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CARTA DO PRESIDENTE

Caro(a) prefeito(a),

Pensar em tecnologia e em modernização é uma necessidade para os mu-
nicípios brasileiros.

A evolução tecnológica vem mudando a forma como as coisas são feitas 
na administração pública, e os prefeitos precisam estar atentos a seus avan-
ços para que possam usá-los de forma positiva em seu mandato. 

Não basta o prefeito querer mudar, melhorar e evoluir, é preciso ter con-
dições de fazer suas decisões se transformarem em ações concretas que 
possam reverter em benefícios para a população. 

Hoje, mais do que nunca, o uso da tecnologia entra na pauta de discussão 
dos novos gestores. A tecnologia vem mudando de forma radical o traba-
lho executado e também tem determinado novos níveis de serviço pelos 
quais a população espera ser atendida. 

Por isso, pretendemos apresentar as perguntas-chave e reflexões relevan-
tes que ajudem o gestor público a respaldar sua decisão tecnológica.
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O material contempla os últimos temas discutidos em Genebra sobre a 
evolução na governança conectada, passando por exemplos reais dos mu-
nicípios brasileiros e por orientações mundialmente reconhecidas de como 
garantir alta maturidade no processo de desenvolvimento e gestão tecno-
lógica.

A Cartilha não pretende ter todas as respostas, mas qualificar para que os 
novos gestores tenham condições de fazer as perguntas certas frente aos 
desafios que encontrarão em seu mandato. 

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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1 
Faça as perguntas 

certas 
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O mundo modificou-se nos últimos quatros anos. Muito aconte-
ceu desde a última eleição de prefeitos até agora. O ano de 2008 é 
mais um ano de eleições e teremos significativas mudanças tan-
to para os prefeitos que iniciam sua gestão na prefeitura quan-
to para os que renovam seu mandato. No entanto, uma pergun-
ta continua válida para prefeitos e suas equipes de governo: 

O que poderemos fazer para melhorar nosso 
município? 
 
Seguramente, cada área ou secretaria do município terá uma resposta.  
Em pouco tempo, observa-se mais coisas para fazer do que recursos para 
custeá-las. Decidir cuidar prioritariamente da saúde da população é mais 
importante do que garantir os índices de responsabilidade fiscal. Tem-
se de escolher dar atenção à educação ou à limpeza urbana e asseio da 
cidade. Enfim, lidaremos diariamente com dilemas dessa natureza. 
 
Essas são decisões difíceis justamente porque cada secretaria, bairro 
ou grupo da população apresentará sua demanda como prioritária e 
legítima. 
 
Ser prefeito é isso. É ter de decidir na incerteza, com poucos recursos, em 
um ambiente de pressão, com a máquina pública burocrática, por vezes 
aprisionada em profundos vícios operacionais, e tendo, ainda assim, de 
prestar contas à população local, aos órgãos de controle interno, externo 
e à sociedade como um todo. Além disso, o prefeito tem de atender aos 
interesses de todos e ainda ser uma pessoa bem quista diante de seus 
pares, aliados e adversários. É um grande desafio!
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O bom gestor sempre busca agir com clareza, coerência e objetividade. 
Faz uso da paciência sem perder o senso de ritmo e oportunidade. Por 
horas tem de ser um pacificador e um líder ao mesmo tempo em que 
age com austeridade no trato da coisa pública. Tudo isso, sem deixar de 
cumprir seus compromissos com a sociedade. Então, dado à dimensão 
do desafio proposto, surge outra pergunta:

O que se pode fazer para aumentar as condições da 
prefeitura em cumprir seu papel a fim de melhorar 
a realidade do município? 
 
Sim, esta pergunta é fundamental. Se já sabemos que os recursos são 
escassos, que as demandas são legítimas e que o prefeito quer atendê-las, 
então, se há chance de aumentar a eficácia da gestão pública municipal, 
ela não deve ser desperdiçada. 
 
A utilização racional da tecnologia seguramente é parte da resposta.  
Em alguns casos, é a maior parte do “como fazê-lo”. 
 
O uso da tecnologia como suporte à modernização administrativa é a 
chave operacional do aumento da eficácia da gestão pública.
 
A tecnologia e o provimento de insumos de informática são atividade-
meio; não deve ser entendida como a principal ação da administração 
pública. No entanto, o uso racional da tecnologia pode fazer com que a 
maioria das engrenagens do governo se acerte. 
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Afirmamos maioria porque as engrenagens políticas seguem uma lógica 
própria, mas as engrenagens burocráticas e operacionais podem dar um 
salto de qualidade e coerência.
 
As perguntas certas não são aquelas para as quais sabemos as respostas, 
mas aquelas que apresentam o que é novo, essencial e relevante. Que dão 
claros indícios quanto ao que deve ser tratado como prioritário e quanto às 
condições objetivas para entender, equacionar e resolver os problemas.  
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 2 
Coloque a 

administração nos 
trilhos 
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Imagine que a prefeitura seja uma grande locomotiva com seus vagões. 
Demora a fazer com que ela engrene, se movimente e acelere, mas quando 
ela ganha força, velocidade e inércia, ela vai por si só. É difícil colocá-la 
em movimento, mas quando ela embala, ninguém segura. 
 
O prefeito é o maquinista que ganhou o direito de conduzir a locomotiva (a 
prefeitura) por quatro anos, possui os vagões com a carga que precisa dar con-
ta (o atendimento aos serviços para os cidadãos) e com o combustível para a 
longa viagem (os funcionários e os recursos municipais que farão a prefeitura 
se mover). No entanto, não tem trilhos. Ou melhor, o maquinista não colocou 
a locomotiva nos trilhos. Não definiu qual trilho deseja seguir. Os trilhos 
definem a direção, o sentido e até aonde a locomotiva (prefeitura) vai chegar. 
 
Em muitos aspectos, a decisão tecnológica corresponde ao trilho a ser se-
guido nos próximos quatro anos. Qual é o caminho que vamos seguir com 
nossa prefeitura? Qual resultado concreto que queremos para o município 
como fruto da nossa administração. 
 
O sucesso de uma política pública de inclusão social, de distribuição de 
leite, de estímulo à agricultura local ou de qualquer outra é determinada 
pela capacidade de execução e de controle dessa política pelos funcionários 
utilizando-se os recursos da prefeitura; ou seja, a capacidade de apropriar-se 
de recursos para uma tarefa, executá-la, acompanhá-la e prestar conta do 
processo, atingindo os objetivos propostos. 
 
 Por isso, a decisão de: utilizar um sistema integrado de gestão municipal, 
integrar todas as secretarias em rede, utilizar um sistema de protocolo de 
processos na prefeitura que acompanhem os prazos e os locais em que 
está cada documento, fazer a atualização do parque tecnológico e das 
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máquinas dos municípios, permitir a criação de postos de atendimento 
para os cidadãos no qual possam ser prestados todos os serviços em um 
único local e, ainda, ter capacidade de prover os cidadãos de serviços 
eletrônicos de resposta imediata para seus pedidos por meio da Internet, 
do telefone celular e de outros canais, faz muita diferença. Tal decisão 
cria critérios objetivos a serem avaliados e medidos pelo prefeito, pelos 
funcionários e pelos cidadãos.
 
Se a administração vai mal, é preciso colocá-la nos trilhos. Tecnologica-
mente, isso corresponde a criar internamente condições para incorporar 
avanços operacionais no seio da máquina administrativa da prefeitura, para 
que possam ser providos serviços aos cidadãos (externamente). 
 
A interconexão dos sistemas é o ponto crítico do processo. A adoção de 
tecnologia com vistas a garantir a modernização administrativa não deve ser 
entendida ou confundida com a aquisição de máquinas. Ela corresponde à 
ação coordenada internamente para garantir uma melhor forma de prestação 
de serviços ao público externo. 
 
Mais importante é o fluxo de informações do que as plataformas de softwares 
sobre as quais operam os sistemas ou o estado físico dos computadores. 
 
A informatização não pode ser utilizada apenas como pretexto para orga-
nização de salas, compra de novos móveis, conserto do ar-condicionado, 
etc. Estes são problemas de recursos humanos ou de gestão de pessoal ou 
de manutenção e infra-estrutura. Resolvê-los é importante, mas não pense 
que o resolver sob o lema da informatização, sem a integração dos fluxos 
e das plataformas, gerará os resultados esperados. 
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Sem essa interconexão dos sistemas, são criadas verdadeiras ilhas de sis-
temas proprietários com informações distintas na administração pública 
municipal. É comum a redundância de dados, a desatualização das bases 
e a incerteza quanto aos instrumentos de análise e decisão. Infelizmente, 
trens não trafegam entre ilhas, então, por isso, é preciso construir a infovia 
da informação. 
 

!
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3 
Decida o fundamental
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Vamos analisar um caso real que merece ser conhecido, e como suas lições 
podem ser incorporadas, nas devidas proporções, à realidade dos municípios 
brasileiros. 

Pergunta:

O que deveríamos fazer primeiro? Comprar computadores ou consertar as 
goteiras das escolas? (Considerando que a temperatura do país durante o 
inverno chega a 35 graus abaixo de zero?) 

Para nós brasileiros a resposta parece fácil e até gritante, de tão “óbvia”. 
Vamos consertar as goteiras, porque, se não, teremos água caindo nos com-
putadores e, se eles forem molhados, perderemos as máquinas. Também 
parece que “menos 35 graus” foi erro de digitação, não parece? Pois não foi! 

Tal provocação foi passada por Ivar Tallo, atual coordenador da Unitar 
(Agência de Treinamento das Nações Unidas), falando do projeto que ele 
mesmo coordenou para a inclusão da Estônia como um dos países com o 
maior desenvolvimento tecnológico do mundo na área de governo eletrônico 
e, seguramente, o mais avançado do Leste Europeu. “Essa foi a decisão que 
tivemos de tomar”, dizia ele “precisávamos de uma ação que em quatro 
anos mudasse radicalmente a história de nosso país”. 
 
Decidir o fundamental é dar condições para que as coisas funcionem.  
É trabalhar com clareza, vendo as restrições que serão enfrentadas para ir 
provendo condições operacionais objetivas (orçamento e recursos financei-
ros, pessoas, treinamento, softwares, hardwares e uma política de gestão 
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tecnológica coerente) para fazer as coisas evoluírem rápido, em tudo o que 
se pode evoluir, e, ao mesmo tempo, mudar rapidamente o que não funciona. 
Hoje, a Estônia ocupa o 13o lugar no ranking mundial do Relatório das 
Nações Unidas de 2008 sobre as Ações de E-governo1 no mundo. Se con-
siderarmos os vinte países mais avançados do norte da Europa, ela fica 
apenas atrás da Suécia, da Dinamarca, da Noruega e do Reino Unido, to-
dos eles entre os dez países mais desenvolvidos do mundo em termos de 
governança eletrônica. 

Nada mal para um país que não tinha nem sequer um estado democrático 
de direito instituído e sedimentado em 1989, por ocasião da queda do muro 
de Berlim e posterior dissolução do império soviético. A Estônia precisava 
tomar a decisão de construir um país e de como fazê-lo. 

Durante séculos os estonianos tiveram a sua terra ocupada por outros 
povos, o que caracteriza um pouco da influência da Rússia, Dinamarca, 
Suécia, Finlândia e Alemanha na cultura estoniana. A noção de país 
veio muito mais tarde, apenas na metade do século XIX [...]. 2

Ela teve sua independência da Rússia declarada em 24 de dezembro de 1918, 
foi reocupada pela Rússia em 16 de junho de 1940 e teve a independência 
redeclarada dia 20 de agosto de 1991.
 
Em 1991, a independência foi reconhecida, em 1993 teve início o pro-
cesso de investimento coordenado em tecnologia. Em 1998, cinco anos 
após, já estava quase entre os 10 países mais avançados do mundo em 
termos de governo eletrônico. Aconteceu algo diferente; algo que pode 

1 United Nation E-Government Survey 2008 – From E-Government to Connected Governance. 
2 Fonte: Wikipédia – a enciclopédia livre. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Estónia>. Acesso em: 4 jul. 2008.
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ser replicado para a realidade dos quatro anos na gestão de uma prefei-
tura no Brasil. 

Hoje, a Estônia investe anualmente 1% do orçamento do país na política 
de desenvolvimento tecnológico. O país é berço de grandes cérebros da 
tecnologia do mundo, justamente por prover as condições necessárias. Por 
exemplo, o Skype3 (sistema de telefonia sobre Internet) foi criado pelos em-
preendedores Niklas Zennström, Janus Friis e um time de desenvolvedores 
de softwares na cidade de Tallinn, Estônia. 

Nesse país, a carteira de motorista é o documento de identificação único 
de relação do cidadão com o governo, em todas as suas esferas, com iden-
tificação digital, validade como passaporte para livre trânsito na comuni-
dade européia e documento com o qual o cidadão pode solicitar todos os 
serviços do governo, inclusive votar para os cargos eletivos pela Internet 
de qualquer lugar do mundo. Basta ter a carteira de motorista e um leitor 
de cartões para conectar-se ao seu computador pessoal.

Todo o país é coberto por pontos de Internet (é um país pequeno). Os 
jovens têm políticas de acesso subsidiado a computadores nas universi-
dades, grande aporte em bolsas de estudo para desenvolvimento. Há uma 
influência muito positiva por parte da Finlândia e da Suécia, no entanto, os 
países vizinhos, que sofrem a mesma influência geográfica, não seguem 
no mesmo caminho. 
 
Decidir sobre o fundamental

3 Disponível em: <www.skype.com>. Acesso em: 4 jul. 2008.
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O fundamental era saber quais ações iram mudar radicalmente a realidade 
do país em curto espaço de tempo. Previram quatro anos, e as ações foram 
tomadas, de cima a baixo, em todas as esferas de governo, com apoio e 
sensibilização da iniciativa privada e da comunidade local. A tecnologia 
foi apenas o suporte operacional para dar vazão às decisões que foram 
tomadas.

Como trazer o exemplo da Estônia para a realidade 
do Brasil? 

O que queremos aqui não é estimular os prefeitos a não consertem as gotei-
ras das escolas, mas mostrar que, em condições críticas, uma ação ousada 
pode mudar a realidade de um país e até do mundo, como decorrência do 
impacto que ela causa no desenvolvimento local e no mundial (hoje, mais 
de 4% do tráfego mundial via Internet já é decorrência do Skype). 
 
Precisamos mostrar que a constância de propósitos para uma política pú-
blica integrada pode catapultar alguns municípios brasileiros direto da 
sociedade pré-industrial para a sociedade da informação. Não há passos 
intermediários a serem trilhados. Essa é a vantagem da tecnologia. Podemos 
dar saltos tecnológicos. Não precisamos industrializar nossas vilas, podemos 
criar diretamente a indústria do conhecimento, embasada em pessoas e não 
em máquinas. Isso lançará os jovens em um alto índice de empregabilidade 
e qualificação mundial. 

Conhecimento tecnológico hoje está virando commodity, muito valorizado 
em euro, dólar, libra esterlina, etc. Temos de pensar não apenas na inclu-
são social, mas na inclusão digital para que possamos concorrer em iguais 
condições no mercado de trabalho. Os países competem pela atração de 
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capitais, como a Índia, com seus pólos de desenvolvimento tecnológico.  
No Brasil, temos casos evoluídos de centros de desenvolvimento que funcio-
nam muito bem em Petrolina, Fortaleza, Florianópolis, Petrópolis, Brasília 
e outras regiões mais afastadas dos grandes pólos do país, Sudeste e Sul.  
Os prefeitos precisam entender que seus municípios, por menores que sejam, 
mesmo com 2 ou 3 mil habitantes, podem começar a ser também o motor 
para a inclusão de jovens nesse mercado de grande potencial e podem criar 
grandes pólos de conhecimento em suas cidades, verdadeiros faróis do saber, 
mesmo estando afastados das grandes regiões metropolitanas. 

Precisam ter acesso à Internet, à tecnologia e a profissionais que possam 
trazer e incorporar tais mudanças na cultura da organização e na política 
pública local. É um custo que vale a pena e não é alto.
 
O emprego, nos próximos trinta anos, cada vez mais estará vinculado à área 
de serviços e conhecimento. Os prefeitos precisam começar a “cultivar” os 
cérebros locais, provendo-lhes acesso, desde a tenra formação das crianças, 
ao processo de integração digital, de mundialização do saber e de empre-
gabilidade. Se procurarmos formar cidadãos do mundo em nossas cidades, 
não teremos problemas com a exclusão digital daqui a dez anos. 

Se, no entanto, nove em cada dez pessoas que saem de nosso sistema de 
ensino municipal são analfabetos digitais, teremos um avassalador proble-
ma social a ser resolvido em menos de dez anos. Podemos decidir hoje se 
vamos construir o melhor futuro para nossos jovens ou se vamos criar um 
exército de excluídos digitais.
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Por isso, é preciso buscar ações integradas com os governos dos estados 
e com o governo federal para que cada um, em sua área de competência, 
possa atuar no desenvolvimento de condições de acesso irrestrito a tecno-
logia para jovens. Isso pode ser feito na forma de integração e capacitação 
de profissionais na área de criação de softwares, na forma de estímulo à 
construção de universidades e entidades de ensino de tecnologia para a po-
pulação local. É preciso incorporar também tal conhecimento e qualificação 
na reciclagem dos funcionários públicos municipais e na melhoria da gestão 
administrativa interna das prefeituras. 
 
Isso tudo é muito diferente de simplesmente criar telecentros que permitam 
aos jovens sair do desconhecimento total da Internet e alcançar apenas um 
nível básico de operadores de micro; no máximo, usuários médios de um 
redator de texto e uma planilha de cálculo. Ensinar nossos jovens a serem 
criativos a fim de conseguirem manifestar essa criatividade na arte gráfica, 
no desenvolvimento de softwares e nas diversas formas que a Internet per-
mite é mais importante do que gastar o tempo dos instrutores do telecentro 
tentando evitar que eles possam acessar MSN4 e Orkut.5 A democratização 
deve ser a liberdade de acesso ao conhecimento como ele é, não como nós 
gostaríamos que ele fosse. 
 
Nossos centros de tecnologia não devem ser uma alternativa eletrônica para 
as aulas de digitação que tínhamos no milênio passado, antes da máquina de 
escrever se tornar item de museu. Devem ser uma forma de ação do poder 
público para garantir que nossos jovens possam chegar ao patamar dos que 
pensam a evolução tecnológica no planeta e nada menos que isso. 

4 Aplicativo de comunicação instantânea via voz, imagem e texto da Microsoft.
5 Portal de relacionamentos do Google. Disponível em: <www.orkut.com>.
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Esse investimento e esse apoio servirão para capacitar profissionais para 
atuarem na sua região, na prefeitura, na obtenção de resultados reais, nos 
benefícios reais e no maior desenvolvimento da economia. 
 
Quando tiver uma goteira em uma escola, mande consertar, sem dúvida, 
mas lembre-se dessa reflexão e pense em quais são as ações que o senhor 
ou a senhora prefeito(a) estará provendo para os jovens do seu município. 
Pense se é necessário apenas garantir um período de estudo mais confortável 
durante a rápida estadia em que eles permanecem nas escolas ou se também 
é preciso garantir que saiam com a verdadeira competitividade e emprega-
bilidade exigidas dos futuros profissionais de sucesso no mundo real. 
 
Não se trata de perder os computadores na goteira, sim de perder os cérebros 
de nossa juventude e de condená-los ao fracasso. Nossa decisão, por mais 
simples que seja, poderá gerar um avanço para nossa região e colocar o 
Brasil como centro de desenvolvimento do conhecimento no mundo. 

Não temos guerra, não fomos ocupados, temos um estado de direito for-
mado. Apenas temos problemas internos, muita burocracia e coisas que 
podemos mudar. Será que temos tantos problemas assim? Pense, prefeito, 
sua ação e decisão mudarão definitivamente a realidade do seu município e 
do nosso país nos próximos quatro anos. Portanto, decida o fundamental. 
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4 
Pense no longo prazo
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Qual das minhas decisões terá o impacto mais importante em termos de 
resultados nos próximos quatro anos? 
 
Independentemente de qual tenha sido sua resposta espontânea, essa decisão, 
seguramente, é a que deve ser tomada.

Pense agora estritamente nos aspectos de tecnologia. O que devemos fazer 
ao assumir a prefeitura? Trocar todos os sistemas que não se comunicam 
entre si por um sistema de gestão integrado? Fazer o cabeamento de fibra 
ótica, ou de rede, ou o acesso wireless6 em todos os órgãos da prefeitura? 
Criar postos de atendimento remoto da prefeitura nos bairros mais afas-
tados? Prover serviços integrados via Internet? Comprar computadores 
para todos os órgãos e fazer a qualificação de todos os funcionários? 
Deixar a questão da tecnologia para segundo plano e pensar em obras de 
atendimento direto à população, como asfaltamento de ruas, construção 
de praças e de calçamento?

Reflita no impacto para o futuro. Pense no que melhoraria radicalmente sua 
condição de gestão caso fosse reeleito para um segundo mandato. Quais, 
entre essas e outras realizações, o deixariam em uma posição realmente 
mais confortável e tranqüila em termos tecnológicos.

Outra forma de se chegar às mesmas respostas é por lembrar-se do pas-
sado. O que seu sucessor deveria ter feito e não fez, que hoje lhe causará 
problemas severos? (Psicologicamente, é mais fácil dizer o que os outros 
não fizeram do que o que nós deveríamos fazer. A resposta normalmente é 
mais verdadeira e direta.) 

6 “A tecnologia wireless (sem fios) permite a conexão entre diferentes pontos sem a necessidade do uso de cabos, seja ele 
telefônico, coaxial ou óptico, por meio de equipamentos que usam radiofreqüência (comunicação via ondas de rádio) ou 
comunicação via infravermelho”. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Wireless >. Acesso em: 10 set. 2008.
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O importante é ter em mente que se algo não foi feito, nós é que teremos 
de nos dedicar à resolução do problema. 

Governar não é apenas governar para si, é governar para os outros, deixar 
um histórico positivo de mudanças que marcaram a administração pública 
e a realidade do município. As decisões que cada prefeito começar a tomar 
a partir de seu primeiro dia de mandato terão um impacto significativo 
nos próximos quatro, oito ou mais anos no município.

Pensar em tecnologia é pensar em longo prazo. É pensar na estrutura que 
se herda e na estrutura que se deixa como um legado para o futuro. A 
evolução tecnológica sempre é avassaladora. Algo moderno hoje estará ra-
pidamente ultrapassado, então, é melhor decidir qual caminho tecnológico 
deve ser proposto. Cada passo em tecnologia deve ser de sedimentação e 
construção de um novo degrau rumo à excelência de gestão e atendimento 
à população. Não pode ser um salto incoerente para adoção de um siste-
ma, de um protocolo, de uma tecnologia ou de um provedor de serviço, 
porque o resultado, para a prefeitura, normalmente é gerar dependência 
e escravização a esses processos, aplicativos ou tecnologias. 

O uso da tecnologia pode ser tanto eficaz quanto restritivo. A informatiza-
ção não pode se transformar em um processo de dependência. Já bastam 
os problemas reais que todos os municípios já possuem para resolver; 
não precisamos colocar mais problemas tecnológicos nas prefeituras 
para competir com as prioridades. Se a tecnologia não vem para ajudar, 
é melhor que não venha. 
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É muito comum sistemas gerarem retrabalho ou atraso na realização de 
tarefas em função do lançamento de dados em aplicativos que não agre-
gam nenhum tipo de valor, análise, resultado ou conhecimento. Cumpre-se 
uma rotina burocrática e mais nada.

Por vezes os aplicativos ficam infinitas vezes solicitando os mesmos dados 
que já foram informados em outros momentos: nome, endereços, bairro, etc. 
Tudo isso para quê? Em que isso melhora a vida do cidadão? Muitas vezes 
parece que saímos da racionalidade buscada originalmente pela burocracia 
weberiana direto para seus vícios, como a “papelocracia”, e agora estamos 
na ditadura da sua versão mais moderna, a “tecnocracia”. Em vez de ter-
mos um carimbo manual, temos um “carimbo eletrônico”, com a desvanta-
gem que não funciona quando falta luz ou quando o sistema está fora do ar  
(o que acontece com freqüência). 

Pense por um segundo, é melhor termos um sistema eletrônico de controle 
de filas e cadeiras para os cidadãos aguardarem mais confortáveis ou seria 
melhor eliminarmos a fila, reduzindo o tempo máximo de atendimento 
para cinco minutos? Quando a tecnologia é usada para resolver o proble-
ma errado, somos enganados por uma “aura de modernidade” que não se 
sustenta por muito tempo.
 
Portanto, é preciso pensar na evolução e na possibilidade de migração de 
dados e sistemas sem comprometer o funcionamento da prefeitura. Isso 
depende da racionalidade do processo e da forma como ela é prevista 
para o longo prazo. 
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Como normalmente o prefeito não acompanha de perto o tema da infor-
matização, ele relega evolução tecnológica e administrativa da prefeitura 
para segundo plano e coloca seus esforços na construção de ruas, praças, 
calçamentos, etc. (afinal, nisso ele vê resultados concretos). 

O prefeito deve, sim, ter uma visão pragmática da aplicação dos recursos 
públicos e, justamente por isso, deveria colocar foco na melhoria da gestão 
de seus processos internos. Somente assim a realização das licitações, das 
construções, das aprovações e das obras poderão ter uma dinâmica mais 
acelerada, controlada e coerente em sua gestão. 
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5 
Cuidado com o excesso 

de controle
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Construir infra-estrutura tecnológica é importante. Mas precisamos de siste-
mas robustos que possam operar nessa infra-estrutura. Quanto mais racionais 
os sistemas, menos relatórios precisarão pedir às pessoas, e mais on-line 
estarão as fontes de pesquisa para decisão. Temos orçamento? A resposta tem 
de ser sim ou não e deve estar a, no máximo, dois cliques de distância. 
 
Se minha prefeitura não possui nada, a decisão fica ainda mais fácil.  
Em vez de simplesmente comprar máquinas e equipamentos e distribuir 
entre as secretarias é importante verificar qual será o sistema de operação 
interna dos processos da prefeitura. Qual o sistema de protocolo, de requi-
sição de materiais, de memorandos internos, de arquivo de dados, de con-
tabilidade pública, de controle de frota, de controle de alunos e freqüência 
escolar, do atendimento médico e ambulatorial do município, etc. 
 
Agora vamos imaginar que a prefeitura não esteja 
tão avançada assim. 
 
Sem os controles eletrônicos centralizados, provavelmente cada órgão fará 
seu trabalho de forma não padronizada. Este é um dos maiores problemas 
da perda de informações. Perde-se foco, poder e capacidade de decisão ao 
mesmo tempo em que se aumenta muito o trabalho burocrático de cada 
funcionário.
 
Sem um sistema informatizado integrado, cada secretaria, gestor ou chefe 
terá sua forma de controle na qual confia. Cada um terá por base relatórios 
escritos em redatores de texto e uma infinidade de planilhas, muitos sem que 
ninguém tenha a menor idéia de qual foi a última versão salva e impressa 
para o prefeito.
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Ter algum controle (de qualquer forma ou meio) é melhor do que não ter 
nenhum controle. Mas pense: operacionalmente, o que aconteceria se para 
cada decisão do dia você precisasse ter de ler 130 páginas antes de decidir? 
O dia ficaria complicado, não acha? Imagine se cada secretário chegasse 
para a reunião na segunda-feira de manhã, deixasse duzentas páginas sobre 
sua mesa e dissesse algo do tipo: “Pronto prefeito, aqui está o relatório da 
contabilidade. Agora é só o senhor analisar e decidir”. O relatório não deve 
conter a resposta. Deve ser a resposta.

Por isso, excesso de controles desconexos tem dois problemas. Primeiro, 
tomam tempo de quem precisa criá-los. Segundo, tomam tempo de quem 
precisa lê-los para tomar as decisões. 

Como no mundo de hoje não temos tempo, então os que fazem os relatórios 
o fazem “mais ou menos”, e os que decidem sobre os relatórios os lêem 
“mais ou menos”. 

Assim, quando realmente necessitam da informação, com certeza contam 
e verificam tudo de novo, simplesmente porque não confiam nos relatórios 
que foram feitos. Então: qual o sentido de realizar esses relatórios?

Por causa disso, cuidado com os controles e as medições. Defina metas, 
prazos e processos, mas não massacre quem os executa. Não force as pessoas 
a darem respostas que elas ainda não possuem (ou não possuem condições 
de responder sozinhas), pois, na ânsia de atender à solicitação, preferirão 
dar a resposta errada a não responder. 



39
Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

Crie condições para que as pessoas possam gerir suas áreas e crie regras simples 
e claras de como você irá verificar o andamento e a performance de cada um. 
 
Independentemente do processo de informatização, cada órgão de nossa 
prefeitura terá seus sistemas de controle locais e suas rotinas de trabalho. 
No entanto, há um ponto relevante a ressaltar: quando vamos prestar contas, 
quais dados serão levados em consideração? 
 
Faça controles que possam ser utilizados na prestação de contas. Pergunte 
sempre: “Isso que você está me informando pode ser publicado? Esta é a 
informação oficial?”.
 
Tornar a informação oficial é a melhor forma de saber o que está acontecen-
do e de se ter um acompanhamento da evolução dos dados do seu município. 
Diminui a margem de erro e torna o processo mais transparente para todos. 
Serve até mesmo para garantir o acesso e a coerência dos dados caso haja 
substituição de pessoas na sua equipe.
 
Para garantir seu poder e seu controle, peça coisas razoáveis, de bom 
senso e que tenham um fim útil, como o de ser publicado ou de respaldar 
uma decisão. Solicite coisas possíveis. A chance de elas serem atendidas 
é muito maior.
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6 
Deixe o trabalho duro 

com os sistemas
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6.1 Deixe o trabalho duro com as máquinas e com os 
sistemas. 
 
Isso deveria ser o mínimo, mas, na realidade, não é o que acontece. 

Tornamos dura a vida de quem precisa dos serviços da prefeitura, de-
pois endurecemos a vida dos funcionários da linha de frente – que não  
possuem condições operacionais para atender às demandas que recebem 
–, em seguida, tornamos dura nossa própria situação, pois somos cobrados 
por mudanças e respostas que não temos como responder (simplesmente 
porque, por algum motivo, as coisas não funcionam). 

Curiosamente, enquanto isso tudo ocorre, as máquinas e os sistemas con-
tinuam ociosos, e as pessoas debatem-se nos corredores.
 
A correta informatização seria a realização de as pessoas poderem acessar 
eletronicamente, ou por telefone, um único ponto de contato entre elas e 
o governo, e tal informação transitar entre todos os órgãos, interagindo de 
forma harmônica com os demais sistemas eletrônicos envolvidos. 

O que fazemos, em geral (e isso já ajuda bastante), é colocar todos os servi-
ços disponíveis em um único local. A pessoa não tem a racionalização dos 
processos, a unicidade dos documentos e a simplificação de tudo o que for 
necessário, mas já tem a vantagem de poder pegar várias filas de uma só vez 
e de ter tudo ali, “coladinho”. Esse modelo dos one stop shop ganhou fama 
como primeira fase do processo de racionalização. Mas esse é o começo 
do processo, não o fim último. Não basta concentrarmos as filas, temos é 
de resolver os problemas. 
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Não estamos mais no momento de discutir se o governo eletrônico é bom 
ou não é bom. Isso já é consenso. Progressivamente, as ações de governo 
eletrônico serão ampliadas. 

Há várias formas de simplificar a vida do cidadão e até de ampliar a parti-
cipação democrática por meio de votações, consultas públicas, decisões de 
orçamentos participativos, etc. 

O ponto central é discutirmos como saímos do provimento dos serviços 
básicos da forma eletrônica para uma governança conectada. 

A governança conectada pressupõe que os sistemas “conversem” entre si, e 
os órgãos possam interagir até mesmo com os demais entes e atores que es-
tejam envolvidos no processo de decisão que o cidadão está solicitando. 

6.11 Para simplificar, vamos usar um exemplo: 

Se o cidadão deseja abrir uma empresa e, para isso, precisa de consultas 
e aprovações distintas da União, do Estado e do Município por meio de 
diferentes órgãos (fiscalização tributária, meio ambiente, bombeiros, etc.), 
todos eles deveriam integrar um mesmo sistema, ou um sistema deveria 
alimentar os demais com as informações necessárias para garantir que cada 
Ente Federado (União, Estado, Distrito Federal ou Município) pudesse 
fazer sua parte, e, ao mesmo tempo, todos soubessem do andamento do 
processo. 

No caso brasileiro de processo de abertura de empresas, isso já é lei, im-
plementado na Lei Complementar no 123/2006 (Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas). 
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Agora, como esta lei está vigorando na simplificação e na unificação dos 
processos com os demais Entes Federados no seu município?

O que sua prefeitura está fazendo para aderir ao sistema? Já podemos fazer 
tudo de modo simplificado, como manda a lei? Provavelmente, muitos, ao 
lerem esse parágrafo, tomarão um pequeno susto: Nossa, já precisaríamos 
estar integrados? 

Sim, a resposta é sim; e as máquinas deveriam fazer o trabalho pesado 
de processamento das informações e deveriam apresentar uma interface  
simples e objetiva que permitisse o lançamento das informações e das de-
cisões tomadas no decorrer do processo. O cidadão já deveria ter condições 
de acesso a todas as informações na Internet e a garantia de participar de 
um processo como se fosse único, com começo, meio e fim, seguindo um 
passo depois do outro. 

Assim, quando fosse emitido o alvará, todos ficariam sabendo. Se fosse 
negada a liberação pela fiscalização do Corpo de Bombeiros (municipal ou 
estadual, conforme o caso), todo o processo deveria ficar cancelado. 

Como as ações não têm começo nem meio, nem fim, a sensação de quem 
inicia a abertura de uma empresa é de um transtorno burocrático tremendo. 
Paga uma taxa, volta na prefeitura, leva para o estado, paga outra taxa, pega 
outra fila e por aí vai. Somente depois de ter pagado as duas taxas é que 
se libera o documento para apresentar em um terceiro balcão. Enfim, uma 
verdadeira maratona de idas e vindas. 
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Muitas empresas ficam “meio abertas”, no meio do processo. Possuem 
CNPJ e já emitem nota fiscal, mas não possuem registro no município 
nem pagam os impostos municipais. Perceberam o efeito adverso que 
é gerado? 

Enfim, a sugestão aqui é: deixem os sistemas fazerem a parte pesada dos 
processos. Gastem o tempo cuidando das pessoas e das coisas que não po-
dem ser resolvidas com o uso dos computadores. Mas usem os computadores 
para resolver o que podem. Computadores são bons para dar respostas para 
problemas que foram preparados e programados. 
 
6.1.2 Hoje, as pessoas vão a várias filas em locais 
diferentes

Podemos unificar as filas, nas centrais de atendimento integrado, mas 
também podemos eliminá-las provendo os serviços pela Internet: tanto 
a solicitação quanto a consulta do andamento do processo e o envio do 
resultado. 

Precisaríamos ter um verdadeiro portal do cidadão, em que ele pudesse se 
identificar e resolver tudo. O mesmo cidadão que paga o IPTU é o pai do 
aluno que está na escola do bairro onde mora, que também é o proprietário 
da empresa que paga o ISS e que consulta o posto de saúde para tomar a 
vacina contra gripe. Se tivéssemos um único ponto de entrada na Internet, 
no qual o cidadão pudesse acessar todos os sistemas da prefeitura de forma 
integrada, de uma única vez, isso sim faria uma significativa diferença.
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A governança conectada é isso!

Agora que já entendemos o que ela significa, é fácil; basta querer construí-la. 

Mesmo que o município disponha de tecnologia para implementar as mu-
danças que deseja, não temos um critério objetivo que garanta com 100% 
de certeza que o prefeito fará uma boa gestão e que os problemas serão 
resolvidos. 
 
No entanto, quando o município ou o prefeito não possuem acesso à tec-
nologia para resolver seus problemas, isso sim é um sinal claro e objetivo 
de que as coisas ficarão muito mais difíceis.  
 



46
Coletânea Gestão Pública Municipal

Confederação Nacional de Municípios – CNM

 7 
Prepare-se para mudar
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“Por que vamos gastar um caminhão de dinheiro nesses  sistemas se 
daqui a dois anos estará tudo ultrapassado?”

Se eu fosse responder diria:
 
Para construir a agenda digital local e a governança conectada de nosso 
município.

Não precisamos gastar em um sistema específico, isso realmente é transi-
tório. Mas temos de organizar nossas informações para que as transações 
possam ser feitas com base na Internet e para que nossos cidadãos possam 
usufruir de forma mais confortável os serviços que a prefeitura deve prover. 

Investiremos porque tais sistemas permitirão um novo patamar de gestão 
interna, maior racionalidade, transparência e prestação de contas simpli-
ficada. Teremos diminuição dos custos operacionais, redução do retra-
balho e organização dos procedimentos internos de forma que desafogue 
as estruturas de serviço dos funcionários. Além disso, teremos um maior 
controle dos contratos e dos processos da prefeitura, incluindo compras 
governamentais, licitações, gestão de contratos e ações de consumo, como 
gestão de materiais de expediente, reposição e frota; porque teremos a vida 
dos funcionários públicos devidamente registrada, assim como a relação 
de benefícios para os processos de aposentadoria. Facilitaremos a vida do 
controle interno para evitar intervenções do controle externo. Enfim, para 
publicar o que a prefeitura faz de forma simples e transparente, tanto no 
jornal da prefeitura quanto na Internet. 

Investiremos em tais sistemas porque fomos eleitos para gerir o município, e a 
forma mais transparente de fazê-lo é por meio de uma ferramenta que permita 
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a auditoria on-line e o controle racional do orçamento e da execução de todas 
as atividades em que a prefeitura está envolvida, de acordo com as orienta-
ções da lei; porque, daqui a dois anos, mesmo desatualizado, teremos dado 
todos esses passos na direção da melhoria de nossos municípios e poderemos 
fazer a atualização para novos sistemas que nos levarão a índices ainda maio-
res e mais confiáveis de prestação de serviços e interação com a população. 

Alem disso, não vamos gastar um “caminhão de dinheiro”, vamos usar, 
no que couber, o sistema dos municípios em software livre (sem cus-
to), o que garantirá sua permanência e manutenção, pelos integrantes da  
comunidade, independentemente do provedor de tecnologia. Licitaremos 
apenas os provedores que farão a implantação e o treinamento. 

Enfim, vamos investir nesses sistemas porque o futuro já chegou. 

Portanto, prefeito(a), prepare-se para mudar. 

7.1 Seja simples
 
Seja simples, pense de forma simples, principalmente para resolver pro-
blemas complexos. 
 
A informação é mais importante que o dado. A gestão do processo é mais 
importante do que o parque tecnológico. A racionalidade e o bom senso são 
mais urgentes do que a manutenção do status quo. 

Em tecnologia, decidir, “não decidir” é já ter tomado a decisão.

É simples!
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 7.2 Liberte-se 

Prefeito(a),

O mundo evolui, a tecnologia avança, as coisas mudam, quer queiramos 
quer não. O que podemos é optar se seremos catalisadores do processo 
ou se seremos arrastados por ele. Liberte-se para ser o canal proativo das 
mudanças, não o motivo pelo qual elas tardaram tanto a existir. 

Romper a barreira psicológica diante do novo e das inovações tecnológicas 
é o marco divisor dos protagonistas e dos antagonistas do futuro de nos-
sas cidades. Seja o protagonista da mudança rumo ao município digital.  
A decisão está na sua cabeça.

Há uma resistência normal à adesão de coisas novas, no entanto, quando elas 
são incorporadas, não concebemos mais a vida sem elas. Foi assim com a 
luz elétrica, com a televisão, com os CDs, com os veículos, com o celular, 
com a Internet, com o Google, como site padrão de busca, e por aí vai. 

A tecnologia, após ser incorporada, tem a característica de nos colocar diante 
de uma posição de “não aceitação de retorno”.
 
Vejamos um exemplo. Hoje, no Brasil, votamos em urnas eletrônicas e, 
mesmo em um país de dimensões continentais, no final da noite do próprio 
dia da eleição já temos mais de 99% dos votos apurados e sabemos quem 
será o novo representante eleito. 
 
Imagine se propuséssemos o retorno às votações em papel, com semanas de 
apuração até se chegar aos resultados, com altíssimos índices de corrupção 
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e fraude. A população, a sociedade, os partidos e até os próprios políticos 
não aceitariam o retorno à condição anterior. Ou seja, a tecnologia foi in-
corporada e hoje é determinante para o processo.
 
Da mesma forma, quais serão os processos que vamos implantar em nossa 
prefeitura e que terão o mesmo efeito na mentalidade dos funcionários, dos 
contribuintes e dos cidadãos? 
 
Imagine se conseguíssemos fazer com que a solicitação de alvarás e licenças 
de construção fosse reduzida para 24 horas. Tudo feito por meio eletrôni-
co, com a entrega na prefeitura apenas da documentação e das plantas do 
projeto proposto. 
 
Supondo que isso funcionasse perfeitamente bem, alguém aceitaria retornar 
à condição que hoje existe no seu município? Assim como pensamos, o 
Brasil “antes da urna eletrônica” e “depois da urna eletrônica”, sua admi-
nistração poderá ser marcada como “antes do alvará digital” e “depois do 
alvará digital”. Isso é só um exemplo dos diferentes saltos tecnológicos 
possíveis de serem alcançados na sua gestão. Basta escolher os que deseja 
como marca da sua gestão.

É o momento de deixar sua marca, não apenas em uma placa ou obra, mas 
na mentalidade e na realidade da vida do município, dos funcionários e dos 
munícipes, que usam dia-a-dia os serviços da prefeitura.
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7.3 Use o Sistema de Gestão dos Municípios (SGM) 
 
Os municípios já possuem seu sistema de gestão. 
 
O Sistema de Gestão dos Municípios (SGM), aplicativo de controle  
administrativo dos municípios, foi desenvolvido em cima da plataforma 
do SiamWeb. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) é a gestora 
do sistema. O aplicativo foi adquirido no mercado e vem sofrendo uma 
avançada evolução e desenvolvimento pela equipe técnica da entidade;  
no entanto, o aplicativo é dos municípios e pode ser cedido sem custo para 
os municípios filiados. 
 
Não há custo adicional para a manutenção da plataforma. Cada município 
pode solicitar um projeto de implantação7 ou licitar uma empresa para fazê-
lo. A versão será cedida para uso exclusivo no município. 
 
A diferença do SGM para outros sistemas é que o aplicativo é realizado em 
software livre, portanto de livre distribuição.
 
A maior crítica quanto à utilização de softwares livres é que, apesar de se 
possuir o código de fonte, qualquer modificação ou customização exige um 
esforço de desenvolvimento significativo. Esforço e impacto, por vezes, 
maior do que o custo de aquisição de softwares proprietários. 
 
Para evitar tal problema, a CNM mantém uma versão atualizada, com equipe 
técnica permanente para garantir a evolução, os ajustes e as customizações 
necessárias para adaptar-se à particularidade de cada município.

7 O Sistema de Gestão dos Municípios (SGM) possui custo de implantação e depende da disponibilidade da equipe técnica da 
CNM em atender à solicitação na sua região. Caso não haja disponibilidade imediata, ou se for de interesse direto, o município 
poderá licitar no mercado a implantação por parte das empresas credenciadas para a instalação do sistema.
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Caso o município queira ter acesso ao código fonte para somar esforços à 
equipe de desenvolvimento, sua ação e sua contribuição serão não somente 
aceita, mas também muito bem vinda, com a única observação de que as 
evoluções obtidas com a participação de cada novo município integrante na 
equipe de desenvolvimento poderão ser replicada e mantida pela entidade 
para ser distribuída de forma funcional, nas exigências legais vigentes para 
todos os demais municípios que utilizam o sistema.
 
Assim, os municípios que não possuem equipe técnica para desenvolvi-
mento ou recursos financeiros para a aquisição de um sistema podem fazer 
a adoção imediata de um sistema de gestão. Ademais, os municípios que 
possuem equipe técnica desenvolvida ─ e querem alavancar ainda mais a 
evolução da ferramenta ─ podem adentrar o código fonte e fazer as próprias 
evoluções, deixando uma equipe de desenvolvedores qualificada para dar 
suporte à versão, com a correta documentação de todas as modificações. 
 
Saiba quais as funcionalidades do Sistema de Gestão dos Municípios no 
anexo ou no site <www.cnm.org.br>.
 
7.4 Rédeas curtas nas compras governamentais
 
As compras governamentais são a primeira preocupação de todos os ges-
tores públicos assim que assumem a prefeitura. Elas são fonte constante de 
problemas de toda ordem: no processo de aquisição, nos valores (acima dos 
do mercado), na baixa qualidade e nos processos com suspeita de compor-
tamento duvidoso ou favorecido (o que é crime).
 
As compras devem ser mantidas com “rédeas curtas” e com um contro-
le severo, entretanto, com a racionalidade necessária para evitar que a 
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administração pública fique completamente parada. Garantir a boa gestão  
administrativa envolve também garantir sincronismo entre o que será adqui-
rido e o que será executado pelos diferentes órgãos. Não é possível gastar 
o primeiro ano apenas fazendo planos e deixar para começar a executar 
somente no segundo ano de mandato. As coisas acontecem no dia-a-dia. 
Temos de planejar a médio e longo prazos, ao mesmo tempo em que garan-
timos a excelência operacional e a correta aplicação de recursos no curto 
prazo. A prefeitura não pode parar. 

A primeira ação é realizar o planejamento das compras governamentais. 
Ao se ter uma estimativa de gastos de toda a administração, será possível 
a realização de processos de compras mais vantajosos. 
 
 Portanto, realize: 
 
A definição das principais categorias de compras para verificar quantos 
e quais tipos de licitações grandes merecerão sua atenção imediata. Por 
exemplo: material de expediente, merenda escolar, medicamentos, material 
escolar, produtos de almoxarifado, equipamentos para manutenção de vias 
públicas, manutenção da frota (peças de veículos e reposição), aquisição 
de veículos, combustíveis, etc.

O levantamento das estimativas de compras anuais. Prepare no seu Pla-
no Plurianual a previsão de gastos para tais despesas recorrentes. Planeje 
também a parte da construção das obras de infra-estrutura (construção de 
escolas, postos de saúde, pontos de atendimento da prefeitura, etc.). 

Defina a modalidade de compra mais vantajosa para a aquisição. 
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Preveja a distribuição dos itens e o processo de licitação de tal forma que 
venha permitir a participação dos representantes do comércio local. Para 
maiores informações sobre como montar os processos licitatórios, acesse: 
<www.cnm.org.br>.

Realize, preferencialmente, processos de pregão (nas modalidades presen-
cial e eletrônica). 

Se não possui certeza sobre a quantidade de serviço ou de determinado 
produto que será gasto, realize um registro de preços na modalidade pregão 
(presencial ou eletrônico) para garantir o suprimento de todos os itens de 
sua prefeitura. 

Para saber mais a respeito de licitação pública, pregão e registro de pre-
ços, acesse <www.cnm.org.br> ou os documentos no final desta cartilha. 

7.5 Entenda o que é pregão e o registro de preços

O pregão é uma modalidade de licitação que permite a negociação de valores 
mais baixos para a aquisição de bens e serviços comuns. 

Com isso, se pretendo comprar algo que está disponível no mercado, posso 
chamar os fornecedores e solicitar lances sucessivos cada vez mais baixos, 
até que alcancem o valor de referência que havia previsto para a compra. 

O processo de pregão pode ser realizado tanto presencialmente quanto 
eletronicamente. Hoje, existem ferramentas gratuitas que permitem esse 
controle de forma muito simples, com transparência e segurança. 
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O registro de preços é uma forma de aquisição que permite à adminis-
tração ter uma ata com produtos e serviços que os fornecedores ficam  
 
obrigados a fornecer pelo período de um ano, contudo a Administração 
Pública não fica obrigada a comprar. 

Isso mesmo! Imagine que preciso comprar determinado produto, mas não 
tenho certeza de quanto precisarei durante o ano. Por exemplo, como sa-
ber quantas lâmpadas queimarão e quantas precisarão ser substituídas? 
Ao utilizar o registro, estimo determinada quantidade, de 1 mil lâmpadas. 
Conforme as lâmpadas forem queimando e a substituição seja necessária, 
vou solicitando ao fornecedor que faça a entrega da justa medida do que eu 
preciso. Assim, diminuo também a necessidade de gestão do estoque, evito 
quebra, desvio de materiais, etc., ou seja, faço a solicitação dos produtos já 
com destinação específica. 

Se no final do processo tiver utilizado apenas quinhentas lâmpadas, tudo 
bem, pagarei apenas pelo que foi utilizado. Outra vantagem é que o registro 
de preços permite que outros órgãos possam se utilizar do mesmo processo 
licitatório para “pegar carona” na ata. Assim, outros órgãos também teriam 
o direito de solicitar até 1 mil lâmpadas caso o fornecedor concordasse em 
manter as mesmas condições (atenção: é preferível já fazer uma pesquisa 
em todos os órgãos para ver quais são as reais necessidades de lâmpadas e, 
com isso, garantir a economia de escala no momento da compra).

O registro de preços pode ser realizado por concorrência pública ou por 
pregão. Recomenda-se o uso de pregão, justamente para que se possa fazer 
o leilão reverso para cada item, baixando o valor das ofertas até ficarem 
abaixo do valor de referência previsto para a compra pelo órgão. 
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Se sua equipe de licitações ainda não realiza pregões e registro de preços, é 
o momento certo de qualificá-los. Isso ajudará em muito a evitar que faltem 
produtos e serviços para o correto funcionamento de seu município.

7.6 Cuide da folha de pagamentos

Novamente, tocamos aqui em um tema crítico. 
 
A revisão da folha de pagamentos ou a simples organização dos benefícios 
que são concedidos já acarreta, em média, uma economia de 10% a 15% 
do valor pago. 
 
A simples validação dos benefícios, dos direitos, bem como as respectivas 
leis e instrumentos que os autorizaram constituem uma economia signifi-
cativa aos cofres públicos. 
 
Considerando que essa é uma medida pouco popular, é recomendável tomá-
la logo no primeiro ano de mandato. Primeiro, por acertar a casa; segundo, 
por dar uma visão real de quais são os gastos públicos com o pessoal. 
 
Tecnologicamente, a sugestão é rever o sistema que roda a folha de paga-
mentos. Entender se ele simplesmente contempla todos os funcionários 
com os benefícios ou se são feitos “ajustes manuais mensais” para fazer a 
folha rodar corretamente. 
 
É muito freqüente os sistemas de RH não terem o histórico das altera-
ções, nem mesmo o controle dos usuários que aplicam gratificações, 
prêmios e benefícios. A sugestão é rever o sistema da folha, porque 
seguramente haverá algum tipo de alteração que define os cargos e os 
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salários e haverá muita substituição de pessoal. Assim você começa a 
administração com a folha limpa. 
 
Procure o Sistema de Gestão de Municípios (SMG), citado  
anteriormente, ou aplicativos que permitam identificar quais são os be-
nefícios, quais os instrumentos legais que os autorizam e a pessoa que 
fez a autorização de débito do benefício. Ao responsabilizar a pessoa, 
força-se à correta arrumação da casa. Consegue-se, administrativamente, 
localizar os processos ou então criar processos de correção que identi-
fiquem claramente o que é benefício do funcionário e o que é erro de 
lançamento no sistema. 
 
Apesar de pouco popular, essa ação irá gerar economia aos cofres públicos 
e evitará muita dor de cabeça nos próximos anos do mandato. 

7.7 Controle o registro dos inativos

A questão da previdência pública é um tema muito sensível em nosso país. 
Considerando que o Regime Geral de Previdência Social (RPPS) é defici-
tário, matematicamente é impossível garantir que as reservas econômicas 
geradas assegurem a segurança financeira de nossos funcionários durante 
a aposentadoria. Um regime em déficit não capitaliza.
 
Esse fator, por si só, já seria suficiente para se pensar em alternativas, como 
a da criação de um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) no muni-
cípio. Aliado a isso, estudos atuariais têm comprovado que nos municípios 
pode-se chegar a uma economia mensal de 10% a 30% do valor que é pago 
mensalmente na sua folha de pessoal com a simples migração do regime 
geral – RGPS – para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). 
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Além disso, o município constitui um fundo que garantirá o direito à apo-
sentadoria de todos os seus funcionários. Em outras palavras, se, ao as-
sumir a prefeitura, uma possível economia de até 30% no valor na folha 
de pagamento parecer algo interessante e necessário, não deixe de avaliar 
tecnicamente a opção de migração para o RPPS. Caso queira um diag-
nóstico da situação atuarial de sua prefeitura, mande um e-mail para: 
<previdencia@cnm.org.br>.

Após a primeira validação, é importante chamar a atenção para qual ferra-
menta eletrônica está provendo os dados para o cálculo da folha de inativos 
da prefeitura, independentemente dela atuar com o regime geral ou com o 
regime próprio de previdência. 

Procure verificar se o sistema que atualmente roda a folha de pagamento 
de seu município está guardando o histórico e informando apropriadamente 
os recolhimentos e cálculos dos inativos, tanto para a correta tramitação 
da vida funcional dos aposentados quanto para dar entrada nos pedidos de 
compensação previdenciária. Assim, caso seus servidores tenham contribu-
ído em algum período da vida para o Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) e venham a se aposentar pelo Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS), a prefeitura tem o direito de solicitar o ressarcimento para 
melhorar a capitalização do seu fundo municipal de previdência e garantir 
a segurança e tranqüilidade de todos. 
 
7.8 Reveja a legislação
 
Informatizar é bom, é necessário, é coerente e poderá trazer inúmeros be-
nefícios para o município e para seus cidadãos. 
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Agora, imagine que estejamos a informatizar um código tributário muni-
cipal escrito na década passada? Teremos todos os processos eletrônicos 
funcionando muito bem, mas aquilo que ele previa fiscalizar ou gerir pode 
não ser mais condizente com as exigências do mundo atual ou do que existe 
de urgente no município.
 
Na grande maioria das vezes, não adianta fazer a simples informatização dos 
processos que já existem, pois tais processos estão muito defasados ou até 
incoerentes com os objetivos que precisam ser alçados. Não adianta “asfaltar 
o caminho das vacas”, é preciso prever uma estrada reta, condizente com 
os objetivos, para só então construir a infra-estrutura. 
 
Faço sempre uma pergunta: se a informatização consegue acelerar os pro-
cessos, de que adianta informatizarmos um processo “burro”? A resposta é: 
de nada. Faremos bobagem mais rápido; tão mais rápido que não teremos 
mais como escondê-la. Vamos nos tornar mais eficazes para fazer a coisa 
errada, o que não tem o menor sentido!
 
Por isso, a simples revisão de todos os procedimentos jurídicos sob a respon-
sabilidade da prefeitura pode ajudar sobremaneira no processo de melhoria 
da gestão. Falamos aqui na pura racionalização e melhoria de processos. 
 
7.8.1 Principais instrumentos a serem revistos e racionalizados 
pela equipe que assumir o mandato: 
 

Procedimentos internos: trânsito de documentos, gargalos operacio-1. 
nais e demoras de aprovação que não tenham sentido ou motivo aparente.

 
Procedimentos de compras: decreto autorizativo para a realização 2. 
do pregão presencial e do eletrônico no município, bem como a 
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regulamentação das compras de pequeno valor. Recomenda-se 
aqui o uso de uma ferramenta gratuita de pregão eletrônico, como 
o Cidade Compras. Veja o modelo de decreto em: <www.cidade-
compras.com.br/decreto>.

Código tributário e procedimentos de obras e fiscalização de 3. 
processos. 

Estatuto do Servidor Público.4. 
 
Não adianta escalar uma equipe de “iluminados” para fazer o mapeamento 
e a racionalização de todos os processos. Nada disso acontecerá em um 
passe de mágica, e a equipe somente sairá frustrada diante da tentativa ou 
desgastada diante dos demais setores. 

Nos primeiros meses de governo, solicite, a cada área de sua prefeitura, que 
apresente os processos e as sugestões de mudança (fixe um prazo para a 
atividade). Desse modo, ao final, se surgirem sugestões de melhoria, ficará 
fácil a implementação, porque vieram de dentro para fora. Se não surgirem 
sugestões de modificação, e os processos continuarem atravancados, é um 
indicativo claro de que a equipe não está conseguindo diagnosticar nem 
resolver os gargalos operacionais e, portanto, precisará de auxílio externo 
(de outros órgãos, secretarias ou até de consultores externos) para o diag-
nóstico e a melhoria dos próprios processos. 

Se não surgirem grandes propostas de mudanças, mas os processos de deter-
minado setor funcionarem perfeitamente bem, como um relógio, parabéns! 
Use os exemplos dessa área ou setor para tentar garantir a replicação dos 
procedimentos aos demais setores e, então, informatize o procedimento 
preferencialmente, tentando torná-lo padrão para toda a prefeitura.
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Glossário 
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Cobit – “Cobit, do inglês, Control Objectives for Information and related 
Technology, é um guia, formulado como framework, dirigido para a gestão 
de tecnologia de informação (TI).Recomendado pelo Isaca (Information 
Systems Audit and Control Foundation), possui uma série de recursos que 
podem servir como um modelo de referência para gestão da TI, incluindo 
um sumário executivo, um framework, controle de objetivos, mapas de 
auditoria, ferramentas para a sua implementação e principalmente, um 
guia com técnicas de gerenciamento. Especialistas em gestão e institutos 
independentes recomendam o uso do Cobit como meio para otimizar os 
investimentos de TI, melhorando o retorno sobre o investimento (ROI) 
percebido, fornecendo métricas para avaliação dos resultados (KPIs, KGIs 
e CSFs). O Cobit independe das plataformas de TI adotadas nas empresas, 
tal como independe do tipo de negócio e do valor e participação que a tec-
nologia da informação tem na cadeia produtiva da empresa”.8

Commodity – “Commodity é um termo de língua inglesa que, como seu 
plural commodities, significa mercadoria. É o termo utilizado nas transações 
comerciais de produtos de origem primária nas bolsas de mercadorias.
Usada como referência aos produtos de base em estado bruto (matérias-
primas) ou com pequeno grau de industrialização, de qualidade quase uni-
forme, produzidos em grandes quantidades e por diferentes produtores. Estes 
produtos ‘in natura’, cultivados ou de extração mineral, podem ser estocados 
por determinado período sem perda significativa de qualidade. O que torna 
os produtos de base muito importantes na economia é o fato de que, embora 
sejam mercadorias primárias, possuem cotação e ‘negociabilidade’ globais; 
portanto, as oscilações nas cotações destes produtos de base têm impacto 
significativo nos fluxos financeiros mundiais, podendo causar perdas a 

8 Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Cobit>.
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agentes econômicos e até mesmo a países. O mercado de derivativos surgiu 
como uma proteção aos agentes econômicos contra perdas provocadas pela 
volatilidade nas cotações dos produtos de base”.9

ISO 20000 – “A ISO/IEC 20000 é a primeira norma editada pela ISO 
(International Organization for Standardization) que versa sobre gerencia-
mento de TI (Tecnologia da Informação). A ISO 20000 é um conjunto que 
define as melhores práticas de gerenciamento de TI. Seu desenvolvimento 
foi baseado na BS 15000 (British Standard) e tem a intenção de ser com-
pletamente compatível com o ITIL (Information Technology Infrastructure 
Library). Sua primeira edição ocorreu em dezembro de 2005”.10

Itil – “Information Technology Infrastructure Library (Itil) é uma biblio-
teca de boas práticas (do inglês best practices) nos serviços de tecnologia 
da informação (TI), desenvolvida no final dos anos 80 pela CCTA (Central 
Computer and Telecommunications Agency) e atualmente sob custódia 
da OGC (Office for Government Commerce) da Inglaterra. A ITIL busca 
promover a gestão com foco no cliente e na qualidade dos serviços de tec-
nologia da informação (TI). A Itil endereça estruturas de processos para a 
gestão de uma organização de TI apresentando um conjunto abrangente de 
processos e procedimentos gerenciais, organizados em disciplinas, com os 
quais uma organização pode fazer sua gestão tática e operacional em vista 
de alcançar o alinhamento estratégico com os negócios.”11

ITSM – O itSMF[2] é o único fórum destinado a profissionais especializados 
em Itil totalmente independente e reconhecido mundialmente. Estabelecido 
no Brasil em Setembro de 2003, o fórum nacional itSMF Brasil[3] tem 

9 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Commodity>.
10 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Iso_20000>.
11 Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Infrastructure_Library>.
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como principal meta consolidar o conhecimento dessas melhores práticas, 
promover a integração de profissionais da área de TI em torno desse tema e 
auxiliar na criação e na revisão de processos voltados à Gerência de Serviços 
de TI.Quando se fala na melhoria da maturidade dos serviços prestados, o 
mais adequado é implementar na empresa os processos preconizados pela 
ITIL (Infrastructure Technology Information Library), principalmente os 
processos das áreas de Service Support e Service Delivery, que tratam espe-
cificamente do gerenciamento dos serviços de TI, observando o alinhamento 
com as perspectivas de negócio e adotando a infra-estrutura adequada para 
tal. A Itil traz algumas mudanças de paradigma, tais como: faz com que o 
negócio foque no valor e não no custo; nos faz pensar em toda a cadeia que 
envolve a prestação de serviços (end-to-end service) e não em uma visão 
fragmentada; e internamente transfere o olhar para processos e pessoas e 
não apenas na tecnologia.

Framework – Modelos para trabalho. Conjunto de conhecimentos estru-
turados para uso por outros atores. Análogo à caixa de ferramentas. 

PDCA – “O ciclo PDCA, ciclo de Shewhart ou ciclo de Deming, é um  
ciclo de desenvolvimento . O PDCA foi introduzido no Japão após a guerra, 
idealizado por Shewhart e divulgado por Deming, quem efetivamente o 
aplicou. O ciclo de Deming tem por princípio tornar mais claros e ágeis os 
processos envolvidos na execução da gestão, como por exemplo na gestão 
da qualidade, dividindo-a em quatro principais passos. O PDCA é aplicado 
principalmente nas normas de sistemas de gestão e deve ser utilizado (pelo 
menos na teoria) em qualquer empresa de forma a garantir o sucesso nos 
negócios, independentemente da área ou departamento (vendas, compras, 
engenharia, etc.).O ciclo começa pelo planejamento, em seguida a ação ou 
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o conjunto de ações planejadas são executadas, checa-se se o que foi feito 
estava de acordo com o planejado, constantemente e repetidamente (cicli-
camente), e toma-se uma ação para eliminar ou ao menos mitigar defeitos 
no produto ou na execução.
Os passos são os seguintes:

Plan•	  (planejamento): estabelecer missão, visão, objetivos (metas), 
procedimentos e processos (metodologias) necessários para o atin-
gimentos dos resultados. 
Do•	  (execução): realizar, executar as atividades. 
Check•	  (verificação): monitorar e avaliar periodicamente os resul-
tados, avaliar processos e resultados, confrontando-os com o pla-
nejado, objetivos, especificações e estado desejado, consolidando 
as informações, eventualmente confeccionando relatórios. 
Act•	  (ação): Agir de acordo com o avaliado e de acordo com os 
relatórios, eventualmente determinar e confeccionar novos planos 
de ação, de forma a melhorar a qualidade, eficiência e eficácia, 
aprimorando a execução e corrigindo eventuais falhas.”12

SiamWeb – Sistema Integrado de administração municipal orientado 
à Web.

Statu quo – é uma expressão latina (in statu quo ante) que designa o 
estado atual das coisas, seja em que momento for.

TI – Tecnologia da Informação. 

Unitar – Agência de Treinamento das Nações Unidas.

12 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/PDCA>.
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 Anexo I

Boas Práticas que podem ser seguidas para conseguir 
uma boa governança de TI 

Quando se fala da melhoria dos sistemas de gestão dos municípios podemos 
ter em mente que não estamos apenas falando de mudanças de máquinas, 
atualização de processos ou de ferramentas. Queremos que os serviços 
efetivamente cheguem para os cidadãos com qualidade, de forma rápida e 
a um custo reduzido. 

As ferramentas da tecnologia da informação (TI) devem ser vistas não 
como uma ação de provimento interno, mas como uma ação para atender 
as necessidades dos cidadãos. Essa é a principal mudança de paradigma 
que garante uma boa governança de TI 

 Para ajudar nessa metodologia, vários especialistas estudaram um modelo 
de coisas comuns que ajudariam na gestão tecnológica. Esse modelo de 
boas práticas foi transformado em um Framework. 

Funciona mais ou menos como uma caixa de ferramentas com várias coisas 
que podem ser utilizadas em nossa prefeitura para melhorar nosso funcio-
namento interno. Ações e processos que já foram testados e validados em 
várias outras empresas e governos em outros lugares do mundo. 

Um deles é o Itil

Ele prega uma mudança na cultura das pessoas que trabalham com tecnologia. 
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Nessa cultura, temos alguns pontos de vista que diferem do modelo 
tradicional: 

Todos, de cima para baixo, precisam acreditar que trabalham para 1. 
os cidadãos (considerando o cidadão como o seu cliente final). 
A equipe é competente, tem capacidade, responsabilidade e con-2. 
tinuamente tenta aperfeiçoar os serviços. 
Servir aos cidadãos vem antes do fornecimento da tecnologia. 3. 
A equipe tem um bom entendimento do que a prefeitura fornece 4. 
e do impacto que pode ter o fornecimento de serviços de baixa 
qualidade. 

Nesse tipo de abordagem as atividades são vistas todas em uma linha de 
processos.  Ou seja, um conjunto de atividades inter-relacionadas com um 
fim específico. Tudo é tratado com diagramas de entradas e saídas para se 
chegar aos objetivos almejados. 

Para isso, são avaliadas as ações, as regras e as funções envolvidas em cada 
atividade. 
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Essa pequena mudança de cultura já facilita a gestão das ações em todas 
as áreas. 

Além disso, é importante que um processo sempre tenha um proprietário e 
que ele seja responsável pelo seu andamento, monitoria e controle. 

E para que um processo possa ser bem gerenciado ele precisa ser bem de-
finido e possuir indicadores de desempenho. 

Sem indicadores, os processos não podem ser gerenciados e pode-se até 
concluir que os processos são inviáveis de serem implementados. 

Vejamos isso de forma prática na prefeitura 

Quando montarmos uma estrutura de governo, definimos os secretários, as 
prioridades de governo, as ações, os planos projetos e orçamentos. Tudo 
vai bem. 

De repente, começam a surgir os problemas do dia-a-dia e, não é pouco 
freqüente, secretarias que passam todo o dia apenas apagando incêndio. 

Temos aí uma gestão reativa. Não se constrói nada novo porque não há 
tempo. Há sempre urgência e prioridades a serem resolvidas “pra ontem”. 

Ao se definir as ações, os responsáveis e as formas de medir como está seu 
andamento, podemos avaliar no decorrer do período se a ação faz sentido, se 
a pessoa está com condições objetivas de se dedicar à resolução do problema 
e se os passos estão realmente avançando rumo ao objetivo final. 
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Ou seja, toda vez que se pára a fim de avaliar o andamento das ações têm-se 
em vista aonde se quer chegar e não o quão trabalhoso está sendo trabalhar 
na tarefa.

Essa pequena e simples mudança de cultura pode já favorecer o andamento 
da estratégia de gestão, porque todas as atividades e fases ficam de alguma 
forma registrada e mostram o andamento. 

Enfim, para isso é preciso três coisas: 

ter claro como o cidadão vai perceber ou receber o processo sobre 1. 
o qual estamos nos esforçando;
saber quem é o nosso usuário da tecnologia (provavelmente os 2. 
próprios funcionários da prefeitura); e
 qual é o papel do um provedor de tecnologia da informação (seja 3. 
ele interno ou contratado). 

Podemos chegar a algumas conclusões: 

Que os processos em que estamos investindo esforços são relevan-1. 
tes para os cidadãos para a função para o qual a prefeitura existe. 
Se é assim, tais processos devem ser estimulados!
Podemos concluir que nosso processo não contribui em nada para 2. 
a verdadeira função da prefeitura. Logo, podemos pensar se vale 
a pena gastarmos tempo e o dinheiro do município fazendo coisas 
que não são sua responsabilidade, ou que não agregam valor. 
Que gastamos muito tempo ou recursos fazendo coisas que não 3. 
temos uma idéia clara de como afeta a realidade dos cidadãos ou 
se ajuda a alcançar os objetivos traçados pela administração mu-
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nicipal. Assim, chegamos rapidamente à conclusão que o processo 
precisa ser revisto e que não terá sentido gastar maior tempo ou 
recurso enquanto o diagnóstico não estiver claro. 

Por isso, o primeiro objetivo deve ser garantir que as ações de tecnologia 
estejam alinhadas de maneira imediata às necessidades atuais e futuras dos 
cidadãos e às da administração pública municipal. Em seguida melhorar a 
qualidade desses serviços e, no longo prazo, reduzir os custos da provisão 
desses serviços. 

Segundo o instituto Gartner, a gestão de tecnologia envolve tecnologia, 
processos e pessoas. 

Em um levantamento dos principais motivos sobre a indisponibilidade dos 
sistemas chegaram à seguinte conclusão: 

 a) 20 % dos casos problemas com hardware
 b) 80% dos problemas envolvidos com processos e pessoas.

Para isso existe uma forma muito pragmática de atuar. Conhecido como 
o ciclo PDCA. Que traduz a letras Plan (Planejar), Do (executar, fazer), 
Check (validar, verificar) e Act de Agir. 

Assim, quanto maior o nível de maturidade da prefeitura, mais ela consegue 
realizar sucessivamente esse ciclo em seus processos de trabalho. 

Ou seja, temos o processo como uma ação que alavanca, acelera e melhora 
a atuação dos funcionários e a gestão das coisas de interesse do município 
e não como uma estrutura burocrática atravancada. 
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Ou seja, podemos enquadrar as ações e os processos burocráticos em ciclos 
PDCA para garantir uma melhoria contínua em sua evolução e a correção 
dos pontos que não funcionam de acordo com o objetivo final, que é atender 
às demandas dos cidadãos. 

Ciclo PDCA

Evoluindo para um patamar de maturidade mais alto podemos ter mais 
controle sobre nosso processo de gestão de tecnologia. Quanto mais madura 
as ações da minha organização mais fácil fica planejar, agir e alcançar os 
resultados. 
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Maturidade dos processos de Gerenciamento de TI

Fonte: The Gartner Group.

Existe uma biblioteca de melhores práticas para tratar a infra-
estrutura de tecnologia de informação?

Existe. O Itil é um acrônimo que quer dizer Information Technology Infras-
tructure Library que, em português quer dizer Biblioteca da Infra-estrutura 
de Tecnologia da Informação.

O importante é que ele define as melhores práticas para processos e proce-
dimentos e acabou se tornando um padrão de fato para área de tecnologia, 
tanto utilizado na área pública como na privada. Os objetivos do Itil são: 
reduzir custos, aumentar a disponibilidade, ajustar a capacidade, aumentar 
a eficiência e a eficácia, melhorar a escalabilidade e reduzir os riscos dos 
serviços de tecnologia de informação. 

Não é apenas fazer com que os sistemas funcionem. É fazer com que fun-
cionem melhor, consigam se manter no tempo, tenham custos razoáveis e 
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estejam verdadeiramente atendendo aos objetivos dos cidadãos. 

Onde se encaixam as melhores práticas

 Vejam os prazos de implantação da metodologia em diferentes organizações 
de acordo com seu tamanho e grau de complexidade. 

Adoção da ITIL

 



76
Coletânea Gestão Pública Municipal

Confederação Nacional de Municípios – CNM

Como fazer

Estude os diferentes modelos existentes e certifique seus funcionários nas 
diferentes metodologias de gestão de processos. 

Defina claramente que ações de tecnologia de informação gerarão um im-
pacto relevante na estrutura de gestão do município e na melhoria da qua-
lidade dos serviços fornecidos aos cidadãos. 

Quando pensamos na gestão pública, estamos focando diretamente em 
todas as coisas que os municípios podem fazer; no entanto, é importante 
que o prefeito conheça algumas práticas que podem facilitar o processo de 
gestão da tecnologia da sua prefeitura. O investimento em computadores não 
deve ser apenas para que as pessoas substituam as máquinas de escrever na 
execução de tarefas rotineiras, mas, pelo contrário, para se garantir que os 
objetivos da administração pública municipal sejam alcançados, trazendo 
impacto direto para os cidadãos. 

O Itil é apenas uma das formas de atuar. Hoje, os municípios podem recorrer 
a diferentes técnicas para aumentar sua capacidade de gestão de TI. 

Chamamos a atenção, por exemplo, que muitos tribunais de contas, prin-
cipalmente no âmbito da União, vêm recomendando o uso de tecnologias 
como o Itil e o Cobit como forma de melhorar os processos de gestão e 
aumentar a maturidade dos processos que envolvem o uso de tecnologia 
da informação. 

O importante é que não podemos falar em qualidade se não medimos as 
ações e os fatos reais. 
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Hoje em dia, para melhorar a realidade de nosso municípios, temos de 
identificar os níveis de serviço interno e externo que queremos para nossos 
funcionários, servidores, cidadãos e, enfim, a todos que se relacionam com 
a prefeitura. 

Quando um setor ou departamento da prefeitura se eleva, ele eleva consigo 
toda a qualidade do serviço que é prestado pelo município. Isso já é um 
motivo pelo qual esse tipo de mudança pode valer a pena.
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 ANEXO II

Problemas reais que podem ser resolvidos com o 
SiamWeb

Texto: Luís Maurício Junqueira Zanin 
Colaboração: Muriel Preuss 

O SiamWeb é um Sistema de Gestão Municipal (SGM) oferecido pela CNM, 
no intuito de auxiliar você, prefeito, a controlar suas ações administrativas. 
É uma solução completa que atende à demanda da prefeitura nas diversas 
áreas, proporcionando mais organização da estrutura governamental.

O SiamWeb representa um avanço nos mecanismos de controle da gestão 
pública. Foi criado para resolver seus problemas, buscando a eficiência 
e a eficácia da máquina administrativa, o que resultará em transparência 
administrativa e excelência no atendimento ao contribuinte.

Se seu município necessita de um sistema que: 

forneça dados e informações gerenciais sempre atualizados, a qual-1. 
quer momento;
possua os dados de toda a prefeitura, autarquias, fundações e câ-2. 
maras consolidados de forma automática, sem a necessidade de 
importações, disquetes, etc.;
proporcione acesso em qualquer lugar, seja na prefeitura ou até 3. 
mesmo na sua casa;
possua total integração entre todos os módulos implantados;4. 
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proporcione total rastreabilidade de ações e acessos efetuados, 5. 
por meio de permissões específicas para cada usuário, relatórios 
e muito mais; 
possua um nível muito grande de parametrização, ou seja, por meio 6. 
de configurações específicas, permite que o sistema se adapte às 
peculiaridades da sua prefeitura, sem a necessidade de intervenção 
de programadores, o que torna o processo mais demorado;
possua um Cadastro Único de pessoas (físicas e/ou jurídicas), que 7. 
é compartilhado por todos os módulos do sistema, evitando, assim, 
que uma mesma pessoa ou empresa possua mais de um cadastro 
na prefeitura, mantendo suas respectivas informações sempre em 
um mesmo local;
permita a geração de relatórios em Acrobat (.pdf) e Excel (.xls);8. 
utilize cadastros de padrão nacional, como, por exemplo, Lista de 9. 
Serviços, Cnae, CATMAT, Plano de Contas, etc.;
possua grande quantidade de filtros nos relatórios, o que possi-10. 
bilita a personalização destes, de acordo com a necessidade do 
usuário;
 possibilite total rastreabilidade de localização e situação dos pro-11. 
cessos de protocolo;
possibilite ao contador mais tempo para as atividades de planeja-12. 
mento, visto que qualquer pessoa, independente da formação e após 
um pequeno treinamento, pode operar o sistema. Isso é possível 
porque o sistema realiza todos os lançamentos automaticamente;
ofereça a praticidade de emitir automaticamente todos os empenhos 13. 
da folha de pagamento;
 realize a baixa automática dos arquivos de banco, realizando os 14. 
respectivos lançamentos de arrecadação na tesouraria e na conta-
bilidade; 
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e que, apesar de oferecer todas essas vantagens e muitas mais, ainda 15. 
tenha baixíssimo custo de instalação e manutenção. 

Então o SiamWeb poderá ser uma solução verdadeiramente útil para você
  
Problemas simples que podem ser resolvidos com o 
sistema de gestão

Se, ao ler os problemas listados abaixo, você tiver a sensação de que já viu 
esta situação em algum lugar, a utilização de um sistema de gestão poderá 
ser a solução precisa para seu município.

Vamos analisar os problemas reais

PROBLEMAS 
RELATADOS

COMO RESOLVER 
COM O SIAMWEB

BENEFÍCIOS 

“Os carnês de IPTU são 
pagos no banco. Quando 
retornam, preciso dar bai-
xa no tributário, lançar a 
receita e também realizar 
os lançamentos contábeis 
no sistema da contabilida-
de. É muito trabalhoso!”

Utilização do módulo tri-
butário do SiamWeb, pos-
sui integração total com 
tesouraria e contabilidade, 
ou seja, o arquivo é enca-
minhado pelo banco, bai-
xado e automaticamente 
e o sistema dá baixa nos 
débitos do contribuinte, 
lança a receita na tesoura-
ria e efetua os respectivos 
lançamentos contábeis.

Agilização do processo.

“A Lei Orgânica e o Có-
digo Tributário de meu 
município encontram-se 
obsoletos.”

A implantação do siste-
ma estimula a revisão 
dos códigos e instrumen-
tos jurídicos que serão 
controlados.

Evolução jurídica e corre-
ção de distorções.



81
Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

PROBLEMAS 
RELATADOS

COMO RESOLVER 
COM O SIAMWEB

BENEFÍCIOS 

“Todos os meses tenho 
que emitir os empenhos da 
folha de pagamento, pre-
enchendo todos os dados, 
desde dotação orçamentá-
ria, fornecedor, etc.”

Utilização do módulo de 
folha de pagamento do 
SiamWeb, que possui in-
tegração com o módulo 
de empenhos, e possibilita 
a emissão automática dos 
empenhos da folha.

Diminui o trabalho, agiliza 
o processo e evita erros de 
digitação (digitação de do-
tações, credores e valores 
incorretos).

“Tenho problemas com a 
segurança das informa-
ções na folha de paga-
mento, pois os usuários 
da prefeitura que possuem 
o mesmo ‘perfil de usuá-
rio’ que tenho, podem ter 
acesso a todas as informa-
ções confidenciais da folha 
de pagamento. Isso não 
poderia acontecer!”

O SiamWeb não trabalha 
com perfis de usuário ge-
néricos. As permissões de 
acesso são dadas de forma 
individual, por usuário. 

Maior segurança para os 
dados da prefeitura.

“Gostaria de ter um con-
trole dos benefícios (vale 
transporte, vale alimenta-
ção, etc.) oferecidos pela 
prefeitura ao servidor.”

O sistema integra e 
controla a estrutura de 
benefícios.

Agilidade e diminuição do 
retrabalho. 

“Não tenho um sistema 
que controle a disponibi-
lidade de vagas em cada 
cargo na prefeitura. Às 
vezes, há muito mais pes-
soas trabalhando no setor 
do que cargos disponíveis, 
o que pode ser motivo de 
apontamento pelo Tribunal 
de Contas.”

O sistema  efetua o contro-
le de servidores por cargo 
bem como o vínculo bem 
como o local de origem 
e de destino no trabalho 
atual .

Não infringir as deter-
minações do Tribunal de 
Contas. 

Gerir corretamente a 
folha.
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PROBLEMAS 
RELATADOS

COMO RESOLVER 
COM O SIAMWEB

BENEFÍCIOS 

“A cada bimestre tenho 
que montar todos os re-
latórios para prestação 
de contas ao STN. São 
relatórios de difícil preen-
chimento, que precisam 
de muitos dados que nem 
sempre tenho como obter 
facilmente [... ]”

O módulo de Gestão Fi-
nanceira do SiamWeb 
possui os relatórios Para 
prestação de contas do 
STN e também da res-
ponsabilidade fiscal. Com 
apenas alguns cliques e o 
relatório está pronto!

Agilidade na emissão dos 
relatórios para prestação 
de contas.

“Tenho muita dificuldade 
de emitir relatórios conso-
lidados, pois não possuo 
informações atualizadas 
de outras bases.”

Como as informações in-
cluídas no  SiamWeb são 
atualizadas de imediato 
na base, e o sistema tra-
balha com o conceito de 
entidades (as informações 
de todas as entidades es-
tão em uma mesma base 
de dados), os relatórios 
já saem consolidados, e 
com as informações super 
atualizadas, não há a ne-
cessidade de importação e 
exportação de dados.

Evita o uso de disquetes 
para a importação de da-
dos, pois tudo está reunido 
em uma mesma base de 
dados. 

Reduz a perda e a duplici-
dade de informações.

“Sempre tenho a necessi-
dade de emitir empenhos 
com datas retroativas, pois 
não há planejamento para 
compras.”

O sistema trabalha com 
a data real. Não é pos-
sível fazer empenhos no 
passado. A administração 
pública deverá executar o 
empenho prévio de fato, 
como pré-requisito para a 
execução das despesas. 

Maior agilidade operacio-
nal e diminuição de erros. 
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PROBLEMAS 
RELATADOS

COMO RESOLVER 
COM O SIAMWEB

BENEFÍCIOS 

“Tenho que efetuar manu-
almente os lançamentos 
contábeis relativos às re-
tenções dos empenhos.”

O sistema controla as re-
tenções e efetua seus res-
pectivos lançamentos con-
tábeis automaticamente.

Agilização do proces-
so, facilita o trabalho do 
usuário.

“Preciso emitir relatórios, 
mas os que tenho dispo-
níveis não trazem todos os 
dados que necessito. Sen-
do assim tenho que emitir 
vários relatórios diferentes 
para conseguir as informa-
ções que preciso.”

O SiamWeb possui rela-
tórios com uma infinida-
de de filtros que podem 
ser utilizados, permitindo 
que todas as informações 
necessárias possam ser 
listadas em apenas um 
relatório.

Agilização do processo.

“Todas as vezes que neces-
sito gerar relatórios atuali-
zados para o prefeito e se-
cretários é um problema, 
pois as informações não 
estão atualizadas e preci-
so ficar correndo atrás das 
informações para passar a 
eles os dados corretos.”

O sistema disponibiliza 
as informações em tem-
po real, ou seja, todos os 
dados são atualizados no 
momento em que são in-
seridos no sistema.

O usuário tem sempre as     
informações atualizadas 
no sistema.

“Às vezes, acontece de 
eu fazer uma licitação e, 
quando chega no momen-
to do empenho, não existe 
mais saldo orçamentário 
na rubrica da respectiva 
despesa.”

O sistema de Licitações do  
SiamWeb verifica a exis-
tência e reserva de saldos 
no momento da abertura 
do edital. É garantia de 
que haverá saldo orça-
mentário no momento do 
empenhamento.

Garante a legalida-
de do processo e evita 
retrabalho.
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PROBLEMAS 
RELATADOS

COMO RESOLVER 
COM O SIAMWEB

BENEFÍCIOS 

“Tenho muita dificuldade 
de rastrear meus proces-
sos do protocolo, não pos-
suo um controle realmente 
eficaz da tramitação des-
tes, visto que ainda utilizo 
protocolo manual.”

O protocolo do SiamWeb 
permite que o interessado 
sempre tenha conhecimen-
to de que setor se encontra 
a sua solicitação e qual a 
sua situação.

Disseminação de informa-
ções melhora na organiza-
ção dos processos, rastrea-
bilidade comprovada.

“Meu almoxarifado está 
uma bagunça. As fichas 
de papel estão se des-
manchando, algumas até 
foram extraviadas, não 
tenho mais confiança nos 
dados que estão nelas.”

A utilização de um sistema 
informatizado para gestão 
de almoxarifado resolveria 
este problema.

Maior confiabilidade nos 
dados, modernização do 
processo de controle de 
estoque.

“Não tenho um controle 
automatizado da frota de 
veículos municipal. Todos 
os controles são feitos 
através de fichas, o que 
dificulta muito manter im-
postos, seguros e revisões 
em dia.”

O sistema possui um con-
trole de frota automatiza-
do, onde é possível iden-
tificar os veículos com 
seguro e IPVA a vencer, 
realiza o controle de ma-
nutenções, gastos, etc. 
Controla inclusive os veí-
culos terceirizados.

Maior organização e 
economia com a frota 
sempre em dia com as 
obrigações.

“O controle patrimo-
nial da Prefeitura não é 
automatizado.”

A gestão patrimonial é 
total. Todos os estados 
do bem são controlados, 
bem como a depreciação 
e inservíveis.

Controle dos bens patri-
moniais da prefeitura.
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PROBLEMAS 
RELATADOS

COMO RESOLVER 
COM O SIAMWEB

BENEFÍCIOS 

“O cadastro de pessoas de 
nosso município não é uni-
ficado, o que nos causa vá-
rios problemas em virtude 
de duplicidades. Existem 
pessoas que tem mais de 
4 cadastros na prefeitura, 
um em cada setor, pois o 
sistema utilizado não faz 
a consistência dos dados 
inseridos.”

O SiamWeb utiliza o con-
ceito de cadastro único 
(CGM – Cadastro Geral 
do Município). Todo o ca-
dastro de pessoas está em 
apenas um lugar, e serve 
para absolutamente todos 
os setores.

Evita duplicidades no ca-
dastro de pessoas e pro-
picia ao usuário a possi-
bilidade de obter todas as 
informações de um mesmo 
cadastro em um só local.

“O sistema de gestão uti-
lizado na prefeitura nos 
custa muito caro!”

O SGM fornecido pela 
CNM é gratuito, o custo 
mensal corresponde à 
filiação.

Redução de custos.

“Quando necessito de 
suporte tenho que gastar 
muito dinheiro em liga-
ções interurbanas na ten-
tativa de resolver meus 
problemas.”

O SGM oferecido pela 
CNM possui várias alter-
nativas de suporte através 
de telefone e Internet. Pela 
Internet pode-se solicitar 
suporte através de e-mail 
ou até mesmo pelo Jabber, 
que é um tipo de progra-
ma de comunicação na 
Internet.

Economia, simplificação e 
agilidade.

“Falta de conhecimento 
dos servidores para o de-
senvolvimento do trabalho 
proposto.”

Para implantar o processo 
é preciso fazer a revisão 
das rotinas e a capacitação 
dos usuários.

Atualização dos conhe-
cimentos e melhoria dos 
processos.
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PROBLEMAS 
RELATADOS

COMO RESOLVER 
COM O SIAMWEB

BENEFÍCIOS 

“Os servidores têm mui-
ta resistência em relação 
ao ‘novo’, não gostam de 
mudar.”

Realização de um traba-
lho de conscientização 
dos servidores, buscando 
tranqüilizá-los e convencê-
los de que há mudanças 
que podem trazer muitos 
benefícios.

Qualificação para os 
funcionários. 

Passos necessários para a gestão de tecnologia da 
informação 

Para se garantir uma boa gestão de TI, é preciso ter uma visão de processos, 
e utilizar uma ferramenta ou um conjunto de procedimentos para melhorar 
a governança da sua prefeitura. 

Um dos aspectos importantes é conseguir diagnosticar qual o grau de ma-
turidade de seus processos antes de começar a atuar na reestruturação da 
tecnologia da informação de seus municípios. 

Vamos apresentar alguns conceitos importantes apresentados na Estrutura 
do Cobit. 

Modelos de maturidade

Um modelo de maturidade é uma medida que possibilita uma organização 
a classificar sua maturidade para determinado certo processo de inexistente 
(0) à otimizado (5). Os modelos de maturidades fazem parte das diretrizes 
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de Gerenciamento, e podem ser utilizados para fazer comparações de ma-
turidade com outras organizações.

 Esses modelos seguem escalas de valores. 

Modelo de Maturidade Genérico

0 Inexistente Não existe controle.

1 Inicial
Já existem processos, porém não têm documentos, não existem 
padrões. 

2 Repetível
Processos padronizados, porém falta documentação, 
comunicação. 

3 Definido
Os processos são formalizados, existe documentação, treina-
mento, comunicação definida.  

4 Gerenciado
Processos em aperfeiçoamentos, já fornecem as boas práticas. 
Mas falta ferramentas de automação.

5 Otimizado
Os processos já estão refinados a partir das melhores práti-
cas identificadas. Já existe institucionalização das melhores 
práticas. 

O aumento da maturidade do processo de gestão resolve progressivamente 
os principais problemas enfrentados na organização das estruturas internas 
dos municípios. 
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ANEXO III

O que é e como funciona o SiamWeb?

Texto: Equipe SiamWeb

Colaboração: Muriel Preuss

O SiamWeb é composto por seis gestões, que envolvem todos os setores 
da prefeitura. São elas:

Gestão Administrativa;• 
Gestão Patrimonial;• 
Gestão Financeira;• 
Gestão Tributária;• 
Gestão de Recursos Humanos;• 
Gestão de Prestação de Contas.• 

As informações e os dados inseridos são totalmente integrados e compar-
tilhados. Segue abaixo uma breve descrição de cada gestão.

Gestão Administrativa

Módulo administração do sistema: Este módulo permite realizar as 
configurações básicas do sistema, tais como: criação de usuários, políticas 
de segurança, perfil de usuário, mensagens aos usuários, etc.
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Módulo CGM: O Cadastro Geral do Município (C,G,M) é o principal 
cadastro de todo o SiamWeb. Nele, ficam gravados os dados básicos de 
todas as pessoas físicas e jurídicas que tenham algum tipo de vínculo com a 
prefeitura, como funcionários, contribuintes, fornecedores, etc. O Cadastro 
Único possibilita, por exemplo, que em segundos, todas as dívidas de um 
contribuinte sejam visualizadas, e também, no mesmo instante, a emissão 
de uma certidão negativa ou positiva.

Módulo organograma: Onde é realizada a manutenção da organização 
funcional e física da prefeitura. 

Módulo protocolo: Neste módulo realiza-se o controle dos processos que 
tramitam pelos diversos órgãos da prefeitura. Do modo que é implantado, 
cada usuário utiliza sua senha no sistema como uma assinatura eletrônica, 
eliminando, assim, a ficha de acompanhamento de processos. Em qualquer 
terminal e a qualquer momento pode-se saber como está o andamento de 
um processo.

Módulo normas: Módulo que permite o cadastro dos Atos Normativos 
ou Administrativos que regulamentam a rotina de funcionamento de uma 
prefeitura. 

Gestão Patrimonial 

Módulo patrimônio: Neste módulo efetua-se o controle patrimonial 
do município com todo o controle de bens móveis e imóveis. Por meio 
dele, é possível ter o controle sobre a situação, localização e responsável 
do bem. 
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Módulo frota: Administra toda frota de veículos da prefeitura e permite 
o controle de custos. 

Módulo almoxarifado: Onde é realizada a administração de materiais 
de consumo, patrimonial e serviços, controlando diversos almoxarifados 
integrados com o departamento de compras. 

Módulo compras / licitação: Aqui se realiza o controle todos os pro-
cedimentos de compras, de forma integrada com os diversos almoxari-
fados, possibilitando a execução dos processos licitatórios, nas diversas 
modalidades.

Gestão Financeira

Módulo orçamento: Neste módulo são registradas as previsões de ar-
recadação da receita e suas respectivas fontes, bem como a previsão da 
execução da despesa, definindo suas diretrizes. Por meio do módulo de 
orçamento são realizadas as alterações orçamentárias (suplementações) e a 
emissão de diversos relatórios de demonstração da situação do orçamento. 
As ações efetuadas neste módulo originam lançamentos automáticos no 
Módulo de Contabilidade.

Módulo contabilidade: Onde é efetuado o registro e a documentação de 
todos os fatos contábeis ocorridos na prefeitura, permitindo que o usuário 
tenha mais controle sobre estas ocorrências. Registra todos os lançamen-
tos contábeis feitos pelo contador e também os lançamentos automáticos, 
originados nos demais módulos integrados.
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Módulo empenho: Módulo onde são efetivamente realizadas as despe-
sas da prefeitura. Por meio deste módulo são emitidas as autorizações de 
empenho, os empenhos, são efetuadas as liquidações e emitidas ordens de 
pagamento. As ações efetuadas no módulo Empenho executam lançamentos 
automáticos no Módulo de Contabilidade, e as alterações orçamentárias, 
no Módulo de Orçamento.

Módulo tesouraria: Automatiza as rotinas pertinentes ao setor de Te-
souraria da prefeitura, tais como arrecadações e pagamentos, facilitando 
a execução dos serviços e agilizando todo o processo de controle de va-
lores registrados nas contas bancárias e de caixa existentes. Os processos 
realizados na Tesouraria geram lançamentos automáticos no módulo de 
Contabilidade.

Gestão de Recursos Humanos

Módulo concurso: Neste módulo é realizado o controle os concursos pú-
blicos realizados pela prefeitura, classificação de candidatos, nomeação, etc.

Módulo calendário: Define o calendário do município, com progra-
mação de feriados, datas festivas, pontos facultativos, etc., vinculados ao 
sistema, possibilitando a programação por secretaria.

Módulo pessoal: Módulo em que são realizados todos os cadastros da 
vida funcional do servidor, desde sua contratação, promoções, punições, 
vantagens, gratificações, etc. 
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Módulo benefícios: O módulo contempla o controle dos principais 
benefícios dos servidores: Vales-transporte, Vales-refeição e Convênios 
Médicos, com o objetivo de integrar informações aos módulos de Pessoal 
e Folha de Pagamento. Por meio deste, será possível gerenciar empresas, 
valores de vales-transporte, linhas e, por grupos, manutenção de calendários 
para a administração de vales, bem como emitir relatórios gerenciais, assim 
como para os vales-refeição e Convênios Médicos.

Módulo folha de pagamento: Gera o cálculo da folha de pagamento 
da prefeitura, de modo totalmente parametrizável e customizável.

Módulo IMA (Informações Mensais e Anuais): Módulo que tem 
por objetivo extrair informações da folha de pagamento, pessoal e normas, 
por meio de arquivos formatados, a fim de atender os Tribunais de Contas, 
e demais Órgãos fiscalizadores (RAIS, Dirf, Sefip, Caged).

Gestão Tributária

Módulo cadastro imobiliário: Onde são realizados os cadastros de 
inscrições imobiliárias de um município, de forma totalmente parametrizável 
e customizável, com criação de máscaras para inscrição. Permite o controle 
do cadastro dos condomínios e loteamentos existentes no município, bem 
como de todas as edificações e benfeitorias existentes nos imóveis. 

Módulo cadastro econômico: Módulo responsável pelo cadastro de 
empresas ou profissionais autônomos, contribuintes de tributos municipais. 
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Possibilita o controle das licenças para exercício de atividades econômicas 
no município.

Módulo arrecadação: Neste são realizados os lançamentos dos diversos 
tributos e preços públicos cobrados pelo município, com a emissão dos 
documentos de arrecadação no padrão Febraban. Possibilita o controle 
dos pagamentos dos débitos dos contribuintes, com a emissão de certidões 
positiva/negativa de débitos.

Módulo cadastro monetário: Aqui se realiza a configuração das mo-
edas ou unidades de referência usadas pelo Município. Neste cadastro são 
registrados indicadores econômicos, fórmulas de cálculo, convênios e ban-
cos, de acordo com a parametrização desejada.

Módulo dívida ativa: Módulo onde é efetuado o controle da dívida 
ativa do Município. Este módulo tem como finalidade gerenciar os contri-
buintes inscritos em dívida ativa, possibilitando a cobrança administrativa 
ou judicial, com a emissão dos termos de inscrição em dívida e certidão 
de dívida ativa.

Módulo fiscalização: Onde se realiza o controle da fiscalização no 
Município. Permite que as ações ou omissões contrárias à legislação tribu-
tária sejam apuradas, com o fim de determinar o responsável pela infração 
verificada, o dano causado ao Município e o respectivo valor, podendo-se 
aplicar, ao infrator, a pena correspondente. 
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ANEXO IV

CidadeCompras

Texto:   Thiago Silva Toledo

  Heitor Caldeira do Nascimento

Colaboração: Luís Maurício Junqueira Zanin 

  Simone Vieira 

A CNM busca constantemente de dotar os municípios brasileiros de ins-
trumentos que modernizem e gerem a eficiência e a eficácia na gestão 
municipal. Para que este objetivo seja atingido, não podemos deixar de 
pensar na redução de custos e na transparência da administração pública, 
sempre dentro da conformidade com as mais diversas leis que regulamentam 
os trâmites nas prefeituras. O uso da tecnologia é uma via eficiente e real 
nessa busca, desde que aplicada de forma condizente ao dia-a-dia e sem 
gerar trabalho extra aos envolvidos nos processos, ou seja, os instrumentos 
implementados devem traduzir a real necessidade de cada situação.

Assim é o Portal CidadeCompras, uma ferramenta de compras eletrônicas, 
desenvolvida pela CNM, que contempla as modalidades de pregão eletrô-
nico, pregão presencial e cotação eletrônica, que atende às características 
peculiares dos municípios, com constante aprimoramento para o atendi-
mento das alterações da legislação, causando o menor impacto no processo 
interno do município.
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Não podemos esquecer que por força da publicação do Decreto no 5.504/2006, 
regulamentado pela Portaria Interministerial no 217/2007, as aquisições de 
bens e serviços comuns com recursos financeiros repassados aos municípios, 
provenientes das transferências voluntárias da união, devam ser efetuadas 
pela modalidade de pregão, preferencialmente pela forma eletrônica.

Conforme dados da Secretaria do Tesouro Nacional, os municípios rece-
beram, no ano de 2007, a ordem de R$ 4.377.373.000,00 nesta forma de 
transferência de recursos. Sabemos que este montante não é todo utilizado 
para aquisições de bens e serviços comuns, mas considerando que a média de 
economia no Portal CidadeCompras é da ordem de 30%, usar estes recursos, 
sempre que possível, nesta modalidade de aquisição, é de grande vantagem 
e importância para maior eficiência nas compras municipais.

Conseguindo comprar melhor, com custos mais baixos e melhorando a 
qualidade dos produtos adquiridos, os recursos economizados podem ser 
aplicados na melhoria dos serviços públicos básicos como saúde, educação 
e infra-estrutura.

Mas o que é Pregão Eletrônico?

É a forma de aquisição de bens e serviços comuns, na modalidade pregão, 
utilizando uma ferramenta tecnológica que possibilite que esta a opera-
ção seja executada sem a necessidade da presença de todos os envolvidos 
em um mesmo local, bastando que tenham acesso a um computador com 
Internet.
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O Portal CidadeCompras respeita cada etapa do processo licitatório, mas 
com a grande vantagem de estes serem disponibilizados aos participantes 
na Internet. Claro que para isso, existe a necessidade de um cadastramento 
prévio tanto dos compradores, como dos fornecedores.

A partir daí, todas as fases são disponibilizadas e efetuadas diretamente no 
Portal, gerando a participação de um maior número de fornecedores, uma 
vez que os limites físicos são superados, pois estes participam de onde 
estiverem.

E o Pregão Presencial não deve ser usado?

Os pregões presenciais não ficam de fora... No Portal CidadeCompras 
podem ser realizados os pregões presenciais na mesma plataforma que os 
demais (pregão eletrônico e cotação eletrônica), garantindo a padronização 
dos processos internos da prefeitura, uma vez que a sistemática é a mesma, 
claro que preservando as características de cada modalidade. Ou seja, toda a 
parte “burocrática” do processo pode ser automatizada e registrada no Portal 
CidadeCompras, como por exemplo, a geração das atas, a disponibilização 
de editais, entre outros, ficando disponível para consultas futuras.

E a Cotação Eletrônica, qual a vantagem?

Sempre que a compra de bens e serviços comuns for com valores inferiores 
a R$ 8.000,00 – ou de R$ 16.000.00 para as agências executivas, declara-
das na forma da lei, de acordo com o parágrafo único do artigo 24 da lei  
no 8.888/93 – será uma boa opção! Como a compra pode ser direta, sem a 
necessidade dos prazos dos pregões, aliado a agilidade gerada pelo uso do 
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Portal CidadeCompras, este processo de aquisição fica muito rápido. Além 
disso, o processo fica registrado de forma eletrônica e tem a vantagem de 
utilizar toda a base de fornecedores cadastrados no Portal, o que aumenta 
consideravelmente o número de ofertas.

Qual a vantagem de acessar à base de fornecedores do 
CidadeCompras?

Hoje o CidadeCompras conta com uma grande base de fornecedores cadas-
trados, de todos os tipos de bens e serviços comuns, que podem participar 
dos processos licitatórios. E esse número aumenta dia a dia.

Como os editais são publicados na Internet, os fornecedores têm uma maior 
facilidade de acesso, visto que basta estar cadastrado no CidadeCompras 
para poder baixar os arquivos dos editais de seu interesse.

Enquanto nos processos tradicionais de licitações a prefeitura possui de um 
a cinco fornecedores no processo de pregão ou cotação, nas modalidades 
eletrônicas, este número pode ser elevado a vinte fornecedores. Claro que 
isso depende também de um edital bem elaborado, para atrair o maior nú-
mero de fornecedores possível.

Como tudo isso ajuda na redução dos custos das compras 
municipais?

Na verdade, de várias formas! A começar pela agilidade dada ao proces-
so com o uso da ferramenta, reduzindo os prazos para a finalização das 
aquisições.
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A otimização dos trabalhos burocráticos também gera economia. Pense na 
tranqüilidade de se ter todos os termos de julgamento e a ata do processo 
sendo confeccionadas pelo sistema de maneira automática. Quanto traria 
de redução de tempo para os colaboradores da prefeitura?

Além disso, o cadastramento no Portal CidadeCompras é gratuito, fazendo 
com que os fornecedores se interessem mais ainda em participar dos proces-
sos, tendo a possibilidade de atender à municípios de todo o Brasil. Quanto 
maior o número de fornecedores, maior o número de ofertas e, conseqüente-
mente, a tendência é que os preços sejam reduzidos, que em média é de 30%.

 Mas como os interessados em participar aprendem a usar tudo isso?
Realmente, não basta disponibilizar novos instrumentos, também é necessá-
ria a capacitação e o acompanhamento para que essa nova forma de trabalho 
não vire mais um fardo nas tarefas do dia-a-dia. Para isso, os municípios 
contam com Capacitações específicas para o Portal CidadeCompras, além 
da disponibilidade de uma equipe de suporte para o atendimento de todas 
as dúvidas sobre o uso da ferramenta.

Uma grande inovação nesse sentido é o Atendimento On-line, que permite 
a comunicação entre a equipe de suporte e os colaboradores das prefeituras, 
diretamente no Portal. Essa forma inovadora de contato permite uma redu-
ção de custo com as chamadas telefônicas, além de ser um atendimento em 
tempo real. Assim, são minimizadas as chances de erros e ainda gera uma 
aproximação da entidade com os municípios.

Mas as vantagens não terminam por aí: o município ainda conta com uma equipe 
jurídica para o esclarecimento de questões que envolvem o processo licitatório.
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Resumindo, a equipe do Portal CidadeCompras colabora no processo de 
aquisição, desde a requisição de pedidos até a entrega do produto no mu-
nicípio, para o qual, em muitos casos, os colaboradores responsáveis por 
essas tarefas não estão preparados.

E os fornecedores, sabem como usar?

Os fornecedores recebem o mesmo atendimento disponibilizado para os 
municípios, podendo utilizar o Atendimento on-line, o HelpDesk e o aten-
dimento por e-mail. Este atendimento é primordial para termos as duas 
pontas importantíssimas neste processo: a demanda e a oferta.

Economia, agilidade... E o que mais é oferecido?

A transparência na utilização dos recursos públicos é outro objetivo do 
Portal CidadeCompras. A população pode acompanhar o custo do medica-
mento que a sua administração está adquirindo, isso fará com que o cidadão 
saiba valorizar esse medicamento e use-o de maneira mais racional, além 
de acompanhar onde os impostos sobre os serviços públicos estão sendo 
aplicados. 

Mas qual o investimento necessário para isso tudo?

Para usar o Portal CidadeCompras, basta ter um computador com acesso à 
Internet. Toda a infra-estrutura de hospedagem, segurança, backups e demais 
itens tecnológicos necessários são disponibilizados pela CNM.
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Como é feito o cadastramento e o acesso ao Portal 
CidadeCompras?

O Portal CidadeCompras é gratuito para todos os municípios filiados à 
CNM, bastando enviar a documentação solicitada. Todos os fornecedores 
interessados podem encaminhar os documentos e participar das licitações 
de seu interesse.

Após o processo inicial de cadastramento, os usuários recebem, por e-mail, 
seu login e senha de acesso e, a partir daí, estão aptos a usar a ferramenta.

Estas são as vantagens de utilizar o Portal CidadeCompras.

Claro que a implantação de novas culturas e instrumentos nem sempre é 
fácil, mas sem dúvida alguma é necessário! 

Esses são os benefícios que o Portal Cidadecompras e sua equipe oferecem: 
prover os municípios brasileiros de soluções para implantação e manutenção 
das modalidades de pregão presencial, pregão eletrônico e cotação eletrô-
nica, visando à melhoria da qualidade dos produtos adquiridos, reduzindo 
os valores pagos para sua aquisição de maneira transparente e ágil.

Esta é uma das metas da CNM, ser a referência para os municípios na me-
lhoria dos processos de gestão para a efetivação e promoção dos serviços 
públicos aos cidadãos.   
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