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À Senhora
Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração
Nesta,

Sra. Secretária.--

" - • !
; Na oportunidade em que o cumprimento, yènho por rrieiò deste; informar a

necessidade da Prefeitura Municipal'dejSãO;João dos Patos/MA, para a contratação
de empresa para a prestação dé séh/içps de^^treinamento e capacitação dé servidores
da Secretaria Muriícipal de .'ÀdrhiriistraçãOTSètoy:>.!de Compras, çoní foco no
planejamento, organização^ è" gestão'' das""" compras"-';.pú^ iricluindo o
acompanhamento'das.rdtinas.ydmininstratiyas. ,"// . !. • ;

lÉ unânime èhtre os estudiosos ^da Ciência-'dà) Administração que uma
entidade, seja-ela pública ou privada,"•para..aicançar,\resultados cada vez mais
positivos, ;necessita dar •àterição -^o seu corpo de\;/funbionários. Tratá-los como
verdadeiro, capital da érhpresa; capital rque/precjsa.jsèf preservado 'e mantido
atualizadoiém relação ao •seu^-"vaio>"pátrimõriià!'\''Áfihal,'q Instituiçãb é feita de
pessoas. Por mais rnecanizada pu automatizada'que/ela seja, sempre serão as
pessoas que farão a diferehça-hp alcance dps objetivos institucionais,' ;

jAssim, manTer.."o?corpp de furicionárids motivado é atualizado ;com novas
tecnologias, novas metodòlògias e, niais ainda, rnantê^Iòs agregados à organização é
meio hábilipara que esta se-rríaritenha èm urh cicíó dè^meihoria contínua, atraindo, via
de conseqüência, melhores rèsultádos..péritrp.dessè'pettil cultural, a medida que mais
agrega valor ao capital humano7'sem s9mbraTde-dúvlda, é a capacitação. Por meio
dela, a entidade passa a se servir de pròfissionals mais qualificados, aptos a melhor
desempenharem seus papéis, proporcionando ganho de produtividade. Ademais
disso, um bom plano de capacitação também funciona como elemento motivador. O
profissional submetido à capacitação continuada se sente mais bern- cuidado pela
instituição que serve; passa a se enxergjir peça rejpvante no processo produtivo na
medida ení que "é trâtãdÕ"cdmõ'ihvestime daquéia. Déssè modo, sente responsável
por esse investimento e em troca o devolve com seus maiores esforços e com
entusiasmo.

No serviço público não poderia ser diferente, pois a única distinção que se
faz em relação às empresas privadas é que estas visam lucro. O avanço dos meios de
comunicação, o acesso à informação, o aumento da consciência do cidadão em
relação aos seus direitos, bem como o papel que deve desempenhar o gestor público,
dentre outros fatores, passou a exigir das entidades públicas maior comprometimento
com os processos de gestão, pois cumprem funções queinteressam a toda sociedade.
Ora, nunca se disse que órgão público não precisa ser modemo e eficiente só porque
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não gera lucro. Ao contrário, é dever do Estado garantir à coletividade cada vez
melhores serviços.

Nesse contexto, a capacitação dos servidores representa, tal qual nas
empresas privadas, elemento essencial ao aicance desse objetivo. E, no serviço
público, essa necessidade é mais gritante, não só pela importância acima referida,
mas também pelo fato de que o ritmo da rotatividade profissional é muito Inferior do
que o anotado nas empresas privadas. De um modo geral, a maioria das carreiras
públicas, prende o servidor por décadas, e em boa parte dos casos, vai até a
aposentadoria. Por isso, um quadro de servidores que provavelmente receberá pouca
oxigenaçâo, precis_a„estar.submetido^a..programas._deJormaçâo_contínuos, a fim de
que ele seja dotado de òohdições que lhe permitam, de um lado, acompanhar a
evolução da átividade estatal,; e do òutro, manter-se motivado apesar dos vários anos
a serviço do órgão. ;

!Mediante esse entendirhento,,;Cada órgão, ou entidade pertencente ao
Poder Público precisa dotar-se de.^melosVqúejIhes permita cumprir. essa missão,
promovendo ações- de.. treinámèntóvé^ aperfeiçoamento de pessoal em caráter
continuado, criandoprogramas-deájüàlifícaçãotprofisslpnal entre .outras" rnedldas. Para
isso, por óbviOi deye'.sé>eryir da"gama'dé|sérviçbs;da/áreá'dè ehsino quelo mercado
oferece. Todavia, naò sérá',su^flciente apenas plahejarde' foTma çoeirerite as ações de
capacitação.. Será Igüalmente- irnportaiitei sejècionár^V/pfekador-dé serviços que
atenda aos anseios da Administração. ! I
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Atensiosaitiente-

Gustavo CarvalhoSilva-:;; f
Ch"efe^dó Depártam^n1odé;(íomp"ras • .
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