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RESUMO 
Há espaços urbanos que são fundamentais e que caracterizam as paisagens das cidades. Um deles 
é o Paço Municipal, onde se localiza Praça, a Prefeitura, a Igreja, a Câmara Municipal, a Biblioteca, 
entre outros. O Paço Municipal reúne não só a gestão como também o lazer em sua paisagem que, 
portanto, respeita as suas próprias particularidades. O tema escolhido tem por objetivo apresentar a 
proposta do Paço Municipal da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Subsidiando todas as sedes do 
órgão administrativo municipal, incluindo também, todas as secretarias que atualmente encontram-se 
deslocadas e espalhadas pela cidade. A escolha e análise da proposta tem interesse de viabilizar e 
melhorar a logística de todos os serviços públicos prestados, criando também espaços agradáveis e 
confortáveis para melhor atendimento à população santa-cruzense. 
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ABSTRACT 
There are urban spaces that are fundamental and wich characterize the landscapes of cities. One of 
them is the City Hall, where are located the Square, Prefecture, Church, Town Council, Library, among 
others. The City Hall gathers not only the managing as also the leisure in its landscape which thus 
meets its own particularities. The theme aims to present the proposal of the City Hall of Santa Cruz do 
Rio Pardo town. Subsidizing all seats of the municipal administrative body, including also all 
departments that are currently spread and displaced around the city. The selection and examination of 
the proposal has an interest to facilitate and improve the logistics of all public services provided, also 
creating pleasant and comfortable spaces to better serve the santacruzense population.  
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho refere-se à implantação do Paço Municipal de Santa 

Cruz do Rio Pardo, situado no interior do Estado de São Paulo. A proposta do 

projeto foi elaborada para viabilizar e melhorar todos os pré-atendimentos e serviços 

do citado município, transferindo estes para um único local, facilitando 

logisticamente. A necessidade de integração entre as instituições públicas se faz 

pela melhoria na qualidade do atendimento aos cidadãos, bem como, na partilha de 

informações de interesse comum entre os diversos poderes, resultando numa 

redução dos custos fixos de cada estrutura. 

Atualmente, as sedes administrativas, ou seja, as secretarias locam-se em 

prédios que regularmente necessitam de reparos e reformas, havendo prédios com 
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ausência de rampas de acessibilidade, comprometendo de maneira desnecessária o 

orçamento municipal, caso for realizada todas as reformas necessárias. Além de 

interferir economicamente ao cofre público, estas secretarias encontram-se 

deslocadas e espalhadas pela cidade, sendo desprovido de um bom atendimento e 

conforto à população.  

A proposta referida prevê a integração, num mesmo espaço físico, de 

diversas estruturas administrativas do Município bem como aquelas de atendimento 

ao público. Serão integradas ainda, empresas que prestam serviços de natureza 

pública, realizando atendimento sem discriminação ou privilégios, entre os mais 

solicitados serviços de Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, 

Licenciamento de Veículos e Carteira de Trabalho, entre outros serviços. 

Neste caso, será capaz de atender o cidadão com mais qualidade e 

gerenciamento, tanto para o cidadão, quanto para o funcionário público. 

Estabelecendo serviços de triagem, informação e orientações, diminuição do tempo 

de locomoção entre uma secretaria e outra, maior oferta de emprego no mesmo 

local, resolubilidade nos serviços ofertados, serviços de autoatendimento, 

atendimento preferenciais, implantação de uma mesma filosofia de trabalho e 

redução das despesas de custeio em função da racionalização de espaços físicos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O desenvolvimento do programa de necessidades do Paço Municipal de 

Santa Cruz do Rio Pardo baseou-se através das referencias bibliográficas de 

CHIAVENATO, 1997; MEIRELLES,1989; e MICHAELIS, 1998; que abordam o 

histórico e evolução da Administração Pública desde sua existência, e o conceito do 

nomeado Paço Municipal.  

Como referencial projetual foram escolhidos dois grandes nomes da Arquitetura 

Contemporânea, tais como, Le Corbusier e Paulo Mendes da Rocha. Ambos com 

suas referencias relacionadas à modernidade tendo uma arquitetura limpa, 

sensacionalizando liberdade, simplicidade e racionalismo. Além do mais, foi 

realizado um estudo de caso no Paço Municipal de Sorocaba/SP, o que tornou o 

estudo mais completo para a compreensão de toda a funcionalidade da atual 

prefeitura e seus serviços públicos municipais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por trás de todo estudo breve e coleta de dados realizados para a 

elaboração deste trabalho, foi possível compreender parte do histórico da 

administração, que  não tinha ainda uma elaboração normativa baseadas nos 

princípios constitucionais próprios que tem hoje, apenas algumas obras e regras 

dispersas que dariam início aos atuais conceitos de direitos constitucionais e 

administrativos. 

Sendo assim, a administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e 

agente do Estado que procura satisfazer as necessidades da sociedade, tais como 

educação, cultura, segurança, saúde, e entre outros. 

“Em toda a sua longa história até o início do século XX, a 
Administração se desenvolveu com uma lentidão impressionante. 
Somente a partir deste século passou por fases de desenvolvimento 
de notável pujança e inovação. Enquanto nos dias de hoje a 
sociedade da maioria dos países desenvolvidos é uma sociedade 
dias de hoje a sociedade da maioria dos países desenvolvidos é uma 
sociedade pluralista de organizações, onde a maior parte das 
obrigações sociais (como a produção, a prestação de um serviço 
especializado de educação ou de atendimento hospitalar, a garantia 
da defesa nacional ou a preservação do meio ambiente) é confiada a 
organização (como indústria, universidades e escolas, hospitais, 
exército, organizações de serviços públicos) que são administradas 
por grupos diretivos próprios para se tornar mais eficazes, no final do 
século XIX a sociedade era completamente diferente. As 
organizações era poucas e pequenas: predominavam as pequenas 
oficinas, os artesãos independentes, as pequenas escolas, os 
profissionais autônomos (como os médicos, os advogados que 
trabalhavam por conta própria), o lavrador, o armazém da esquina 
etc. Apesar de sempre ter existido o trabalho na história da 
humanidade, a história das organizações e da sua administração é 
um capítulo que teve o seu início há muito pouco tempo.” 
(CHIAVENATO, 1997, p.29 e 30). 

Tem como objetivo o provimento do desenvolvimento tanto econômico 

quanto social, ocupando-se entre outras atividades, cumprindo as necessidades da 

coletividade. O seu significado é gerenciar os propósitos de um governo e os 

negócios de Estado, procurando atender a sociedade, de tal forma que, independe 

da organização que a pratique.  

“Administração Pública, sem sentido formal, é o conjunto de órgãos 
instituídos para consecução dos objetivos do Governo; em sentido 
material, é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos 
em geral; em acepção operacional, é o desempenho perene e 
sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do Estado ou por 
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ele assumidos em beneficio da coletividade...” (MEIRELLES,1989, 
p.55). 

Compreendendo o termo abordado da administração pode-se inserir a 

formação do Paço Municipal, local que surgiu da animação histórica e funcional da 

gestão de uma cidade, é um lugar que tem na sua paisagem e consequentemente 

atende suas próprias particularidades.  

O conceito de Paço Municipal, segundo o Moderno Dicionário da Língua 

Portuguesa Michaelis: 

“Paço: sm (lat palatiu) 1 Palácio real ou episcopal. 2 Corte, conjunto 
de pessoas que habitam o palácio real. 

Municipal: adj (lat municipale) Pertencente ou relativo ao município ou 
à municipalidade. sm Teatro mantido pela municipalidade.” 
(MICHAELIS, 1998). 

É na Praça, geralmente de fronte à Prefeitura, que se pode contar um pouco 

da história da cidade. A Praça centraliza, distribui os prédios que a emolduram. É no 

conjunto dos espaços que fazem parte do Paço Municipal, dentre eles a Praça, cujos 

monumentos e vegetação dão identidade e podem contar a história do lugar e a sua 

importância. 

Em consideração a esta estrutura formada para o gerenciamento de todo o 

município, apresenta-se no estudo de caso citado um complexo administrativo que, 

no entanto atende diversos aspectos viáveis para um bom atendimento público, 

tornando-os as gestões administradoras centralizadas, obtendo a Prefeitura 

Municipal, o Teatro Municipal com concha acústica, a Biblioteca Municipal, a Câmara 

Municipal, Pista de Caminhada, Lago, e um Parque Infantil. 
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Figura 1. Vista Aérea do Paço Municipal de Sorocaba 

 
Fonte: Sorocaba Cidade Interativa 3D  

 

 
Figura 2. Paço Municipal de Sorocaba 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
 
 
 

CONCLUSÃO 

A proposta do projeto do Paço Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo tem 

objetivo de centralizar os atendimentos públicos, obtendo uma área composta por 

um fluxo especificamente aos cidadãos, realizando pré-atendimentos de todos os 

setores e secretarias, assim sendo, não teria a necessidade da circulação inviável 

por toda a cidade para a resolução de problemas de setores distintos caso 

necessário.  

A disposição de todos os departamentos será interna, e só terão acesso 

àqueles que já passaram por todo protocolo e não obtiveram sucesso na triagem 

inicial. 
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Além da centralização, será projetado um espaço com praça, pista de 

caminhada e um amplo uma disposição ao lazer, tornando o local agradável 

marcando sua referência no município. 
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