Ferramentas sob
medida para o
seu Município

PREFEITO

Conteúdo Exclusivo CNM
Ferramentas sob medida para o seu Município
O Portal da CNM conta com um espaço diferenciado para os Municípios
contribuintes. Lá, o prefeito e sua equipe têm à disposição ferramentas exclusivas
de diagnóstico, planejamento, recursos e oportunidades para auxiliá-los no dia a
dia da gestão municipal.
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• Agenda de eventos, reuniões e mobilizações.
• Publicações exclusivas para os gestores municipais.
• Apresentações e vídeos dos eventos realizados pela CNM.
• Publicações do Diário Oficial da União.
• Modelos de ações Judiciais.
• Diagnósticos e indicadores.

Como acessar?
Todo o conteúdo está disponibilizado na área restrita do Portal.
Vá até www.cnm.org.br e preencha os dados de login e senha
na parte superior do Portal

Não possui login? Entre em contato com o
atendimento institucional pelo (61) 2101-6059 / 6060.

Panoramas
Panoramas da Cultura, Desenvolvimento
Rural, Educação, Estudos Técnicos, Habitação,
Finanças, Saúde, Trânsito e Turismo.
Já imaginou um retrato da situação atual com o histórico de gastos do seu Município em cada área? Conheça os Panoramas, a visão dos principais indicadores dos
Municípios em uma perspectiva mais ampla da realidade local.

Como funciona?
Por meio do Panorama, é possível visualizar o histórico de gastos dos Municípios
em Saúde e Educação, o comportamento do FPM, das Desonerações, dos Restos a
pagar, entre outros. Além disso, a ferramenta também apresenta uma visão de futuro, como as projeções de ganhos dos Municípios com os royalties, por exemplo.

Desenvolvimento Sustentável
O que é?

Simulador

Alinhe o desenvolvimento do seu Município aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A Mandala é uma ferramenta disponível para gestores(as)
públicos(as) municipais e a sociedade, onde é possível diagnosticar, monitorar e
avaliar o desempenho dos Municípios brasileiros em relação ao alcance dos ODS
e de acordo com 28 indicadores.

A ferramenta também permite que seja gerado um relatório com os dados e que
sejam inseridas as metas que o Município pretende atingir nesses indicadores!

Como funciona?
Ao acessar essa ferramenta, o
gestor municipal consegue obter
um retrato exato da situação de
sua cidade em relação aos índices estaduais, nacionais ou mesmo de cidades semelhantes.

Com um gráfico do tipo “radar” a Mandala mostra o grau de desenvolvimento doMunicípio de acordo com 4 dimensões: econômica, social, ambiental e institucional. A ferramenta disponibiliza 28 indicadores.
Um conjunto de itens foram levados em consideração nos cálculos, como exemplo:







Média da
população

Receita Corrente
Líquida (RCL) per capita

Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM)

Acesse o www.ods.cnm.org.br e veja boas práticas
para implementar no seu Município.
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IDMS: Índice de Desenvolvimento
Municipal Sustentável
O que é?
O IDMS é uma ferramenta construída para monitorar e avaliar o nível de desenvolvimento sustentável dos Municípios brasileiros a partir de uma série de indicadores.
O conceito de sustentabilidade empregado no índice é entendido como o desenvolvimento equilibrado das dimensões Sociocultural, Econômica, Ambiental e Político-institucional.
Esse índice, ao avaliar o desenvolvimento, configura-se como um instrumento de
apoio à gestão capaz de evidenciar as prioridades municipais e regionais e situar
as municipalidades em relação a um cenário futuro desejável.

Como funciona?
O IDMS é calculado a partir da média de quatro dimensões que contribuem de
forma igual para a sustentabilidade local e resultam em um índice para cada Município brasileiro
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Um indicador agrega e simplifica informações relevantes sobre as
dimensões sociais para subsidiar os processos de planejamento, avaliação
e tomada de decisão pública.

As dimensões são compostas por nove subdimensões apuradas a partir de
84 indicadores obtidos em fontes oficiais de informações.
A evolução desses indicadores pode ser acompanhado
no período de 2012 a 2018.
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Como funciona?
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Os dados são apurados pela CNM,
a partir da divulgação das receitas
federais e das arrecadações da União
pela Secretaria do Tesouro Nacional
(STN). Após trabalhar os números,
a entidade mostra os valores
transferidos pelo Banco do Brasil
(BB) a cada prefeitura, com exceção
do FPM. No caso desse Fundo,
estimativas dos três decêndios são
divulgadas, e posteriormente o valor
efetivamente é repassado.

Captação de Recursos

O que é?
Todos os anos, milhões de reais são devolvidos aos cofres da União e de
organismos da sociedade civil por falta de projetos dos Municípios.
A Plataforma Êxitos mostra aos Municípios como captar esses recursos nos
âmbitos estaduais, federais e internacionais.

Como funciona?
O sistema reúne editais abertos de captação de recursos de diversas fontes em
um só lugar. Ele facilita o trabalho atual das prefeituras, que não precisam acessar
órgão por órgão para saber quais editais estão disponíveis.
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DO SEU MUNICÍPIO





+ de 7.000 oportunidades
de captação de recursos

Oportunidades por
área de atuação

Com essa ferramenta é possível:
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Selecionar
oportunidades

Receber alertas
de prazo

Ver documentação
e informações
necessárias

Conhecer as
oportunidades
de interesse







Gerenciar prazos

Checklist

Downloads

Convênios e repasses
Como funciona?
A Rede Siconv te dá o acesso aos
dados detalhados de cada convênio
e contrato de repasse, de forma
simples, interativa e em tempo real,
utilizando diferentes categorias:
• saldo: destaque aos saldos dos instrumentos assinados pelo Município;
• situação: apresenta a situação dos convênios e contratos de repasse ano a ano;
• controle: permite que o gestor controle os prazos relativos aos seus instrumentos, além de outras situações;
• outros: instrumentos com o aporte de emendas, nome do parlamentar, gráficos com comparativos e uma tabela com dados consolidados com link que direciona à página do Siconv.

A Rede Siconv faz o acompanhamento das
transferências da União para o seu Município.
Agora fica mais fácil para os agentes municipais
gerenciarem os instrumentos de repasse.

themaz

Contatos:
Estudos Técnicos CNM
(61) 2101-6000
estudostecnicos@cnm.org.br

/PortalCNM

/TVPortalCNM

Instale nosso app:

@portalcnm

/PortalCNM

Visite nossa galeria de imagens:

app.cnm.org.br
flickr.com/PortalCNM

www.cnm.org.br
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