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Resumo 

O presente Relatório Técnico tem como objetivo avaliar a remuneração dos servidores 

públicos efetivos da Prefeitura Municipal de Cordeiro, procurando entender como a mesma 

afeta a motivação para o trabalho. A pesquisa, do tipo participante, foi feita de maneira 

quantitativa e qualitativa, visando, a priori, o levantamento de dados por meio de leitura da 

legislação e acesso ao banco de dados da Prefeitura Municipal, e sua análise à luz dos 

diversos autores sobre o assunto. A análise dos dados foi feita através da observação dos 

servidores no trabalho, conversa informal, preenchimento de questionários, e os dados 

necessários foram coletados junto aos setores de Contabilidade e de Departamento de Pessoal.  

Após a análise dos dados, verificou-se que há a necessidade de tomar medidas para a devida 

motivação do servidor público, sendo a melhor alternativa a elaboração de um novo Plano de 

Cargos e Salários. 

 

Palavras-chave: Motivação; Setor Público; Remuneração; Lei de Responsabilidade Fiscal 

1 – Introdução 

A Teoria das Relações Humanas, conhecida hoje como Psicologia Organizacional, 

teve seu desencadear com o estudo realizado por Elton Mayo, na Western Eletric Company, a 

partir de 1927. A Experiência em Hawthorne, como ficou conhecida, foi um movimento de 

reação e de oposição à Teoria Clássica da Administração (CHIAVENATO, 2000). 

Antes das atuais Teorias Motivacionais, existiam duas maneiras de se motivar um 

trabalhador: por recompensa ou por punição. No entanto, ambas possuem limitações no Setor 

Público, devido, principalmente, ao princípio da Legalidade, o que faz com o Administrador 

Público só possa fazer o que a lei lhe permite.   

A motivação por recompensa, no sentido remuneratório, encontra seu maior obstáculo 

na questão do limite de gastos com pessoal, fixado pela Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal.  
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A outra tática de motivação, por punição, amplamente criticada e tida como ineficaz 

também não se aplica. Em uma organização privada, muitos empregados desempenham suas 

funções visando uma única coisa: não perder seu emprego. Porém, os servidores públicos, 

mesmo durante o período de estágio probatório, não podem ser demitidos, a não ser que 

cometam crimes contra a Administração Pública, por meio de Processo Disciplinar e 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

Além da questão remuneratória, observa-se também a questão da necessidade de 

estima e auto-realização, conforme a Teoria Comportamental de Maslow, na qual há uma 

hierarquia das necessidades. É comum na cultura organizacional da Prefeitura o servidor 

público, a cada quatro anos, ter que se adaptar às novas pessoas, que chegam com o novo 

Gestor e tornam-se os superiores hierárquicos desses servidores.  

O principal objetivo do presente estudo de caso é analisar como a remuneração afeta a 

motivação do servidor público, afetando no desenvolvimento de suas atividades funcionais. A 

razão de se pesquisar os servidores públicos é a de poder entender melhor as pessoas que são 

a base da Administração Pública e poder levantar dados suficiente para tomar decisões que 

possibilitem uma maior eficiência das atividades. 

Por meio de análise da legislação que trata da remuneração, levantamento de dados 

contábeis e orçamentários, bem como a observação dos servidores em seus setores, em 

conversas informais e por entrevistas registradas, além da participação nas assembléias do 

Sindicato dos Servidores – SindCor, foram coletadas informações para traçar a atual situação 

remuneratória da Prefeitura Municipal de Cordeiro. 

2 – Apresentação do Caso 

Cordeiro é um município localizado na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, 

com população estimada de 21.158 habitantes, de acordo com o último Censo realizado pelo 

IBGE em 2010. É conhecida como “Cidade Exposição”, devido à Exposição Agropecuária, 

Industrial e Comercial, realizada anualmente, a qual, em sua primeira edição em 1921, contou 

com a presença do então Presidente da República, Epitácio Pessoa. Recentemente, por meio 

da Lei Estadual 7.285/2016, o Município recebeu, oficialmente, o título de “Cidade 

Exposição”.  
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No entanto, apesar do título festivo, o Município vem enfrentando muitos problemas 

administrativos, principalmente com relação à notória desmotivação e insatisfação dos cerca 

de 900 servidores públicos municipais. 

Os servidores efetivos encontram-se com seus salários achatados, ganhando, em sua 

maioria, o Piso Municipal, tendo como compensação o recebimento de horas extras. Tal 

adicional foi cortado pela atual gestão, visando obter o real cenário financeiro do Município. 

Esse corte causou uma grande insatisfação por parte dos servidores, que pleiteiam melhores 

salários.  

De acordo com o inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal, é assegurada revisão 

geral anual à remuneração dos servidores públicos, sempre na mesma data e sem distinção de 

índices. No entanto, o Poder Executivo vem, há muito tempo, desrespeitando o disposto na 

Carta Magna. 

Os cargos do Poder Executivo foram criados pela Lei Municipal n.º 408/1992 e 

tiveram seus vencimentos fixados, em Cruzeiros, em Tabela Salarial, a qual foi alterada pela 

Lei Municipal n.º 585/1994, devido à implantação do Plano Real. Anteriormente, por meio da 

Lei Municipal n.º 440/1993, foi fixado o Piso Municipal, correspondente ao piso nacional 

acrescido em 5%. 

A partir de então, anualmente eram concedidos reajustes a todos os servidores. No 

entanto, a partir de 1997 o Poder Executivo começou a promover o “achatamento” dos 

vencimentos dos servidores, concedendo reajuste apenas aos que recebiam o Piso Municipal, 

alegando que não havia lei que obrigasse o aumento salarial a todos. Segundo a lei, apenas 

não poderia haver ninguém recebendo menos que o mínimo. Apesar de não estar explícito na 

legislação, por meio de uma simples operação matemática, verifica-se que as tabelas salariais, 

até então, mantinham uma diferença percentual de 10% entre os padrões (A até M), nos quais 

o servidor é enquadrado a cada 03 anos de efetivo exercício; 

Nos anos de 2007 (Lei 1295/2007), 2008 (Lei 1345/2008) e 2009 (Lei 1386/2009), 

foram fixados os respectivos Pisos municipais, com base na Lei 440/93, concedendo reajuste 

inferior aos demais servidores, que recebiam acima do Piso. Em 2010 (Lei 1476/2010) e 2011 

(Lei 1574/2011), voltou-se a conceder reajuste apenas aos servidores que recebiam o Piso 

Municipal. O “achatamento” era tanto que, por exemplo, um servidor nomeado para o cargo 
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de Auxiliar Administrativo, que estaria em estágio probatório, receberia o mesmo vencimento 

de um Auxiliar com mais de 30 anos de carreira: o piso municipal.  

Assim, ainda em 2011, com o intuito de tentar minimizar a situação, foi elaborada uma 

nova Tabela Salarial, paliativa, muito aquém da devida, na qual, inclusive, promoveu-se a 

redução dos vencimentos dos níveis VIII – Padrão M, e IX – Padrões I à M, o que contraria o 

direito da irredutibilidade de vencimentos.  

Voltou-se a conceder reajuste anual a todos os servidores, porém em 2015 (Lei 

1964/2015) foram concedidos em índices diferentes, e atualmente voltou-se a achatar o salário 

dos servidores, ao conceder reajuste apenas ao Piso municipal. 

Em uma análise matemática, tomando por base a Tabela Salarial de 1994 e a de 2017, 

apurou-se que, enquanto o Piso Municipal, equivalente a um cargo de Ensino Fundamental 

Incompleto em estágio probatório (I-A), teve um reajuste de 1346%, o último nível da tabela, 

equivalente a um cargo de Nível Superior Completo com 30 anos de carreira (IX-M), teve 

reajuste de apenas 115%, conforme quadro abaixo.  

 

Quadro 1: Reajuste Concedido de 1994 à 2017 

NIVEL A B C D E F G H I J L M 

I 1346% 1215% 1095% 987% 888% 800% 751% 704% 660% 619% 580% 543% 

II 1155% 1041% 937% 843% 775% 727% 682% 640% 599% 561% 525% 491% 

III 1096% 987% 889% 835% 784% 736% 690% 647% 606% 568% 531% 497% 

IV 985% 906% 851% 799% 750% 704% 660% 618% 579% 542% 507% 474% 

V 722% 677% 635% 595% 557% 521% 487% 455% 425% 396% 369% 344% 

VI 517% 484% 452% 422% 393% 366% 341% 317% 294% 273% 252% 233% 

VII 400% 372% 347% 322% 299% 277% 257% 237% 219% 202% 185% 170% 

VIII 382% 356% 331% 307% 285% 264% 244% 226% 208% 191% 175% 160% 

IX 299% 277% 256% 237% 218% 201% 185% 169% 154% 141% 127% 115% 

Fonte: Dados da Pesquisa 2017. Elaborado pela autora. 

 

Além de estarem com mais de 20 anos sem reajuste real, os servidores não receberam 

o salário de dezembro de 2016, bem como o 13º salário integralmente.  

Nesse cenário, a remuneração está sendo muito debatida pelos servidores, inclusive 

por meio da representação do SINDICOR – Sindicato dos Servidores Públicos do Município 
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de Cordeiro, o qual vem constantemente questionando a atual gestão sobre a efetiva aplicação 

do Plano de Cargos e Salários, criado pela Lei Municipal n.º 408/1992, bem como exigem 

uma previsão de pagamento para os débitos deixados pela gestão passada.  

Além disso, o Sindicato requereu, junto à Justiça, que o Poder Executivo cumpra o 

Plano de Cargos e Salários do Magistério Municipal, instituída em 1991, e que também não 

havia sido cumprido, tendo sido concedido tal reajuste, fixando o prazo para o Município 

implantar a nova tabela salarial, com salários superiores ao do próprio Prefeito, o que onerará 

a folha de pagamento em quase meio milhão de reais.  

Com receio de não conseguir realizar o pagamento dos servidores até o final do ano, a 

gestão atual tomou medidas drásticas, realizando cortes de gratificações, horas extras e 

adicionais que eram concedidos aos servidores municipais. Tal ação criou uma comoção 

geral, o que demonstra insatisfação quanto às Necessidades de Segurança, conforme elencado 

por Maslow, uma vez que o servidor começa a se sentir inseguro financeiramente. 

3 – Referencial Teórico  

3.1 – Fatores Motivacionais 

Nos dias atuais, a Administração possui grande foco na Psicologia Organizacional, 

principalmente depois da Teoria das Relações Humanas, a qual foi a base para diversas teorias 

motivacionais, dentre as quais podemos citar a Teoria das Necessidades de Maslow (1943), a 

Teoria dos Motivos Humanos de McClelland (1961) e a Teoria dos Dois Fatores de Herzberg 

(1959). 

Diversos estudiosos escrevem suas teses com base em uma Psicologia Organizacional 

mais atual, não a industrial de Taylor, que visa algo mais do que uma simples troca de 

benefícios visando lucros da empresa, mas sim uma real valorização do funcionário.  

No fundo, motivar as pessoas e possibilitar-lhes um nível adequado de satisfação às 

suas expectativas acaba sendo um dos focos da contribuição de autores da Teoria 

Comportamental, uma vez que eles sinalizaram a abertura de discussão para o surgimento do 

comportamento motivacional advindo das necessidades humanas  
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Em 1943, em seu artigo A Theory of Human Motivation, Abraham Maslow apresentou 

sua teoria da motivação fundamentada na hierarquia das necessidades que influenciam o 

comportamento humano: fisiológicas, de segurança, sociais, estima e auto-realização. 

Segundo ele, uma gerência que sabe incentivar seu trabalhador, permite-lhe desenvolver seu 

potencial motivador Outro grande pesquisador da época, Frederick Herzberg, baseado nos 

estudos de Douglas McGreggor e Chris Argyris, desenvolveu a Teoria dos Dois Fatores, ou 

da motivação-higiene, na qual a motivação aconteceria apenas quando houvesse a vontade 

própria do indivíduo de realizar as tarefas. Essa Teoria foi publicada em seu livro “A 

Motivação para Trabalhar” (The Motivation to Work), lançado em 1959. (PERIARD, 2011) 

Confrontando essas duas principais teorias, pode-se intuir que a remuneração é fator 

fundamental para a motivação, uma vez que, por meio dela, as pessoas suprem suas 

necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de auto-realização. (SORIO, 

2006). Já para Crewson (1997 apud RODRIGUES; REIS NETO; GONÇALVES FILHO, 

2013), deve-se adequar as recompensas econômicas com as necessidades intrínsecas do setor 

público.  

Além do fator remuneração, a situação de desmotivação em um setor público se 

agrava pela perpetuação do paternalismo e do patrimonialismo. Braga (2012), servidor 

público e mestre em Educação, em seu artigo Motivação no setor público: desafios e 

reflexões, destaca que o "apadrinhamento faz com que muitas vezes o critério de atribuição de 

tarefas seja o esforço e a competência, enquanto o processo de recompensa se vincule a 

fatores subjetivos, como a amizade e a simpatia." Ele ainda complementa concluindo que, 

nesses casos, a condescendência com a ineficiência do servidor apadrinhado acaba por 

sobrecarregar o profissional competente, influenciando sua motivação. 

Isso nos leva à Teoria da Equidade, proposta por J. Stacey Adams, na qual o indivíduo 

analisa se está sendo tratado de forma justa, de maneira igual àquele que desempenha função 

semelhante. Caso isso não esteja ocorrendo, ele pode se sentir mal ou super-recompensado, e 

buscará corrigir as situações que considera injustas. (NOBRE, 2014) 

Essa comparação ocorre também entre servidores efetivos e a questão da estabilidade 

concedida pela legislação.  
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Segundo Scelsa e Costa (1991), a dificuldade em demitir funcionários de baixa 

produtividade proporciona estabilidade aos medíocres, desestimulando os servidores 

cumpridores de seus deveres que não vêem seu esforço reconhecido ou recompensado de 

forma justa. (1991 apud VIEIRA; VILAS BOAS; ANDRADE; OLIVIERA, 2011) 

3.2 – O Limite de Despesas com Pessoal 

A Lei Complementar n.º 101/2001, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, 

foi promulgada com o intuito de estabelecer normas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal, e veio para ser usada como um "instrumento do planejamento e 

acompanhamento da execução orçamentária"(CORREIA; FLAMMARION; LÍRIO DO 

VALLE, 2001, p. 187). 

Dentre as principais determinações, fixou limites de Despesa Total com pessoal na 

Administração Pública. No âmbito municipal, foi fixado o percentual de 60% da Receita 

Corrente Líquida, dentre os quais 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Judiciário. 

No entanto, deste limite de 54%, o município deve respeitar o Limite Prudencial, 

fixado em 95% do permitido, ou seja, de 51,3%. 

Segundo Dias (2009, p. 7),  

se a despesa com pessoal exceder 95% do limite são vedados ao Poder ou órgão: a) 

concessão de aumento ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalvada a 

revisão geral anual da remuneração; b) criação de cargo, emprego ou função; c) 

alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; d) provimento 

de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título; e e) 

contratação de hora extra.   

 

De fato, o não cumprimento dos limites fixados, além de impor penalidades ao gestor, 

requer a tomada de ações visando a redução do percentual, dentre eles a redução de pelo 

menos 20% das despesas com cargo em comissão e funções de confiança, e exoneração dos 

servidores não estáveis, bem como dos servidores estáveis, mas que ingressaram antes de 

05/10/1983. Caso os gastos não se adéqüem ao limite, a Administração Pública deverá 

proceder à demissão de servidores estáveis. (MADEIRA, 2005, p. 126) 

4 – Plano de Ação 

4.1 – Diagnóstico Organizacional 
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Em consulta ao Banco de Dados dos Setores de Contabilidade e de Departamento de 

Pessoal, da Prefeitura Municipal de Cordeiro, apurou-se a Evolução da Receita Corrente 

Líquida em comparação com o Gasto com Pessoal do Município de Cordeiro, até o exercício 

2016: 

Quadro 2: Evolução da Receita Corrente Líquida x Gastos com Pessoal. 

Ano Receita Despesa 
% 

Despesa/ RCL 

% 

Aumento 

Despesa 

% 

Aumento 

RCL 

2005 R$ 19.798.194,20 R$   6.279.617,90 31,72% 

  2006 R$ 22.746.200,00 R$   7.547.100,00 33,18% 20,18% 14,89% 

2007 R$ 25.326.809,40 R$   8.644.443,80 34,13% 14,54% 11,35% 

2008 R$ 29.084.511,40 R$   9.352.715,30 32,16% 8,19% 14,84% 

2009 R$ 28.654.519,40 R$ 10.580.637,30 36,92% 13,13% -1,48% 

2010 R$ 36.479.245,40 R$ 11.873.155,90 32,55% 12,22% 27,31% 

2011 R$ 44.486.855,20 R$ 14.350.821,80 32,26% 20,87% 21,95% 

2012 R$ 48.426.261,00 R$ 20.467.100,60 42,26% 42,62% 8,86% 

2013 R$ 50.103.155,10 R$ 24.712.049,80 49,32% 20,74% 3,46% 

2014 R$ 55.269.055,00 R$ 27.278.292,80 49,36% 10,38% 10,31% 

2015 R$ 53.783.270,20 R$ 29.185.215,50 54,26% 6,99% -2,69% 

2016 R$ 58.175.879,70 R$ 25.024.869,70 43,02% -14,25% 8,17% 

   
Média: 14,15% 10,63% 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Observa-se que o aumento com o Gasto com Pessoal supera o aumento da Receita 

Corrente Líquida, o que vem causando transtornos para atual gestão, principalmente com a 

previsão para o exercício 2018. 

Para o exercício 2017, tem-se a seguinte situação: 

 

Quadro 3: Dados estimativos 2017/2018. 

RCL 2017 Média Geral do 1º Quadrimestre: 32,04% 

Janeiro R$ 4.681.765,50 Previsão RCL 2017: R$57.999.153,06 

Fevereiro R$ 4.797.622,70 Média de Crescimento da RCL: 10,63% 

Março R$ 4.673.958,40 Estimativa para 2018: R$64.164.463,03 

Abril R$ 4.429.768,20 Limite do Gasto com Pessoal da LRF (54%) R$34.648.810,04 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Com a implantação da decisão judicial, que determina a implantação de salários do 

Magistério, de acordo com o Plano de Cargos e Salário específico da classe, a previsão é que 

o gasto com pessoal seja de aproximadamente 40 milhões de reais por ano, sendo que a 

previsão de receita é de aproximadamente 64 milhões de reais. Com isso, o Total de Despesa 

Líquida com Pessoal alcançaria o percentual de 62%, ultrapassando o limite fixado pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

Essa previsão em cenário de crise financeira, tem preocupado muito os servidores 

públicos quanto à sua remuneração, influenciando em sua motivação para o desenvolvimento 

de suas funções. 

Para se apurar como os servidores se sentiam em relação a isso, foi aplicado um 

Questionário, para um grupo de 50 servidores efetivos, atuantes na área administrativa em 

diversas Secretarias, sendo: 12 servidores lotados na Secretaria Municipal de Administração, 

abrangendo os setores de Licitação, Compras e Departamento de Pessoal; 07 servidores 

lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, abrangendo os setores de Contabilidade, 

Arrecadação e Tesouraria; 01 servidor lotado na Secretaria Municipal de Agricultura; 05 

servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social; 08 servidores lotados na 

Secretaria Municipal de Educação; 04 servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras; 

02 servidores lotados na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 1 servidor lotado na 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente; e 10 servidores lotados na Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Nesse espaço amostral, temos o seguinte perfil de servidores: 

 

I. 46% dos servidores participantes são jovens entre 18 e 30 anos; 

II. 68% dos servidores participantes são mulheres; 

III. 24% dos servidores participantes possuíam nível superior completo, apesar de 

estarem em função de escolaridade inferior; 

 

Nas questões referentes à motivação, os resultados obtidos demonstraram que, de fato, 

o servidor público encontra-se desmotivado, conforme gráficos 1, 2 e 3, a seguir. 
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Gráfico 1: Fatores que geram insatisfação – Grau de Importância 1 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 2017. Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 2: Fatores Motivacionais – Grau de Importância 1 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 2017. Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 3: Sentimento dos servidores em relação à motivação 

 

 Fonte: Dados da Pesquisa 2017. Elaborado pela autora. 
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4.2 – Ações e Intervenção 

Neste cenário, onde a grande parte dos servidores municipais encontra-se ganhando 

um salário mínimo, há a necessidade de se realizar um complexo estudo técnico, visando à 

elaboração de um novo Plano de Cargos e Salários, bem como proceder à concessão de 

isonomia salarial entre os poderes executivos e legislativos, para os cargos de mesma 

denominação e funções assemelhadas, em observância ao inciso X, do artigo 37 da 

Constituição Federal. 

A implantação de um novo Plano de Cargos e Salários promoverá uma melhora na 

remuneração dos servidores, uma vez que serão retiradas as gratificações paliativas 

concedidas, mas trará benefícios posteriores, uma vez que o vencimento será considerado para 

a aposentadoria do servidor, pois se enquadrará como salário de contribuição. Para tal, torna-

se necessário a contratação de empresa especializada na área de Recursos Humanos, para a 

análise do atual Plano de Plano de Cargos e Salários, de modo a identificar e corrigir as 

distorções nele existentes, bem como, após alterações, a implantação do Novo Modelo de 

Plano de Cargos e Salários, procedendo, também, ao devido enquadramento dos servidores. 

Para a implantação do novo PCS sem infringir a LRF, há a necessidade de se tomar 

medidas visando o aumento da receita municipal, tais como atualização do Código Tributário, 

atualização da Planta Genérica de Valores de Imóveis, maior fiscalização e cobrança das taxas 

municipais já instituídas. Tal ação promoverá um aumento significativo na arrecadação de 

tributos, elevando-se a Receita Corrente Líquida e, assim, além de diminuir o percentual de 

gastos com despesa de pessoal, viabilizará os recursos financeiros necessários para pagamento 

dos salários atrasados. 

A situação encontrada na Prefeitura Municipal de Cordeiro requer a elaboração de um 

plano de ação abrangente, não limitado aos Recursos Humanos, conforme abaixo: 

 

Quadro 4: Método 5W1H - Reavaliação da Remuneração Salarial 

Perguntas Descrição 

What O que? 

1. Contratação de uma empresa para elaboração de um novo Plano de 

Cargos e Salários. 

2. Análise da viabilidade contábil e financeira do novo PCS. 

3. Implementação do novo PCS, com o devido enquadramento dos 
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servidores. 

4. Implementação de ações para aumento da Receita. 

Why Por que? 

1. A contratação de uma empresa especializada se faz necessária, pois a 

elaboração de PCS atual, bem como o devido enquadramento dos 

servidores, depende de um amplo estudo, que deve ser realizado por 

profissionais da área de recursos humanos. 

2. Há a necessidade se adequar o novo PCS à Lei de Responsabilidade 

Fiscal, bem como aos Recursos Próprios Municipais. 

3.Com um novo PCS, há a necessidade de se promover o 

enquadramento dos servidores, de acordo com seus cargos atuais, 

responsabilidades, atividades desenvolvidas e tempo de serviço. 

4. O Aumento da Receita se faz necessária para garantir o pagamento 

dos salários, evitando assim atingir os limites fixados pela LRF. 

Where Onde? 

1.Secretaria de Administração - Setor de Licitação 

2.Secretaria de Fazenda - Setor de Contabilidade e Tesouraria 

3. Secretaria de Administração - Departamento de Pessoal & Empresa 

Responsável 

4. Secretaria de Fazenda - Setor de Arrecadação 

Who Quem? 

1. Secretário de Administração solicita a abertura de Processo 

Licitatório para contratação da empresa. 

2. O Secretário de Fazenda analisa os impactos financeiro e 

orçamentário do novo PCS. 

3. A empresa responsável, juntamente com o Departamento de Recursos 

Humanos promove a efetiva implantação do PCS. 

4. O Secretário de Fazenda, por meio do Setor de Arrecadação e 

Fiscalização, promove ações para aumento da receita. 

When Quando? 

1. A etapa de contração de empresa já se encontra em andamento. 

2. Após a apresentação da minuta do novo PCS. 

3. Após a aprovação pela Câmara e sanção do Prefeito da Lei que 

institui o novo PCS. 

4. Durante todas as etapas anteriores. De fato, já foi aprovada a nova 

Planta Genérica de Valores, que culminará no aumento do IPTU, já para 

o exercício 2018. 

How Como? 

1. A empresa especializada deverá ser contratada por meio de Processo 

Licitatório. 

2. Com previsões da receita e da despesa, deverão ser realizados 

impactos financeiros e orçamentários. 

3. Com envio de Projeto de Lei para a Câmara, instituindo o novo PCS, 

bem como posterior enquadramento dos servidores. 

4. Com a implementação da nova PGV, bem como maior fiscalização e 

cobrança de taxas municipais. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 



 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

13 

 

Embasados no presente estudo, um grupo de servidores entrou com um processo 

administrativo solicitando reajuste salarial, o qual ainda se encontra em análise jurídica. No 

entanto, paralelamente, a Secretaria de Administração já deu início ao Processo Licitatório, 

visando a contratação de uma empresa especializada para a realização de um novo Plano de 

Cargos e Salários, abrangendo todos os servidores, exceto o Magistério, que já possui em 

andamento a elaboração de um novo PCS, com o apoio e orientação do Ministério da 

Educação. 

Além disso, o Poder Executivo já vem tomando medidas quanto à arrecadação, sendo 

recentemente aprovada, por meio da Lei Municipal n.º 2189/2017, a nova Planta Genérica de 

Valores, que atualizará os valores que influenciam no cálculo do IPTU, ocasionando um 

aumento na arrecadação desse tributo. 

 

5 – Conclusão 

O presente Relatório Técnico possibilitou uma análise da atual situação dos servidores 

do Município de Cordeiro, com relação à sua motivação, com foco na remuneração. 

Com base em todo o exposto, o objetivo do presente foi alcançado, pois se pôde 

concluir que a remuneração, de fato, é um fator influenciador para a motivação, uma vez que 

o servidor melhor remunerado possui estabilidade financeira, possibilitando ao mesmo 

satisfazer suas necessidades.  

Para motivar os servidores sem infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal, a atual 

gestão, além de equacionar os problemas deixados pela gestão passada, precisa pensar 

gerencialmente, e planejar o futuro da Administração Pública. Para mitigar o maior impasse 

existente, que é atual desvalorização do servidor, a principal alternativa é implantar um novo 

Plano de Cargos e Salários, abrangendo a todas as classes dos servidores, de forma à conciliar 

as expectativas e necessidade dos servidores públicos, com as condições financeiras e 

orçamentárias da Administração. 

Como estudos complementares, pode-se averiguar como a desmotivação do servidor 

faz com que este cause danos ao Erário, quer devido à utilização de bens públicos em proveito 

próprio, quer devido ao mau uso dos mesmos. Pode-se, inclusive, procurar averiguar se a 

desmotivação e falta de remuneração justa leva o servidor a cometer crime de corrupção. 
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7. Anexos 

Questionário Aplicado 

 

1. Qual sua idade? 

(   ) Entre 18 e 30  (   ) Entre 31 e 40   (   ) Entre 41 e 50    (   )Mais de 50 

 

2. Qual seu gênero? 

(   ) Feminino      (   ) Masculino     

 

3. Qual seu nível de escolaridade? 

(    ) Ensino Fundamental Incompleto     (   ) Ensino Fundamental Completo 

(    ) Ensino Médio Incompleto              (   ) Ensino Médio Completo 

(    ) Ensino Superior Incompleto            (   ) Ensino Superior Completo 

 

4.  Quanto tempo de exercício na função? 

(     )Até 10 anos  (    ) De 10 a 15 anos   (    ) De 15 a 20 anos     (     )Mais de 20 anos 

 

5.  Qual sua faixa salarial? 

(    ) R$ 983,84 - Piso Municipal            (    ) Até R$ 1.500,00  

(    ) de R$ 1.500,01 até R$ 3.000,00      (    ) Acima de R$ 3.000,00 

 

6.Você se sente satisfeito (a) em relação ao volume de trabalho que realiza?  

(   ) Sim     (   ) Não     (   )  Não tenho opinião 

 

7. Você considera a sua remuneração adequada ao trabalho que você faz?  

(   ) Sim      (   ) Não    (   ) Não tenho opinião 

 

8. Indique qual o grau de importância para os seguintes fatores motivacionais: 

Marque 1 para muito importante, 2 para relativamente importante e 3 para pouco importante.  

(    )  Salário    (    ) Benefícios oferecidos   (    ) Ambiente de trabalho 

(    ) Reconhecimento        (    ) As chances de progresso profissional 

 

9.  Indique três principais fatores que geram mais insatisfação no seu trabalho.  

Marque número 1 no fator que gera mais insatisfação, número 2 no segundo maior fator de 

insatisfação e 3 para o terceiro maior fator de insatisfação. 

(     ) Falta de reconhecimento 

(     ) Impossibilidade de crescimento profissional 

(     ) Ambiente de trabalho ruim 

(     ) Sobrecarga de trabalho 

(     ) Salário defasado 

 

10- Atualmente você se considera um (a) servidor (a): 

(    ) Motivado(a)       (    ) Desmotivado (a)       (     ) Não tenho opinião 

 


