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RESUMO 

Este trabalho destaca a importância da valorização do servidor público em prol do 

atendimento de qualidade à sociedade. A motivação, a satisfação no ambiente de trabalho, o 

reconhecimentodo servidor para a Administração e o desenvolvimento local faz-se 

necessária devido a sua importância para o desenvolvimento da Instituição pública. É um 

processo transformador levando a um comprometimento e envolvimento maior dos 

trabalhadores no desenvolvimento de suas atividades procurando atingir a efetividade e a 

qualidade nos seus ambientes de trabalho. O desafio a ser enfrentado pela Prefeitura 

Municipal de Três Rios (PMTR) é resgatar a autoestima dos servidores 

desenvolvendosoluções e criando condições para que o reconhecimento do funcionário seja 

uma realidade. O comprometimento de incentivá-los nos fatores salariais, sociais, 

ambientais, fomentando-osa participarem dos cursos de capacitação, dos debates, das 

reuniões promovendo a interação social são objetivos principais da Administração.  Os 

servidorespertencem ao patrimônio maior da organização e são os responsáveis pela 

condução da máquina pública oferecendo à sociedade serviços de qualidade. A pesquisa tem 

cunho qualitativo registrando e detalhando todas as questões acerca da problemática 

abordada, através de entrevistas. O resultado que se apurou aponta na direção segundo a 

Instituição, de que a valorização produz motivação. O ambiente torna-se acolhedor e os 

profissionais procuram ser eficientes e eficazes nas suas tarefas. De acordo, o representante 

dos servidores alega que as negociações para atualizar o plano de cargos e salários estão 

bem adiantadas. Diante deste quadro conclui-se que mesmo com toda a determinação e 

empenho em resolver este grande desafio, não se sabe ao certo se a questão da valorização 

atingirá a todos. De acordo com Bergamini (1997, p. 24), “trata-se de um aspecto intrínseco 

às pessoas, ou seja, ninguém pode motivar ninguém, e a motivação específica para o 

trabalho depende do sentido que se dá a ele“. 

 

Palavras-chave: valorização; servidor público; instituição; qualidade; sociedade.. 
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1. INTRODUÇÃO  

 O serviço público é essencial para o desenvolvimento da máquina pública. Deve ser 

prestado como forma de utilidade geral para satisfazer as necessidades da coletividade, 

sendo regulado pela União, Estados e Municípios ou por quem o represente. São 

executados pelos servidores públicos de onde se exige eficiência, eficácia e 

comprometimento com objetivo de atingir as demandas da sociedade. 

 Nem sempre é possível prestar um serviço de qualidade e eficiente por causa de 

fatores como a burocracia e outras adversidades do sistema, originando um atendimento de 

má qualidade provocando a insatisfação nas pessoas que necessitam destes serviços. 

Segundo Cardoso, apud Kauss (2011, p.09) “ser eficiente, portanto, exige primeiro 

da Administração Pública o aproveitamento máximo de tudo aquilo que a coletividade 

possui, em todos os níveis, ao longo da realização de suas atividades”. 

No entanto, servir a sociedade é compromisso maior do servidor público. É parte 

fundamental para o bom funcionamento da Instituição, por isso, o reconhecimento, a 

valorização e a sua importância deveriam ser prioridade nas Instituições Públicas. 

Sendo um profissional que está na linha de frente e vai transmitir a imagem da 

Instituição, e quanto maior a sua motivação, compromisso, maior a produtividade, e, logo 

melhorias na qualidade de serviços prestados à sociedade. 

 Os direitos e deveres do servidor assim como os princípios que regem a 

Administração Pública, seu regime jurídico, são ferramentas que buscam torná-lo um 

exemplo de trabalhador.  

 Mas a realidade é outra, salários defasados, falta de materiais, de equipamentos, de 

pessoas, servidores descompromissados, desanimados, desqualificados, insatisfeitos, sem 

perspectiva de melhorias é o retrato de muitos municípios neste grande país. 

 Este trabalho busca ressaltar a priorização da PMTR (Prefeitura Municipal de Três 

Rios) na qualificação do servidor, buscando tornar realidade soluções para melhorar a 

qualidade de vida no trabalho, nos aspectos salariais, sociais e ambientais. São desafios a 

ser enfrentados: unirestratégias salariais possíveis economicamente, objetivos da 

organização e satisfação do trabalhador. 
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  Valorizar o servidor do município é o tema deste estudo. Identificar os fatores que 

impossibilitam sua valorização, o clima na Instituição, sua importância para a sociedadesão 

objetivos principais. O problema consiste em saber se as expectativas dos servidores se 

tornarãoreais. 

 O servidor é peça importante no desenvolvimento do município que está passando 

por um novo momento. A cidade de Três Rios passa por um momento especial de 

crescimento, principalmente com a instalação de diversas indústrias de porte como: Nestlé, 

Latapackball, Neobus, T”Trans, Pifer e demais empresas, que têm ofertado empregos à 

população, aquecendo o comércio local e promovendo o desenvolvimento do município 

aumentando a demanda por serviços, principalmente públicos. 

  O número de pessoas, de obras, de instalações de novas lojas cresceu. Cresceu 

também a exigência das pessoas que estão com mais acesso a informações  sobre seus 

direitos e deveres. Diante deste quadro, a necessidade de ofertar serviços de qualidade à 

população torna-se imprescindível, principalmente nos serviços essenciais, transporte, 

segurança, educação, trabalho. 

A motivação de grande parte dos trabalhadores para ir trabalhar é além do 

saláriodigno, também precisamser reconhecidos pelo desempenho de suas atividades, pelos 

benefícios e pelaqualidade de vida que a Instituição proporciona. 

Maior eficiência na qualidade da prestação de serviços e no desenvolvimento de suas 

atividades, com servidores qualificados, compromissados com o seu dever e suas 

responsabilidadessão requisitos de uma a sociedade cada vez mais exigente. 

Por essa razão, é importante que a PMTR invista na valorização de seu quadro de 

pessoal, para servir a sociedade e para participar do desenvolvimento da cidade. Igualando 

condições para todos, qualificando profissionalmente, estimulando sua criatividade, 

reconhecendo o seu potencial, para aumentar a eficiência da Administração e 

proporcionarum ambiente de trabalho mais saudável. 

 Pois o profissional é o responsável pela imagem positiva ou negativa da Instituição. 

”O servidor público tem papel importante no desenvolvimento econômico e social, bem 

como, uma relação de suma importância com o Estado e o contribuinte” (MENDES 

NETTO, 2013). 
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1.2.  Problema de pesquisa 

 As ações de reconhecimento, valorização e profissionalização do servidor municipal 

necessitam dos esforços da Administração. Esses esforços são desafios muito grandes a 

serem enfrentados porque envolve uma série de questões principalmente de recursos 

financeiros. 

   A prefeitura é uma organização complexa com diversos órgãos e existem diferenças 

de vantagens entre os servidores, como o plano decarreiras aplicado somente ao magistério 

e ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios (SAAETRI). Igualar os 

vencimentos dos servidores, atualizar o plano de cargos e salários para toda a categoria, 

promover cursos de capacitação buscando o treinamento e desenvolvimento tornando o 

ambiente de trabalho aprazível são algumas questões a serem resolvidas. 

  E há uma expectativa de que as coisas possam melhorar. Investir no capital 

intelectual promovendo o crescimento profissional para obter resultados que satisfaçam a 

coletividade é o problema a ser enfrentado pela Administração para tornar-se uma 

realidade. 

  Diante do exposto, “Qual a importância da valorização do servidor dentro da 

instituição pública”? 
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2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo Geral 

 Identificar os fatores que impossibilitam a valorização do servidor público da PMTR. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 

Identificar a estrutura institucional e a importância dos servidores públicos para a 

administração local. 

  Analisar o clima Institucional que influenciam na política de valorização do servidor. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1. Pesquisa 

 Pesquisar é um procedimento formal com método de pensamento reflexivo que 

requer umtratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou 

para descobrir verdades parciais. (LAKATOS; MARCONI, 1992). 

 A metodologia empregada será a do tipo exploratória explicativa. As metas a 

alcançar, os principais problemas que impedem a sua execução e como amenizá-los, 

éessencial neste estudo. 

Os procedimentos usados envolvem uma fundamentação teórica através da pesquisa 

bibliográfica com artigos, livros, jornais e revistas que tratam o problema do 

reconhecimento do servidorcomo um desafio a ser enfrentando pelas instituições públicas. 

A pesquisa tem cunho quanti-qualitativa registrando e detalhando todas as questões 

acerca da problemática abordada. Através de entrevistas, procurando destacar a 

importância de se ter funcionários valorizados dentro da Instituição. 

O universo abrangido pela pesquisa se delimita ao chefe do Executivo, o prefeito; ao 

representante dos servidores, o presidente do Sindicato dos Servidores,e um grupo de 

servidores. 

O instrumento usado foi entrevistas individuais feitas ao prefeito do Município de 

Três Rios; a um grupo de servidores de várias secretarias num total de cinquenta 

servidores; e ao Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Três Rios. 

Trata-se de pessoas que têm o compromisso de encontrar meios para tornar o estudo 

emrealidade. De posse deste material, e após uma análise minuciosa, foram colhidas as 

melhores informações para o desenvolvimento do trabalho. 

O objetivo é determinar aos envolvidos se as expectativas serão realizadas. O que 

eles têm em comum, os alvos a serem atingidos, as metas a alcançar,é determinante para se 

ter uma qualidade de serviços prestados a população de forma eficiente e eficaz. 

 



13 
 

4. Referencial Teórico 

4.1. Administração Pública – Cenário Mundial e Nacional 

Segundo Matias-Pereira (2008, p 66), na Europa, quatro são os modelos de 

Administração Pública. O modelo nórdico; o modelo anglo-saxão; o modelo renano e o 

mediterrâneo. 

O modelo nórdico que abrange Dinamarca, Finlândia, Suécia e Países Baixos. Foca 

no sistema de emprego, adotando o alto status de servidor público, com baixa intervenção 

da política na administração, com níveis menores de desigualdades com alta 

empregabilidade e seguro desempregocom umaalta descentralização e independência dos 

serviços – modelo de agência. 

O modelo anglo-saxão usado no Reino Unido e Irlanda é semelhante ao nórdico com 

certas diferenças: o anglo saxão apresenta nível elevado de emprego sem redução nas 

desigualdades, com alta centralização e dependência de serviços. 

No modelo renano ou continental praticado na Áustria, Bélgica, França, Alemanha e 

Luxemburgoos serviços públicos são altamente interferidos pelos sindicatos que são 

denominados categoria especial. 

O modelo mediterrâneo: Grécia, Portugal, Itália e Espanhautilizam mais o sistema de 

carreira, que se caracteriza pelo baixo status do funcionalismo, forte intervenção 

da política na administração e níveis elevados de proteção ao emprego. 

 Nos países colonizados pelos ingleses fora da Europa, o modelo adotado é o anglo-

saxão. Na América Latina usa-se o modelo mediterrâneo, o Brasil é um exemplo. Ásia, 

Japão e Coréia adotam o modelo semelhante ao renano e ao mediterrâneo. 

O quadro mostra as diferenças entre o sistema de carreira e o sistema de emprego: 

Sistema de carreira Sistema de emprego 

Legislação estatutária Legislação de direito privado 

Procedimento formal de ingresso da 

carreira 

Procedimento informal de ingresso da 

carreira 

Ênfase na habilitação literária Ênfase na experiência profissional 
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Estabilidade
 

Rotatividade (focono contrato) 

Promoções reservadas Promoções abertas 

Remuneração por estatuto 
Remuneração por contrato (acordo 

coletivo) 

Progressão salarial
 

Sem progressão salarial 

Foco na lealdade, nos procedimentos e 

na objetividade 
Foco nos resultados e no desempenho 

Seguridade específica Seguridade igual ao do setor privado 

Participação de sindicatos 

regulamentada 

Participação de sindicatos da mesma 

forma do direito privado 

   Figura 1: Quadro das diferenças entre sistema de carreiras e sistema de emprego 
Fonte: Adaptado:<https:./pt.wilkipédia.org/wik/administração_pública> 

Bruno Castro em seu artigo: a evolução da Administração Pública (2013)destaca que 

três são os modelos de Administração no Brasil. A Administração Pública Patrimonialista, 

Administração Pública Burocrática e a Administração Pública Gerencial. 

Do Império até a Constituição de 1934 ocorre a Administração Pública 

Patrimonialista onde o monarca quem escolhia para os cargos políticos, gerando nepotismo 

e corrupção. Não havia distinção entre o público e o privado, o patrimônio do soberano se 

confundia com o do Estado. 

Já na época conhecida como “Era Vargas”, a partir de 1934,a Administração Pública 

Burocrática vem com nova orientação, sendo adotada para substituir a Patrimonialista, 

buscando combater a corrupção e o nepotismo, guiando - se pelos princípios da 

profissionalização, de carreira, da hierarquia funcional, da impessoalidade, das normas, 

características do poder racional legal. 

O Brasil estava entrando no campo da industrialização possibilitando o crescimento 

do Estado, dos serviços públicos, aumentando o quadro de funcionários para atender a 

nova realidade que vivia o país. Por necessidade de um quadro funcional qualificado, em 

1937 é criado o DASP – Departamento Administrativo do Serviço Público – com a 

finalidade de selecionar e aperfeiçoar o pessoal do serviço administrativo, diminuindo 

assim a ação dos políticos no interesse dos cargos políticos. 
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A Administração Pública Gerencial é aplicada a partir de 1995, com a criação da 

MARE – Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – com objetivo de 

reformar o Estado, importando ações do modelo privado, visando desburocratizar, 

privatizando, criando concessões, permissões, passando a regular setores estratégicos da 

economia, priorizando a eficiência o foco nos clientes e nos resultados. O cidadão, agora, 

passa a exigir maior eficiência do Estado, maior rapidez e efetividade dos serviços 

públicos. 

Segundo Meirelles, (2001, p.60) a Administração Pública se constitui: “Em sentido 

formal, é o conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do Governo; em 

sentido material é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral". 

OArt. 37 da Constituição Federal destaca: A administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998). 

O Artigo 4º do Decreto-Lei 200/67, declara que a Administração Federal 

compreende: 

I – A Administração Direta que se constitui dos serviços integrados na estrutura 

administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. 

II – A Administração Indireta que compreende as seguintescategorias de entidades dotadas 

de personalidade jurídica própria: autarquias, fundações públicas,sociedades de economia 

mista e empresas públicas. 

Para Bandeira de Mello, (2004,p.130), 

Administração Pública Direta é aquela que éexercidapelo  próprio  governo  que  
“atua  diretamente  por  meio  dos  seus Órgãos,  isto  é,  das  unidades  que  são  
simples  repartições  interiores  de  sua  pessoa  e  que  por isto dele não se 
distinguem. 

A Administração Pública Direta caracteriza-se pela desconcentração administrativa, 

quesegundo Gasparini (2005) é uma distribuição interna de competências e serviços pela 

administração centralizada. 



16 
 

Conforme Carvalho Filho, (2009, p. 435), Administração Pública Indireta: “é o 

conjunto de pessoas administrativas que vinculadas a Administração direta, têm o objetivo 

de desempenhar as atividades administrativas de maneira descentralizada”. 

O objetivo segundo Marcelino (1988, p.44), é buscar maior agilidade e flexibilidade 

de atuação das entidades (autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e 

empresas públicas) paramelhorar o atendimento eàs demandas do Estado e da sociedade. 

O Art. 5º do Decreto-Lei 200/67, considera que: 

Autarquia é o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, 

patrimônio e receita própria, para executar atividades típicas da Administração Pública, 

que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira 

descentralizada. 

Empresa Pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, 

com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de 

atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou de 

conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em 

direito. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969) 

Sociedade de Economia Mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de 

direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de 

sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a 

entidade da Administração Indireta. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969) 

Fundação Pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento 

de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com 

autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e 

funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. (Incluído pela Lei nº 

7.596, de 1987). 
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Gasparini (2005, p. 328) define agencia executiva como: 

Autarquia especial ou a fundação governamental, assim qualificada por ato do 
Executivo, responsável pela execução de certo serviço público, livre de alguns 
controles edotada de maiores privilégios que as assim não qualificadas, desde que 
celebrecom a Administração Pública a que se vincula um contrato de gestão. 

Um dos principais desafios da atualidade do País é a qualificação do quadro 

funcional atuante na gestão do Estado brasileiro, nas várias instâncias administrativas 

(COSTA,2011), São várias as alternativas adotadas visando mudar o perfil dos quadros de 

pessoal da administração pública brasileira.  

Uma das prioridades tem sido o recrutamento de novos servidores através de 

concurso público. A melhoria da remuneração, o plano de cargos e salários, além do 

treinamento especializado e permanente são ferramentas adotadas para o servidor 

desempenhar cada vez melhor suas funções, porque “na atualidade o servidor compreende 

o sentido de seu espaço nas instituições do Estado”. (BONEZI,2008). 

Para Da Costa (2008,p. 836), o serviço público no Brasil tem seu início oficial 

caracterizado pela chegada da família real ao Brasil. 

A chegada da família real ao Brasil e mais tarde a elevação do Brasil ao Reino 
Unido de Portugal marca a constituição das bases do Estado nacional. Todo 
aparato necessário a afirmação da soberania e ao funcionamento do governo faz da 
nova administração brasileira, agora devidamente aparelhada a expressão de poder 
de um Estado nacionalpara promover o desenvolvimento da então colônia. 

A Lei 8112/90 declara em seu artigo 2º: “servidor é pessoa legalmente investida em 

cargo público”. No art. 3o  define cargo público como: “o conjunto de atribuições e 

responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um 

servidor”. 

Parágrafo único.  Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por 

lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em 

caráter efetivo ou em comissão. 

Para o ingresso de provimento efetivo em cargo público é necessário prévia 

habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos obedecidos a ordem de 

classificação e o prazo de sua validade. (Artigo 10º, Lei 8112/90). 
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Para Meirelles (2001, p. 74),  

   Servidor público também chamados de agentes administrativos, seriam os 
prestadores de serviço à administração, que tenham prestado concurso público, 
sejam exercentes de cargos ou empregos em comissão titulares de cargo ou emprego 
público sejam os contratados por tempo determinado. 

Moreira Neto (2006, p. 283), define o servidor:  

Em sentido amplo como aquele que abrange “todos os indivíduos que estão a 
serviço remunerado das pessoas jurídicas de direito público”, e no sentido estrito, 
como “a pessoa física que presta serviços aos entes de direito público, sujeita a um 
regime estatutário, o que corresponde à denominação, anteriormente vigente de 
funcionário público, assim chamado em razão da função pública que deveria 
desempenhar,  hoje banida da nomenclatura constitucional. 

4.2. O Município de Três Rios 

O municípiode Três Rios está situado na região Centro-sul fluminense do Estado do 

Rio de Janeiro. Possui uma população aproximada de 77.500 habitantes (IBGE, 2010). No 

entanto a cidade possui uma população flutuante que gira em torno de 150 mil habitantes, 

pois éuma cidade polo da região atraindo visitantes de todos os municípios vizinhos e 

também de municípios de Minas gerais, em busca de empregos, comércio e lazer (Fonte: 

Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho). 

O município vem se destacando na geração de emprego e renda. Nos últimos cinco 

anos, de acordo com dados da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), 

se instalaram na cidade 1.479 empresas entre micros, pequenas, médias e grandes 

empresas, gerando 9.000 empregos diretos.  

 Diante destes fatos a administração municipal vem buscando dotar a cidade de infra-

estrutura necessária para atender à população. O número de pessoas, de obras, de 

instalações de novas lojas cresceu. Cresceu também a exigência das pessoas que estão com 

mais acesso às informaçõessobre seus direitos e deveres. Portanto, a necessidade de ofertar 

serviços de qualidade à população torna-se imprescindível, principalmente nos serviços 

essenciais, transporte, segurança, educação, trabalho. 

  A PMTR funciona no edifício sede do executivo, na Praça São Sebastião, Centro, 

Três Rios – RJ. O Município possui em seu quadro 3600 servidores públicos (Fonte: 

SSPPMTR, 2015). Sendo: Secretaria de Planejamento: 24; Secretaria de Transportes: 10; 

Secretaria de Infraestrutura: 5; Secretaria de Gestão Pública: 12; Subprefeitura: 6; 
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Secretaria de Administração: 40; Secretaria de Fazenda: 71; Secretaria de Educação: 1559; 

Secretaria de Serviços Públicos: 47; Secretaria de Ordem Pública: 147; Secretaria de 

Obras: 61; Secretaria de Indústria e Comércio: 8; Secretaria de Saúde: 1084; Secretaria de 

Promoção Social: 127; Secretaria de Esporte e Lazer: 30; Secretaria de Meio Ambiente: 

16; Secretaria de Cultura e Turismo: 15; Secretaria de Controle Interno: 8; Secretaria do 

Idoso: 30; SAAETRI: 286 servidores públicos 

municipais(www.tresrios.gov.br/administracao). 

4.2.1 A Lei Orgânica do Município de Três Rios 

 A Lei Orgânica do Município em seu artigo 49, Cap. VI, declara: Os servidores públicos 

constituem os recursos humanos dos Poderes Municipais, assim entendidos os que ocupam ou 

desempenham cargo, função ou emprego de natureza pública. No Parágrafo Único deste artigo 

considera queservidor público civil aquele que ocupa cargo de provimento efetivo na 

Administração Pública Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional; o empregado público que 

mantém vínculo empregatício com empresas públicas ou sociedades de economia mista; o 

servidor público temporário aquele que exerce cargo ou função de confiança, ou que haja sido 

contratado na forma do Artigo 37, IX, da Constituição Federal. 

 A Lei trata no Art.50 do Regime Jurídico Único para todos os servidores da 

Administração Direta e Indireta. Este regime disporá sobre direitos, deveres e regime 

disciplinar dos servidores, aplicando todo o disposto no Art. 7º, da Constituição Federal. Cria 

na forma da Leino Art. 52,o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Três Rios 

que assegura no§ 3º: “Os funcionários aposentados por tempo de serviço prestados, 

exclusivamente, ao Municípioe que tenham ao longo de sua vida funcional exercido cargos em 

comissão  ou atividades gratificadas por mais de 04 (quatro) anos  fazem  jus a inclusão nos 

cálculos dos proventos da aposentadoria das vantagens dos cargos e atividades gratificadas 

exercidas”; no § 4º “Uma vez incorporado o valor do cargo de confiança ou comissionado nos 

vencimentos do servidor, esta incorporação será revisada quando o servidor vier a exercer 

novo cargo de valor superior, por no mínimo 12 meses, ao incorporado, integrando aos seus 

vencimentos sempre o de maior valor”.  

 A Lei assegura aos servidores da Administração Direta isonomia de vencimentos aos 

cargos de atribuições legais ou assemelhadas do mesmo Poder, as vantagens de qualquer 

natureza só poderão ser concedidas por Lei e quando atendam efetivamente ao interesse 

público e às exigências do serviço. O Art.57 declara queo servidor tem direito:ao recebimento 
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de adicional por tempo de serviço, sempre concedido o triênio, sendo o primeiro em 10% e os 

demais em 5%,limitado ao máximo por onze triênios, e o adicional de sexta parte dos 

vencimentos integrais, concedidos após vinte e cinco anos de efetivo exercício, que serão 

incorporados aos vencimentos. O Parágrafo Único deste artigo explica sobre o triênio. 

 Parágrafo Único - Entende-se por primeiro triênio os primeiros 3 (três) anos da vida 

funcional ou os primeiros 3 (três) anos contados à partir da aquisição do direito ao ultimo 

qüinqüênio concedido.  

 Os servidores têm ainda garantido seus benefícios como adiantamento de 50% do abono 

natalino (13º salário), revisão geral da remuneração periodicamente com base em índice único 

e a reposição das perdas causadas pela inflação, pode permutar 10 dias de suas férias, o 

pagamento não pode exceder ao quinto dia útil de cada mês. Ao servidor público municipal é 

assegurado o direito de recusa ao trabalho em ambientes sem controle adequado, que ponham 

em risco sua segurança e saúde, garantida sua permanência no cargo ou emprego. 

 O Art. 62 destaca ainvestidura dos servidores públicos, de qualquer dos Poderes 

Municipais,e a forma de investidura depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos. A estabilidade do servidor, sua demissão, a extinção do cargo 

estão detalhadas no Art. 65 que diz: são estáveis, após trêsanos de efetivo exercício, os 

servidores públicos civis nomeados ou admitidos em virtude de concurso público. 

§ 1º - O servidor público civil só perderá o cargo mediante processo administrativoem que lhe 

seja assegurado amplo defesa, ou em virtude de processo criminal, cuja sentença judicial 

transitada em julgado, assim o determine. 

§ 2º - Invalidada, por sentença judicial, a demissão do servidor público civil, será ele 

reintegrado, garantindo-lhe a percepção dos vencimentos atrasados. 

§ 3º - Extinto o cargo ou emprego, ou declarada a sua desnecessidade, o servidor público 

estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro 

cargo ou emprego.  
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4.3. Valorização do Ser Humano 

A valorização do ser humano nada mais é do que o reconhecimento de suas 

necessidades intrínsecas e específicas. Essa valorização acontece por intermédio de 

recompensas que venham atender suas necessidades. (FERREIRA; RAMOS, 2010, p. 71). 

A história da valorização do ser humano data dos primórdios da civilização, quando 

ele passou a ser reconhecido por suas vitórias nas lutas, por sua lealdade ao rei, por suas 

habilidades em desempenhar as funções impostas. 

Elton Mayo ficou conhecido pelas experiências realizadas na fábrica da Western 

Eletric em Chicago. O objetivo principal das experiências realizadas por Mayo era estudar 

a iluminação na produtividade, partindo da suposição de que a melhoria na iluminação 

resultaria em aumento de produção.  

 Concluíram que o fator que mais influenciava a produtividade no trabalho não eram 

as condições do ambiente, mas o fato de perceberem que estavam sendo observados, de se 

sentirem importantes por estarem participando de uma pesquisa. A pesquisa, conhecida 

como o efeito de Hawtorne, marcou o início do movimento de Relações Humanas que 

mudava o foco da produção para o das relações pessoais nas organizações (CAMARGO, 

2009, p.29) 

A partir do início dos estudos da administração cientifica, foram identificadas algumas 

necessidades humanas que vieram a ser discutidas com mais intensidade na abordagem 

humanista da administração (FERREIRA; RAMOS, 2010, p.77). 

 Um desses humanistas, Abraham Maslow, formulou aquilo que ele chamou de 

Teoria da Hierarquia das necessidades, onde as necessidades descritas na pirâmide acabam 

por sintetizar os principais anseios humanos, em relação aos seus desejos e em relação a si 

próprio, ao seu trabalho e a sociedade em geral, 

 Para Maslow, dentro de cada ser humano existe uma hierarquia de cinco 

necessidades e que cada uma dessas necessidades ocupa uma hierarquia para se atingir a 

autorrealização, movendo-se para o topo da pirâmide. 

 Abaixo está destacada a pirâmide de Maslow: 

 



 

 Figura 2: Pirâmide de Maslow

              Fonte: Adapatada de Huffman (2003)

  As necessidades são: 

 Fisiológicas: quando se tem fome, sede, necessidade de sexo, dormir e outras 

necessárias paramanter o equilíbrio do organismo.

 Segurança: sentir protegido, seguro, e

patrimônio, sua família. 

 Sociais: está inserido no grupo, cumpri seu pape

participar. 

 Estima: pode ser: externa

reconhecimento, atenção. Pode ser interna quando se traduz em autorrespeito, confiança, 

competência, capacidade de realização, independência, liberdade.

 Autorrealização: chegar ao topo, realizar o 

 Segundo ele, à medida que uma necessidade é atendida, aparece outra. Assim que 

uma necessidade é atendida desaparece a motivação. As necessidades 

as fisiológicas e de proteção são satisfeitas no contexto do trabalho, por

no emprego e pro meio dos salários.

 Douglas McGregorfoi ou

tratavam seus funcionários formulou a Teoria X e a Teoria Y. Revelava a visão que eles 

tinham dos trabalhadores, uma negativa e outra positiva. A

X e teoria Y. 

 

 

irâmide de Maslow: Hierarquia das necessidades de Maslow. 

Fonte: Adapatada de Huffman (2003)  

 

Fisiológicas: quando se tem fome, sede, necessidade de sexo, dormir e outras 

equilíbrio do organismo. 

a: sentir protegido, seguro, evitar danos físicos e emocionais, proteger seu 

Sociais: está inserido no grupo, cumpri seu papel social, dar e receber atenção, 

Estima: pode ser: externa deseja ter o respeito dos outras, necessidade de status, 

reconhecimento, atenção. Pode ser interna quando se traduz em autorrespeito, confiança, 

competência, capacidade de realização, independência, liberdade. 

Autorrealização: chegar ao topo, realizar o seu potencial. 

Segundo ele, à medida que uma necessidade é atendida, aparece outra. Assim que 

necessidade é atendida desaparece a motivação. As necessidades de nível baixo como 

as fisiológicas e de proteção são satisfeitas no contexto do trabalho, por meio da estabilidade 

no emprego e pro meio dos salários.(CAMARGO, 2010,p. 46,47). 

foi outro pesquisador que após observar como os executivos 

tratavam seus funcionários formulou a Teoria X e a Teoria Y. Revelava a visão que eles 

trabalhadores, uma negativa e outra positiva. A seguir as diferenças entre Teoria 
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Fisiológicas: quando se tem fome, sede, necessidade de sexo, dormir e outras 

itar danos físicos e emocionais, proteger seu 

l social, dar e receber atenção, 

deseja ter o respeito dos outras, necessidade de status, 

reconhecimento, atenção. Pode ser interna quando se traduz em autorrespeito, confiança, 

Segundo ele, à medida que uma necessidade é atendida, aparece outra. Assim que 

de nível baixo como 

meio da estabilidade 

tro pesquisador que após observar como os executivos 

tratavam seus funcionários formulou a Teoria X e a Teoria Y. Revelava a visão que eles 

seguir as diferenças entre Teoria 
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Teoria X Teoria Y 

Desinteressados Interessados 

Desejam somente segurança Podem ser criativos 

São motivados pelo dinheiro Tem motivação básica 

Preferem ser controlados Aceitam responsabilidades e as procuram 

Figura 3: Quadro comparativo Teoria X e Teoria Y 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 Os teóricos da Teoria X admitem que o controle externo é apropriado para tratar com 

pessoas  irresponsáveis e imaturas e que não se pode confiar. Já os da Teoria X defendem 

que é preciso desencadear o potencial nas pessoas. McGregor declara que: “uma pessoa 

corretamente motivada pode atingir melhor seus próprios objetivos dirigindo seus próprios 

esforços para realização dos objetivos da empresa” (HERSEY; BLANCHARD, 1986, p. 61). 

 Todas as abordagens humanistas tinham caráter de promover a valorização do ser 

humano no seu ambiente de trabalho, com o propósito de aumentar a motivação, a 

produtividade, e a satisfação dos trabalhadores. 

Desde então, 

O ser humano ganhou maior ênfase nas filosofias humanistas que surgiram com 
passar do tempo e se associaram a administração; houve uma maior preocupação 
com as pessoas em si e menos com o fato de produção. Foi identificado que o 
diferencial das empresas poderia ser um colaborador realmente feliz com suas 
necessidades e expectativas atendidas de acordo com as possibilidades da 
organização, tornando-se este ferramenta imprescindível para competitividade das 
organizações no mercado. (REVISTA DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA, 
ISSN 2176-7270, V. 2, 2010, p.73) 

4.4. Servidor Público – Fatores que Impossibilitam a sua Valorização 

 Dutra (2002, p. 180-181), afirma que a valorização enfrenta tabus relacionados aos 

seguintes aspectos: 

Uma vez que eles já não estão atrelados a cargos ou estrutura organizacional, 
tendo     que, 
- explicar-se por si próprios; 
-desenvolvimento de uma relação de compromisso entre a instituição e a pessoa 
pela gestão da carreira, desenvolvimento e valorização profissional; 
- exigência de um sistema de comunicação eficaz entre as pessoas e a instituição. 

Identificar os fatores que impossibilitam a valorização do servidor municipal local é uma 

tarefa bastante complicada. .É um tema que envolve aspectos administrativos, econômicos, 

sociais, culturais e políticos. 
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Os aspectos políticos são os que principalmente emperram a sua devida valorização. 

Anos de descaso, sem uma política que valorize os funcionários, nos tempos de crise são os 

mais afetados com corte de:horas extras, prêmios, até mesmo exonerações. Por isso, há um 

desânimo da classe e por sua vez, os serviços são executados sem a qualidade desejada, 

provocando insatisfação, revolta, indignação nos usuários.  

 O servidor insatisfeito e que não desempenha suas funções com presteza provoca na 

população um sentimento de que o mau atendimento é caracterizado pela incompetência da 

gestão, e isso é prejudicial. 

Além da questão salarial, os salários serem considerados baixos, a falta de 

reconhecimento da categoria, impossibilitando o crescimento profissional aliados às 

dificuldades que se encontram no setor de trabalho, gerando uma baixa qualidade de vida 

provocando stress, mal estar, doenças do coração são motivos de insatisfação. 

4.5. A Importância da valorização do Servidor para a Instituição e para a Sociedade. 

A importância de valorização do servidor dentro da Instituição pública está relacionada 

auma administração eficiente e eficaz uma vez que a Administração Pública não funciona sem 

o servidor cada um desempenhando sua função, seja da mais simples até a mais complexa 

atividade. 

Os serviços oferecidos pelo Estado à sociedade precisam funcionar. Para isso é 

necessário um quadro de funcionários qualificados, dedicados para se ter um resultado que 

atenda as expectativas do cidadão. 

Servir a sociedade é compromisso maior do servidor público. É parte fundamental 

para o bom funcionamento da Instituição, por isso, o reconhecimento, a valorização e a sua 

importância deveriam ser prioridade nas Instituições Públicas. 

Um Município, Estado ou Nação tem em seu alicerce o esforço, dedicação e 
trabalho de milhares de servidores públicos. Estes cidadãos carregam consigo a 
responsabilidade de estabelecer um elo entre o Poder Público e a sociedade, 
prestando serviços essenciais à população (ALESP, 2009). 

A responsabilidade do servidor público perante a sociedade é muito grande. A sua 

atuação está voltada para as necessidades da coletividade. Precisa de habilidade para lidar 

com as adversidades, atuar sob pressão de seus superiores, estar compromissado com a 

ética e a moral e estar se capacitando constantemente. 
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O perfil do servidor público mudou. O conceito de servidor acomodado com a 

estabilidade do cargo, sem buscar novos conhecimentos, estático, no tempo, não existe 

mais.  

Com as novas tecnologias da informação, globalização, acesso a cursos superiores, 

tornou-se exigente, preparado, que conhece seus direitos e deveres. São talentos que a 

organização não pode abrir mão, é um profissional que precisa ter seu valor reconhecido. 

 Madeira, afirma que o servidor público atua como um profissional na prestação de 

serviço à Administração Pública e devido à sua importância precisa ter o respeito que 

merece. (SERVIDOR PÚBLICO NA ATUALIDADE, 2009).  

E apesar de toda aimportância e necessidadepara o desempenho das atividades que 

afeta o dia a dia da população, o servidor não tem o devido reconhecimento, não é 

valorizado, é considerado apenas mais um trabalhador. 

 Mendes Netto(2013) define os servidores como: 

Agentes de transformação a serviço da cidadania diferenciando-o dos demais 
trabalhadores. O servidor público tem papel importante no desenvolvimento 
econômico e social, bem como, uma relação de suma importância com o Estado e 
o contribuinte. 

 4.6. Fatores Incentivadores 

 4.6.1 Remuneração e Salários 

  Incentivo pode ser traduzido como um conjunto de fatores que estimulam as pessoas 

a realizar suas tarefas com motivação. Estes fatores são determinantes para uma maior 

produtividade, pois pessoas valorizadas nas suas atividades é fator diferencial. 

  FERREIRA; RAMOS (2010, p. 77), destaca que a valorização identifica 

necessidades e desejos e o reconhecimento vem através de recompensas, pelo desempenho, 

pelas habilidades. Dutra (2002, p.171) afirma que, 

Essas recompensas podem ser entendidas como o atendimento das expectativas e 
necessidades das pessoas, e podem ser: econômicas, crescimento pessoal e 
profissional, segurança, projeção social, reconhecimento, possibilidade de poder 
expressar-se por seu trabalho. 
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    Marioto, apud Chiavenato (2009) concorda que dar-lhes as devidas e merecidas 

recompensas pelo trabalho feito, torna um forte motivador para que outros trabalhos sejam 

muito bem realizados também. 

    O artigo Art. 39 declara: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por 

servidores designados pelos respectivos Poderes. (Nova redação dada a todo o artigo pela 

EC 19/98, com acréscimo dos §§ 3º a 8º). 

§ 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema 
remuneratório observará: 
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 
componentes de cada carreira; 
II - os requisitos para a investidura; 
III - as peculiaridades dos cargos. 

   O fator mais importante para motivar o funcionário é questão salarial. Para 

Chiavenato (2004, p. 260):Para Chiavenato (2004, p. 260): 

O salário é uma contraprestação pelo trabalho de uma pessoa na organização. Em 
troca do dinheiro - elemento simbólico e intercambiável -, a pessoa empenha parte 
de si mesma, de seu esforço e de sua vida, comprometendo-se a uma atividade 
cotidiana e a um padrão de desempenho na organização. 

     A grande preocupação dos servidores é com a questão da remuneração, se a política 

salarial vai suprir suas necessidades, se está de acordo com a realidade do mercado. A 

remuneração inclui salários e benefícios. 

   “Benefícios são certas regalias e vantagens concedidas pelas organizações, a titulo de 

pagamento adicional dos salários a totalidade ou a parte de seus.” (CHIAVENATO, 2004, 

p. 318).  

   Os benefícios podem ser assistenciais: assistência médica, seguro de vida, creche 

para os filhos: os recreativos: buscam oferecer condições físicas e psicológicas de repouso 

lazer; os supletivos: proporcionam conveniências ao trabalhador para melhorar sua 

qualidade de vida. (BOLHANDER; SNELL; SHERMAN, 2003, p. 310) 

   Igualar as vantagens entre os servidores é um desafio. Um tratamento justo e 

igualitário a todos. A PMTR é uma organização complexa com diversos órgãos e existem 

diferenças de vantagens entre os servidores como o plano de carreiras aplicado somente ao 

magistério e ao SAAETRI. 
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   A negociação para atender o restante da categoria está em fase terminal. De acordo 

com o sindicato dos servidores, toda a categoria de servidores públicos que não tinham o 

plano serão beneficiadas. 

   O plano de cargos e salários garante a possibilidade de carreiras, pois garante 

oportunidade de crescimento e sua implantação favorece tanto a instituição quanto o 

servidor, 

4.6.2 Qualificação 

   A qualificação do servidor, seu treinamento e o desenvolvimento na construção de 

novos conhecimentos é feita através dos cursos, palestras promovidos pelas respectivas 

secretarias com objetivo de interar os funcionários nos novos modelos de processos que 

são inseridos na busca de melhorar os serviços e a qualidade no atendimento. 

  O Artigo 39 § 2º determina, 

A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a 
formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a 
participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, 
para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados 

   Bergue (2007, p.334), destaca que a Administração precisa de constante análise e 

diagnóstico das necessidades de treinamento e desenvolvimento. Sobre treinamento, 

Zerbini (2008, p.190), identifica as competências necessárias que a organização precisa 

desenvolver para alcançar seus objetivos. 

   As competências necessárias podem ser questões como:  

   O que deve ser ensinado? 

   Qual o conteúdo que deve ser ensinado? 

    Como deve ser ensinado? Quem é o instrutor? O que deve ser avaliado? 

   Sobre desenvolvimento Demo (2008, p.93) esclarece;  

(...) um conceito mais abrangente e se refere ao conjunto de experiências e 
oportunidades de aprendizagem proporcionada pela organizaçãoque possibilita o 
crescimento pessoal do empregado, objetivando tornar o empregado capaz de 
aprender e produzir conhecimento. 
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    Chiavenato (2009) esclarece que as instituições precisam desenvolver um conjunto 

de competências individuais de cada funcionário, com objetivo para alcançar seus objetivos, 

criando condições internas para que as pessoas aprendam e desenvolvam da melhor maneira. 

4.6.3 Qualidade de Vida no Trabalho 

 A partir da Revolução Industrial, época em que a produção em massa desumanizante 

vigorava em busca de produtividade, de maiores lucros, o ambiente de trabalho em que os 

trabalhadores (homens, mulheres e crianças) viviam era deplorável, que de acordo com 

Hersey; Blanchard (1986, p. 60), 

Não se tinha controle, que negava a satisfação das necessidades de estima e de 
autorrealização no trabalho. gerando o que Mayo chamou de anomia que se 
caracteriza pelo fato dos trabalhadores se sentirem pouco importante, confusos, 
desligados, vítima do seu próprio ambiente. 

 O ambiente de trabalho precisa ser agradável. Este fator merece destaque. A 

valorização do servidor resulta em satisfação no trabalho e em comprometimento 

organizacional. “Não é só salário” é a resposta deoutra parte de servidores. 

 A sensação de ser reconhecido no trabalho e como se sente em relação ao ambiente e 

o relacionamento com os superiores e colegas influenciam positivamente a saúde e o bem-

estar diminuindo a ocorrência de doenças melhorando a sua qualidade de vida. 

  A “Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde não apenas como a ausência 

de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social” (SEGRE; 

FERRAZ, 1997, p.1). 

 Oliveira (1998, p. 22), destaca que,  

Um dos aspectos da qualidade de vida que merece mais atenção é a Qualidade de 
Vida no Trabalho. É na atividade laboral que o ser humano passa um terço do seu 
dia e os melhores e mais produtivos anos de sua vida. Quando o tempo passado no 
trabalho é vivido de forma digna, o homem se sente feliz e transmite este 
sentimento para os que lhe cercam. 

 Hackman e Oldham (1975, 1980) apresentam um modelo de Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT) denominado de estados críticos que se caracterizam: pela percepção do 

indivíduo sobre o produto de seu trabalho; percepção pelos resultados e o nível de 

conhecimento e entendimento sobre os resultados.  



29 
 

 Esses estados são determinantes para a satisfação e da motivação dos indivíduos, 

podendo trazer, como resultado, realização pessoal e profissional (DE MEDEIROS; 

OLIVEIRA, 2011, p.120). 

 A motivação de grande parte dos trabalhadores para ir trabalhar é além do salário 

digno, eles também precisam ser reconhecidos pelo desempenho de suas atividades, pelos 

benefícios e pela qualidade de vida que a Instituição proporciona. 

4.6.4 Comprometimento e Clima Organizacional  

  O comprometimento organizacional traduz o envolvimento e a dedicação na 

realização das tarefas. Juwer (2003) demonstra que, 

A preocupação e a lealdade frente às adversidades e o não contentamento em 
realizar apenas as tarefas esperadas, mas de atingir um propósito final em 
beneficiar a um número extensivo de pessoas mesmo que isso traga algum 
sacrifício para ele. 

 Quando há um comprometimento dos membros internos da organização, os 

cidadãosque recebem os serviços prestados são beneficiados. Quando não há 

comprometimento, todos perdem devido a essa característica. 

 Os servidores são importantes para o sucesso das Instituições e para o seu bom 

funcionamento, por isso, precisam ter conhecimentos, habilidades e suas atitudesprecisam 

ser competentes. 

 O clima organizacional manifestado por meio da percepção do ambiente interno 

existente entre os membros da organização influencia o nível de motivação entre os 

membros (DE OLIVEIRA; MEDEIROS, 2011, p. 127). 

 Quijano et. al. (2008, p. 99) afirma que o clima é um dos processos organizacionais 

que atuam sobre as pessoas e os grupos gerando atitudes no trabalho como motivação e 

comprometimento. 

 O clima na organização indica o grau de satisfação das pessoas em relação à missão 

da organização, ao processo de comunicação, dentre outros aspectos. Poder expressar a sua 

opinião a favor ou contra sem represálias, saber que é ouvido independente de posição, que 

pode ajudar a mudar a situação é um fator motivador. 
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Segundo Chiavenatto (2004a, p.182), 

a comunicação é uma ferramenta imprescindível para a compatibilização dos 
interessesatravés do diálogo, porqueenvolvetroca de informações, de 
experiênciasproporcionando a participação de todos os níveis hierárquicos, desde o 
menor até o maior. É responsável por permitir ao funcionário a certeza da 
liberdade de expressãoe sentir que é ouvido e que pode mudar as situações. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Resultados da Entrevista com o Prefeito 

 O resultado que se apurou nestaentrevista apontana direçãode  que  valorizaro 

servidor, reconhecer, acreditar na sua capacidade de produzir mais,  geram bons resultados. 

O ambiente torna-se um localacolhedor e os profissionais buscam ser mais eficientes nas 

suas tarefas.  

 A realização profissional, o comprometimento, a responsabilidade, a autonomia e 

participação nas decisões dos setores de trabalho, além do relacionamento interpessoal com 

os superiores e a estabilidade é o alvo a ser atingido tanto da administração quanto do 

servidor, e provocamumsentimento positivo de satisfação e motivação.  

 A nossa proposta é buscar soluções para estimular o servidor reconhecendo a sua 

importância vital para o melhor funcionamento da Instituição para que todos se 

beneficiem: sociedade, governo e servidor.  

 Não temos, ainda, um plano específico diretamente de valorização, mas é uma 

prioridade na minha administração. Estamos resgatando a auto-estima do servidor, através 

das possibilidades que temos: atualizar o plano de carreiras para todos, qualificação 

profissional, aumento de salários, acima da inflação. 

 Uma questão importante, como plano de cargos e salários sonhado pelos servidores 

há anos e que só contemplavam aos professores e a autarquia do SAAETRI, está em fase 

final de implantação e já é uma realidade. É uma tarefa complexa porque envolve muitos 

fatores, mas já é uma vitória.  

 A questão da participação do trabalhador nas decisões, a questão da autonomia para 

expor suas ideias, seus projetos para melhorar os serviços, dar maior rapidez às tarefas é 

também um avanço, considerando que o funcionário nunca teve essa liberdade. 

 A qualificação é muito importante, maior conhecimento na busca de novos 

aprendizados, pois vivemos uma época de informações, de globalização, de tecnologias 

avançada, de transformações. 
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 Buscar trabalhar no ambiente aprazível juntamente com os colegas é fator motivador 

para se acordar todo dia\ e ter ânimo para desempenhar suas atividades. 

 Portanto, são ferramentas usadas pela administração para incentivar, para ampliar o 

número de pessoas engajados em melhorar a prestação de serviços, e a qualidade do no 

atendimento. 

 E há um número grande de servidores acomodados com a estabilidade, alguns 

desmotivados, desinteressados por várias razões. Pessoas que ao longo de várias 

administrações foram tratados como simples empregados sem a sua devida valorização.  

 Torná-los interessados, produtivos, animados é uma situação bastante complexa. 

Muitos já se desencantaram com as promessas dos políticos, simplesmente não acreditam.  

 E apesar dos desafios frente à gestão, o governo acredita que possa ser bem sucedido 

na questão de proporcionar ao servidor o valor que ele merece.Melhorar os salários 

considerados baixos, pagamento de horas extras, salários em dia, melhorando o 

relacionamento no ambiente de trabalho,podem servir de estímulo aos funcionários e 

mudar este quadro. 

 O governo reconhece quemesmo com todos os esforços para se conseguir os 

objetivos depende ainda de bastante trabalho. São medidas ao longo prazo. Sabemos que 

não é o suficiente, mas já é um começo.  

 Espero que todos tentem entender estes esforços e também que cada um cumpra com 

o seu dever diantedos seus compromissos que é proporcionar à sociedade uma gestão 

pública de qualidade melhorando a prestação de serviços para população. 
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5.1.1.  Resultados da entrevista com Servidores Públicos Municipais 

 Da entrevista com os servidores três grupos foram formados: O grupo A; o grupo B; 

e o grupo C. O nível de satisfação do servidor no universo de cinquenta entrevistados, das 

diferentes secretarias que compõe a Instituição,resultaram na seguinte conclusão. 

 O grupo A com 26 pessoas ou 52% dos entrevistados declaram-se por satisfeitos e 

estão otimistas em relação ao futuro. 

 Pode-se dizer que muita coisa já mudou. O salário neste tempo nunca atrasou, se a 

data cair no domingo paga-se na sexta-feira, as horas extras são pagas conforme 

trabalhadas, 13º salário, férias, licença-prêmio, cursos são preparados para aumentar o 

conhecimento, a capacidade de melhorar a produção. 

 Acreditamos que as promessas feitas no sentido de incentivar procurando melhorar a 

nossa situação estãosó começando. O ideal ainda está longe, mas já é o começo. 

 Não é somente melhorar o salário, o salário é muito importante, mas ter condições 

dignas de trabalho, ter material para trabalhar, participar das decisões importantes do setor, 

sentir-se importante são fatos que mais nos incentivam. 

 O grupo B composto de dez pessoas ou 20% dosentrevistados demonstraram que não 

está bom, mas não está completamente ruim, poderia estar pior, afirmam. Algumas 

situações modificaram, outras continuam iguais ao que eram não mudou para pior, nem 

para melhor. 

 Um modelo de situação que mudou foi exatamente a proposta de capacitação. Todos 

os funcionários de um modo ou de outro tiveram que participar de cursos visando uma 

melhor qualificação. 

 Outra situação importante se refere ao pagamento, mesmo com todas as dificuldades 

que dizem ter, sempre saí no dia certo. Não atrasa. Este fato agrada a todos os servidores, 

assim podem fazer seus planos, agendar seus compromissos. 

 Porém, uma situação que parece nunca mudar é a falta de compromisso dos políticos 

em entender a importância de ter funcionários valorizados. Não apresentam nenhum plano, 
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projeto visando o reconhecimento desta importante classe. “Só querem votos”, desabafa 

um deles. 

 O grupo C composto por catorze pessoas ou 28% dos entrevistados estão insatisfeitas 

com a atual administração. Alegam que o governo é o mesmo de sempre, são só 

promessas, nada mudou.. 

 Pagar em dia os salários é mais que obrigação. Não estão fazendo nada demais. 

 “Queremos ser reconhecidos no final do mês, no dia do pagamento, o que importa é 

um salário digno, não essa pechincha” é o que bradaa maioria destes entrevistados. 

 Há controvérsias no discurso do governo. Não é o que se fala, comenta um deles. As 

promessas de melhorias salariais não estão acontecendo, dizem que o plano de carreira já 

está pronto, só que ainda não foi lançado. Há categoria recebendo salário abaixo do 

mínimo, mas os assessores do prefeito, alguns cargos de DAS, ocupantes de cargos sem 

concurso recebem muito e trabalham  pouco. 

 

Figura 4: Gráfico do nível de satisfação de valorização do servidor público municipal em Três Rios – RJ. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.1.2. Resultados da entrevista com Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos. 

 Segundo o representante dos servidores, oSindicato está sempre em defesa dos 

direitos dos servidores. Estamos empenhados na lutade negociar soluções junto à 

administração para tornar o servidor, um ser valorizado, dentro da Instituição. 

 As soluções paliativas apresentadas pelo governo para incentivar os funcionários, 

visando resgatar o compromisso em trabalharcom mais dinamismo, proporcionando uma 

melhor qualidade nos serviços prestados à comunidade, tem o nosso apoio. 

 O plano de cargos e salários já pode ser considerado uma realidade, pois o que falta 

agora são alguns acertos e isso vai beneficiar toda a categoria.  

 Outras questões estão em discussão, como a reposição das perdas salariais e o 

aumento de benefícios para os servidores, a aposentadoria são reivindicações que estão 

sendo cobradas pelo sindicato. 

 O sindicato(através de reclamações dos servidores, suas opiniões e sugestões) 

procura negociar com o governo a valorização que lhe é devida para que possa haver 

melhoriasna qualidade de serviços prestados. 

 O sindicato propõe ao prefeito um estudo de viabilização para o projeto de 

valorização dos servidores públicos municipais da Prefeitura de Três Rios. As propostas 

elaboradas serão analisadas de acordo com as possibilidades que a Instituição possui. 

 É uma proposta de longo prazo, por isso quanto antes iniciarem as discussões com 

envolvimento da sociedade, do governo, do sindicato e dos servidores, com seus aspectos 

legais e técnicos, não descansaremos, comenta o presidente. 
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6. ANÁLISES DOS RESULTADOS 

6.1. Respostas das Entrevistas 

 Os resultados obtidos refletem, de um lado,uma postura da Administração em mudar 

a imagem negativa do funcionalismo para a população, implantando alguns fatores 

demelhorias que visam beneficiar o servidor para que este beneficie através do 

atendimento toda a população que necessita dos serviços públicos. 

 O reconhecimento da importância do servidor dentro da Instituição e seu valor para o 

desenvolvimento do município é questão que está sendo tratada com prioridade e para isso 

são necessários esforços de todos. 

 As questões que impedem a valorização do servidor: as políticas, as financeiras 

principalmente, são objetos de estudo, de desafios,de planejamento num longo prazo e para 

isso acontecer os novos governos tem de estar em sintonia com esta causa. 

 E valorizaro servidor, reconhecer, acreditar na sua capacidade de produzir mais gera 

bons resultados. O ambiente torna-se um localacolhedor e os profissionais buscam ser mais 

eficientes nas suas tarefas.  

 O tão sonhado plano de cargos e salários é uma vitória conquistada. Este fatormerece 

destaque, pois foram anos e anos de lutas dos servidores. Outros fatores como melhorar os 

vencimentos dos servidores, acima da inflação, tentando repor as perdas salariais,promover 

cursos de capacitação, e tratar de outras benfeitorias são desafios enfrentados dentro das 

possibilidades que a lei determina. 

 Num universo de 3.600 funcionários é impossível agradar a todos. Nem todos 

compreendem. O que se espera dos servidores, pelo menos da grande maioria, é o maior 

comprometimento com suas atividades reconhecendo os esforçosque estão sendo feitos, 

com cada um fazendosua parte e quem sai ganhando somos todos nós, servidor, governo e 

sociedade. 

 Por outro lado, os servidores têmoutra visão e se dividem em três grupos: O grupo 

dos que declaram que onível de satisfação é bom, afirmam que muita coisa mudou que 

ainda não é o ideal, mas já é um começo, pois o incentivo para trabalhar tem sido maior e 

não estamos abandonados. 
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 Não só o salário é determinante, ele éimportante, mas o essencial é que aliado ao 

salário a Instituição forneça condições para se trabalhar dignamente. 

 Outro grupo considera que não está bom, nem ruim, mas poderia estar pior. 

 A questão que éconsiderada irrelevante com a questão de pagamentos no dia certo, 

sem atraso, agrada a todos sem distinção e isso émotivo de satisfação. 

 O terceiro grupo declara sua total insatisfação com a Administraçãoafirmando que 

são só promessas, nada mudou e não vai mudar.  

 Já o representante do sindicato afirma que o diálogo com o governo para resolver as 

questões de interesse dos servidores é tranquilo porque o mesmo reconhece a situação e 

procura atender às demandas dos servidores com os recursos que possuem. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho buscou demonstrar a importância do servidor valorizado dentro da 

Instituição. Valorizar o servidor é valorizar a própria sociedade. A importância deste 

reconhecimento faz com que a Instituição também seja reconhecida, porque seus 

funcionários trabalharão com mais determinação e quem ganha é a sociedade, o governo e 

o servidor.  

 Esta importância é merecedora de sacrifícios, pois necessita de recursos, de um plano 

que não comprometa o funcionamento da Instituição, por isso é um desafio. Os motivos 

que impedem a valorização do servidor na prefeitura são antigos: políticos, sociais, 

culturais, financeiros.  

 Destacam-se neste trabalho soluções como a atualização doplano de cargos e 

salários, um sonho da categoria. Além das questões beneficiárias, a instituição 

objetivafornecer uma boa estrutura de trabalho no dia a dia, para que se tenha um ambiente 

de trabalho saudável e o serviço possa ser feito com profissionalismo.  

 A pesquisa feita através de entrevistas reflete a postura da Administração em 

positivar a imagem do servidor na cidade melhorando as condiçõespara incentivar o seu 

desempenho, e fornecer à sociedade serviços de qualidade. Reflete também a opinião dos 

servidores,agradando a alguns que se dizem contentes com as medidas tomadas e 

desagradando a outros que afirmam continuar a mesma coisa. 

 E atender todas as demandas de valorização é um trabalho que se estende ao longo 

prazo e já foi iniciado, e o diálogo tem de continuar com os governos vindouros. As 

dificuldades são muitas, afirma o presidente do Sindicato dos servidores, mas já tivemos 

grandes conquistas. Perdemos algumas batalhas, mas não a guerra.  

 O servidor, como qualquer outro funcionário precisa ter condições dignas de 

trabalho. A conclusão que se chega é quea Instituição reconhece que o servidor é essencial 

para a gestão democrática, eficaz e eficiente e isso se faz com profissionais estimulados, 

qualificados e valorizados.  

 Mas reconhecer a importância não diz nada. Esta importância tem de ser traduzida 

em benefícios materiais, sociais e emocionais e ambientais,proporcionado uma qualidade 

de vida melhor para o servidor. Por isso, há muito trabalho pela frente para tornar em 
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realidade estas questões com soluções viáveis para atenderaao funcionalismo em sua 

totalidade, pois o servidor é uma pessoa humana que tem necessidades e elas precisam ser 

supridas, na vida profissional e particular. 
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9. ANEXO 

 

9.1. Entrevista 

 

 Na entrevista os assuntos abordados diretamente ao gestor do município foram: 

  Quais são seus planos para implantar um programa de valorização que atendatodo 

o funcionalismo público? 

 R: É uma das prioridades daminha administração. Como prefeito, tenho a preocupação 

com a falta de uma política de carreira que realmente permita ao funcionário ter avanços 

significativos. Estimulara participação, incentivar a qualificação e o aperfeiçoamento, 

impedindo o desânimo dos servidores e o desencanto das suas atividades, faz com que 

direcionemos nosso foco para a solução deste problema. 

  Não é uma questão fácil de resolver, ainda há muito que fazer. Não temos ainda um 

plano específico diretamente de valorização. Por enquanto, estamos trabalhando com as 

nossas possibilidades: atualizar o plano de carreiras para todos, qualificação profissional, 

aumento de salários, acima da inflação. 

 Muitas são as dificuldades. Mas já é um começo. Há no município o Plano de Carreiras 

na área do magistério e também, na autarquia do SAAETRI atualizados. Para igualar ao 

restante da categoria faltam apenas alguns detalhes. Podemos considerar uma realidade. 

 Quais são os projetos para melhorar a qualidade de vida no trabalho? 

 R: Passamos a maior parte do nosso tempo no local de trabalho, isso é fato. É um 

ambiente onde ocorrem conflitos, desentendimentos, problemas surgem do nada, as pessoas se 

aborrecem por causa de várias questões. Também é um lugar de comunhão, de novas 

amizades, de parecerias, de alegrias. Temos de aprender a viver neste ambiente complexo e 

aprender a fazer do nosso local de trabalho um ambiente agradável, a extensão da nossa casa. 

Isso cabe a nós, funcionários, eu também sou funcionário, diz o prefeito. A Administração 

procura tornar o localaprazível com facilidade no acesso, local fresco, instalações e 

ferramentas adequadas para se desenvolver um trabalho de qualidade. Trocamos várias 

secretarias de lugar, investimos em maquinários, mobílias para uma melhor comodidade dos 

funcionários. 
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 E o salário? Será corrigido? E a aposentadoria? 

 R: O salário é primordial, dele depende a nossa vida, é fator motivador de todo 

empregado. Quem não quer ganhar um bom salário. A questão salarial é complexa e depende 

de várias situações.  

 O projeto de aumento do salário do servidor depende da Lei e dos recursos recebidos. O 

salário tem sido reajustado, periodicamentecom base em índice único, e sempre acima da 

inflação, permitindo um poder de compra maior Um orgulho nosso é que sempre pagamos em 

dia, eem muitas ocasiões até antecipamos pensando no funcionário e na sua família.. 

 As aposentadorias, assim como os reajustes salariais seguem o prescrito na Leie no 

Regime Jurídico que rege a categoria. 

 O senhor acha que o funcionário motivado é mais eficiente e eficaz? 

 R: Com certeza, o cidadão é muito mais produtivo quando tem valor para a organização 

e é reconhecido por isso. O funcionário valorizado é mais eficiente e trabalha não só com as 

suas responsabilidades do cargo, mas procura sempre fazer mais, sempre o melhor de maneira 

eficaz para administração. Por isso a importância de valorizar o servidor dentro da Instituição. 

 A motivação decorre da satisfação no trabalhoe é intimamente ligada à produtividade. 

Licença prêmio; adicional por tempo de serviço incorporado ao salário, crédito consignado 

com juros mais baixo, vale refeição, lazer para família, mostrando que o governo se preocupa 

com o trabalhador e com sua família em todos os aspectos. 

 As ferramentas usadas pelos funcionários na prefeitura permitem desenvolver um 

trabalho de qualidade? 

 R: O mundo hoje vive em crescentes transformações. A tecnologia, novos produtos, novos 

modelos de gestão que surgem, são ferramentas imprescindíveis para agilizar a oferta de 

serviço. Aqui, na prefeitura, todos os recursos necessários ao funcionamento da máquina 

administrativa estão à disposição dos funcionários. Carros, máquinas, tratores, caminhões, 

papéis, computadores, toda infra-estrutura necessária para a realização das atividades diárias e 

todas as tecnologias que surgem procuramos adaptá-las à nossa realidade buscando sempre o 

melhor para a comunidade. 
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 As ideias de inovação profissional dos funcionários são ouvidas pela 

Administração? 

 R:Na medida do possível, tenho que ouvir a todos. É uma característica do meu governo. 

A amizade, a comunhão com os funcionários e com a sociedade. Todas as argumentações, 

ideias, todos os planos, projetos que beneficiar a sociedade, melhorando ou inovando velhos 

projetos ou criando novos são motivos de orgulho e são analisados e posteriormente 

implantados. Qualquer servidor de qualquer categoria tem livre acesso ao gabinete, para 

discutirplanos, projetos que forem trazer melhorias à qualidade de vida da população e também 

dos funcionários. 

 Com os servidores público, num total de cinquenta servidores de diferentes 

secretarias, o assuntoabordado foi: 

 

 A atual gestão tem priorizado um enfoque maior na valorização do servidor 

público. Na opinião de vocês isso realmente está acontecendo ou sãoapenas mais 

promessas, conversas que nunca são cumpridas? Qual o nível de satisfação? 

 R: Do total de cinquenta entrevistados, se destacaram três grupos com opiniões 

diferentes. 

 O primeiro grupo, ou o grupo A, com cerca de vinte e seis servidoresque não quiseram 

se identificar dizque está acontecendo e que o nível de satisfação é considerado bom. Muita 

coisa boa já está acontecendo. Acreditamos que as promessas feitas no sentido de incentivar 

– salário em dia; horas extras; cursos de capacitação; plano de carreiras - procurando 

melhorar a nossa situação estãosó começando. O ideal ainda está longe, mas já é o começo. 

 Outro grupo, o grupo B, de servidores num total de dez, diz que o nível não está bom, 

mas não está completamente ruim, poderia estar pior. 

Algumas situações mudaram pra melhor e outras continuam iguais como sempre foram. 

 O pagamento em dia é uma situação que melhorou, porque o pagamento não tinha dia 

certo, atrasava e isso criava problemas com nossos compromissos. 

O descaso dos políticos com a situação dos servidores é uma situação que nunca muda. 

O terceiro grupo, o grupo C, de entrevistados, quatorze pessoas, não está satisfeitos com a 

atual administração.Não é o que se fala, comenta um deles.  

 As promessas de melhorias salariais não estão acontecendo, dizem que o plano de 

carreiras está pronto, só que ainda não foi lançado, muitos DAS recebendo muito e trabalhando 

pouco, enquanto o restante é muito mal remunerado. 
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 Alguns declaram que pagar em dia é obrigação, não estão fazendo nada demais. 

Queremos salários melhores, mais benefícios, mais reconhecimento por aquilo que nós 

fazemos, não nos tratar com qualquer coisa. 

 

 Os assuntos abordados com o Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais foram: 

 

 Como é a relação entre o Executivo e o Sindicato? 

 R: É uma relação de interesses cada qual defendendo o seu. Pode ser considerada uma 

relação aberta, existe o diálogo entre as partes, colocando os assuntos de maneira clara e 

transparente. O interesse mútuo pela valorização do servidor tem sido nossa bandeira, por isso, 

trabalhamos juntos para trazer benfeitorias a todos os trabalhadores. 

 

 E o plano de atualização de cargos e salários? 

 R: O Presidente do SSPPMTR destaca que todos os funcionários farão parte do plano de 

cargos e salários. Foram anos de luta para esta conquista, igualar a todos. Porque somente o 

Magistério e o pessoal do SAAETRI que tinham este privilégio. Falta definir detalhes técnicos, 

mas o pior já passou. 

 

 Como presidente do SSPPMTR, vocêanalisaa Administração Pública de Três Rios? 

 R: Há muito ainda por fazer, há uma necessidade de melhorar buscando ouvir a opinião 

dos servidores nas suas demandas, colocando em pratos limpos a dificuldade que é gerência da 

Administração Pública. Temosnos reunido para tratar das questões dos interesses da classe, 

porque ele reconhece a dificuldade em que muitos vivem comsalários baixos.  

 As perdas salariais e outros benefícios dos servidores, problemas que trazem prejuízo ao 

bolso dos trabalhadores, estão sendo cobrados pelo sindicato. Também propomos um estudo de 

viabilização para o projeto de valorizar toda a categoria. A Administração tem nos ouvido e 

também procurado através de medidas paliativas amenizar os problemas que os servidores 

enfrentamcom objetivo de motivar um maior número de trabalhadores. 
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