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Experiência de Vitória 

 

Prefeito: João Carlos Coser (Vitoria – ES)  

Nome da Experiência: Câmaras Territoriais  

Gestora Responsável: Marinely Magalhães (Secretária de Gestão 

Estratégica/Comitê de Políticas Sociais) 

Contato: Gabriela Gilles (Assessora)  

 

A experiência das Câmaras Territoriais  é realizada em Vitoria a 

partir de 2011 e aloca-se no eixo Gestão democrática do território .  

 

Porque a cidade chegou a ter essa experiência com sucesso? Qual o arranjo 

institucional que essa experiência proporciona? 

O modelo de gestão instituído até o ano de 2005 estava centrado numa estrutura 

departamentalizada e compartimentada na qual cada secretaria tinha a visão 

apenas de suas atividades.  Foi identificado, logo no inicio da gestão, a 

necessidade de uma reestruturação do modelo de organização da gestão e 

também da estrutura administrativa, objetivando uma visão integrada e 

horizontalizada da ação governamental .  Esta reestruturação  culminou com a 

proposta da Reforma Administrativa,  orientada pela Lei 6529/2005, cujo 

resultado deveria assegurar qualidade e integralidade no atendimento à 

população. Dentro do escopo da proposta uma das principais mudanças foi a 

fusão da Secretária Municipal de Planejamento e da Coordenadoria de Governo 

resultando na criação da Secretaria de  Gestão Estratégica - SEGES, responsável 

pela condução da nova formatação da gestão municipal .  

A reforma administrativa instituiu fóruns coletivos de gerenciamento  –  

secretariado, coordenação de governo, comitês internos de gestão e 

comunicação, comitês de políticas sociais/ desenvolvimento econômico e 

urbano, e também câmaras de gestão local . A principal atribuição destas 

instâncias é o gerenciamento de processos garantindo uniformização na 

operacionalização das ações dentro dos parâmetros de qualidade e e ixos 

estratégicos definidos pelo governo, priorizando a integração horizontal entre as 

áreas,  a organização de coletivos de gestão nas diversas áreas e no governo, 

possibilitando adequada dinâmica decisória.  

As Câmaras Territoriais estão, portanto, inserid as dentro deste contexto 

institucional e, desde a reforma administrativa, vem desenvolvendo suas 

atividades em todas as regiões do município. Contudo, a consolidação  deste 

modelo veio somente com o Decreto Municipal Nº 14.964/2011  
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Qual a vocação, diferencial ou ineditismo da experiência? Houve algum tipo 

de premiação? 

A experiência das Câmaras Territoriais potencializa  as ações dos gestores, 

fortalecendo o exercício da democracia e contribu indo para a construção de 

políticas emancipatórias na cidade. A prática da intersetorialidade através da 

dinâmica de funcionamento das Câmaras Territoriais permite identificar 

contradições e fragil idades nos processos de execução das políticas e, por isso, 

são tão importantes.  E o caminho para minimizar as dificuldad es e superar os 

desafios passa, certamente, pela integração e potencialização das ações 

cotidianas realizadas pelas gerências, coordenações e diferentes secretarias , o 

que resulta buscar formas de otimização das ações que já estão sendo 

implementadas e envolver todos aqueles que podem e desejam contribuir neste 

processo.         

 

Apresente a relação da experiência com o planejamento, programa de 

governo e desenho institucional da prefeitura.  

O programa de governo da atual gestão foi estruturado por  marcas - cuidar das 

pessoas / construir e desenvolver a cidade com oportunidade para todos / ser 

eficiente, transparente e inovador na gestão pública - que buscavam traduzir a 

amplitude e a diversidade das necessidades do desenvolvimento social, cultural , 

econômico e participativo de toda cidade. Estas marcas vieram orientar, 

posteriormente, a elaboração do Planejamento de Governo e do próprio Plano 

Plurianual de Aplicações, se estruturando em eixos - Defesa da Vida e Respeito 

aos Direitos Humanos / Desenvolvimento Sustentável com Inclusão Social /  

Democratização da Gestão Pública - que, por sua vez, também orientam o 

modelo de gestão administrativa do município.  

No caso, a experiência das Câmaras Terri toriais está ligada diretamente ao Eixo 

de Democratização da Gestão Pública, que visa incorporação de diversos atores 

na formulação e decisão das políticas públicas, nos destinos da cidade, no 

fortalecimento da participação no poder local , aprofundando e ampliando 

disputa cotidiana de hegemonia para qualificar a educ ação política, o grau de 

consciência polít ica e de cidadania.  

Destaca-se, ainda, que as Câmaras Territoriais dentro do atual modelo de gestão 

não estão descoladas de toda uma linha conceitual que resulta em diversos 

planejamentos e definições das prioridades desta administração, devendo se um 

dos instrumentos de disseminação e comprometimento dos gestores locais na 

consecução dos programas, ações e atividades propostos.  

 

Qual o objeto e objetivo do projeto? 

 Promover o conhecimento das políticas públicas, p rojetos e ações 

desenvolvidas pelo Município nas diversas áreas, a fim de que estas 

possam ser acessadas pelo gestor local, visando o melhor desempenho de 

sua função e garantia de direitos da população;  
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 Promover a integração dos gestores locais,  por meio d o debate de 

temáticas e problemas comuns, bem como de ações que garantam uma 

maior efetividade do serviço público e resultados;  

 Propor ações de capacitação de gestores locais em temáticas comuns 

vivenciadas pelas regiões em articulação com a Escola de Gove rno.  

 

Alcance dentro da cidade, para além do planejamento  

As Câmaras Terri toriais tem por objetivo promover a integração das políticas 

públicas no território (8 regiões administrativas da cidade) através de discussões 

entre os gestores dos diversos equipamentos públicos e representantes das 

secretarias. Já o Planejamento de governo monitora e orienta a eficácia das 

políticas integradas,  confrontadas nos fóruns de discussão, seja ele Regional 

(Câmaras Territoriais), Estrutural (Comitês Gestores) ou de Políti cas (Comitês 

de Políticas). A inter -relação entre o planejamento horizontal e vertical faz com 

que os fóruns de discussão se relacionem de forma continua, fazendo com que a 

dinâmica da cidade seja acompanhada pela Gestão.  

 

Qual a interação ou transversalidade possível dessa experiência com outros 

projetos e programas desenvolvidos? 

Ao observarmos a complexidade dos problemas enfrentados pelas cidades na 

atualidade, percebemos a importância da intersetorialidade e a necessidade de 

integração das ações e polí ticas públicas nos municípios. Deste modo, a 

experiência das câmaras territoriais permite aos gestores enxergar a totalidade 

dos processos e compreender que, sem a colaboração e cooperação das 

diferentes áreas, o enfrentamento aos problemas e a superação d os grandes 

desafios tornam-se inviáveis.  

A relevância das câmaras territoriais se comprova quando atentamos para a 

importância da existência de espaços de troca de experiências entre os gestores,  

de divulgação de ações e políticas, de conhecimento dos equi pamentos e 

programas públicos e secretarias que compõem a administração, de identificação 

de problemas nas regiões e proposição de soluções e de promoção da integração 

e da intersetorialidade.  

 

Identifique o orçamento necessário para o desenvolvimento da experiência. 

Não se aplica, já que as reuniões mensais ocorrem nos espaços dos 

equipamentos  públicos. Nos casos de realização de ações integradas,  as mesmas 

contam com recursos já previstos no planejamento de cada uma das secretarias 

envolvidas.  

 

Qual é o grau de envolvimento da experiência com a população e como isso se 

desenvolve (formas de participação)? 

A população não é envolvida de forma direta, uma vez que a proposta é de 

envolvimento e mobilização dos gestores locais.  Contudo todas as ações 

debatidas e realizadas pelas câmaras terri toriais visam o desenvolvimento de 

ações intersetorializadas e que considerem a integralidade no atendimento junto 
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à população. Sem dúvida também se consolida num processo de aprimoramento e 

qualificação da atuação dos gestores locais, garantindo a intervenção qualificada 

destes atores na interlocução com a população em diversos outros canais de 

participação direta, como o caso do Orçamento Participativo, por exemplo.  

 

Quais as possibilidades que a experiência proporciona em âmbito regional ou 

com outras cidades? 

Neste ponto considera-se que o próprio propósito do modelo de gestão da 

Prefeitura de Vitória, bem como a natureza das atividades das Câmaras 

Territoriais, já está balizado pela existência regionalização do municíp io. Ou 

seja, a experiência nasce e se consolida em virtude da integralização das ações 

no diversos territórios.  

 

Quais os indicadores a respeito de permanência, perenidade e/ou efetividade 

da experiência? 

Constitui-se um elemento de reflexão a possibilidad e da criação de uma 

metodologia de implementação e acompanhamento das câmaras territoriais com 

vistas à sua continuidade de forma mais autônoma. Atualmente, o modelo de 

trabalho das câmaras terri toriais conta com o envolvimento de um grupo de 

secretários l igados ao Comitê de Polít icas Sociais, sendo que o papel dos 

mesmos no território é de coordenação/monitoramento/avaliação das ações 

integradas entre os diferentes gestores –  que ocupam espaço na câmara 

territorial sem possibilidade de suplência. A dinâmic a de cada câmara territorial 

está, portanto, condicionada pelo perfil do secretário coordenador, do perfil dos 

gestores locais e, evidentemente,  pela capacidade de interlocução entre estes 

dois atores –  o que define a “dinâmica” da condução das câmaras ter ritoriais. Há 

que ser elaborada uma proposta que aprimore esta “dinâmica”, já que em alguns 

casos, independentemente de calendário e cronograma de atividades, algumas 

câmaras territoriais já possuem certa autonomia. É possível constatar, ainda, que 

para além dos gestores, já há o envolvimento de outros técnicos dos 

equipamentos, ampliando a participação também na formulação das ações 

integradas e reforçando a possibilidade da perenidade da experiência.  

 

Quais os principais desafios e dificuldades apresentados para aplicação da 

experiência? 

O modelo de gestão da Prefeitura de Vitória vigora garantido por decreto 

municipal. Embora não seja uma proposta que vise balizar a condução das 

ações e da tomada de decisão somente neste governo, mas, sim, como um 

modelo de gestão que deve ser implementado, avaliado e aprimorado por 

outras administrações, é sabido da existência de alguns fatores que podem 

contribuir para a não continuidade desta experiência.  

Destaca-se primeiramente a possibilidade de mudança na condução política 

do município, que pode ocasionar o rompimento do modelo a partir  das 

necessidades de implantação de um novo programa de governo  e da não 

disponibil ização do conjunto do secretariado na condução/coordenação das 

ações no território .   
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Outra possibil idade é o esvaziamento das Câmaras Territoriais a partir da 

realização, ou não, de uma gestão co-participativa das políticas,  

equipamentos públicos e também dos territórios da cidade. Sobre este 

aspecto, já foram identificadas algumas questões relevantes c omo: baixa 

freqüência de gestores de uma determinada área;  a questão da autonomia e do 

poder de decisão dos gestores, o aprimoramento dos métodos para 

desenvolver ações integradas, a auto-gestão das câmaras  como um espaço de 

debate,  etc.  

Outro apontamento desafiador é a necessidade de uma maior integração do 

debate ocorrido nas Câmaras Territoriais  e, conseqüentemente no Comitê de 

Políticas Sociais , com ações que também interfiram no planejamento e 

execução de ações ligadas à área urbanística, envolvendo gestores das áreas 

sociais com a do desenvolvimento urbano.  

Outro ponto relevante para o desenvolvimento exitoso da experiência é a 

necessidade convergência das diferentes bases de atuação das secretarias no 

território para um mesmo território de atuação. Is to significa dizer que o 

atendimento à população não consideraria o terri tório da saúde, da 

assistência social , da educação, etc, mas como este território se define em 

suas características essenciais, quais suas especificidades e como as diversas 

áreas podem contribuir para seu desenvolvimento. Deste modo a 

intersetorialidade poderia ser pensada sobre bases mais amplas do que a 

necessidade do desenvolvimento de uma ação, sob responsabilidade de uma 

determinada secretaria e envolvendo as demais na sua execuç ão.  
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