servicos atraves dos 

precos definidos pelo mercado. Dessa forma, no caso hipotetico de uma economia 
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perfeita, logicamente, o modelo mais eficiente de alocac;ao de recursos seria o 

Sistema de Prec;os. 

Mas, na pnitica, a economia perfeita nao existe. Sao exemplos das 

imperfeic;oes do Mercado a existencia de monop61ios, oligop61ios e outras multiplas 

formas de organizac;ao dos mercados, seja do lado da oferta como do lado da 

procura. 

Sao essas imperfeic;oes do mercado que exigem a intervenc;ao do Estado na 

economia para corrigi-las e tornar mais eficiente o processo de alocac;ao de 

recursos, objetivando a maximizac;ao da func;ao do bern estar social. 

E com fundamento nessa premissa que o Estado Brasileiro, alem de ter 

como responsabilidade a execuc;ao de func;oes sociais como educac;ao, seguranc;a 

publica, saude e saneamento basico, passou a desempenhar, tambem, o papel de 

Estado Empresario e de Agente Financeiro, papeis esses que caracterizaram a 

enfase da intervenc;ao do Estado na economia durante as decadas de 1950 e 1960. 

Essa ampliac;ao da presenc;a do Estado no setor produtivo, acompanhada da 

limitac;ao dos recursos fiscais disponfveis, tornou-se insustentavel, a partir dos anos 

1990, gerando uma deteriorizac;ao continua e gradual na prestac;ao dos servic;os 

publicos que se constituem func;oes tfpicas e exclusivas de qualquer Estado 

moderno, independentemente do regime de governo praticado. 

Nesse contexto, torna-se indispensavel repensar o papel do Estado para que 

o mesmo retome, de forma eficiente e eficaz, seu papel de autentico prestador de 

servic;os publicos, limitando sua ac;ao na esfera produtiva a de agente regulador para 

corrigir as imperfeic;oes do mercado na produc;ao e consumo de produtos e servic;os, 
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que, por suas caracterfsticas, geram expectativas de consumo na sociedade de 

forma geral, principalmente nas classes menos favorecidas. 

2.2.2. Modelo de Defini<;ao do Grau de lnterven<;ao do Estado e das Formas de 

Propriedades 

No ato de definir o papel que o Estado deve desempenhar em determinado 

setor econ6mico e o grau de interven<;ao que o mesmo requer, os governantes se 

deparam com o quadro que, considerando-se a produ<;ao de bens e servi<;os 

privados e de bens e servi<;os publicos como dois extremos de urn mesmo 

continuum, permeado pela Sociedade, pode-se construir urn modelo simplificado 

para subsidiar os gestores das polfticas publicas na defini<;ao do grau de interven<;ao 

do Estado, requerido para corrigir as imperfei<;oes do Mercado. 

Nesse modelo pode-se observar que, quando a produ<;ao de bens e servi<;os 

nao tern urn grau de externalidade significative para a Sociedade, a mesma assume 

caracterfsticas eminentemente privadas e, em conseqOencia, a forma mais eficiente 

de os consumidores estabelecerem suas preferencias e os produtores, o nfvel de 

produ<;ao adequado, e 0 sistema de pre<;os. 

A medida, que se desloca dos bens e servi<;os privados, para os bens e 

servi<;os publicos pode-se constatar que o grau de externalidade da produ<;ao dos 

bens e servi<;os aumenta seu impacto na Sociedade. Para esses bens e servi<;os, 

cujo impacto e relevante para a Sociedade e que caracterizam o centro do 

continuum, o pre<;o de mercado passa a nao ter a mesma eficiencia como sistema 

de aloca<;ao de recursos. As atividades de produ<;ao desses bens e servi<;os, exigem 
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um setor publico nao estatal, ou seja, onde e possfvel a associac;ao do capital 

privado com o investimento publico para permitir maior acesso da populac;ao a esse 

tipo de bens e servic;os. Esses bens e servic;os, tais como Saude, Educac;ao e 

Cultura, por suas caracterfsticas, nao podem ser deixados ao livre jogo da oferta e 

da procura, sob pena de prejudicar o acesso da populac;ao ao consumo dos 

mesmos. 

Finalmente, quando se alcanc;a o extremo direito do mesmo continuum, 

encontram-se os chamados bens e servic;os publicos puros, os quais sao de 

responsabilidade exclusiva do Estado. Estes bens e servic;os sao de interesse da 

sociedade como um todo e se constituem, portanto, em responsabilidade do Estado, 

o qual deve assegurar o acesso da populac;ao a seu consumo. Na verdade, pode-se 

afirmar que e esse conjunto de bens e servic;os que se constitui na razao de ser da 

existencia do Estado (isto e, sao servic;os exclusivos do Estado). 

Observa-se que a gestao das atividades exclusivas de Estado, onde e 

exercido o poder tfpico de Estado, esta relacionada com a produc;ao de bens e 

servic;os publicos, os quais, por sua importancia para a sociedade, exigem que a 

propriedade dos mesmos seja estatal. Desta forma, a produc;ao desses bens e 

servic;os publicos recomenda uma presenc;a ativa do Estado, na medida em que, 

para a execuc;ao desses bens/servic;os, o sistema de prec;os nao funciona de forma 

eficiente como alocador de recursos disponfveis, assim como, observa-se um 

conjunto de atividades, atualmente exercidas pelo Estado, voltadas para a produc;ao 

de bens e servic;os privados. Para a produc;ao desses bens e servic;os, a regra e o 

mercado e, consequentemente, a propriedade deve ser privada. Por esta razao 

justifica-se, para esse tipo de bens e servic;os a retirada do Estado de suas 
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atividades de produc;ao, salvo na inexistencia de capital privado ou no caso de urn 

monop61io natural, se bern que, neste ultimo caso, a pratica tern demonstrado que a 

gestao privada e a mais adequada, desde que acompanhada por urn seguro sistema 

de regulac;ao. 

Ainda, encontram-se, nesta faixa bens e servic;os que, por sua natureza, 

possibilita a associac;ao do Estado com a iniciativa privada em seu processo de 

produc;ao. No capitalismo contemporaneo, alguns autores convencionaram chamar 

este tipo de associac;ao de terceiro setor, atividades da propriedade publica nao-

estatal, quando tres cenarios podem ser apresentados para definir os graus de 

intervenc;ao do Estado, de acordo com o impacto causado por bens e servic;os na 

sociedade e das formas de propriedade, conforme Quadro 1: 

Quadro 1 - Graus de lntervenc;ao do Estado 

CENARIOS ESPECIFICACAO NATUREZADA GRAUS DE 

ATIVIDADE INTERVENCAO DO 

EST ADO 

I Produc;ao de bens e Estrategicas e exclusivas Total 

servic;os publicos puros de Estado 

II Produc;ao de bens e Nao exclusivas de Estado Parcerias com 

servic;os de interesse iniciativa privada 

publico e privado 

Ill Produc;ao de bens e Tfpicas de Mercado Nenhuma (*) 

servic;os de interesse 

privado 
.. - • A 

(*) S6 e just1f1cavel a interven<;;ao do Estado nesta s1tua<;;ao no caso de mex1stenc1a de cap1tal pnvado 
ou na existencia de monop61io natural. 
Fonte: elaborado pela autora. 

A formulac;ao desses cenarios, a partir da compreensao da natureza das 

atividades hoje exercidas por 6rgaos da administrac;ao direta e indireta da 
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administrac;ao publica, permite ao administrador publico definir modelos institucionais 

e de gestao adequados para a estruturac;ao do setor publico. 

Apresenta-se, tambem, a formulac;ao de modelos considerando a legislac;ao 

vigente no Brasil e, prinoipalmente, os modelos de gestao introduzidos pelo PDRAE 

a partir de 1995. 

A classificac;ao das atividades, para efeito de melhor compreensao do modelo 

institucional e de gestao a ser adaptado pelo Estado, deve ser entendida da seguinte 

forma e conforme apresentado no Quadro 2: 

a) atividades estrategicas - referem-se ao conjunto de atividades desenvolvidas pelo 

Estado, voltadas para a formulac;ao das polfticas setoriais de governo. E, portanto, o 

setor onde as decisoes estrategicas do governo sao tomadas (exemplo: Legislativo, 

Judiciario, Presidencia, cupula dos ministerios e Ministerio Publico); 

b) atividades exclusivas - sao atividades que s6 o Estado pode realizar, ou seja, 

aquelas em que o Estado exerce seu poder de agente regulamentador, fiscalizador 

e, inclusive, de fomentador (exemplo: seguranc;a publica, seguridade social, 

regulamentac;ao do transito, fiscalizac;ao tributaria etc.); 

c) atividades nao-exclusivas do Estado - sao atividades on de o Estado atua, 

simultaneamente, com outras organizac;oes nao-estatais e privadas. Essas 

instituic;oes nao possuem o poder de Estado, mas a presenc;a deste torna-se 

necessaria, pois os produtos e/ou servic;os envolvem direitos humanos fundamentais 

como os de Educac;ao e da Saude ( exemplo: universidades, hospitais, centros de 

pesquisa etc.); e 
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d) atividades de mercado- sao as atividades que, eventualmente, o Estado ainda 

exerce no setor produtivo ou de mercado financeiro. Sao atividades economicas 

voltadas para o lucro (exemplo: empresas estatais). 

Quadro 2- Modelos lnstitucionais e de Gestao 

ATIVIDADES MODELO INSTITUCIONAL MODELO DE GESTAO 

Estrategicas (Formulac;ao Administrac;ao Direta Estruturac;ao de Nucleos 

de Polfticas) Estrategicos (Ministerios) 

Exclusivas de Estado Autarquias Agencias executivas de Estado 

Entidades de Direito Publico Agencias Reguladoras 

Nao exclusivas do Estado Fundac;oes ou Associac;oes Civis de Organizac;ao Social - OS 

Direito Privado Organizac;ao de Sociedade Civil 

de Interesse Publico - Oscip 

Tfpicas de Mercado Empresa Privada Concessao, Permissao, 

Empresa privada Privatizac;ao 

Fonte: elaborado pela autora. 

2.2.3. Modelos lnstitucionais e de Gestao: 0 Caso Brasileiro. 

Os modelos institucionais e de gestao atualmente utilizados na estruturagao 

do setor publico brasileiro sao apresentados a seguir: 

I- Modelos lnstitucionais: 

De acordo com o art. 4° do Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, a 

Administra9ao Publica Federal - APF e constitufda pela administragao direta e pela 

administragao indireta. 

A administragao direta, no modelo institucional definido no Decreto-lei no 

200/67, passou a compreender o conjunto de servi9os integrados na estrutura 

administrativa da Presidencia da Republica e dos Ministerios. 
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A administrac;ao indireta, conhecida, tambem, como a administrac;ao 

descentralizada, passou a ser integrada pelos seguintes modelos institucionais 

dotados de personalidade jurfdica propria: 

a) autarquia - entidade dotada de personalidade jurfdica de direito publico, 

responsavel por servic;os aut6nomos, tfpicos de Estado, criada por lei, com 

personalidade jurfdica, patrim6nio e receitas proprias, a qual requer autonomia 

administrativa para seu funcionamento e gestao administrativa/financeira; 

b) empresa publica- entidade dotada de personalidade jurfdica de direito privado, 

com patrim6nio proprio e capital exclusivo da Uniao ou de suas entidades da 

Administrac;ao lndireta, criada por lei para desempenhar atividades de natureza 

empresarial; 

c) sociedade de economia mista - entidade dotada de personalidade jurfdica de 

direito privado, criada por lei para o exercfcio de atividade de natureza mercantil, sob 

a forma de sociedade an6nima, cujas ac;oes, com direito a voto, pertencem a Uniao; 

d) fundac;ao- embora o inciso II, do art. 4°dO Decreto-lei no 200/67 nao inclua 

a fundac;ao como categoria de entidade da Administrac;ao lndireta, o § 2° do referido 

dispositive legal estabelece: "equipara-se as Empresas Publicas, para os efeitos 

desta lei, as Fundac;oes institufdas em virtude de lei federal e de cujos recursos 

participe a Uniao, quaisquer que sejam suas finalidades". 

Atraves da Lei no 7.596, de 10 abril de 1987, as fundac;oes institufdas pelo 

poder publico passam a se constituir como Fundac;oes Publicas, caracterizando-se 

como entidade dotada de personalidade jurfdica propria sem fins lucrativos, criada 

em virtude de autorizac;ao legislativa, para o desenvolvimento de atividades que 

exijam execuc;ao por entidades ou orgaos de direito publico com autonomia 
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administrativa, patrim6nio proprio gerido pelos respectivos 6rgaos de direcao e 

funcionamento custeado por recursos da Uniao e outras fontes. Desta forma, a Lei 

no 7.596/87 passou a explicitar a fundacao como entidade da administracao publica 

indireta. 

II - Limitacoes lmpostas A Autonomia De Gestao Dos Modelos lnstitucionais 

Vigentes. 

Os modelos institucionais introduzidos pelo Decreto-lei no 200/67 

constitufram-se em fator determinante para o crescimento do Estado, crescimento 

esse que fez com que se desviasse de suas funcoes basicas, provocando distorcoes 

crescentes no Mercado e a consequente deterioracao gradual do servico publico. 

Nesse contexto, a discussao sobre a redefinicao do papel do Estado 

Brasileiro tornou-se presente, dando origem ao processo de privatizacao de 

empresas estatais (por exemplo: nas areas de energia e de telecomunicacoes) bern 

como a quebra de monop61io publico na distribuicao de gas natural e de petr61eo. 

Da mesma forma, no ambito da administracao publica direta, autarquica e 

fundacional, a Constituicao Federal - CF, de 5 de outubro de 1988, introduziu 

mecanismos de gestao que reduziram, significativamente, a autonomia 

administrativa, principalmente das autarquias e fundacoes, que passaram a ter sua 

gestao equiparada a 6rgaos da administracao direta. Esse engessamento da 

autonomia administrativa nas autarquias e fundacoes, aliado a necessidade de 

redefinicao do papel do Estado, passa a ser o desafio a ser superado pela Reforma 

do Aparelho do Estado, visando resgatar, sob o enfoque social, a sua capacidade de 

implementar polfticas publicas. 
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2.2.4 Novos Modelos De Gestao 

0 PDRAE tern como principal objetivo criar condi<;6es para a disseminacao de 

uma cultura gerencial com enfase nos resultados esperados com a implantacao das 

pol fticas publicas. 

0 ponto central desse modelo de gestao e a busca da eficiencia e a eficacia 

nos resultados. Para atingir esta finalidade, o referido modelo propoe: 

a) clara definicao dos objetivos organizacionais analisados em sua substancia e nao 

a enfase nos processos administrativos; 

b) aumento da consciencia do valor dos recursos publicos, procurando maximizar a 

relacao financeira entre os recursos disponfveis e os gastos realizados para a 

execucao de polfticas, ou seja, incorporando o valor da eficiencia na 16gica de 

funcionamento da burocracia; 

c) maior autonomia as agencias governamentais e, dentro delas, aos setores, 

horizontalizando a estrutura hierarquica; 

d) descentralizacao polftica, apoiada no princfpio de que quanto mais perto estiver 

do cidadao o poder de decisao com relacao as polfticas publicas, melhor sera a 

qualidade da prestacao do servi<;o, e, de fundamental importancia, maior sera o grau 

de responsabilidade dos agentes publicos. Os governos, tambem, tern atuado no 

sentido de implantar polfticas de coordenacao entre as varias esferas 

administrativas; 

e) incentivo a adocao de parcerias com o setor privado e com as organizacoes nao

governamentais; 
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f) estabelecimento do conceito de planejamento estrategico, capaz de estabelecer 

as polfticas de medio e Iongo prazo; 

g) flexibilizagao das regras que regem a burocracia publica; 

h) definigao clara das responsabilidades de cada funciomirio; 

i) ampla introdugao de mecanismos de avaliagao de desempenho individual e de 

resultados organizacionais, atrelados uns aos outros e baseados em indicadores de 

qualidade e produtividade; 

j) profissionalizagao do servidor publico; 

k) revalorizagao da etica no servigo publico; e 

I) desenvolvimento das habilidades gerenciais dos funcionarios, em particular os de 

nfvel medio e os do alto escalao burocratico. 

No sentido de viabilizar essa profunda mudanga na Administragao Publica, o 

Governo Federal, mediante a implementagao do PDRAE, propoe os modelos de 

gestao a seguir especificados: Agencias Executivas, institui o contrato de gestao 

como instrumento que ira conceder maior autonomia administrativa a 6rgaos e 

entidades da Administragao Publica e Agencias Reguladoras definidas como forma 

de atuagao do Estado no exercfcio de fungao regulat6ria sobre empresas 

concessionarias de servigos. 

I - Agencias Executivas 

0 PDRAE estabeleceu uma nova Estrutura do Estado, compatfvel com as 

suas fungoes no ambito de uma sociedade democratica, definindo que as fungoes e 

competencia exclusiva de Estado nao podem ser delegadas a entidades que 

estejam fora de seu ambito. 



23 

Por meio do Decreto nQ 2.487, de 02 de fevereiro de 1998, instituiu-se o 

modelo Agencia Executiva, seguido pelo Decreto nQ 2.488, da mesma data, que 

definiu as medidas operativas que consistiriam no novo grau de autonomia conferido 

as referidas agencias. Na sequencia, foi editada a Lei nQ 9.649, de 27 de maio de 

1998, que, em seu artigo 51, dispoe sobre os criterios de qualificacao destas 

agencias. Por fim, a Emenda Constitucional nQ 19, de 4 de junho de 1998, ao alterar 

o artigo 37 da CF/88, introduziu nele o paragrafo oitavo, que preve a possibilidade 

do contrato de gestao como instrumento que ira conceder maior autonomia 

administrativa a 6rgaos e entidades da Administracao Publica. 

E importante esclarecer que nao se criou uma nova figura jurfdica na 

Administracao Publica, ou qualquer alteracao nas relacoes de trabalho dos 

servidores das instituicoes. Portanto, a natureza jurfdica da Agencia Executiva e a 

natureza jurfdica da entidade que venha a ser assim qualificada, autarquia ou 

fundagao. Como ambas submetem-se, hoje, ao mesmo regime jurfdico

administrativo, pode-se afirmar, tambem, que as agencias executivas, a princfpio, 

vinculam-se a este mesmo regime, que sera temperado pelas regras especiais de 

autonomia que I he serao concedidas, em razao de sua qualificacao. 

A implementacao desse modelo pressupoe: 

a) um nucleo estrategico mais forte com capacidade de melhor formular polfticas 

publicas e de elaborar e avaliar contratos de gestao, efetivado com suas instituigoes 

descentralizadas, que possam traduzir a implementacao de suas polfticas, cobrando 

eficiencia, eficacia e efetividade; 
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b) uma mudan9a cultural, com a introdu9ao de valores preconizados pela 

administra9ao gerencial e empreendedora, orientando suas a96es e decisoes para a 

obten9ao de resultados e defini9ao das condi96es e dos meios necessarios para o 

alcance dos resultados propostos, observando, sempre, a etica na gestao publica, a 

avalia9ao do desempenho e o foco nas demandas dos clientes/usuarios; 

c) uma maior flexibilidade de gestao, com controls de resultados, com transparencia 

e com controls social, por intermedio do pacto de resultados e das condi96es e dos 

meios para alcan9a-los, viabilizada atraves do contrato de gestao e com a cria9ao de 

mecanismos que possibilitem a participa9ao da Sociedade; e 

d) a inclusao de tecnicas de gestao baseadas nos criterios de excelencia do 

Programa Qualidade no Servi9o Publico- PQSP. 

Salienta-se que no Modelo Agencia Executiva as entidades se candidatam a 

qualifica9ao, respeitando sua vontade propria e a de seu ministerio supervisor e, 

para serem qualificados, deverao cumprir os seguintes requisitos: 

a) elabora9ao de planejamento estrategico, com a defini9ao de missao, visao de 

futuro, macro-processos, objetivos estrategicos e fatores crfticos de sucesso; 

b) defini9ao de prioridades estrategicas, metas e indicadores, culminando na 

elabora9ao de pianos operativos; e 

c) elabora9ao de urn contrato de gestao, negociado com o ministerio supervisor, 

contando com ampla discussao e a participa9ao dos servidores do 6rgao. 

No modelo concebido no PDRAE, as agencias executivas gozam de 

flexibilidades de gestao de recursos humanos; de avalia9ao de desempenho; de 

gestao de servi9os gerais e contrata9ao de bens e servi9os, com concessao de limite 
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diferenciado de dispensa de licitacao e dispensa da obrigatoriedade de firmar termos 

aditivos e convenios de vigencia plurianual. 

Cabe informar que esta em negociacao, pela Secretaria de Gestao do 

Ministerio do Planejamento, Orcamento e Gestao- Seges/MP, minuta de urn Projeto 

de Lei que amplia as flexibilidades dadas as agencias executivas, quais sejam: 

a) flexibilidades na gestao de recursos humanos: possibilidade de realizacao de 

concurso publico para cargos e empregos vagos, bern como respective provimento; 

faculdade de alteracao do quantitativa de cargos e empregos de seu quadro de 

pessoal; faculdade de concessao de bonus e gratificacoes vinculados ao 

desempenho; e definicao do plano proprio de beneffcios de natureza assistencial; e 

b) flexibilidade orcamentaria e financeira, nos termos do contrato de gestao, por 

meio de criterios pr6prios, estabelecidos na Lei de Diretrizes Orcamentarias - LDO. 

A unica agencia executiva atualmente implementada no contexto da APF e o 

lnstituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial - lnmetro, 

qualificado atraves de Decreto de 29 de julho de 1.998. 

II - Agencias Reguladoras 

0 Brasil atravessou urn contexto de transicao nos setores responsaveis pela 

provisao de servicos publicos, e que se caracterizavam pela presenca do Estado 

atuando sob a forma de monop61io. A insuficiencia de recursos publicos necessaries 

para a expansao desses servicos e o surgimento de inovacoes tecnol6gicas 

incentivou urn processo de privatizacoes e de reformas regulat6rias com o objetivo 

de adequar tais setores para serem geridos pela iniciativa privada. 

Desta forma o Governo definiu os marcos regulat6rios, tendo sido como 

primeiro a Lei de Concessoes (Lei nQ 8.987, de 13 de fevereiro de 1995), seguida de 
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leis especfficas, os quais estabeleceram: os direitos e as obriga96es das empresas 

concessiomirias de servi9os, a forma de atua9ao do Estado no exercfcio da fun9ao 

regulat6ria e os mecanismos que permitissem a resolu9ao de conflitos de forma agil 

e flexfvel. 

As caracterfsticas do processo de transi9ao do papel do Estado para a 

iniciativa privada na provisao dos servi9os publicos no Brasil fizeram com que o 

Legislative e o Executivo se deparassem com importantes missoes: instituir novos 

marcos regulat6rios - estabelecendo direitos e obriga96es para as concessionarias 

privadas; permitir, ao Estado, o exercfcio da fiscaliza9ao no cumprimento das novas 

regras setoriais e elaborar e executar uma agenda de privatiza9ao. 

A implementa9ao das reformas dos setores de servi9os publicos no pafs tern 

tido uma dinamica bastante diferenciada. Enquanto em alguns setores se observa a 

instala9ao de agencias reguladoras independentes e de diversas leis setoriais, como 

e o caso das telecomunica96es, da energia eletrica, do petr61eo e do gas natural, em 

outros as reformas regulat6rias estao em ritmo bern mais Iento, como os setores de 

saneamento e de transporte. 

A constitui9ao de agencias reguladoras independentes para exercfcio no 

ambito dos setores dos servi9os publicos se tornou imprescindfvel pelos seguintes 

motivos: 

a) aumento da complexidade setorial com a eleva9ao do numero de agentes; 

b) necessidade crescente de arbitragem de conflitos; 

c) exigencia de grande flexibilidade e agilidade na implementa9ao de polfticas ad 

hoc por meio de regulamentos, resolu96es e portarias; e 
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d) importancia de mitigagao dos riscos de captura do regulador frente a urn agente 

especffico ou mesmo de choque de interesses com outros setores de governo, 

evitando-se, assim, perdas de eficiemcia. 

A legislagao que criou as agencias reguladoras estabeleceu a outorga da 

delegagao normativa aos seus diretores para a implementacao pratica das diretrizes 

tecnicas adotadas nas areas de suas competencias. Como pressupostos de 

autonomia decis6ria para que as agencias ja constitufdas e em funcionamento 

pudessem enfrentar os novos desafios impostos pela nova realidade do setor foram 

adotados os seguintes requisitos: estabilidade dos gestores; independencia 

financeira e gerencial, inclusive para estruturacao de quadro de pessoal concursado; 

criterios tecnicos de escolha dos diretores por parte do Poder Executivo; 

transparencia decis6ria e delegagao de poder para mediagao e arbitramento de 

eventuais conflitos setoriais. 

Nao existe urn padrao unico presente nas leis de criagao dessas agencias 

reguladoras, contudo, quando analisadas em seu conjunto, e possfvel apontar as 

seguintes caracterfsticas: 

a) autonomia decis6ria e financeira - estabilidade: autarquia especial; orcamento 

proprio; mandato fixo; mandato nao-coincidente; e criterios rfgidos de exoneracao de 

diretores. 

b) transparencia: audiencias publicas; presenca do Ouvidor; presenca de Conselho 

Consultivo; e pode haver contrato de gestao. 

c) especializagao: quadro tecnico especializado; e quadro de cargos e fungoes 

especfficos. 

Pode-se identificar tres geragoes de agencias reguladoras no Brasil: 
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A primeira gerac;ao esta relacionada com a quebra do monopolio do Estado 

no setor de telecomunicac;oes - com a criac;ao da Agencia Nacional de 

Telecomunicac;oes - ANATEL - Lei nQ 9.472, de 16 de julho de 1997; no setor 

eletrico- com a criac;ao da Agencia Nacional de Energia Eletrica- AN EEL- Lei nQ 

9.427, de 26 de dezembro de 1996, e de gas natural e petroleo -com a criac;ao da 

Agencia Nacional do Petroleo- ANP- Lei nQ 9.478, de 06 de agosto de 1997. Essas 

agencias reguladoras tern o papel de monitorar a qualidade dos servic;os publicos 

prestados, bern como o cumprimento das metas explicitadas nos contratos firmados 

com as operadoras quanto a oferta de tais servic;os, alem de estabelecer prec;os 

referenciais e tarifas como se houvesse urn mercado competitive. Tais agencias 

foram criadas com urn determinado padrao de estruturac;ao, contemplando uma 

serie de flexibilidades de gestao, alem de carreira propria e tabela de cargos e 

fungoes especfficos. Deve-se ressaltar que, ate a presente data, das agencias 

citadas, somente a ANEEL conta com contrato de gestao. 

De forma mais detalhada, as tres agencias apresentam as seguintes caracterfsticas: 

a) foram criadas como autarquias sob regime especial, regime este 

caracterizado pelo conjunto de privilegios especfficos que a lei outorga a entidade 

para a consecuc;ao de seus fins; 

b) os privilegios caracterizam-se basicamente pela estabilidade de seus dirigentes 

(mandato fixo), autonomia financeira (renda propria e liberdade de sua aplicac;ao) e 

poder normative (regulamentac;ao das materias de sua competencia, sem invadir as 

chamadas reservas da lei); 

c) a outorga de amplos poderes a essas autarquias, indispensavel, tendo em vista a 

enorme relevancia dos servic;os publicos por elas regulados, para o desenvolvimento 
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global do pafs, como tambem do envolvimento de poderosos grupos econ6micos 

(nacionais e estrangeiros) que assumiram a prestagao daqueles servigos; 

d) possuem aspectos comuns e alguns especfficos, em face da natureza dos 

servigos ou atividades controlados, podendo ser destacados os seguintes: 

- os administradores possuem mandato, s6 podendo ser destitufdos por 

condenagao judicial transitada em julgado, improbidade administrativa ou 

descumprimento injustificado das polfticas estabelecidas para o setor ou pelo 

contrato de gestao; 

- nomeagao dos dirigentes pelo Presidents da Republica, com previa 

aprovagao dos nomes pelo Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso Ill, 

alfnea f, da CF/88; 

- edigao de normas sobre materias de sua competencia; 

- vedagao ao ex-dirigente, ate urn ano depois de deixar o cargo, de 

representar qualquer interesse perante a Agencia, ou de prestar servigos a 

empresas sob sua regulamentagao; 

- recursos pr6prios oriundos de taxa de fiscalizac;ao, ou de participagoes 

governamentais decorrentes do contrato de concessao; 

- submissao a regime proprio de licitac;oes (ANA TEL); e 

- declaragao de utilidade publica, para fins de desapropriagao ou servidao 

administrativa, das areas necessarias: aos concessionarios, permissionarios e 

autorizados de energia eletrica (AN EEL). 

A segunda gerac;ao de agencias reguladoras ocorreu no perfodo de 

1999/2000, com a criagao da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA -

LeinQ 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e a Agencia Nacional de Saude Suplementar 
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ANS - Lei NQ 9.961, de 28 de janeiro de 2000. Esse grupo de agencias, apesar de 

fiscalizar padr6es de oferta e qualidade de servic;os pelos entes regulados e 

monitorar prec;os, ja opera em mercados competitivos. Essas duas instituic;oes sao 

estruturadas da mesma forma que os da primeira gerac;ao, e contam com contratos 

de gestao. 

A terceira gerac;ao, criada no perfodo 2000/2001, e constitufda pela Agencia 

Nacional de Aguas - ANA - Lei nQ 9.984, de 17 de julho de 2000; Agencia Nacional 

do Cinema - MP 2.228-1, de 06 de setembro de 2001; Agencia Nacional de 

Transportes Terrestres- Lei nQ 10.233, de 05 de junho de 2001 e Agencia Nacional 

de Transportes Aquaviarios - Lei nQ 10.233/01. Nessa ultima gerac;ao, a criac;ao das 

agencias foi determinada pelo acesso as flexibilidades caracterfsticas do modelo 

Agencia Reguladora e nao pela real necessidade do Estado, ou pelo real modelo 

institucional necessario ao cumprimento das atribuic;oes demandadas. 

0 Quadro 3 apresenta urn estudo comparativo entre os modelos de gestao 

que caracterizam as agencias reguladoras e as agencias executivas , o que permite 

identificar as vantagens e desvantagens dos processos de qualificac;ao que 

caracterizam os modelos mencionados. 
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QUADRO 3- COMPARATIVO DAS PRINCIPAlS CARACTERJSTICAS DAS 
AGENCIAS REGULADORAS E DAS AGENCIAS EXECUTIVAS 

AGENCIAS 
CARACTERfSTICAS 

Reguladoras Executivas 

Natureza Jurfdica Autarquia Especial Autarquia ou Funda~ao 

Requisitos para Cria9ao mediante Lei de iniciativa do 
Cria<;;:ao e para a Poder Executive. 

Existencia de Autarquia ou Funda9ao, cuja qualifica9ao como 
Agencia Executiva dependera de: 

Qualifica<;;:ao 

Gestao 
Or<;;:amentaria 
Financeira 

Licita<;;:6es 
Contratos 

Gestao de 
Recursos 
Humanos 

a) iniciativa do Ministro Supervisor; 
b) anuencia da Seges/MP; 
c) celebravao do Contrato de Gestao com o ministerio 
supervisor; 
d) existencia de Plano Estrategico de Reestrutura9ao e 
Desenvolvimento lnstitucional, conclufdo ou em andamento; e 
e) avaliaQao de seu Modelo de Gestao com base nos criterios 
do PQSP. 

OrQamento Proprio Orvamento da Uniao com o mesmo detalhamento da 

e~~~--~~~~--~~~~-1~A~d~m~i~n~is~tr~a~cia~o~D=ir~et~a~~~~~77--~~----~--~~ Sistemas proprios de administra9ao Submetidas ao Sistema de Administra9ao Financeira- SIAFI 
financeira e contabil. do Governo Federal 
Autonomia na reprograma~o A arrecada9ao de receitas proprias transita pelo caixa unico 
orQamentaria e financeira das do Tesouro Nacional e a utiliza9ao de seus excesses depende 
receitas proprias da aprova9ao de credito adicional. 

Autonomia na reprograma9ao Reprograma9ao de recursos or9amentarios somente atraves 
dos recursos or9amentarios. de projeto de lei que altere o detalhamento aprovado na Lei 

Ort;:amentaria Anual - LOA. 
0 saldo financeiro ativo no exercicio 
e reprogramado para o exercicio 
seouinte. 
Os valores or9amentarios, alocados 
em aQ5es/metas, previstos no 
contrato de Gestao, nao estao 
sujeitos aos limites e 
contingenciamentos do or9amento 
da Uniao. 
Suprimento de fundos para 
despesas de pequeno vulto de 
acordo com regulamento proprio de 
execucao orcamentaria e financeira. 

e Regulamento proprio observando OS 

princfpios basicos de licita9ao 
publica: 
Procedimento formal , publicidade, 
igualdade, sigilo, vincula9ao ao ato 
convocatorio e julgamento objetivo 

Regime de emprego publico regido 
pela Consolida9ao das Leis de 
Trabalho-CLT. 
Quadro efetivo aprovado em Lei e 
regido por Plano de Cargos e 
Salaries especifico, aprovado pela 
Diretoria da Agencia. 
Provimento dos cargos efetivos 
mediante concurso publico de 
provas ou de provas e titulos 
aprovados e autorizados pela 
Diretoria da Aoencia. 
Regime de emprego publico regido 
pela Consolida9ao das Leis de 
Trabalho- CL T. 

0 saldo financeiro ativo do exercicio e recolhido ao Tesouro 
Nacional 

Os valores or9amentarios, alocados em aQ5es/metas, 
previstos no Contrato de Gestao, nao estao sujeitos a limites 
para movimenta9ao, empenho e pagamento. 

Suprimento de fundos para despesas de pequeno vulto com 
limite especifico fixado pelo Ministro Supervisor que podera 
subdelegar esta competencia ao dirigente maximo da 
entidade. 
Devem observar as normas e procedimentos na Lei nQ 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e suas alteracoes. 
Dispensadas de realizar aditivos a contratos e convenios 
plurianuais, devendo observar A regulamenta9ao da 
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministerio da Fazenda
STN/MF e a publica9ao no diario Oficial do valor, da 
classifica9ao programatica e da natureza da despesa do 
exercicio corresoondente. 
Regime Estatutario. Por Lei especifica, podera criar empregos 
publicos regidos pela CL T. 

Quadro de LotaQao, aprovado em Lei e regido pelo Plano e 
ClassificaQao de Cargos e Salaries do Pessoal Civil d Uniao -
PCCS. 

Provimento dos cargos efetivos mediante concurso publico 
de provas ou de provas e titulos, aprovados e autorizados 
pelo 6rgao Central de Gestao de Recursos Humanos do 
Pessoal Civil da Uniao. 

Regime Estatutario. Por Lei especifica, podera criar empregos 
publicos regidos pela CL T. 

continua 
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QUADRO 3- COMPARATIVO DAS PRINCIPAlS CARACTERJSTICAS DAS 
AGENCIAS REGULADORAS E DAS AGENCIAS EXECUTIVAS 

CARACTERfSTICAS 
AGENCIAS 

Reguladoras Executivas 

Natureza Juridica Autarquia Especial Autarquia ou Fundacao 
Gestao de Os Diretores sao escolhidos e Os Diretores, ocupantes de DAS-6 A DA-S 5 e natureza 

Recursos nomeados pela Presidencia da especial sao nomeados pelo Presidents da Republica. 

Humanos 
Republica apos aprova9ao do 
Senado Federal. 
Os Diretores e Conselheiros terao o Diretores nao tern mandata. 
prazo de seu mandata fixado na Lei 
de criacao da Aoencia. 
Criterios rfgidos de exonerayao da A exonerayao dos dirigentes independe de renuncia, 
diretoria. condenayao judicial transitada em julgado e/ou processo 

adm inistrativo disciplinar. 
Os cargos comissionados de Os Cargos Comissionados e as Fun96es Gratificadas sao de 
Gerencia Executiva, de Assessoria e livre nomeayao e exonerayao do dirigente maximo de 
de Assistencia sao de livre Agencia, ate o nfvel DAS-4. 
nomeayao da instancia de 
deliberacao maxima da Aoencia. 
Os cargos comissionados As fun96es comissionadas tecnicas sao de ocupayao privativa 
tecnicos sao de ocupayao dos servidores do PCCS. 
privativa dos servidores 
empregados do Quadro de Pessoal 
Efetivo, do Quadro de Pessoal 
Especffico e do Qu~dro de Pessoal 
em Extin9ao do Orgao que deu 
origem a Agencia. 
Requisi9ao, com onus, de Requisiyao so para ocupar cargo em comissao ou fun9ao 
servidores e empregados de orgaos gratificada, excetuando-se os casas previstos em Lei. 
e entidades da Administra9ao 
Publica, ate o limite do quantitativa 
maximo de empregados fixados 
para a Agencia. 
A realizayao dos servi9os Nao se aplicam as agencias executivas OS limites 
extraordinarios subordina-se, estabelecidos no Decreta n2 948, de 05 de outubro de 1993, 
exclusivamente, aos limites respeitando a disponibilidade or9amentaria anual. 
estabelecidos na CL T, observados 
os limites orcamentarios. 
Dispoem de instrumento especffico Poderao ter seu regulamento proprio de avalia9ao, com 
de avalia9ao de desempenho de aprova9ao previa do ministerio supervisor e da Seges/MP, 
seus empregados. podendo, os resultados serem considerados para efeito de 

Progressao Funcional. 
Definiyao de programa permanents Capacitayao, treinamento e desenvolvimento dependem de 
de capacitayao, treinamento e aprovayao da Secretaria de Recursos Humanos - SRH/MP e 
desenvolvimento de oessoal. da disoonibilidade orcamentaria. 
Definiyao de regulamento proprio Podem ter regulamento proprio so para diarias de servidores 
para pagamento de diarias no pafs e no pafs, desde que respeitando a legislayao vigente para os 
no exterior. servidores civis da Uniao e os limites maximos unitarios 

estabelecidos na tabela da SRH/MP. 
Autonomia para autorizar 0 A autorizayao para afastamento de servidores do pafs a 
afastamento de empregados do pafs servi90 depende de autorizayao do ministro supervisor, o qual 
a servi9o da Agencia. podera delegar esta competencia ao dirigente maximo da 

AQencia. 
continua 



33 

QUADRO 3- COMPARATIVO DAS PRINCIPAlS CARACTERfSTICAS DAS 
AGENCIAS REGULADORAS E DAS AGENCIAS EXECUTIVAS 

CARACTERJSTICAS 
AGENCIAS 

Reguladoras Executivas 

Natureza Jurfdica Autarquia Especial Natureza Jurfdica 
Estrutura Formal A reformula<;:ao no Estatuto e no Desde que nao exista aumento de despesa, a reformula<;:ao 

Quadro de Fun<;:oes e competencia da Estrutura Regimental e/ou Estatuto e competencia do 
do 6rgao maximo de delibera<;:ao da ministro supervisor que pod era subdelegar ao dirigente 
Agencia. maximo da Agencia. Esta competencia nao inclui altera<;:oes 

do quadro de Caraos em Comissao e de Funcao Gratificada. 
Dire<;:ao exercida em regime de Nao existe padroniza<;:ao para o modelo de Dire<;:ao podendo 
colegiado, por um Conselho Diretor, ser regime de colegiado ou presidencialista, de acordo com a 
composto de conselheiros ou lei de cria<;:ao da Autarquia e/ou da Funda<;:ao. 
diretores, sendo um deles o seu 
Presidente ou o Diretor-Geral ou 
Diretor-Presidente. 

Transpar€mcia Mandato nao coincidente dos Dirigentes sem mandato. 
Dirioentes. 
Utiliza a pratica de audiencias A pratica de audiencias publicas como instrumento de gestao 
publicas. nao e obriqat6ria. 
Existencia de Conselho Consultive Existencia de colegiados com maioria de representa<;:ao do 
com participa<;:ao da sociedade . Estado. 

Existencia ou nao de contrato de 0 contrato de gestao e pre-requisite para a qualifica<;:ao como 
gestao. Agencia Executiva, e e utilizado como instrumento de 

acompanhamento e avaliacao do desemoenho institucional. 
Divulga<;:ao dos resultados Divulga<;:ao no Diario Oficial da Uniao - DOU dos resultados 
institucionais. da avalia<;:ao de desempenho na execu<;:ao do contrato de 

gestao. 
Sujeitas ao controle externo do Sujeitas ao controle externo do TCU. 
Tribunal de Contas da Uniao- TCU. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Ill - Organizac;6es Sociais 

A Lei nQ 9.637, de 15 de maio de 1998, que "disp6e sabre a qualificac;ao de 

entidades como organizac;6es sociais ... ", apresenta as caracterfsticas dessas 

entidades, os requisites necessaries a qualificac;ao, bern como as regras 

administrativas e flexibilidades possfveis de serem implantadas, que sao, de forma 

sintetica: 

a) sua finalidade e a implementac;ao de polfticas publicas por meio da parceria entre 

o Estado e a Sociedade; 

b) o Poder Executive podera qualificar, como OS, pessoas jurfdicas de direito 

privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas a: ensino; pesquisa 
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cientffica; desenvolvimento tecnol6gico; cultura; saude e protecao e preservacao do 

meio ambiente; 

c) constituem-se em requisitos necessarios a qualificacao: 

- existencia de Estatuto, dispondo sobre: finalidade nao-lucrativa; obrigatoriedade de 

investimento dos excedentes financeiros no desenvolvimento das pr6prias 

atividades; Conselho de Administracao como 6rgao de deliberacao superior; 

proibicao de distribuicao de bens ou de patrimonio lfquido em qualquer hip6tese; 

previsao de participacao, no Conselho, de representantes do Poder Publico e de 

membros da comunidade de not6ria capacidade profissional; e previsao de reversao 

do patrimonio da OS ao patrimonio do Estado ou de outra OS, em caso de extincao 

ou desqualificacao; 

- aprovacao de sua qualificacao como OS, pelos titulares do 6rgao Supervisor e do 

Ministerio do Planejamento, Orcamento e Gestao respectivamente; 

d) a contribuicao do Estado para a OS dar-se-a atraves de recursos financeiros; 

recursos humanos; patrimonio e apoio organizacional 

e) sao caracterfsticas das OS: associacao ou fundacao privada sem fins 

lucrativos; regras e regulamentos pr6prios; plano de Cargos e Salarios proprio; 

proibicao de distribuicao de recursos ou de patrimonio; e bens, em regra, 

pertencentes ao Poder Publico; 

f) sao caracterfsticas relacionadas a gestao de recursos humanos, as seguintes: nao 

se sujeitam as normas do Regime Jurfdico Unico- RJU, concurso publico, inclusao 

no Sistema lntegrado de Administracao de Recursos Humanos - SlAPE e na tabela 

salarial do Setor Publico; possuem Plano de Cargos e Salarios e regulamentos 

pr6prios; 
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g) sao caracterfsticas relacionadas a gestao de compras e contratos: nao se 

sujeitam a Lei 8.666/93 e ao Sistema lntegrado de Servic;os Gerais - SIASG; -

possuem regulamentos de compras e contratos pr6prios; 

h) sao caracterfsticas relacionadas a gestao financeira e orc;amentaria: 

- nao se sujeitam aos ditames da execuc;ao orc;amentaria, financeira e contabil 

governamentais (SIAFI) e legislac;ao pertinente; e possuem regulamentos e 

processos pr6prios; 

i) a gestao patrimonial se caracteriza pelo fato de todo patrim6nio de uma 

Organizac;ao Social ser publico; 

j) a gestao organizacional se caracteriza pelo fato de nao se sujeitar aos controles 

meramente processualfsticos da Administrac;ao Publica; 

k) para a implantac;ao de OS, a preparac;ao organizacional deve contemplar as 

seguintes ac;oes: divulgac;ao interna; protocolo de intenc;oes; planejamento 

estrategico; plano de neg6cios; mudanc;a comportamental; e celebrac;ao do contrato 

de gestao; 

I) o instrumento firmado entre o Poder Publico e a entidade qualificada como 

Organizac;ao Social e o contrato de gestao, que contem, obrigatoriamente: - plano de 

metas e indicadores; obrigac;oes das partes; sistematica de avaliac;ao; clausulas de 

revisao e desqualificac;ao; orc;amento; e vigencia; 

m) o contrato de gestao eo instrumento que assegura o repasse anual de recursos 

orc;amentarios para a OS; 

n) a fiscalizac;ao do contrato de gestao sera efetuada pelo Ministerio supervisor e por 

Comissao de Avaliac;ao especialmente constitufda, da qual farao parte, tambem, os 

Ministerios intervenientes; 
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o) a Comissao de Avaliac;ao tera como responsabilidades: acompanhar a execuc;ao 

do contrato de gestao e relatar aos ministerios quaisquer problemas, sejam de 

ordem interna ou externa, para que as medidas necessarias sejam tomadas e o 

alcance das metas nao seja prejudicado; analisar os relat6rios de execuc;ao do 

contrato de gestao da instituic;ao e encaminhar a autoridade supervisora as analises 

conclusivas da Comissao; comunicar ao TCU em caso de conhecimento de qualquer 

irregularidade ou ilegalidade na utilizac;ao de recursos publicos e se assim exigir a 

gravidade dos fatos, representar ao Ministerio Publico, a Advocacia Geral da Uniao -

AGU ou a Procuradoria da entidade para qual requeira ao jufzo competente a 

adoc;ao das medidas necessarias; 

p) a participac;ao da Sociedade na gestao e fiscalizac;ao da OS dar-se-a de duas 

form as: 

- diretamente, atraves de participac;ao no Conselho de Administrac;ao; e 

acompanhamento da execuc;ao do contrato de gestao e dos relat6rios financeiros 

da OS publicados no Diario Oficial da Uniao - DOU e em jornais; e 

- indiretamente, atraves de Comissao de Avaliac;ao do contrato de gestao; Tribunal 

de Contas da Uniao - TCU; Ministerio Publico da Uniao - MPU; e Advocacia Geral da 

Uniao- AGU. 

IV- Organizac;oes da Sociedade Civil de Interesse Publico. 

A Lei nQ 9.790, de 23 de marc;o de 1999, que "dispoe sobre a qualificac;ao de 

pessoas jurfdicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizac;oes da 

Sociedade Civil de Interesse Publico", estabelece as caracterfsticas das entidades, 

as exigencias para tal qualificac;ao, bern como as regras e normas administrativas 

que regem as mesmas. 



37 

A referida Lei, regulamentada pelo Decreto nQ 3.1 00, de 30 de junho de 1999, 

pode ser sintetizada pelos seguintes aspectos: 

a) a finalidade da Oscip e a prestacao de servicos de interesse publico por meio 

da parceria entre Estado- Sociedade; 

b) b) o Poder Executivo podera qualificar como Oscip pessoas jurfdicas de 

direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais sejam dirigidos a: 

assistencia social; saude; cultura, defesa e conservacao do patrimonio hist6rico e 

artfstico; educacao; seguranca alimentar e nutricional; defesa, preservacao e 

conservacao do meio ambiente e promocao do desenvolvimento sustentavel; 

promocao do voluntariado; promocao do desenvolvimento economico e social; 

promocao de direitos estabelecidos; promocao da etica, cidadania e direitos 

universais e estudos, pesquisas e desenvolvimento tecnol6gico; 

c) constituem-se, em requisitos necessarios a qualificacao, a existencia de estatuto, 

cujas normas expressamente disponham sobre: observancia dos requisitos 

estabelecidos na Lei nQ 9.790/99; constituicao de Conselho Fiscal ou 6rgao 

equivalente; previsao de que, em caso de dissolucao da entidade, o patrimonio seja 

transferida outra Oscip, de preferencia que atue na mesma area; remuneracao dos 

dirigentes, quando institufda, compatfvel com o valor de mercado; prestacao de 

contas observando os princfpios fundamentais de contabilidade, publicidade e 

auditoria da utilizacao dos recursos publicos repassados por Termo de Parceria; 

requerimento escrito ao MJ, acompanhado de c6pias autenticadas dos seguintes 

documentos: estatuto registrado em cart6rio; ata de eleicao da diretoria atual; 

balanco patrimonial e demonstracao do resultado do exercfcio; declaracao de 
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isen~ao do lmposto de Renda - IR e inscri~ao no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurfdica - CNPJ; 

d) as Oscip caracterizam-se por se constitufrem em pessoa jurfdica sem fins 

lucrativos, prestadora de servi~os de interesse publico segundo o princfpio da 

universaliza~ao, e tern: regras e regulamentos proprio; Plano de Cargos e Salarios 

pr6prios; definida a proibi~ao de distribui~ao de recursos entre s6cios, conselheiros, 

diretores, empregados e inalienabilidade dos bens adquiridos com recursos 

provenientes do Termo de Parceria: 

e) o instrumento que estabelece o vinculo de coopera~ao entre as partes eo 

Termo de Parceria, que contem clausulas que definem objeto (contem o Programa 

de Trabalho proposto pela Oscip); obriga~5es das partes; metas e resultados a 

serem alcan~ados e respectivos prazos de execu~ao; criterios objetivos de avalia~ao 

de desempenho, mediante indicadores de resultado e previsao detalhada de receitas 

e despesas; 

f) o acompanhamento do Termo de Parceria dar-se-a atraves da Comissao de 

Avalia~ao, constitufda para esta finalidade; 

g) a Comissao de Avalia~ao tera como responsabilidades acompanhar a execu~ao 

do Termo de Parceria, relatando ao 6rgao parceiro quaisquer desvios entre o que 

planejado e o que foi, de fato, executado pela Oscip; encaminhar ao 6rgao parceiro 

relat6rio conclusivo sobre a avalia~ao procedida (peri6dica) e comunicar, ao 6rgao 

parceiro, qualquer irregularidade ou ilegalidade na aplica~ao de recursos publicos 

pela Oscip; 
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h) a Comissao de Avaliacao tern a seguinte composicao: 2 membros do respectivo 

Poder Executivo; 1 membro da Oscip e 1 membro do conselho de polftica da area de 

atuacao correspondente; 

i) a escolha da Oscip para a realizacao de Termo de Parceria se dara atraves 

de: decisao discricionaria do 6rgao Publico; ou selecao por concurso (edital); e 

j) em funcao do processo de escolha, o repasse de recursos nao e garantido no 

orcamento anual da Uniao. 

VI - Analise Comparativa entre os Modelos 

Como prop6sito de visualizar, de forma clara e objetiva, as caracterfsticas das OS e 

Oscip, anteriormente mencionadas, o Quadro 4 apresenta, de forma comparativa, as 

principais caracterfsticas desses modelos de gestao. 
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extingao 
do 6rgao 
publico. 

absorgao 
das 
fungoes 
por 
entidade 
privada. 

entidade 
privada 
ira 
se 
qualificar. 

Lei n2 9.637, 
de 15 de 
maio de 
1998. 

Lei n2 9.790, 
de 23 de 
margo de 
1999. 

Pessoa 
jurfdica 
de direito 
privado e 
sem fins 
lucrativos. 

Pessoa 
jurfdica 
de direito 
privado e 
sem fins 
lucrativos. 

- ensino; 
- pesquisa cientffica; 
- desenvolvimento tecnol6gico; 
e 
- protegao e preservagao meio
ambiente, cultura e saude. 

- promoyao assistencia social; 
- promoyao da cultura, defesa e 
conservagao patrim6nio hist6ri
co e artfstico; 
- promoyao gratuita da educa
gao, de forma complementar; 
- promoyao da seguranga 
alimentar; 
- defesa, preservagao e conser
vagao do meio-ambiente; 
- promoyao do voluntariado; 
-promogao do desenvolvimento 
econ6mico e combate a 
pobreza; 

experimentagao, nao 
lucrativa, de novos modelos 
produtivos; 
- produgao de direitos 
estabelecidos; 
- promoyao da etica, paz e 
cidadania, alem de outros 
valores; e 
- estudos e pesquisas, desen
volvimento de tecnologias 
alternativas. 

Decreto da 
Presidemcia da 
Republica, ap6s 
processo de 
qualificagao. 

Certificado de 
Qualificagao, 
emitido pelo MJ, 
ap6s processo 
de qualificagao. 

contrato de 
gestao; e 

avaliagao por 
comissao 
especialmente 
constitufda. 

- Termo de 
Parceria; e 
- avaliagao 
por comissao 
especialmente 
constitufda. 

assegurados na 
Lei 
Or gam entaria, 
para atender 
metas do 
contrato de 
gestao. 

- dependem do 
processo de 
escolha da 
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do 6rgao 
Publico; ou 
- seleyao por 
concurso (edital) 
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entidades 
cujas 
atividades 
foram 
absorvidas 
pela OS. 

- pr6prios da 
entidade; e 
- inalienaveis, 
se adquiridos 
com recursos 
do Termo de 
Parceria. 

Possibilidade 
de cessao de 
servi dores 
publicos com 
onus para 
origem; e 
limitagao de 
vantagens 
pagas pela OS 
a servidor 
com recursos 
do contrato de 

- pr6prios da 
entidade; 
- nao prevista 
a cessao de 
servidores; e 
- controle dos 
gastos com 
pessoal, se 
recursos sao 
oriundos do 
Termo de 
Parceria. 
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OBSE 

- limite de 05 (cinco) anos, 
para 
opgao entre as possfveis 
qualificay6es e o titulo de 
Oscip (MP 
n2 2.143, de 02.04.01); e 
- proibiyao de qualificagao 
como 
Oscip para: 
a) sociedades. comerciais; 
b) sindicatos; 
c) instituig6es religiosas; 
d) organizag6es 
partidarias; 
e) entidades de beneffcio 
mUtuo; 
f) entidades e empresas 
que 
comercializam Pianos de 
saude; 
g) instituig6es hospitalares 
privadas; 
h) escolas privadas; 
i) organizag6es sociais; 
j) cooperativas; 
I) fundagoes publicas; e 
m) organizag6es 
creditfcias. 
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3 METODOLOGIA DO TRABALHO DE CONCLUSAO 

Os trabalhos voltados para a formulagao do modelo institucional do 

DETRAN/PR consideram as diretrizes gerais do Programa de Modernizagao do 

Poder Executivo Estadual; as diretrizes especfficas resultantes do trabalho de 

reavaliagao das atividades desenvolvidas e das competencias estabelecidas no art. 

22 do C6digo de Transito Brasileiro - CTB, para o 6rgao maximo executivo de 

transito nos Estados. 

3.1 DIRETRIZES GERAIS DO PROGRAMA DE MODERNIZAQAO DA 

ADMINISTRAQAO PUBLICA 

0 Programa de Modernizagao da Administragao Publica deve estar 

fundamentado no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, como elemento 

indispensavel para a construgao de uma sociedade democratica, participativa e 

economicamente eficiente. 0 desafio nesse processo e o de implementar e difundir 

metodos de gestao publica comprometida com o prop6sito basico de "fazer mais e 

melhor com me nos". Esta tarefa compreende agoes efetivas que visem tornar a 

administragao publica uma organizagao voltada para resultados e nao para 

procedimentos, provida de condigoes para atender as necessidades de seu usuario 

final, o cidadao. 

Dentro desse contexto, visualiza-se que a execugao dos projetos de 

reestruturagao organizacional dos 6rgaos e entidades do setor publico deve 

observar o seguinte conjunto de diretrizes gerais: 
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a) assegurar a integrac;ao das atividades de planejamento, orc;amento e 

gestao, que deem consistencia permanente ao desenvolvimento e a avaliac;ao das 

acoes voltadas para 0 cumprimento das missoes institucionais; 

b) criar os mecanismos que permitam a operacionalizac;ao da gestao publica 

orientada para resultados e que imprimam maior transparencia aos gastos publicos; 

c) facilitar o planejamento, acompanhamento e controle das func;oes do 

Governo Estadual; 

d) ter como foco o cliente-cidadao e os programas estrategicos do Governo 

Estadual previstos no Plano Plurianual - PPA, assegurando a flexibilidade 

requerida para acompanhar as mudanc;as destes requisites; 

e) possibilitar o alcance de uma maior eficiencia e eficacia na prestac;ao de servic;os 

publicos; 

f) descentralizar e transferir funcoes que possam ser melhor desenvolvidas por 

outros nfveis de governo ou por entidades nao governamentais; 

g) propor extinc;ao de funcoes ou atividades que nao agreguem valor a prestacao de 

servic;os para a Sociedade; 

h) alinhar o modelo de arquitetura organizacional com a forca de trabalho disponfvel; 

i) eliminar superposic;oes e fragmentacoes de acoes entre unidades administrativas e 

operacionais nas diferentes areas setoriais do 6rgao; 

j) priorizar acoes finalfsticas; 

k) possibilitar a criac;ao de canais de coordenac;ao e integracao interna; 

I) reduzir nfveis hierarquicos e ampliar o comando; e 

m) observar o conjunto de princfpios e diretrizes estipuladas para a acao 

governamental (CF/88, lei e regulamentos setoriais, PPA, LDO, Orcamento do 
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Estado, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, Polfticas e Programas de 

Governo). 

3.1 .1 . Diretrizes Especfficas para o Departamento de Transito 

Na formulac;ao de modelo de arquitetura organizacional de urn Departamento 

de Transito - DETRAN deverao ser observadas, tambem, as seguintes diretrizes 

especfficas: 

a) observar as orientac;oes do Poder Executivo Estaduai/Secretaria de 

Estado do Planejamento e Coordenac;ao Geral - SEPL; 

b) limitar sua ac;ao as atividades de formulac;ao, coordenac;ao, 

acompanhamento e avaliac;ao de ac;oes de sua competencia, a nfvel estadual; 

c) assegurar a responsabilidade pela realizac;ao de atividades exclusivas 

de Estado; 

3.2. COMPETENCIAS DOS DEPARTAMENTOS DE TRANSITO 

Sendo regido pelo C6digo de Transito Brasileiro - CTB, e conforme 

estabelecido no art. 22 do citado c6digo, sao competencias dos DETRAN's, no 

ambito de sua circunscric;ao: 

cumprir e fazer cumprir a legislac;ao e as normas de transito, no ambito 

das respectivas atribuic;oes; 

realizar, fiscalizar e controlar o processo de formacao, aperfeic;oamento, 

reciclagem e suspensao de condutores expedir e cassar Licenc;a de 
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Aprendizagem, Permissao para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitac;;:ao, 

mediante delegac;;:ao do 6rgao federal competente; 

- vistoriar, inspecionar quanto as condic;;:oes de seguranc;;:a veicular, registrar, 

emplacar, selar a placa, e licenciar vefculos, expedindo o Certificado de 

Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegac;;:ao do 6rgao federal 

competente; 

estabelecer, em conjunto com as Polfcias Militares, as diretrizes para o 

policiamento ostensivo de transito; 

executar a fiscalizac;;:ao de transito, autuar e aplicar as medidas 

administrativas cabfveis pelas infrac;;:oes previstas neste C6digo, 

excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, no 

exercfcio do Poder de Polfcia de Transito; 

aplicar as penalidades por infrac;;:oes previstas neste C6digo, com excec;;:ao 

daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24, notificando os 

infratores e arrecadando as multas que aplicar; 

arrecadar valores provenientes de estada e remoc;;:ao de vefculos e 

objetos; 

comunicar ao 6rgao executivo de transito da Uniao a suspensao e a 

cassac;;:ao do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de 

Habilitac;;:ao; 

- coletar dados estatfsticos e elaborar estudos sobre acidentes de transito e 

suas causas; 

credenciar 6rgaos ou entidades para execuc;;:ao de atividades previstas na 

legislac;;:ao de transito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN; 
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implementar as medidas da Polftica Nacional de Transito e do Programa 

Nacional de Transito; 

promover e participar de projetos e programas de educa<;;ao e seguran<;;a 

de transito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 

integrar-se a outros 6rgaos e entidades do Sistema Nacional de Transito 

para fins de arrecada<;;ao e compensa<;;ao de multas impostas na area de 

sua competencia, com vistas a unifica<;;ao do licenciamento, a 

simplifica<;;ao e a celeridade das transferencias de vefculos e de 

prontuarios de condutores de uma para outra unidade da Federa<;;ao; 

- fornecer aos 6rgaos e entidades executivos rodoviarios municipais, os 

dados cadastrais dos vefculos registrados e dos condutores habilitados, 

para fins de imposi<;;ao e notifica<;;ao de penalidades e de arrecada<;;ao de 

multas nas areas de suas competencias; 

- fiscalizar o nfvel de emissao de poluentes e rufdo produzidos pelos 

vefculos automotores ou pela sua carga, de acordo como estabelecido no 

art. 656, alem de dar apoio, quando solicitado as a<;;oes especfficas dos 

6rgao ambientais locais; 

articular-se com os demais 6rgao do Sistema Nacional de Transito no 

Estado, sob coordena<;;ao do respectivo CETRAN. 

3.2.1 - Departamento de Transito do Parana 

Este estudo deve realizar urn diagn6stico quanto ao atual regime jurfdico do 

DETRAN/PR como Autarquia, propondo o redesenho da estrutura organizacional e 
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funcional do 6rgao, em funcao da reformulacao da legislacao federal ocorrida a partir 

da decada de 1980, especificamente, a Constituicao Federal/1988, o C6digo de 

Transito Brasileiro/1989 e demais normas complementares impostas pelas Polfticas 

Publicas vigentes. 

Visualiza-se a necessidade de estabelecimento de uma estrutura 

organizacional e funcional que represente a atual hierarquia e organizacao das 

atividades agrupadas em cada uma das areas, permitindo o efetivo desempenho das 

atribuicoes e o desenvolvimento profissional de seus ocupantes. 

A reestruturacao e necessaria por constituir a base organizacional para o 

desenvolvimento das principais areas de atuacao do DETRAN/PR, no ambito de 

atendimento a legislacao vigente e em prol do publico usuario do sistema transito. 

Os resultados alcancados durante a execucao da reavaliacao da estrutura 

organizacional devem se constituir em insumos essenciais para a definicao da 

arquitetura e novo modelo de gestao do DETRAN/PR. 
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4. ESTUDO DE CASO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 

Com finalidade de rever a estrutura, que se encontra em grande parte 

desatualizada, onde func;6es sao desenvolvidas sem que haja uma descriminada 

gerencia, o presente estudo visa reorganizar a estrutura administrativa do 6rgao, 

uma vez que a operacional, cuja demanda e estritamente vinculada a sistemas de 

tecnologia da informac;ao, se encontra em revisao especffica, em projeto a parte 

deste conteudo. 

Visa-se atingir os objetivos propostos, procurando-se estabelecer os 

parametros das atividades exercidas no DETRAN/PR as atividades equivalentes em 

outras unidades da federac;ao e em outros 6rgaos do proprio Estado, assim como a 

realizac;ao de pesquisas junto as areas do setor administrativo, quanto ao real 

desenvolvimento de atividades em func;ao do Regimento em vigor datado de 1983 e 

principalmente, em consonancia a legislac;ao afeta, ou seja, o C6digo de Transito 

Brasileiro, vigente a partir de Janeiro de 1988. Em Anexo I, apresenta-se o 

Organograma em vigor para o DETRAN/PR. 

4.1 NATUREZA JURJDICA E FUNCIONAMENTO 

Atraves deste trabalho deve-se propor novo modelo de regime jurfdico e 

gestao administrativa, ao mesmo tempo em que novas estruturas devem ser 

definidas. Faz-se necessaria o levantamento das atividades e func;6es em 

desenvolvimento, verificando-se suas peculiaridades e especificac;6es e tambem 

adequando os correspondentes cargos comissionados, afetos a Autarquia. 
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As caracterfsticas principais do atual modelo institucional da Autarquia podem 

ser verificadas no quadro abaixo. 

ASS UNTO ESPECIFICACAO CARACTERISTICA 

NATUREZA Personalidade jurfdica Personalidade jurfdica de direito publico 
JURfDICA 

PESSOAL Regime Estatutario 
Provimento dos Cargos Concurso Publico 
Rem uneracao Quadro Geral do Estado 

DIRE<;AO Func;oes DAS 
Regime de Direc;ao Diretorias e Coordenadorias 
Provimento das func;oes Livre escolha do superior, efetivac;ao das 

nomeacoes a nfvel aovernamental. 
AUTONOMIA Gerencial Com autonomia limitada 

Orc;amentaria e Financeira Recursos pr6prios, porem c/autonomia limitada 
Compras e Services Lei no 8.666/93 e legislacao afeta. 

FISCALIZA<;AO Das Contas Tribunal de Contas do Estado do Parana 

Fonte: elaborado pela autora. 

4.2 SITUAQAO ORQAMENTARIA E FINANCEIRA 

Pela Lei Estadual nQ 8.067 de 28 de dezembro de 1984 as taxas cobradas 

pela prestaQao de serviQos do DETRAN/PR sao constitufdas em receita propria da 

Autarquia, dado-lhe maior autonomia, porem sem a liberalidade de gestionar 

totalmente seus recursos financeiros, encontrando-se insirido no Sistema 

OrQamentario e Financeiro do Estado. 

A atual Tabela de Taxas e Tarifas nao faz frente a evoluQao legislativa sabre o 

transito, desencadeada nos ultimos anos, ou tampouco reflete os atuais custos 

administrativos que o DETRAN/PR suporta na prestaQao de serviQos que lhe confere 

a lei. 
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4.3 ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO 

0 DETRAN/PR tern sede na Capital e jurisdicao em todo territ6rio paranaense 

constitufdo de: 

• Sede Administrativa e Financeira - Taruma/Curitiba - onde funcionam as, 

aiE~m das areas de direcao, assessoramento, administracao e financeira, as 

areas operacionais referentes a coordenacao de tecnologia da informacao, de 

habilitacao de condutores, de registro de vefculos, de infracoes de transito e 

educacao para o transito. 

• Circunscricoes Regionais de Transito, denominadas Centros Regionais de 

Transito, em numero de 17 (dezessete), constituindo-se nas Unidades 

Operacionais com volume de servicos acima de 3.000 (tres mil) 

processos/mes. 

• Circunscricao Regional de Transito- CIRETRAN, em numero de 83 (oitenta e 

tres) Unidades com volume abaixo de 3000 (tres mil) processos mes, (Anexo 

VI). 

• Postos de Transito, em numero de 301 (trezentos e urn) Unidades 

Operacionais em todo Estado Paranaense. 

4.4- SISTEMA DE INFORMAQOES 

Tambem, projetos de informatizacao dos sistemas veem sendo desenvolvidos 

e implementados, a nfvel nacional, a vista que nenhuma alteracao na legislacao da 

Autarquia foi verificada, em funcao da nova estrutura que se projeta, assim como, 

dos correspondentes cargos ocupados pelo quadro funcional, sendo que o proprio 
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DETRAN/PR veio adaptando-se ao Iongo destes anos, aleatoriamente, e o 

organograma legal, entao vigente, nao mais corresponde as reais necessidades, 

sejam elas de qualificac;ao ou quantificac;ao, sendo que ha grande falha de 

comunicac;ao entre as areas, com o desenvolvimento de trabalhos mal distribufdos 

ou realizados em duplicidade. 

Os recursos computacionais sao utilizados na totalidade nas ac;6es da 

Autarquia, ocorrendo o processamento de transac;6es e armazenamento de 

informac;6es para realizac;ao dos servic;os e processamentos especiais de rotinas 

operacionais, em ambiente centralizado, com a guarda e manutenc;ao de meios 

digitais. 

Dos Sistemas utilizados podem-se destacar: 

• Sistemas administrativos: Controle da Receita, Processes Administrativos, 

Processamento da Dfvida Ativa; 

• Sistemas de ambito estadual: Sistema Financeiro, Sistema Orc;amentario, 

Sistema de Recursos Humanos, Sistema de Acompanhamento de Protocolo 

Geral, Sistema Administrac;ao de Transportes; 

• Sistemas de ambito operacional: Controle de Vefculos, Controle de Multas, 

Emissao de Provas de Legislac;ao, Controle de Habilitac;ao, Controle de 

Licenciamento de Vefculos, Sistema Conveniado de Multas- MTM; 

• Sistemas de ambito nacional: Registro Nacional de vefculos - RENAVAN, 

Registro Nacional de Habilitac;ao- RENACH, Registro Nacional de Autos de 

lnfrac;ao- RENAINF, Registro Nacional de Estatfstica- RENAEST; 
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• Servigos de rede corporativa: INTERNET, INTERNET VPN, INTRANET, 

NOTES. 

Utilizagao de plataforma WEB, com processamentos Batch e On Line, com 

chaves especfficas e pessoais para garantia e seguranga das informagoes 

contidas e/ou inseridas nos sistemas. 

4.5 RECURSOS HUMANOS 

0 quadro funcional da Autarquia e composto por cerca de 2000 (dois mil) 

servidores, dos quais 1.300 (um mil e trezentos) sao funcionarios estatutarios e 

OS demais sao cargos Comissionados, Terceirizados, de outros 6rgaos a 
disposigao ou conveniados (Prefeituras Municipais). Oeste total, cerca de 50% 

(cinquenta por cento) encontra-se sediado na Capital do Estado. 
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5. CONCLUSAO E RECOMENDACAO 

Pelos resultados alcancados se verifica que o modelo institucional do 

DETRAN/PR pode se reportar ao de Agencia Executiva, pelo fato desse modelo 

apresentar como novidade a introducao no direito brasileiro de urn mecanismo 

flexfvel de modificar o regime de autonomia ou independencia de autarquias e 

fundacoes publicas mediante urn simples ato administrativo de qualificacao. 0 ato 

nao e inovador da ordem jurfdica ou equivalents a lei, mas ele funciona como 

mecanismo de enquadramento da entidade em urn regime jurfdico padrao especial, 

abstratamente previsto em lei, elemento diferencial em relacao a tradicao de nossa 

administracao publica. 

Em sfntese, para resolver os problemas das limitacoes na autonomia 

administrativa da autarquia DETRAN/PR, a mesma deve ser qualificada como 

Agencia Executiva de Estado, para isso devera atender aos requisitos estabelecidos 

no Art. 51 da Lei nQ 9.649 de 27 de maio de 1997, desde que estendido tal modelo 

ao Poder Executivo Estadual. Mesmo porque as agencias executivas, na verdade, 

nao constituem modelo totalmente novo, podendo ser consideradas, basicamente, 

uma forma de revitalizacao do antigo modelo autarquico, acrescido de urn controls 

de gestao por resultados. 

Os resultados alcancados recomendam que o modelo institucional do 

DETRAN/PR observe as diretrizes a seguir indicadas: 

a) manter o DETRAN/PR como ente jurfdico de direito publico, porem com 

autonomia administrativa e financeira ampliada atraves de contrato de 

gestao; 
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b) assegurar o controle social na definic;ao do arranjo institucional; 

c) assegurar a sustentabilidade financeira do 6rgao na definic;ao de suas 

receitas e na gestao de seu patrimonio; 

d) dotar o 6rgao de recursos humanos em qualidade e quantidade 

adequados para o cumprimento da sua missao institucional; 

e) adequar o quadro de Direc;ao e Assessoramento- DAS, para a gestao de 

processos do 6rgao; 

f) estabelecer rotinas dos processos organizacionais detalhadas 

e racionalizadas de forma a aumentar a eficiencia, bern como a eficacia da 

gestao, facilitando a informatizac;ao; 

g) considerar como foco de atuac;ao a satisfac;ao dos usuarios do sistema 

transito, cujas opinioes devem ser utilizadas como elementos norteadores 

para a melhoria continua da gestao das ac;oes do 6rgao. 

Enquanto Autarquia Estadual, novo Organograma e Regimento lnterno 

deverao ser implantados para regularizac;ao de suas ac;oes. 

A vista das dificuldades legais, para maior eficiencia do quadro de pessoal, 

deve se estabelecer criterios de gratificac;ao funcional. 

Com vistas a Tabela de Taxas e Tarifas, deve ser adequada as atividades em 

desenvolvimento, atraves de estudos a serem realizados por equipe tecnica da 

propria Autarquia, tendo por objetivo a reavaliac;ao das taxas e tarifas cobradas pela 

contraprestac;ao de servic;os que lhe e atinente, levando-se em considerac;ao os 

custos administrativos e operacionais diretos e indiretos, elaborando-se 

comparativos, com outros 6rgaos assemelhados a nlvel nacional e demais tecnicas 

que a literatura economica apresente. 
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7. ANEXOS 
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7.1. ANEXO 1- ORGANOGRAMA EM VIGOR 



RECURSOS u HUMAN OS 

DE . 
CO"-..TABILIDADE E 

nNANc;AS 

0 DE 
SERVIc;OS GERAIS 

AOMINISTRATIVA 
E. FINANCEIRA 

su 
DE REGISTRO 

E FISCAUZAc;AO 

SUB
DE 

HABILITAc;AO 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

DIVISAO DE 
ENGEN HARIA 
DETRANSITO 

DE 
SINAUZAc;AO 

DE 
ESTATISTICA 

CIRETRAN's 



7.2. ANEXO II- MAPA DO EST ADO DO PARANA 
Localiza~ao das CIRETRANS 

60 



Sedes Clretrans 

01 • Cun~ba 
02 • Penta Gro ... 
03 · Paranagu' 
04 • Urdo da Vol6ria 
05 • PalO Branco 
06 • Guw.puava 
07 . ea.ca ... 
08 • Campo Mou<to 
09 • CI\Jzowo do Oeste 
10 • Jac:aAilJOho 
11 • Cometoo Proc6poo 
12 · L.ondnna 
13 - Manngll 1• · Pwanavai 
15 • Apucarana 
16 • Foz do lgu~ 
17 · Arapongas 
18 · No'i·~~ 
19 - Asaai 
20 · U~ma 
21 · 1111~ 
22 • Blnd .... nles 
23 • Porecatu 
2• - T~Bort>a 
25 • Goow6 
26 • Clano11e 
27 · lbao~ 
28 · Loanda 
29 · Rio Negro 
30 • Fl'llflCIICO Bellnlo 
31 · Dolo Vizmholl 
32 • Santa Isabel do Oeste 
33 • Medianeora 
34 · ToledO 
35 • Manochal CAndido Rondon 
36 - Guaira 
37 · UboralA 
38 · lvaoport 
39 - Arapo~ 
•o - Cambara •1 · Mloa Chat.aubnand 
•2 - Palo-
43 · RoiAndia 
44 • Santo AntOnoo da Pla~na 
•s · Nova Londnna 
•a · Coda<le G8Ucha 
4 7 • Jandaoa do Sui 
•B · Potanga 
•9 - lport 
50 · Faxonal 

Detnln .... PR 

51 - Campol."''II 
52 • Roo Branco do Sui 
53 · Lapa 
s. · lmbotuvo 
55 . Palmao 
56 - Caotro 
57 - LIIntnjeoraadoSul 
58 · ROndon 
59 · Santa laabal do Ivai 
60 - Colorlldo 
61 • Malellndoa 
62 • Coronel Vlvoda 
63 · Capanwna 
64 • Barraclo 
65 · Ail0noa 
66 - lboporl 
67 • Santo AntOnio do Sudoeata 
68 - Astorga 
69 • Swtan6poiiS 
70 • Bela Vista do Paraiso 
71 • Bartloaa Fwraz 
72 • Joaquom nvora 
73 • Araucena 
7• - Guaran~ 
75 · Jeguatialva 
76 -<:arnw 
n . c.m.,,...., do Sui 
78 • Wencaatau Braz 
79 • sao Maleus do Sui 
60 - Cararnbal 
81 • Mandaguan 
82 • Twra Boa 
63 • Santa Helena 
64 • Choponzmho 
85 • Ouedas do lgu~ 
66 • Sarlndi 
87 - Senaneta 
88 - Siqueol'liCampoa 
89 • SAo Joa6 dol Ponllaos 
90 - NovaAUI0<8 
91 - lcaralma 
92 • Realeza 
93 • Mangueonnha 
94 • Mlrilndoa do SIA 
95 • Enganlleoro Bellnlo 
96 • Clevalandoa 
97 • Prudent6polos 
98 • Calanduvaa 
99 - Guaratubal 

GOVERNODO 
PARAN~ 

~<fill @!l~ ® ~ 

A--tM~ 
c:cmrc • ., ....... ..,.__ 
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7.3. ANEXO Ill- ORGANOGRAMA PROPOSTO 



GB 

AM 

CIN 

ouv 

l 
[ OAF J 

ANEXO Ill 

ORGANOGRAMA DO DETRAN/PR 

ACS 

AP 

CJ 

COlA 

I 
I DOP I 

CAD- CONSELHO DE ADMINISTRAQAO 
DG - DIRETORIA GERAL 

GB- GABINETE 
ACS- ASSESSORIA DE COMUNICAQAO SOCIAL 
AM- ASSESSORIA MILITAR 
AP - ASSESSOR lA DE PLANEJAMENTO 
CIN - CONTROLE INTERNO 
CJ- CONSUL TORIA JURiDICA 
OUV - OUVIDORIA 
COlA- CONTROLADORIA DE INSPEQAO E AUDITAGEM 

OAF- DIRETORIA DE ADMINISTRAQAO E FINANQAS 
DOP- DIRETORIA DE OPERAQOES 

1 



OAF 

DISAD I 1--1 DIOF I I 1------4 niAO I r----1 n1~1 

DICP 

SECO I I L-...J SEAD I I y niFT I ~ 

I 
DIM A I L-...J niFT SECT 

~ 
I I 

DISE~ I 1-..j DIGP EDA 

SEMC 
--
SEPA I ~ 
SEAG 
--
SERE 
--
SEPR 
--
SEMA 
--
SEGU. 
--
SETR 
--
SELC 

2 



OAF- DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 
CLEI -COMISSAO DE LEILAO 
CLIC- COMISSAO DE LICITAQAO 
CIP- COMISSAO DE INSERVIBILIDADE DE MATERIAL PERMANENTE 
CIV- COMISSAO DE INSERVIBILIDADE DE VEfCULO 
CSA- COMISSAO SETORIAL DE AVALIAQAO DE DOCUMENTO 
CPP - COMISSAO PERMANENTE DE PROCESSO PUNITIVO 

COOAD - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 
DISAD- DIVISAO DE SERVIQOS ADMINISTRATIVOS 

SECO- SETOR DE COMPRAS 
SECT- SETOR DE CONTRATOS 

DISEG- DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 
SEMC- SETOR DE MATERIAL DE CONSUMO 
SEPA- SETOR DE PATRIMONIO 
SEAG- SETOR DE ARQUIVO GERAL 
SERE- SETOR DE REPROGRAFIA 
SEPR- SETOR DE PROTOCOLO 
SEMA- SETOR DE MALOTE 
SEGU - SETOR DE SEGURANQA 
SETR - SETOR DE TRANSPORTES 
SELC- SETOR DE LIMPEZA E COPA 

COFIN- COORDENADORIA FINANCEIRA 
DIOF- DIVISAO DE EXECUQAO ORQAMENT ARIA E FINANCEIRA 

SEAD- SETOR DE ADIANTAMENTO 
DICA- DIVISAO DE CONTROLE DE ARRECADAQAO 

SEDA- SETOR DE DIVIDA ATIVA 
DICO- DIVISAO DE CONTABILIDADE 

SECC- SETOR DE CONTROLE DE CUSTOS 
COORH- COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DICP- DIVISAO DE CADASTRO E PAGAMENTO 
DIMR- DIVISAO DE MOVIMENTAQAO E REGISTRO 
DIGP- DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS 

COENG- COORDENADORIA DE ENGEN HARIA 
DIAO- DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
DIET- DIVISAO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO 

COTIT- COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO 
DISI- DIVISAO DE GESTAO DE SISTEMAS DE INFORMAQAO 
DIAU- DIVISAO DE ATENDIMENTO E SUPORTE A USUARIOS 
DIET- DIVISAO DE GESTAO DE ESTRUTURA TECNOLOGICA 

3 



ASSEDOP 

DOP 

CAC 

~ 
~ 

CIRETRAN 

DIAP 

PTRAN 

4 



DOP- DIRETORIA DE OPERACOES 
ASSEDOP -ASSESSOR lA DE ASSUNTOS OPERACIONAIS 
CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO 
COOVE- COORDENADORIA DE VEfCULOS 

DISV- DIVISAO DE SISTEMA ERENA VAN 
DIRV- DIVISAO DE REGISTRO DE VEfCULOS 
DIFI - DIVISAO DE FISCALIZACAO 

SCDS- SETOR DE CONTROLE DE DOCUMENTOS DE SEGURANCA 
SCDE- SETOR DE CONTROLE DE DOCUMENTOS ESPECIAIS 

COOHA- COORDENADORIA DE HABILITACAO 
DISH - DIVISAO DE SISTEMA E RENACH 
DIAH- DIVISAO DE HABILITACAO 

SABE- SETOR DE ACOMPANHAMENTO DE BANCAS EXAMINADORAS 
DIMP- DIVISAO MEDICA E PSICOLOGICA 

SECE- SETOR DE CREDENCIAMENTO E CONTROLE DE ENTIDADES 
DISD- DIVISAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR 

CRT- CONTROLADORIA REGIONAL DE TRANSITO 
DIFC- DIVISAO DE FORMACAO DE CONDUTORES 
DIAC- DIVISAO DE AUDITAGEM E CONTROLE 

COINF- COORDENADORIA DE INFRACOES DE TRANSITO 
DINF- DIVISAO DE SISTEMAS E RENAINF 
DAPI - DIVISAO DE AUTOS E PROCESSOS DE INFRACAO 

SAIN- SETOR DE AUTOS DE INFRACAO 
SETP- SETOR DE TRIAGEM DE PROCESSOS 
SECP - SETOR DE CADASTRO DE PROCESSOS 

DIJU - DIVISAO DE JULGAMENTO DE DEFESA 
SDAU - SETOR DE DEFESA DE AUTUACAO 
SDDC- SETOR DE DEFESA DE SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR E CASSAQAO DE CNH 

COOET- COORDENADORIA DE EDUCACAO PARA 0 TRANSITO 
DPET- DIVISAO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TRANSITO 
DETT- DIVISAO DE ENSINO TECNICO DE TRANSITO 
DIAP- DIVISAO DE APOIO PEDAGOGICO 

CIRETRAN- CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO 
PTRAN - POSTO DE TRANSITO 

5 



ORGANOGRAMA DAS UNIDADES OPERACIONAIS 

CIRETRAN 

AREA DE 
HABILITACAO 

EXAME 
MEDICO 

EXAME 
PSICOL6 

GICO 

6 
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7.4. ANEXO IV- CLASSIFICACAO DE CIRETRANS 



I 

MOVIMENTACAO DE PROCESSOS NAS AREAS DE HABILITACAO E VEICULOS P 

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO - 2005 

CIRETRANS Nr. PROC. PROC. TOTAL GERAL MEDIA NUMER. PT JURIS. CLASSI-
CIR VEJCUL. HABIL. PROCESSOS MENSAL FUNCIO. A I FICACAO 

CURITIBA 1 t,o78;sn .·· ... 242.7a~~-- 1.321.369 11o.114 13 4 1 
LON[)RINA 12 I 223.221 < 4$.551 < 271]72 22.648 42 1 0 1 

.·.. • .. 13 168.619. 48.069 •.. 216.688 18.057 57 7 1 1 MARINGA 
. 

... 
GASCA VEL · .•• < 7 I •• )29.322 .<. 27.3£)5 156;687 13.057 29 6 0 1 

2 9L5851 28.30f! . .. .· 119.890 9.991 1 28 
1 

1 1 1 
16 .· ... • 90.9.11 25.405 116~316 9.693 26 0 1 1 

PONT A GROSSA ··.··.··· 
FOZDO IGUACU 
SAO JOSE: DOS PINHAIS 89 62.746 10.784 ••.. 73.530 6;128 16 2 0 1 
GUARAPUAVA 6 46.150 15.274 61.424 5.119 19 5 0 1 
UMUARAMA .. .. 20 43.897 12.280 56.177 4.681 12 .. 5 0 1 
PARANAGOA • < 3 34.5431 13.705 ·· 48.248 4.021 17 3 2 1 
TOLEDO 34 36;633 11 ,399 48.032 4.003 16 .<. 2 0 1 
CAMPOMOURAO .·• 8 ...•.. 34.559 < 11;9$4 46.513 3.876 22 .. 4 3 1 

8 3.... o .. · 1 
15 ... 7 2 1 

APUCAMNA 1 15 33.131 · ·13.009 46;140 3;845 
PARANAVAi •.•.... 14 1 3:t814 .. ···•· 9.059 . 42.873 3.573 

ARAPONGAS 17 30.857 / .9.607 .··.·•········· · .. ·. 40;464 3.372 9 1 0 I 1 
FRANCISCO 13ELTRAO ··• 30 27~807 10.183 < 37;990 3.H56 15 2 2 1 
ARAUCARIA ... 73 27.998 9.357 37.355 .. ··.>••·····• 3,113 17 0 1 1 
TELEMACO BORBA 24 27.302 9.139 .· 36.441 3.037 8 4 0 1 
PATO BRANCO ···•· 5 . · .. 27.267 70462 34,729 2.894 15 I·· 2 1 2 
CIANORTE 26 25;095 8.780 .· .·. ··•·· 33.875 2,823 10 3 0 2< 
CAMPOLARGO ···.· 51 25.442 .·•. 7.187 .. 32.629 • ··· 2.719 8 I 1 0 2 
UNIAO DAVITORIA 4 21.760 .. ·· 7.947 .·• 29.707 ·. 2.476 10 • 4 3 2 

9 4 0 2 
18 4 0 2 

MEOIANEIRA . 33 · 21.255 7.1551. >. 28.410 .•... 2,36~ 
C0AtfJEU0PflOC6PIO ····11 ..•• 21.016 7.144.1 < 28.160 2.347

1 

SARANDI ····< I<· 86 .. > 24.753 3.402 . <· ( .. 28.155 2.346 18 I 1 1 2 
12 0 0 2 
17 9 0 2 
8 5 0 2 

GAM BE .. ···.• •..• •·· .····•••··· ts 2Q.241 c~ 1 .1o9 . . 27.350 ~ 2.279' 
IVAIPORA . · .... · ...•.•...• ··.·.. 38 19.814 ... 7.218 .··.< 27.0321 L 2.253 
MAL GANDiDO ROND()N 35 .18]86 .•...•.•• 7.060 •··· 25.846 2;154 

CASTRO ·· 56 19.391 .. ·•···•· 5.305 ... .·.•.. 24.696 2,058 15 1 0 2 
II~ATI··· ••. 21 17.807 6.852 24.659 2;.055 8 2 3 2 
NOVA ESPERANCA . 18 .. ·. 16.86$1... 5.969 22,834 1.903 6 .·... 10 0 2 
· ROlANDIA 43 14.953 5.2{)9 20,222 1.685 6 1 0 2 
GUAfRA I 36 . < ·.·• 14;520 4.490 19.010 1.584 
ASSISCHATEAL.I§RIAN[) ·· 41 1.< <12,351 ··• 5;288 2~ }7.{)39 ~ ~ 1.470 

~~~:::fN16PLATlNA I• 16 ~- • > ~:~~ _2 ~~:~:! ····•· ~:::: 
POlS VIZINHOS •..•.••... ·•·1>31 .. ·· 12.396 ··••••·• 4.62?' ..• ···•····· .17.0!2a ... 1,419 
IBiPORA ·.·· £)6 .·.·. 12:366 . 4A94 · / ·1a;86o > < 1.405 

RIO NEGRO 29 ... · 11.945 ••·•· •.• ••·· ·• 3.922 / \ 15.867, •..• .. l.S22 
GOIOERE .· 25 ·.. JQ,~77 ··. ? 4.662 .>··············· 15.$39 '.·. 1.295 
ASTORGA •• ·•· 68 11.052 .· 4;375 15.427 1.286 
JANDAIADOSUL 47 11.386 ·. 3.844 15.230 1.269 1

.· 

IBAITI 27 10.750 .···••·· 4.453 .•...... ·· 15,203 1;267 
LARAf\IJEIRAS DO SUL 57 •..•. 10.609 .· 4,523 ··•~ 15.132 1.261 
BANOEI RANTES ····•·· •··· 1··. 22 ·. .> 9]20 ~ . 4.767 _.__£. }4.487 ce_:·>·········.. 'l,ggv 
PITANGA.·· .. ·•·····.·.··••••·.·· .•.. • •.... 48 ····. 9~342 .. ······.>.···4:828 ~~~c14.170£____ 1:181 
SANTA !ZABEl DO OESTE • 32 .. · 10.282 · ..... · 3.746 .. 14.028 1.169 

JACAREZINRO > ··.··.10 10.034 ········•••<. 3.7581 > .. · ... 1.3;792 1,149 
UBIRATA ·•.· .... < ... 37 9.7541 . 3.936 ••. ··· 13.690 1.141 
SAO MATE US DQ SUI... 79 8.884 . •·· 3.915' .· > 12.799 1.067 
COLORADO . .• 60 8.928 .· 3;799 12.727 1.061 
JAGUARAiVA 75 9.292 2.605 11.897 991 
PALOTINA 42 8.018 3.165 11.183 932 
QUEDAS DO IGUAQU 85 7.353 3.721 11.074 923 
ALTONIA 65 8.230 2.829 11.059 922 
PALMAS 55 7.751 3.109 10.860 905 

13 1 0 2 
11 4 0 2 
11 
6 
9 
8 
7 
8 
3 
7 
9 
6 

2 0 2 
2 0 2 

.... 2 1 2 

l 0 2 
2 1 2 

....•... 5 0 2 
5 0 2 
4 1 2 
8 0 2 
6 0 2 

. 6 .. 
25x·· 1 22 . 

7 
6 
8 
11 
14 
12 
8 
7 
8 
9 
4 

1 
.·· 3 1 I 

1 0 .. I< 
.• 4 0 

2 0 
6 1 
0 
0 
0 
1 
0 

1 
1 
2 
2 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
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MOVIMENTACAO DE PROCESSOS NAS AREAS DE HABILITACAO E VEICULO,PC 
PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO - 2005 

CIRETRANS Nr. PROC. PROC. TOTALGERAL MEDIA 
CIR VEICUL. HABIL. PROCESSOS MENSAL 

ASSAI 19 7.442 3.369 10.811 901 
CRUZEIRO DO OESTE 9 7.826 2.887 10.713 893 
MATELANDIA 61 7.849 2.525 10.374 865 
LAPA 53 7.071 3.147 10.218 852 
REALEZA 92 7.372 2.794 10.166 847 
FAXINAL 50 7.160 2.812 9.972 831 
NOVA LONDRINA 45 6.666 2.869 9.535 795 
MANDAGUARI 81 6.306 3.197 9.503 792 
SANTA HELENA 83 5.698 3.578 9.276 773 
CAPANEMA 63 6.199 2.953 9.152 763 
NOVA AURORA 90 6.963 2.168 9.131 761 
JOAQUIM TAVORA 72 6.935 2.060 8.995 750 
CHOPINZINHO 84 5.508 3.039 8.547 712 
PRUDENTOPOLIS 97 6.679 1.835 8.514 710 
IMBITUVA 54 6.095 2.262 8.357 696 
SERT ANOPOLIS 69 5.809 2.076 7.885 657 
IPORA 49 5.848 1.843 7.691 641 

ISIQUEIRA CAMPOS 88 5.806 1.523 7.329 611 
LOANDA 28 4.970 2.294 7.264 605 
WENCESLAU BRAZ 78 5.232 1.746 6.978 582 
PORECATU 23 4.446 2.184 6.630 553 
CORONEL VIVIDA 62 4.214 2.304 6.518 543 
ARAPOTI 39 4.287 2.182 6.469 539 
BARRACAO 64 4.761 1.498 6.259 522 
STO ANTONIO SUDOESTE 67 4.312 1.787 6.099 508 
CENTENARIO DO SUL 77 4.328 1.713 6.041 503 
SANTA I ZABEL DO IVAI 59 4.206 1.804 6.010 501 
GUARANIA<;U 74 3.324 2.684 6.008 501 
BELA VISTA DO PARAISO 70 4.110 1.470 5.580 465 
CLEVElAND lA 96 4.016 1.489 5.505 459 
MANGUEIRINHA 93 4.061 1.255 5.316 443 
ICARAIMA 91 3.706 1.021 4.727 394 
CARAMBEI 80 3.525 1.192 4.717 393 
BARBOSA FERRAZ 71 3.306 1.391 4.697 391 
RONDON 58 3.577 1.103 4.680 390 
CIDADE GAUCHA 46 3.165 1.355 4.520 377 
TERRA BOA 82 3.007 1.381 4.388 366 
ENGENHEIRO BEL TRAO 95 2.338 797 3.135 261 
SERTANEJA 87 2.005 921 2.926 244 
MARILANDIA DO SUL 94 1.528 58 1.586 132 
CATANDUVAS 98 334 0 334 28 
GUARATUBA 99 0 16 0 0 

I 

FONTE: DETRAN - Coordenadoria de Habilitac;ao e Velculos 

NUMER. PT JURIS. CLASS I-
FUNCIO. A I FICACAO 

7 6 0 3 
11 3 0 3 
6 2 1 3 
8 0 1 3 
6 2 1 3 
11 6 0 3 
6 2 1 3 
9 0 0 3 

25 2 0 3 
5 0 2 3 
8 2 0 3 
5 1 2 3 
9 2 1 3 
5 0 0 3 
4 1 1 3 
4 1 0 3 
6 2 0 3 
10 1 1 3 
5 1 1 3 
8 2 0 3 
4 2 1 3 
8 1 0 3 
6 0 0 3 
5 1 2 3 
6 2 1 3 
9 3 0 3 
8 2 2 3 
5 2 0 3 
5 1 0 3 
5 0 1 3 
10 2 0 3 
5 1 1 3 
7 0 0 3 
4 3 0 3 
7 3 0 3 
6 2 0 3 
5 0 0 3 
5 0 0 3 
13 2 0 3 
7 0 1 3 
3 1 1 3 
8 0 0 3 
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7.5. ANEXO V- RELACAO DOS POSTOS DE TRANSITO JURISICIONADOS 



RELA(:AO DE POSTOS DE TRANSITO JURISDICONADOS A CIRETRANS 

I Data de Atualizacao 12006 

Total de Processes Movimentados 
Ciretran Localidade 
ALTONIA ALTONIA 

ESPERANCA NOVA 
PEROLA 
SAO JORGE DO PATROCINIO 

ALTONIA Total 
APUCARANA APUCARANA 

CALIFORNIA 
NOVO ITACOLOMI 
RIO BOM 

APUCARANA Total 
ARAPONGAS ARAPONGAS 

SABAUDIA 
ARAPONGAS Total 
ARAPOTI ARAPOTI 
ARAPOTI Total 
ARAUCARIA ARAUCARIA 

CONTEND A 
ARAUCARIA Total 
ASSAI ASSAI 

NOVA AMERICA DA COLINA 
NOVA SANTA BARBARA 
SANTA CECILIA DO PAVAO 
SANTO ANTONIO DO PARAISO 
SAO JERONIMO DA SERRA 
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 

ASSAI Total 
ASSIS CHATEAUBRIAND ASSIS CHATEAUBRIAND 

BRASILANDIA DO SUL 
FORMOSA DO OESTE 
JESUIT AS 
TUPASSI 

ASSIS CHATEAUBRIAND Total 
ASTORGA ANGULO 

ASTORGA 
IGUARACU 
MUNHOZ DE MELLO 
PITANGUEIRAS 
SANTA FE 

ASTORGA Total 
BANDEIRANTES ABATIA 

BANDEIRANTES 
ITAMBARACA 
SANTA AMELIA 

BANDEIRANTES Total 
BARBOSA FERRAZ BARBOSA FERRAZ 

CORUMBATAI DO SUL 
FE NIX 
QUINTA DO SOL 

BARBOSA FERRAZ Total 



BARRACAO BARRACAO 
BOM JESUS DO SUL 
FLOR DA SERRA DO SUL 
SALGADO FILHO 

BARRACAO Total 
BELA VISTA DO PARAISO ALVORADA DO SUL 

BELA VISTA DO PARAISO 
BELA VISTA DO PARAISO Total 
CAMBARA ANDIRA 

BARRA DO JACARE 
CAMBARA 

CAMBARA Total 
CAM BE CAM BE 
CAMBE Total 
CAMPO LARGO BALSA NOVA 

CAMPO LARGO 
CAMPO LARGO Total 
CAMPO MOURAO ARARUNA 

CAMPO MOURAO 
FAROL 
IRETAMA 
LUIZIANA 
MAMBORE 
PEABIRU 
RONCADOR 

CAMPO MOURAO Total 
CAPANEMA CAPANEMA 

PEROLA D'OESTE 
PLANALTO 

CAPANEMA Total 
CARAMBEI CARAMBEI 
CARAMBEI Total 
CASCAVEL ANAHY 

BRA GANEY 
CASCAVEL 
CORBELIA 
IGUATU 
LINDOESTE 
SANTA TEREZA DO OESTE 

CASCAVEL Total 
CASTRO CASTRO 

PIRAI DO SUL 
CASTRO Total 
CATANDUVAS CATANDUVAS 

I BEMA 
TRES BARRAS DO PARANA 

CATANDUVAS Total 
CENTENARIO DO SUL CAFEARA 

CENTENARIO DO SUL 
GUARACI 
LUPIONOPOLIS 

CENTENARIO DO SUL Total 
CHOPINZINHO CHOPINZINHO 

SAO JOAO 
SAUDADE DO IGUACU 
SULINA 



CHOPINZINHO Total 
CIANORTE CIANORTE 

JAPURA 
JUSSARA 
SAO TOME 

CIANORTE Total 
CIDADE GAUCHA CIDADE GAUCHA 

NOVA OLIMPIA 
TAPIRA 

CIDADE GAUCHA Total 
CLEVELAND lA CLEVELAND lA 

MARIOPOLIS 
CLEVELANDIA Total 
COLORADO COLORADO 

ITAGUAJE 
JARDIM OLINDA 
LOBATO 
NOSSA SENHORA DAS GRACAS 
PARANAPOEMA 
SANTA INES 
SANTO INACIO 

COLORADO Total 
COOVE COOVE 
COOVETotal 
CORNELIO PROCOPIO CONGONHINHAS 

CORNELIO PROCOPIO 
NOVA FATIMA 
SANTA MARIANA 
URAl 

CORNELIO PROCOPIO Total 
CORONEL VIVIDA CORONEL VIVIDA 

HONORIO SERPA 
CORONEL VIVIDA Total 
CRUZEIRO DO OESTE CRUZEIRO DO OESTE 

MARILUZ 
TAPEJARA 
TUNEIRAS DO OESTE 

CRUZEIRO DO OESTE Total 
CURmBA ADRIANOPOLIS 

ALMIRANTE TAMANDARE 
BOCAIUVA DO SUL 
CAMPINA GRANDE DO SUL 
CAMPO MAGRO 
CERRO AZUL 
COLOMBO 
CURmBA 
DOUTOR ULYSSES 
FAZENDA RIO GRANDE 
ITAPERUCU 
MANDIRITUBA 
PINHAIS 
PIRAQUARA 
QUATRO BARRAS 
RIO BRANCO DO SUL 
TUNAS DO PARANA 

CURmBA Total 



DOIS VIZINHOS BOA ESPERANCA DO IGUACU 
CRUZEIRO DO IGUACU 
DOIS VIZINHOS 
VERE 

DOIS VIZINHOS Total 
ENGENHEIRO BELTRAO ENGENHEIRO BELTRAO 
ENGENHEIRO BELTRAO Total 
FAXINAL BORRAZOPOLIS 

CRUZMAL TINA 
FAXINAL 
GRANDES RIOS 
MAUA DA SERRA 
RIO BRANCO DO IVAI 
ROSARIO DO IVAI 

FAXINAL Total 
FOZ DO IGUACU FOZ DO IGUACU 

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 
FOZ DO IGUACU Total 
FRANCISCO BEL TRAO ENEAS MARQUES 

FRANCISCO BELTRAO 
MANFRINOPOLIS 
MARMELEIRO 
RENASCENCA 

FRANCISCO BELTRAO Total 
GOIOERE BOA ESPERANCA 

GOIOERE 
JANIOPOLIS 
MOREIRA SALES 
QUARTO CENTENARIO 
RANCHO ALEGRE DO OESTE 

GOIOERE Total 
GUAIRA GUAIRA 

TERRA ROXA 
GUAIRA Total 
GUARANIACU CAMPO BONITO 

DIAMANTE DO SUL 
GUARANIACU 

GUARANIACU Total 
GUARAPUAVA CAMPINA DO SIMAO 

CANDO! 
GOIOXIM 
GUARAPUAVA 
PINHAO 
TURVO 

GUARAPUAVA Total 
I BAm CONSELHEIRO MAIRINCK 

CURIUVA 
FIGUEIRA 
I BAm 
JABOT! 
JAPIRA 
PINHALAO 
SAPOPEMA 
VENTANIA 

!BAm Total 
IBIPORA IIBIPORA 



IBIPORA JATAIZINHO 
IBIPORA Total 
ICARAIMA ALTO PARAISO 

ICARAIMA 
IV ATE 

ICARAIMA Total 
IMBITUVA GUAMIRANGA 

IMBITUVA 
IVAI 

IMBITUVA Total 
IPORA CAFEZAL DO SUL 

FRANCISCO ALVES 
IPORA 

IPORA Total 
IRATI FERNANDES PINHEIRO 

INACIO MARTINS 
IRATI 
REBOUCAS 
RIO AZUL 
TEIXEIRA SOARES 

IRATI Total 
IVAIPORA ARAPUA 

ARIRANHA DO IVAI 
CANDIDO DE ABREU 
GODOY MOREIRA 
IVAIPORA 
JARDIM ALEGRE 
LIDIANOPOLIS 
LUNARDELLI 
MANOEL RIBAS 
SAO JOAO DO IVAI 

IVAIPORA Total 
JACAREZINHO JACAREZINHO 

RIBEIRAO CLARO 
JACAREZINHO Total 
JAGUARIAIVA JAGUARIAIVA 

SENGES 
JAGUARIAIVA Total 
JANDAIA DO SUL BOM SUCESSO 

CAMBIRA 
JANDAIA DO SUL 
KALORE 
MARUMBI 
SAO PEDRO DO IVAI 

JANDAIA DO SUL Total 
JOAQUIM TAVORA CARLOPOLIS 

GUAPIRAMA 
JOAQUIM TAVORA 
QUATIGUA 

JOAQUIM TAVORA Total 
LAPA LAPA 

PORTO AMAZONAS 
LAPA Total 
LARANJEIRAS DO SUL CANTAGALO 

LARANJEIRAS DO SUL 
MARQUINHO 



LARANJEIRAS DO SUL NOVA LARANJEIRAS 
PORTO BARREIRO 
RIO BONITO DO IGUACU 
VIRMOND 

LARANJEIRAS DO SUL Total 
LOANDA LOANDA 

PORTO RICO 
SAO PEDRO DO PARANA 

LOANDA Total 
LONDRINA LONDRINA 

TAMARANA 
LONDRINA Total 
MANDAGUARI MANDAGUARI 
MANDAGUARI Total 
MANGUEIRINHA FOZ DO JORDAO 

MANGUEIRINHA 
RESERVA DO IGUACU 

MANGUEIRINHA Total 
MARECHAL CANDIDO RONDON ENTRE RIOS DO OESTE 

MARECHAL CANDIDO RONDON 
MERCEDES 
NOVA SANTA ROSA 
PATO BRAGADO 
QUATRO PONTES 

MARECHAL CANDIDO RONDON Total 
MARILANDIA DO SUL MARILANDIA DO SUL 
MARILANDIA DO SUL Total 
MARINGA DOUTOR CAMARGO 

FLORESTA 
IVA TUBA 
MANDAGUACU 
MARINGA 
OURIZONA 
PAICANDU 
SAO JORGE DO IVAI 

MARINGA Total 
MATELANDIA CEU AZUL 

MATELANDIA 
RAMILANDIA 
VERA CRUZ DO OESTE 

MATELANDIA Total 
MEDIANEIRA ITAIPULANDIA 

MEDIANEIRA 
MISSAL 
SAO MIGUEL DO IGUACU 
SERRANOPOLIS DO IGUACU 

MEDIANEIRA Total 
NOVA AURORA CAFELANDIA 

IRACEMA DO OESTE 
NOVA AURORA 

NOVA AURORA Total 
NOVA ESPERANCA ALTO PARANA 

A TALAlA 
CRUZEIRO DO SUL 
FLORAl 
FLORIDA 



NOVA ESPERANCA INAJA 
NOVA ESPERANCA 
PARANACITY 
PRESIDENTE CASTELO BRANCO 
SAO CARLOS DO IVAI 
UNIFLOR 

NOVA ESPERANCA Total 
NOVA LONDRINA DIAMANTE DO NORTE 

ITAUNA DO SUL 
MARILENA 
NOVA LONDRINA 

NOVA LONDRINA Total 
PALMAS CORONEL DOMINGOS SOARES 

PALMAS 
PALMAS Total 
PALOTINA MARIPA 

PALOTINA 
PALOTINA Total 
PARANAGUA ANTON INA 

GUARAQUECABA 
MATINHOS 
MORRETES 
PARANAGUA 
PONTAL DO PARANA 

PARANAGUA Total 
PARANAVAI AMAPORA 

GUAIRACA 
MIRADOR 
NOVA AUANCA DO IVAI 
PARAISO DO NORTE 
PARANAVAI 
SANTO ANTONIO DO CAIUA 
SAO JOAO DO CAIUA 
TAMBOARA 
TERRA RICA 

PARANAVAI Total 
PATO BRANCO BOM SUCESSO DO SUL 

ITAPEJARA D'OESTE 
PATO BRANCO 
VITORINO 

PATO BRANCO Total 
PITANGA BOA VENTURA DE SAO ROQUE 

LARANJAL 
MATO RICO 
NOVATEBAS 
PALM !TAL 
PITANGA 
SANTA MARIA DO OESTE 

PITANGA Total. 
PONTA GROSSA IPIRANGA 

PALMEIRA 
PONTA GROSSA 

PONTA GROSSA Total 
PORECATU FLORESTOPOUS 

MIRASELVA 
PORECATU 



PORECATU PRADO FERREIRA 
PORECATU Total 
PRUDENTOPOUS PRUDENTOPOLIS 
PRUDENTOPOLIS Total 
QUEDAS DO IGUACU ESPIGAO ALTO DO IGUACU 

QUEDAS DO IGUACU 
SAO JORGE D'OESTE 

QUEDAS DO IGUACU Total 
REALEZA BOA VISTA DA APARECIDA 

CAPITAO LEONIDAS MARQUES 
REALEZA 
SANTA LUCIA 

REALEZA Total 
RIO NEGRO CAMPO DO TENENTE 

PIEN 
QUITANDINHA 
RIO NEGRO 

RIO NEGRO Total 
ROLANDIA JAGUAPITA 

ROLANDIA 
ROLANDIA Total 
RONDON GUAPOREMA 

INDIANOPOLIS 
RONDON 
SAO MANOEL DO PARANA 

RONDON Total 
SANTA HELENA DIAMANTE D'OESTE 

SANTA HELENA 
SAO JOSE DAS PALMEIRAS 

SANTA HELENA Total 
SANTA ISABEL DO IVAI PLANAL TINA DO PARANA 

QUERENCIA DO NORTE 
SANTA CRUZ MONT CASTELO 
SANTA ISABEL DO IVAI 
SANTA MONICA 

SANTA ISABEL DO IVAI Total 
SANTA !ZABEL DO OESTE AMPERE 

NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE 
NOVA PRATA DO IGUACU 
SALTO DO LONTRA 
SANTA !ZABEL DO OESTE 

SANTA !ZABEL DO OESTE Total 
SANTO ANTONIO DA PLATINA JUNDIAI DO SUL 

RIBEIRAO DO PINHAL 
SANTO ANTONIO DA PLATINA 

SANTO ANTONIO DA PLATINA Total 
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE BELA VISTA DO CAROBA 

PINHAL DO SAO BENTO 
PRANCHITA 
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Total 
SAO JOSE DOS PINHAIS AGUDOS DO SUL 

SAO JOSE DOS PINHAIS 
TIJUCAS DO SUL 

SAO JOSE DOS PINHAIS Total 
SAO MATEUS DO SUL !ANTONIO OLINTO 



SAO MATEUS DO SUL SAO JOAO DO TRIUNFO 
SAO MATEUS DO SUL 

SAO MATEUS DO SUL Total 
SARANDI ITAMBE 

MARIALVA 
SARANDI 

SARANDI Total 
SERTANEJA LEOPOLIS 

RANCHO ALEGRE 
SERTANEJA 

SERTANEJA Total 
SERTANOPOLIS PRIMEIRO DE MAIO 

SERTANOPOLIS 
SERTANOPOLIS Total 
SIQUEIRA CAMPOS SAL TO DO ITARARE 

SIQUEIRA CAMPOS 
TOMAZINA 

SIQUEIRA CAMPOS Total 
TELEMACO BORBA IMBAU 

ORTIGUEIRA 
RESERVA 
SAPOPEMA 
TELEMACO BORBA 
TIBAGI 

TELEMACO BORBA Total 
TERRA BOA TERRA BOA 
TERRA BOA Total 
TOLEDO OURO VERDE DO OESTE 

SAO PEDRO DO IGUACU 
TOLEDO 

TOLEDO Total 
UBIRATA ALTAMIRA DO PARANA 

CAMPINA DA LAGOA 
JURANDA 
NOVA CANTU 
UBIRATA 

UBIRATA Total 
UMUARAMA ALTO PIQUIRI 

DOURADINA 
MARIA HELENA 
PEROBAL 
UMUARAMA 
XAMBRE 

UMUARAMA Total 
UNIAO DA VITORIA BITURUNA 

CRUZ MACHADO 
GENERAL CARNEIRO 
MALLET 
PAULA FREITAS 
PAULO FRONTIN 
PORTO VITORIA 
UNIAO DA VITORIA 

UNIAO DA VITORIA Total 
WENCESLAU BRAZ SANTANA DO ITARARE 

SAO JOSE DA BOA VISTA 
WENCESLAU BRAZ 




