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Resumo 
A escrituração ou mapeamento das funções municipais é uma ferramenta gerencial de vital 

importância para que se tenha uma memória na Instituição e também por possibilitar uma 

possível substituição de um funcionário por outro que não tenha experiência. Este trabalho 

teve por objetivo relatar a atual gestão dos administradores públicos nas funções municipais 

da Prefeitura de Juiz de Fora, MG, especificamente na Secretaria de Atividades Urbanas 

(SAU), assim como conscientizar e propor um mapeamento e escrituração de suas funções. 

Foram utilizadas pesquisas na internet, pesquisas em órgãos municipais e diálogos com 

funcionários subordinados à Prefeitura. Concluiu-se que há procedimentos de escriturações de 

funções e de atribuições dentro da Instituição, porém não são utilizados pelos profissionais, 

por não estarem previstos em leis e por ser um paradigma a não utilização. 

 

Palavras-chave: Escrituração; Mapeamento; Funções Municipais; Atribuições. 

1 - Introdução 

A Função Pública é a atribuição ou encargo que têm a finalidade de prestar algum 

serviço à sociedade e que é de responsabilidade do Estado. Difere-se de cargo público tendo 

em vista que pode existir função pública sem haver cargo, mas nunca haver cargo sem função 

pública. A escrituração das funções Públicas Municipais é um procedimento onde são 

descritas as funções e atribuições do funcionário municipal, além de determinar seus encargos 

e responsabilidades. Tal procedimento é de vital importância por gerar uma memória ou fonte 

de pesquisa acerca daquela função que poderá ser necessária em um futuro próximo. Também 

é essencial quando há uma substituição repentina de algum funcionário sem que haja um 

treinamento prévio. Porém, não é notória essa prática na esfera Municipal, como será descrito 

neste trabalho. 

Na gestão pública observa-se que não há uma preocupação em determinar e 

escriturar os procedimentos de cada função, o mapeamento de processos. Tal fato se faz pela 

alta confiança individual e profissional por parte do funcionário e pelo mesmo se considerar 

mailto:hazael.007@hotmail.com


 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

2 

 

perito, sem a preocupação que pode haver uma perda da memória daquela função ou até 

mesmo ocorrer uma substituição do profissional, fazendo com que o substituto não tenha um 

“Norte” para iniciar os trabalhos. O gestor deve escriturar suas funções e incentivar os 

subordinados para que a façam também, utilizando assim as ferramentas gerenciais. 

Pesquisa através da internet, diálogos com profissionais que trabalham no ramo e 

pesquisas em Instituições Municipais são as principais fontes de consulta para a temática 

tendo em vista que abastecem e enriquecem as observações com relação às funções em órgãos 

municipais, identificando os problemas ligados às escriturações de funções. Será utilizada a 

ferramenta gerencial 5W2H para analisar a Secretaria de Atividades Urbanas (SAU). 

Tal tema tem por objetivo descrever, conscientizar acerca do tema e propor um 

modelo de mapeamento e escrituração das funções na Secretaria de Atividades Urbanas 

(SAU), da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, MG, para que sirva de modelo para as demais 

secretarias. Aproveitando-se da oportunidade, será realizada, também, uma crítica construtiva 

aos resultados encontrados, uma vez que o mapeamento de funções e dos procedimentos é 

uma ferramenta gerencial importantíssima para administração pública. O uso desse 

instrumento possibilita o funcionário a exercer certo cargo de outrem tendo em vista haver 

uma memória e escrituração dos procedimentos de determinada função.  

A Secretaria de Atividades Urbanas (SAU), subordinada à Prefeitura Municipal de 

Juiz de Fora, foi utilizada como pilar para a elaboração deste trabalho, assim como os 

profissionais das áreas que atuam nesse órgão. Tal pesquisa teve caráter exploratório e visa à 

orientação aos profissionais e colocação em prática dos procedimentos sugeridos que foram 

abordados no decorrer desta obra. 

Tal escrituração é responsável pelo bom andamento das funções públicas e para 

padronização dos procedimentos dentro de cada atribuição de cada funcionário. Observa-se 

que muitas Instituições Públicas não dão vital importância ou aplicam os mapeamentos de 

forma ineficaz, impedindo o alcance de melhores resultados no objetivo final. O Decreto 

Federal 5378/05, revogado através do Decreto 9094/17, criava o GESPÚBLICA com o 

objetivo de aprimorar a gestão da administração pública e melhorar a qualidade dos serviços 

prestados pelos entes públicos. Este programa, o GESPÚBLICA, objetivava ainda conceder 

ao administrador certa autonomia para que houvesse uma simplificação de normas e diminuir 
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a desburocratização. Partindo desse princípio, este trabalho visa o incentivo de utilização de 

técnicas mapeamentos e para o melhoramento na administração Pública, tendo em vista que, 

ao se tratar de uma ferramenta gerencial oriunda do setor privado, não há legislação que 

impõe o uso nas Organizações Municipais.  

2 – Apresentação do Caso e Diagnóstico 

De acordo com Capetti (2018), matéria publicada no Jornal Tribuna de Minas em 

29/08/2018, o IBGE divulgou, nesta mesma data, que Juiz de Fora teria a população estimada 

em 564.310 pessoas. O número apontava crescimento de 0,09% em relação a agosto de 2017, 

que havia registrado 563.769. A cidade ocupava a quarta posição no ranking das mais 

populosas do estado, atrás de Contagem (659.070), Uberlândia (683.247) e a capital Belo 

Horizonte (2.501.576). O município seria o 38° no ranking nacional e o 18° entre aqueles que 

não são capitais, mas que possuem mais de 500 mil habitantes. De acordo com Silva (2012), 

“a cidade foi originalmente subdividida ainda em 81 regiões urbanas. Porém, de acordo com 

o plano diretor municipal, foram adotados 111 bairros, cuja divisão é a unidade territorial que 

o habitante da cidade tem mais facilidade de reconhecer”. Segundo Gracielle Nocelli (2018), 

informação publicada no jornal Tribuna de Minas, em maio de 2018, os principais setores da 

economia da cidade eram o de serviços, com 73.707 empregos, o do comércio, com 32.579 

empregos e o da indústria de transformação, com 19.139 empregos e, “embora a cidade 

possua muitas instituições de ensino técnico e superior, não são oferecidas alternativas para 

reter estes talentos”(NOCELLI, 2018), fazendo com que os formandos busquem alternativas 

de empregos em outras cidades. Através destes dados é verificada a dificuldade da 

administração municipal em gerir serviços de qualidade e de atendimento à toda sociedade 

juiz-forana de forma abrangente.  

Essa pesquisa envolve a Secretaria de Atividades Urbanas, vinculada à Prefeitura 

Municipal de Juiz de Fora, MG, que é a principal responsável pela vida útil do município, 

onde se dá pela prestação de serviços e produção de bens em que toda a sociedade juiz-forana 

faz jus. É uma atribuição da mesma, se não a finalidade principal. É na Prefeitura Municipal 

onde são oriundas as mais diversas decisões em que regem o município e que prioriza a 

melhoria da cidade e dos habitantes que ali residem. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_urbano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro


 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

4 

 

Esta Instituição, sendo representante do Poder Executivo, deve ser referencial nos 

quesitos de probidade administrativa, de organização e reconhecida como uma Instituição 

séria, compromissada com o cidadão, oferecendo uma vida melhor e digna para criar sua 

família. Cada órgão da Prefeitura Municipal deve prestar contas à alta administração 

Municipal, onde é primordial o alcance dos objetivos e metas já estabelecidas, já que é 

composto por servidores e funcionários altamente qualificados e selecionados para exercerem 

as diversas funções. Os gestores realizam as mais diversas ações em que selecionam suas 

equipes e dividem as atribuições de acordo com a capacidade de cada integrante sob sua 

responsabilidade, dando-lhes os meios materiais e impondo-lhes os valores Institucionais, os 

quais prezam pela disciplina e o sentimento de dever que deve ser cumprido. A partir daí, 

cabe aos funcionários criar sua própria didática de trabalho para que possa desempenhar suas 

funções com maior eficiência, sendo o uso de mapeamentos de processos a ferramenta 

gerencial mais eficaz e sugerida. 

Cada órgão é de vital importância para o funcionamento da Instituição como um 

todo, pois atuando independente não se teria um trabalho final tão eficiente como se 

trabalhasse em conjunto. Cada setor é dependente de outro, e assim cria uma hierarquia e uma 

subordinação entre os mesmos, onde há um gestor responsável pelos demais e que deve 

prestar contas a outro o qual é subordinado.  

2.1 – Secretarias 

A administração Municipal de Juiz de Fora se divide em administração direta e 

indireta, ambas têm seus diversos papéis voltados ao êxito dos objetivos que são de 

atribuições da Prefeitura. Em conjunto, formam a parte administrativa e operacional das 

funções Municipais, operando em prol da comunidade que reside na cidade de Juiz de Fora. 

Como a população da cidade “ocupa a quarta posição no ranking das mais populosas do 

estado, atrás de Contagem, Uberlândia e a capital Belo Horizonte” (Diário Regional, 2017), é 

sabido que a administração Municipal deve empenhar seu papel de forma coesa e eficiente 

tendo em vista alcançar todos os residentes no município, e que preste seus serviços com 

eficiência e eficácia.  
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De acordo com página da Secretaria de Atividades Urbanas (2018), no site oficial da 

Prefeitura de Juiz de Fora, essa secretaria “articula e implementa as políticas de regulação 

urbana, de forma integrada, intersetorial e regionalizada, visando ao pleno cumprimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade”. Segundo a mesma página, compete à SAU: 

 

[...] planejar, coordenar e executar as políticas de regulação urbana e de posturas 

urbanas do Município, definir políticas e programas relativos à área de atividades 

urbanas, estabelecendo diretrizes técnicas para execução de suas atividades,  gerir o 

Cadastro Imobiliário Municipal, atuar no controle interno e favorecer o controle 

externo das atividades da Administração Pública Municipal, na sua esfera de 

competência, articular-se com órgãos e entidades federais, estaduais e de outros 

municípios com vistas à melhor realização dos seus objetivos e zelar pelo 

cumprimento das regras e princípios contidos na Lei nº 10.000, de 08 de maio de 

2001, com a alteração contida na Lei nº 10937/2005. (Prefeitura de Juiz de Fora, 

2018).  

 

Através de diálogo com servidores desta secretaria, os quais não desejaram se 

identificar, os mesmos disseram que não é comum o uso de ferramentas gerenciais e que o uso 

destas poderiam aumentar a carga de trabalho, motivo pelo qual não faziam questões de 

implementar, individualmente, em suas atribuições. Ainda, de acordo com informações de 

trabalhadores da Instituição, não é de interesse implantar o mapeamento de funções devido 

estarem na função por tempo determinado, e que, ao final deste, outra gestão municipal seria 

implantada e com sistemática diferente da atual. Devido à informação prestada por estes 

funcionários, essa repartição Municipal será utilizada para implantarmos um mapeamento no 

decorrer da pesquisa, como exemplo.  

A administração Municipal é formada ainda pelas Secretaria de Administração e 

Recursos Humanos (SARH); Secretaria de Agropecuária e Abastecimento (SAA); Comissão 

Permanente de Licitação (CPL); Secretaria de Comunicação Social (SCS); Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEDETTUR); Secretaria de 

Desenvolvimento Social (SDS); Secretaria de Educação (SE); Secretaria de Esporte e Lazer 

(SEL); Secretaria da Fazenda (SF); Secretaria de Governo; Secretaria de Meio Ambiente; 

Secretaria de Obras (SO); Secretaria de Planejamento e Gestão; Procuradoria Geral do 

Município; Secretaria de Saúde; Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc) e a 

Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra). 
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Esta pesquisa objetiva, em segundo plano, conscientizar e incentivar o uso de 

mapeamento nas funções municipais e a escrituração das diversas atividades dos funcionários 

que trabalham na Prefeitura de Juiz de Fora, MG, principalmente na Secretaria de Atividades 

Urbanas, que será o foco e pertencente a administração direta, descritas acima. Mesmo com o 

objetivo principal focar em uma secretaria que pertence a administração direta, não exclui a 

importância da utilização dos mapeamentos de processos nas administrações indiretas dos 

órgãos Municipais, tendo em vista ter papéis importantíssimos no município e possuírem 

funcionários e servidores que trabalham em prol da coletividade. 

Para nível de conhecimento e enriquecimento da pesquisa em questão, será citado os 

componentes da administração indireta, mesmo que não são objetivos principais, que são:  

Companhia de Saneamento Municipal (Cesama); Departamento Municipal de Limpeza 

Urbana (DEMLURB); Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora (EMCASA); Empresa 

Municipal de Pavimentação e Urbanização (EMPAV), Fundação Cultural Alfredo Ferreira 

Lage (Funalfa); Fundação Museu Mariano Procópio (MAPRO) e a Agência de Proteção e 

Defesa do Consumidor (PROCON). Estas secretarias, distribuídas ao longo do município e 

que não foram objetos da pesquisa, não excluem a importância do uso das ferramentas 

gerenciais para a execução das tarefas nestes órgãos públicos. 

2.2 – Cargos e Funções Públicas 

De acordo com Galvão (2015), os Cargos Públicos são ocupados pelos servidores 

públicos concursados, que “estão sujeitos ao regime estatutário e possuem estabilidade, que 

é uma garantia constitucional de permanência no serviço público após 3 (três) anos de 

estágio probatório e aprovação em avaliação especial de desempenho”. A Função Pública é 

o “conjunto de atribuições destinadas aos agentes públicos, abrangendo à função temporária 

e a função de confiança” (GALVÃO, 2015). Os cargos e funções Municipais são 

supervisionados por um gestor, onde são prestadas todas as contas dos serviços e bens 

produzidos pelos diversos órgãos ou secretarias ao mesmo, devendo este levar os resultados 

aos superiores para apreciação e para que sejam tomadas as devidas providências. Toda 

prestação de contas é escriturada em relatórios para que se tenha uma memória histórica da 

Organização e seja fonte de pesquisa futuramente. 
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A escrituração das funções é uma ferramenta gerencial que necessita ser implantada 

pelos diversos órgãos das Instituições para que se tenha maior eficácia. O tema abrangente 

está sendo implantado, experimentalmente, nas Instituições Públicas e tem apresentado 

resultados satisfatórios como eficiência na organização e no planejamento. Como sugestão, 

cada funcionário deveria escriturar suas funções, mapeando-as para que se crie uma memória 

funcional da mesma. Neste mapeamento deve conter os procedimentos e ações a serem 

executadas em cada fase do trabalho de cada um dos funcionários, tendo em vista que o 

mesmo poderá ser substituído eventualmente e, se porventura ocorrer, haverá um “Norte” 

para o substituto iniciar os trabalhos, evitando um resultado negativo para a Instituição. De 

acordo com Villela (2000), “o mapeamento de processo é uma ferramenta gerencial e 

analítica de comunicação que têm por objetivo ajudar a melhorar os processos existentes ou 

implantar uma nova estrutura voltada para processos”. Dessa maneira é crucial e de vital 

importância que todas as Instituições, não somente a Municipal estudada neste trabalho, 

utilizem os conceitos de mapeamentos nos diversos setores.  

O mapeamento de processos foi desenvolvido e implementado “como parte 

integrante de estratégias de melhoria significativa do desempenho, onde era utilizado para 

descrever, em fluxogramas e textos de apoio, cada passo vital dos seus processos de negócio” 

(HUNT, 1996). Existem várias maneiras e recursos para aperfeiçoamento das estruturas do 

mapeamento de cada processo que podem ser utilizados nas diversas secretarias e que 

cumprem os diversos objetivos da escrituração, onde é detalhado cada processo e 

desenvolvido possíveis soluções e acusando possíveis falhas. 

3 – Referencial Teórico – Justificativa do tema e da pesquisa 

De acordo com Campos e Lima (2012):  

 

[...] o Mapeamento de Processo é em uma ferramenta gerencial e de comunicação 

que tem a finalidade de ajudar a melhorar os processos existentes ou de implantar 

uma nova estrutura voltada para processos.  

. O mapeamento também auxilia a empresa a enxergar claramente os pontos fortes, 

pontos fracos (pontos que precisam ser melhorados tais como: complexidade na 

operação, reduzir custos, gargalos, falhas de integração, atividades redundantes, 

tarefas de baixo valor agregado, retrabalhos, excesso de documentação e 
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aprovações), além de ser uma excelente forma de melhorar o entendimento sobre os 

processos e aumentar a performance do negócio (CAMPOS; LIMA, 2012, pag. 6).   

 

Já Anderson (2009), diz que os mapas de processo são usados para desenvolver uma 

melhor compreensão de um processo, gerar ideias para melhoria de processos ou estimular 

discussões, construir uma comunicação mais forte e, claro, documentar um processo. Muitas 

vezes, um mapa de processo acusa problemas e identifica certos gargalos, alguma duplicação, 

atrasos ou lacunas. 

É sabido que na administração pública, nas diversas organizações, os cargos são 

ocupados por tempo pré-determinado, fazendo com que os funcionários destas trabalham 

simplesmente por trabalhar (para se manterem). Não é uma regra geral, porém, é visto dessa 

maneira. Isso é de praxe na administração Municipal também. Como os trabalhadores sabem 

que ficarão no cargo por tempo determinado (no máximo 2 anos), não procuram inovar e nem 

melhorar as ações e nem a produtividade, virando um ciclo vicioso. Isso é um fato que deveria 

mudar e, para tal, deve haver a intervenção dos gestores dentro de cada esfera de comando 

para que divulguem ideias de melhoria da administração pública, onde cada um deve passar 

suas funções para outros de forma melhor do que quando recebeu. A escrituração e 

atualização das funções é primordial para a solução dessa problemática. 

A prática do mapeamento leva a uma eficiência considerável em todos os processos 

envolvidos por uma Instituição que vai desde o planejamento até o produto final. O controle é 

exercido com êxito pelo gestor e as atividades bem executadas pela classe operária, gerando 

uma resposta à dedicação e empenho de cada um, criando assim um vínculo de dependência 

entre cada órgão e um reconhecimento funcional de cada integrante da equipe dentro de suas 

atribuições. Conforme observada na pesquisa, é uma técnica de eficiência para as 

Organizações, apesar de ser pouco utilizada.  

Segundo Campos (2008) a reorganização de uma empresa por modelos de gestão 

inovadores, incluindo o Mapeamento de Processos, almeja um melhor aproveitamento do 

potencial humano, que muitas vezes é reprimido pelo sistema que existe nas empresas, devido 

a uma extrema hierarquia, que não é benéfica para a Instituição. Campos (2008) ainda cita que 

é preciso buscar novas alternativas; “seja pelo aumento de competitividade, pela melhoria do 

https://www.bizmanualz.com/improve-business-communication/how-to-build-stronger-communication-and-understanding-through-process-mapping.html
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ambiente empresarial, por mercados melhores estruturados, etc., e este propósito passa, 

necessariamente, pelo aproveitamento do potencial humano”. 

Campos (2008) também define a Gerência de Processo como uma metodologia que 

permite aproveitar melhor a habilidade de satisfazer e atender melhor os requisitos dos 

clientes, obter êxito com os resultados esperado de maneira eficiente, aumentar a capacidade 

do processo de atender as mudanças das demandas dos Clientes e do negócio, não perdendo a 

efetividade e nem a eficiência do processo. O cliente é um fator primordial tendo em vista que 

o produto final é destinado a ele. 

3.1 – Indicadores do Desempenho 

Um método utilizado para o aprimoramento das técnicas de mapeamento de 

processos e funções são os indicadores do desempenho, onde mostram os aperfeiçoamentos 

ou as partes a serem melhoradas nos diversos setores da Administração.  Segundo Anderson 

(2009), os processos devem ser mensuráveis com indicadores claros de desempenho. Os 

processos são ativos estratégicos de uma organização que, se gerenciados, proporcionam uma 

vantagem competitiva. Para a FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE (FNQ) - 

Critérios de Excelência (2008), os indicadores de desempenho compreendem os dados que 

quantificam as entradas (recursos ou insumos), ao processo, as saídas (produtos), o 

desempenho de fornecedores e a satisfação das partes interessadas. Na administração pública 

o indicador de desempenho não é medido pelo produto físico em si, e sim pela satisfação do 

cidadão em ser atendido e sanar suas pendências. Complementando, para Mears (1993), um 

sistema de gestão da qualidade é entendido como “um processo permanente e de longo prazo 

direcionado para a satisfação do cliente, que permite a melhoria contínua dos produtos e 

serviços gerados”. 

 

“Os indicadores de desempenho servem para que uma empresa possa visualizar a 

performance de cada setor, como forma de acompanhar os objetivos traçados pelo 

planejamento estratégico, analisando o que já foi alcançado e o que precisa ser 

ajustado para atingir as metas” (DICIONÁRIO FINANCEIRO, 2018).  

 

Cada servidor deve ser parte do sistema de avaliação dos indicadores de desempenho 

onde podem ser acompanhados pelos gerentes responsáveis por estes e para serem feitos os 

https://www.bizmanualz.com/set-better-objectives/what-are-10-leading-indicators-for-measuring-organizational-success.html
https://www.bizmanualz.com/set-better-objectives/what-are-10-leading-indicators-for-measuring-organizational-success.html
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ajustes necessários, buscando a excelência nos procedimentos. Diversos autores descrevem os 

vários tipos de Indicadores de Desempenho, segundo suas visões gerenciais, e como se 

apresentam. Portanto, neste trabalho não haverá necessidade de citá-los. 

3.2 Gestão de Processos  

A gestão de processos envolve todos os processos já mapeados e em funcionamento 

de acordo com o previsto. Assim já estão descritos, divididos por funções e monitorados pelos 

gerentes responsáveis. A observância do funcionamento da administração da máquina pública 

é responsável por trazer um serviço público de qualidade para os cidadãos. Auditorias devem 

ser consultadas e requeridas pela sociedade em busca de solicitar a qualidade dos serviços 

públicos. A gestão de processos é aprimorada a cada momento em que é solicitada melhoria 

em algum aspecto, tanto na prestação de um serviço à sociedade quanto no atendimento ao 

público externo a administração. Em complemento à gestão de processos, está a gestão da 

qualidade, que, através de números e informações coletadas, servem de parâmetros para 

melhorias e visão da situação da Organização. Segundo Mello, Amorim e Bandeira (2008), 

“os colaboradores das organizações devem estar capacitados em gestão de processos e devem 

enxergar a melhoria como um processo, de maneira que inovem através da eficácia de 

processos, produtos e serviços”.  

Marcondes (2015) descreve que a gestão por processos se caracteriza pelo seu 

“planejamento, monitoramento, avaliação e revisão dos processos de uma organização com 

foco na melhoria contínua e no alcance dos objetivos”. Cita ainda que “o melhoramento 

contínuo nos processos é uma ação fundamental para as organizações se adequarem as 

constantes mudanças que ocorrem no ambiente organizacional atualmente”. Cada Instituição 

deve verificar e se adequar a melhor gestão que cumpra seus objetivos com eficiência. Essa 

função não é só de responsabilidade do gestor chefe, e sim de cada funcionário que atua como 

gestor dentro de suas atribuições. 

4 – Plano de Ação 

Na Secretaria de Atividades Urbanas (SAU) os funcionários trabalham como foi 

repassado pelos detentores daquelas funções nas gestões passadas. Isso é costumeiro na 

administração Municipal. Como os mesmos sabem que ficarão no cargo por tempo 
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determinado (no máximo 4 anos), não procuram inovar e nem melhorar as ações e nem a 

produtividade, virando um ciclo vicioso. Assim, pode-se considerar que há uma pequena 

utilização da administração burocrática devido a não diversidade de soluções possíveis e por 

seguir um paradigma, fato este que deve ser mudado urgentemente.  

Para colocar em prática os mapeamentos, pode ser utilizada a ferramenta 5W2H -

“5W” referem-se ao ”What” (o quê), “When” (quando), “Who” (quem), “Where” (onde) e 

“Why” (por que), enquanto o “2H” inclui “How” (como) e “How Much” (quanto custa) na 

expressão. Com a resposta das perguntas acima, haverá condições de iniciar os trabalhos de 

mapeamentos. Inicialmente o gestor de cada setor deve reunir sua equipe para explanar seu 

ponto de vista referente ao assunto e apontar a relevância de se mapear as funções. Escriturar 

os procedimentos é de vital importância para a organização para aumentar a eficiência. Cada 

funcionário da Instituição pública é responsável pela escrituração de seus afazeres, devendo o 

mesmo apresentá-las ao gestor para apreciação. Na SAU há um departamento que envolve a 

atualização de dados imobiliários, por exemplo, que poderá ser escriturado conforme o 

modelo abaixo especificado: 

“ Atualização de dados para pagamento de IPTU ou ITR (What) na SAU 

Objetivo 
Atualizar dados do proprietário ou do detentor de direitos da posse junto ao 

órgão competente (where) para cobrança da tributação legal (why); 

Órgão de 

responsabilidade 

(Where) 

Secretaria de Atividades Urbanas (Gerência de Cadastro Imobiliário), 

Cartório de Registro de Imóvel e Tabelião ou Escrevente Autorizado do 

Tabelião; 

Procedimentos 

(how) 

O proprietário ou o detentor de direitos da posse do imóvel (who) deve 

procurar orientação junto ao órgão municipal com maior brevidade 

possível para verificar a situação de seu imóvel e seguir os procedimentos. 

Se o imóvel estiver em dia com as obrigações jurídicas, basta o 

proprietário atualizar os dados normalmente. Caso tenha feito alguma 

mudança no imóvel que alterou sua estrutura física anteriormente 

cadastrada, o mesmo deverá registrar as alterações no órgão municipal. 

Caso o imóvel tenha alguma pendência, o proprietário ou detentor de 

direitos da posse deverá sanar a mesma com maior brevidade possível 
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(when).  

Compra ou 

venda de imóvel 

Se o ato da venda ou compra de imóvel for feita junto ao Cartório de 

Registro de Imóvel, o vendedor deverá procurar à Gerência de Cadastro 

Imobiliário e solicitar a Transferência de Titularidade, de posse de seus 

documentos pessoais e cópia do Registro. Se a transferência feita for 

através de posse (contrato de compra e venda, por exemplo), somente o 

comprador poderá solicitar o pedido. A transferência da posse somente 

será efetuada caso não haja pendências junto à Dívida Ativa. 

Atualização de 

dados (how) 

O proprietário ou o detentor de direitos da posse do imóvel deverá acessar 

o site da Prefeitura Municipal e atualizar os dados on-line, caso o imóvel 

esteja cadastrado junto ao órgão e não haja nenhuma pendência. No site 

também é possível verificar se há algum empecilho para a atualização dos 

dados, e neste caso, caso haja, o interessado deverá procurar a Gerência de 

Cadastro Imobiliário junto a Prefeitura Municipal e de posse dos 

documentos comprobatórios, sanar as pendências. 

Custos do 

Serviço (How 

Much) 

é totalmente grátis os serviços prestados pela Administração Municipal, 

cabendo ao proprietário ou o detentor de direitos de posse do imóvel estar 

em dia com as obrigações previstas na lei 

Logo após a escrituração dos procedimentos, deverá ser confeccionado um 

fluxograma que detalhe cada procedimento a ser executado, para facilitar o entendimento e 

facilitar a interpretação por partes envolvidas no processo: 

Figura 1 – Fluxograma de Atualização de dados cadastrais de imóveis 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 
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Após ser atendido, o usuário do serviço deve ser submetido a uma avaliação do 

atendimento para que o gestor tenha visão do serviço prestado por seus subordinados e possa 

elaborar oportunidades de melhoria. 

 

Fonte: Sistema de Avaliação do Atendimento (DNAP) 

O procedimento para atualização de dados, como descrito no exemplo acima, é 

rapidamente efetuado caso não haja nenhuma pendência por parte do proprietário ou detentor 

de posse do imóvel. Caso haja, o tempo estimado para a regularização dependerá da rapidez 

em que o interessado tenha em posse a documentação necessária para tal atualização dos 

dados junto ao órgão Municipal. Tal atualização é de vital importância tendo em vista que 

pode ocasionar multas e restrições de direitos ao detentor do imóvel.  

Para a Prefeitura e seus órgãos fazerem um mapeamento completo de todos seus 

órgãos que são subordinados a ela, será necessário um tempo hábil não definido, pois não se 

sabe realmente a dimensão de cada função, e o elevado número de órgãos da administração 

direta e indireta que a compõe aumentaria o tempo previamente estimado. Deve-se levar em 

conta também o tempo necessário para que cada gestor responsável julgue a escrituração e 

faça as alterações necessárias. A confecção do fluxograma pode retardar o tempo estimado 

pois quem elabora deve possuir o mínimo conhecimento na área de informática e de inserção 

de figuras, além dos textos que o compõe.  

É importante lembrar que cada mapeamento de processos e escrituração de funções 

dependerá de cada Organização e do servidor que executa a função. A variável pode ser a 

pessoa, a Instituição, o órgão ou a função exercida. Pode-se utilizar de técnicas diferentes da 

exemplificada neste trabalho, o que dependerá da ocasião e pessoa que fará a ação. 
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5 – Conclusão 

Conforme apresentado neste trabalho, concluiu-se que a o mapeamento de processo, 

apesar de ser uma excelente ferramenta gerencial, não é utilizada na Administração Municipal 

da Secretaria de Atividades Urbanas (SAU), subordinada a Prefeitura Municipal de Juiz de 

Fora, MG. A gestão atual pode aprimorar a gestão de processos, bastando utilizar-se de 

mapeamento e escrituração de suas funções para que se tenha uma descrição das atribuições e 

procedimentos a serem executados por cada funcionário. Tal procedimento é de vital 

importância por gerar uma memória ou fonte de pesquisa acerca daquela função que poderá 

ser necessária em um futuro próximo. Este trabalho buscou analisar o uso da ferramenta 

gerencial na Secretaria de Atividades Urbanas (SAU), e, para tal, foi utilizada, como fontes, 

pesquisas na internet, pesquisas em órgãos municipais e diálogos com servidores da 

Secretaria. Os servidores, que contribuíram com este trabalho, não quiseram ser identificados 

alegando que poderiam ser prejudicados em suas funções. Porém, sem o diálogo com os 

mesmos não seria possível enriquecer essa pesquisa. 

Verificou-se que não há uma legislação em que determina o uso dos mapeamentos de 

funções na área pública tendo em vista que é oriundo do setor privado e é um complemento 

gerencial. A Instituição funcionará normalmente sem ou com o uso daquela ferramenta 

eficiente, porém, de forma menos proveitosa e menos eficaz. Como funcionários sabem que 

ficarão no cargo por tempo determinado, não procuram inovar e nem melhorar as ações e nem 

a produtividade, virando um ciclo vicioso. Assim, permanece práticas da administração 

burocrática devido a não diversidade de soluções possíveis e por seguir um paradigma, fato 

este que deve ser mudado urgentemente. Isso limita a ação eficaz da administração pública 

por não haver incentivos e nem determinações claras de implantação das ferramentas 

gerenciais. 

Percebe-se que há diversas formas de se fazer um mapeamento como o 5W2H, por 

exemplo, não tendo regra geral, o que dependerá do ponto de vista do gestor e do servidor que 

o elabora. A escrituração e o uso de fluxogramas são essenciais para um bom entendimento 

por qualquer pessoa a qual tenha que utilizar das informações no mapeamento. De início, o 

servidor deve descrever o detalhamento de sua função dentro da ordem cronológica dos 

procedimentos e só assim será possível fazer uso dos fluxogramas. Foi citada, neste trabalho, 
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a administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, MG, e detalhada a 

SAU, a qual tem a real necessidade de fazer uso das técnicas gerenciais para o cumprimento 

de uma boa administração e alcance de seus objetivos com eficiência e eficácia. Foi 

apresentado um exemplo de mapeamento de processos na Secretaria de Atividades Urbanas 

(SAU), especificamente na área de atualização de dados cadastrais de imóveis para 

pagamento de IPTU ou ITR. A utilização de fluxograma é primordial para um entendimento 

mais fácil e rápido na solução da problemática, onde resume, através de figuras, o processo 

burocrático e em ordem cronológica. Deve ser aplicada uma avaliação do atendimento aos 

usuários do serviço para que sejam tomadas providências cabíveis ao aprimoramento da 

Instituição. 

O resultado de um mapeamento eficaz trará benefícios a Instituição e ao possível 

sucessor de uma função a qual foi necessária fazer a substituição de algum funcionário. É 

atribuição do gestor em determinar e cobrar o mapeamento por parte dos funcionários sob sua 

responsabilidade, onde o mesmo deverá avaliar e solicitar que seja feita as devidas correções. 

O resultado será benéfico para a Instituição uma vez que irá facilitar o entendimento e 

execução das ações em cada função e também trará uma melhor organização por parte do 

material que servirá de consulta futuramente. Pelos resultados positivos na administração 

privada, a implementação de ferramentas gerencias, como o mapeamento de processos na área 

pública, deve ser incentivada, procurando aprimorar as gestões públicas e buscar a eficiência. 

Caso não seja feito o mapeamento e a escrituração da função Municipal haverá 

dificuldades de um possível funcionário sucessor de alguma função ou cargo em executar seu 

trabalho, se caso o substituído não tenha repassado a função e os procedimentos a serem 

executados. Também não haverá um acompanhamento através da base de dados dos 

procedimentos tendo em vista que as atribuições podem sofrer algumas variações com o 

decorrer do tempo devido às novas sistemáticas e tecnologias que facilitem os trabalhos, 

adquiridas pelos órgãos. Este trabalho tem, como objetivo secundário, conscientizar o uso de 

mapeamento nas funções municipais e a escrituração das diversas atividades dos funcionários 

que trabalham na Prefeitura de Juiz de Fora, MG. 

É viável que os órgãos da Prefeitura, que não fazem uso das técnicas de 

mapeamentos, o façam com maior brevidade possível e que sejam colocados em prática para 
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que se busque uma melhor gestão de processos por parte de cada órgão. Tal feito é primordial 

para que uma gestão seja eficiente e eficaz em seus atos durante o mandato em que estiver sob 

sua responsabilidade. Estudos complementares como mapeamentos de instalações, 

organizações e disposição de móveis, estudos nas áreas psicomotoras e psicológicas, por 

exemplo, devem ser feitos para buscar uma gestão eficiente e com trabalhadores motivados ao 

trabalho. Conhecer o subordinado é dever de cada gestor tendo em vista que são dependentes 

e trabalham para um bem comum, a sociedade. 
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