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CARTA DO PRESIDENTE
Prezado(a) municipalista,
Idealizado há 18 anos pela Confederação Nacional de Municípios (CNM),

o projeto Seminários Novos Gestores apresenta aos prefeitos as pautas corren-

tes que precisam de especial atenção no dia a dia das gestões municipais na
interação com o governo federal e com o Congresso Nacional e proporciona

um momento de reflexão sobre alguns dos principais desafios que serão enfrentados no decorrer de seus mandatos.

A CNM, nesta Coleção Gestão Pública Municipal, traz ao novo gestor um

rol de temas que, neste momento, o guiarão e ajudarão no desenvolvimento
de suas políticas locais. Ao longo de todo o mandato a Confederação estará ao

seu lado, apoiando suas iniciativas, orientando os caminhos a serem seguidos
e principalmente lutando perante o Congresso Nacional e o governo federal

pela melhoria das relações entre os Entes, por respeito à autonomia dos nossos Municípios e por mais recursos para possibilitar melhores condições de
vida às nossas populações.

A cartilha Inovação e municípios inteligentes: a tecnologia a serviço da

gestão municipal trata das atribuições municipais diante da importância da
inovação e da gestão da tecnologia da informação e comunicação (TIC) para a

implementação de políticas públicas mais efetivas. O conteúdo da obra con-

templa informações sobre as competências, os programas, as estruturas e as

possibilidades de financiamento. Além disso, também é abordada a produção

de políticas locais que garantam o acesso às informações e aos serviços públicos

municipais, a partir da utilização de ferramentas tecnológicas adaptadas à
realidade de seu Município.

Boa leitura e uma excelente gestão!

Glademir Aroldi

Presidente da CNM
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CONTEXTO E DESAFIOS

1.1 Contexto
A gestão pública da inovação, da tecnologia da informação e comuni-

cação (TIC) e de um Município Inteligente engloba mais que digitalização de

documentos, serviços ou processos: contempla integração e eficiência das
políticas públicas, inovando a partir do uso de dados qualificados no planeja-

mento, na execução no monitoramento e na avaliação dessas políticas, agregando a participação social em todo o processo.

A falta de recursos para contemplar as necessidades e as demandas

da população nos Municípios é uma grande preocupação da CNM, uma vez
que ao longo dos anos a União foi retirando o que seria a arrecadação desses
tributos partilhados e gerando novas arrecadações que não são distribuídas
com os Municípios.

Com os grandes problemas ocasionados pelo crescimento da população

e a dispersão urbana, os impactos tornam os custos dos serviços maiores. É

nítida a ampliação de gastos por parte dos Municípios – além da crise financei-

ra que já se desenvolvia, as ações relacionadas à pandemia da Covid-19 trouxeram inúmeras situações imprevistas em um momento em que os caixas
municipais já sofriam com a queda de receita.

Contudo, a Confederação segue sua vocação de direcionar os gestores

locais, mostrando que a inovação reduz custos e desperdícios, otimiza os processos e promove a transparência e participação social. A CNM tem dado suporte

permanente aos Municípios, por meio da área técnica Inovação e Municípios
Inteligentes. (https://www.cnm.org.br/areastecnicas/principal/inovacao)

As ferramentas tecnológicas ainda estão muito longe da realidade de

alguns Municípios; há desigualdade no acesso à infraestrutura digital em to-

dos os níveis. A infraestrutura digital em áreas rurais e nos Municípios de pequeno porte é um dos maiores desafios, já que levar internet envolve acessar
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locais distantes e isso aumenta o custo para atender áreas de baixa densidade

demográfica. A dificuldade no acesso não é restrita ao Brasil, já que a infraes-

trutura é onerosa e o modelo das operadoras se baseia no acesso pessoal, obtendo receita com este modelo. Como nas áreas rurais a densidade é baixa, há

pouco investimento. No caso das empresas estaduais de telecomunicações do

Rio Grande do Sul, por exemplo, um dos fatores de sucesso foi a sinergia com
a cooperativa elétrica.

A atuação dos Municípios na área de inovação e gestão tecnológica é

demandada de diversas formas. O acesso a serviços básicos e de qualidade é
uma das principais demandas da população brasileira e, durante esse período

de enfrentamento da pandemia do coronavírus, os desafios da gestão e financiamento se amplificam e servem de alerta para um planejamento que prime

pela prevenção. Tais exigências impactam diretamente os governos locais, que
são os Entes federados mais próximos da população e os primeiros a serem
cobrados por soluções.

A inovação e as ações para Municípios mais inteligentes devem focar

mais a gestão, a governança e a integração do desenvolvimento econômico,

territorial, social e sustentável, para que sejam encontradas soluções às grandes limitações enfrentadas pelos gestores municipais. É possível a criação de

políticas públicas por meio da análise da realidade local, estimulando o acesso a serviços a partir da utilização de ferramentas adaptadas à realidade dos
Municípios brasileiros.

1.2 Conceitos
1.2.1 Município Inteligente, Humano e Sustentável
O conceito de cidade inteligente é algo em constante evolução, mas é

possível evoluir de “Cidade Inteligente” para “Município Inteligente”, conside-

rando a perspectiva territorial do conceito, ampliando as fronteiras para além
da área urbana, abrangendo também a área rural. O conceito de Municípios
Inteligentes também será expandido aqui para além de ferramentas tecnológicas, já que a essência deve considerar de forma primordial dois tópicos:
“humano e sustentável”.
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A CNM, por meio da área de Inovação e Municípios Inteligentes, Huma-

nos e Sustentáveis, tem trabalhado temas que priorizam a qualidade de vida do
cidadão, a partir da disponibilização de serviços, ferramentas tecnológicas e
metodologias inovadoras que visam a auxiliar os gestores municipais a prover

políticas públicas voltadas à promoção do desenvolvimento sustentável local.

O que são Municípios Inteligentes, Humanos e
Sustentáveis?

Um Município Inteligente, Humano e Sustentável

prioriza a qualidade de vida do cidadão, gerenciando, implementando e prestando serviços por meio
de ferramentas e metodologias inovadoras, que pro-

movem o desenvolvimento local urbano e rural inte-

grado, competitivo, resiliente, sustentável, inovador
e participativo.

Para que um Município seja inteligente, as pessoas precisam estar no

centro da INOVAÇÃO, ou seja, as mudanças nos processos e as tecnologias incorporadas à gestão municipal devem focalizar a implementação de ações e

políticas públicas que visam a obter o desenvolvimento local sustentável, a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, observando aspectos como privacida-

de pessoal e de dados, transparência do poder público, cidadania e segurança.
Município Inteligente: utiliza infor-

mações e conhecimento aliados a inovação e Tecnologias da Informação e

Comunicação (TIC) para qualificar os
processos de planejamento, implementação e avaliação das políticas públicas,

aprimorando a governança municipal e

fornecendo um atendimento mais efetivo às demandas sociais, econômicas
e ambientais.
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Município Humano: prioriza o desenvolvimento de ações com foco na quali-

dade de vida dos cidadãos, sempre considerando os valores culturais, étnicos,

raciais, religiosos e sociais, promovendo
processos cada vez mais participativos
e transparentes na produção das políticas públicas locais e acesso democrático
à cidade.

Município Sustentável: implementa políticas

públicas alinhadas aos Objetivos de Desenvol-

vimento Sustentável (ODS) e à Nova Agenda
Urbana, provendo um desenvolvimento capaz

de atender às necessidades da geração atual sem
prejudicar a capacidade das futuras gerações de
satisfazerem as suas necessidades (ONU, 1987).

É indiscutível que para um Município ser considerado inteligente, hu-

mano e sustentável ele precisa ter uma governança político-administrativa

qualificada, que realize efetivamente todas as etapas da gestão voltada para
as políticas públicas. Isso começa com a construção de uma agenda pública a

partir das reais demandas sociais, seguindo com formulação de políticas viá-

veis e fundamentadas em um plano de metas factíveis que possibilitem sua
implementação, de tomada de decisão baseada em indicadores que retratem

a realidade local e indiquem os principais pontos de intervenção e as prioridades. Por fim, que haja realização de um processo de monitoramento e ava-

liação que possibilite corrigir o que for necessário e aprimorar as políticas e
ações executadas pela gestão municipal.

Nesse contexto, uma gestão inovadora deve utilizar as Tecnologias da

Informação e Comunicação (TIC) e outros meios que são fundamentais para

melhorar a tomada de decisão e a entrega de serviços públicos eficientes,
promovendo de forma efetiva a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
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1.2.2 Inovação na gestão pública
Na atualidade, o mundo é dinâmico, as mudanças são constantes e os

governos não podem ficar estáticos. Os problemas que se apresentam exigem
novas respostas e antigos desafios requerem novas análises, a partir da diver-

sidade de possibilidades de solução que emergem a cada dia. Modificar as ex-

pectativas dos cidadãos sobre os governos exige políticas que proporcionem

melhores resultados, serviços públicos efetivos e novas formas de engajamento
dos agentes públicos. Os governos, em suma, precisam inovar. (OCDE, 2018)

Segundo a Comissão Europeia (2013), a inovação pode ser definida como

o processo de geração e implementação de novas ideias com vistas à criação de
valor para a sociedade, com foco interno ou externo à administração pública
(CAVALCANTE et al., 2017).

De forma sintética, Rogers (1995) e Malgan e Albury (2003) definem a

inovação a partir de dois aspectos, são eles:

y a novidade, ou seja, as propostas que serão implementadas podem
já ter sido utilizadas em outras realidades, mas são novas para o local que irá adotar; e

y o fato de funcionar, ou seja, sua adoção deve trazer melhorias em

relação à forma de atuação anterior, proporcionando ganhos em termos de eficácia, eficiência ou qualidade (ENAP, 2019).

É evidente que a inovação já acontece nos governos, tudo que o setor

público faz já foi inovação em algum momento, no entanto a inovação que
ocorre muitas vezes acontece ao acaso, de forma reativa, e sem qualquer definição estratégica. Nesse sentido, para que as mudanças tenham um efeito mais

efetivo para a sociedade e os governos possam enfrentar os desafios atuais e
futuros, a inovação no setor público precisa passar de uma atividade pontual
para uma abordagem mais estratégica e sistemática.

O Quadro 1 apresenta as categorias de classificação das possibilidades

de mudança no setor público propostas por Windrum (2008).
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Quadro 1 – Categorias de inovação no setor público
CATEGORIA
Inovação em
serviços

CARACTERÍSTICA
Corresponde a um novo serviço ou melhoria na qualidade dos serviços já existentes.

Inovação na entrega
Novas formas de se fornecer um serviço público.
dos serviços
Inovação
administrativa

Mudanças na organização, que podem ocorrer nas suas rotinas ou
estruturas.

Inovação conceitual

Desenvolvimento de novas visões sobre um tema que desafiam conceitos existentes sobre os quais produtos, serviços e processo organizacionais se baseiam.

Inovação em
políticas públicas

Alterações nas políticas públicas em função de um processo de
aprendizado – policy learning (SABATIER, 1987) – ou fruto de uma
inovação conceitual.

Inovação sistêmica

Formas novas ou aprimoradas de interação com outras organizações
e fontes de conhecimento.

Fonte: ENAP, 2019.

A inovação não é a única resposta, mas deve se tornar

uma das principais estratégias para que o governo

obtenha melhores resultados e reduza gastos. A revisão de atividades cotidianas por meio de pequenas

ou grandes inovações, aliadas ou não às tecnologias
da informação, que gerem melhoria na gestão das
organizações e nas políticas públicas, contribuem

para o aumento da qualidade dos serviços presta-

dos e para a eficiência das respostas às demandas
da população, proomovem transparência e revita-

lizam a confiança e a legitimidade do poder público
perante os cidadãos.
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1.2.3 Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
A partir da descentralização política e administrativa conferida pela

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, os Municípios passa-

ram a ter um papel relevante na formulação e implementação das políticas
públicas. Diante dessa nova realidade da administração pública municipal,

orientada para maior democratização, transparência e accountability associada

ao aumento da eficiência, eficácia e efetividade dos serviços públicos diante
das demandas da sociedade, a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

tomou uma dimensão de utilização sem precedentes dentro da gestão pública.
Antes de abordar aspectos inerentes às TICs, vale ressaltar a importân-

cia da informação para gestão pública municipal. Na abordagem de Alecrim

(2013), a informação é considerada um bem, um patrimônio, “um conjunto

de dados que quando classificados e organizados possui valor e podem ser
utilizados por pessoas, instituições, governos e outras organizações em prol
de um ou mais objetivos”.

Ao relacionar o papel da informação no contexto organizacional, a ges-

tão da informação é a utilização dos princípios administrativos em relação a

produção, organização, administração, disseminação e uso da informação
visando principalmente ao monitoramento eficiente dos processos e o apoio
a tomada de decisões, dessa forma gerando valor estratégico para as organizações (TARAPANOFF, 2006).

É nesse cenário que as TICs entram como ferramental que possibilita

às organizações definir como os dados são produzidos, coletados, organizados

e analisados para que se transformem em informações úteis que venham a
contribuir para a melhoria da gestão municipal.

O conceito de TIC é mais amplo do que apenas o uso de computadores

para a execução de determinadas funções, seu conceito engloba aspectos técnicos, organizacionais, humanos e administrativos. Entre os diversos conceitos de TIC existentes, destaca-se a seguinte definição:

A TIC é definida como o conjunto de todas as atividades e soluções

promovidas por recursos computacionais que visam permitir a obtenção, o
armazenamento, o acesso, o gerenciamento e uso das informações, aplicadas
para dar suporte as mais diversas áreas (ALECRIM, 2013).
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Esse conjunto de soluções é essencialmente constituído pela combinação

de equipamentos (hardware) como computadores (PCs), notebooks, servidores,

tablets, smartphones, equipamentos de redes, impressoras, leitores de códigos
de barra, entre outros; e por softwares, que agregam os sistemas operacionais,

aplicativos (programas), protocolos de comunicação, sistemas de gestão integrada (ERP), certificados digitais, entre outros.

A evolução tecnológica vem mudando a forma como as coisas são fei-

tas na administração pública, ou seja, as TICs estão no cerne da inovação e da

modernização da gestão pública, e os gestores precisam estar atentos a seus
avanços para que possam usá-las de forma positiva em seu mandato. Nesse

contexto, nos próximos capítulos dessa cartilha são apresentados alguns aspectos fundamentais para uma boa gestão tecnológica, no sentido de conhecer as competências municipais e as principais oportunidades de aprimorar
o atendimento do cidadão a partir da utilização das TICs.

Coleção Gestão Pública Municipal
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2

COMPETÊNCIAS

2.1 Compete à União
A Constituição, no inc. V do art. 23, prevê como competência comum

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: “proporcionar os
meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à
inovação” (Redação dada pela Emenda Constitucional 85, de 2015).

As competências comuns, no parágrafo único, serão definidas por leis

complementares e fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

A Lei 13.243/2016, que criou o novo Marco Regulatório da Inovação,

alterando a Lei 10.973/2004, prevê no art. 3º que a União, os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios e as respectivas agências de fomento poderão estimular

e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de pro-

jetos de cooperação envolvendo empresas nacionais, Instituições Científicas,
Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e organizações de direito privado sem fins
lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos e processos inovadores.

O apoio, previsto no Marco Regulatório da Inovação,

Lei 13.243/2016, prevê redes e projetos internacionais de pesquisa tecnológica, ações de empreende-

dorismo tecnológico e de criação de ambientes de
inovação, inclusive incubadoras e parques tecnoló-

gicos, e formação e capacitação de recursos humanos qualificados.
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2.1.1 O Marco Legal da Inovação
A Lei de Inovação, Lei 10.973/2004, estabeleceu o marco jurídico para

a cooperação entre academia e empresas, incluindo o compartilhamento de
recursos públicos mediante remuneração (laboratórios, pesquisadores etc.).

Em razão da necessidade de definições mais específicas sobre as prá-

ticas e o modo de operação da gestão da inovação por ICTs, em parcerias com

instituições privadas, recentemente, houve a reforma dos normativos que
regulamentam as políticas públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
no Brasil, conhecido por Marco Legal da CT&I (MCTIC, 2019).

As ICTs são órgãos da administração pública direta ou indireta ou pes-

soa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituídos sob

as leis brasileiras, conforme definição do inc. V do art. 2º da Lei 10.973/2004.

O Marco Legal da CT&I (MLCTI) é formado pelo conjunto de legislações a seguir:

• Emenda Constitucional 85/2015;
• Lei 10.973/2004;

• Lei 13.243/2016, que alterou nove leis e tem dispositivos próprios; e

• Decreto 9.283/2018 (âmbito federal).

As alterações do MLCTI aperfeiçoaram e simplificaram regras existen-

tes, além de criar novos instrumentos para fomentar a inovação nas empresas,
especialmente pela cooperação com as ICTs, públicas e privadas.

A Emenda Constitucional 85 incluiu mecanismos como a permissão

para alterações orçamentárias entre capital e custeio no âmbito de projetos
científicos e tecnológicos e definiu as competências do Estado, nos temas relativos à inovação, como o incentivo à formação de parcerias entre o Estado,
a academia e a iniciativa privada.
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A Lei 13.243/2016 alterou outras nove legislações:

• Lei de Inovação – Lei 10.973/2014;

• Estatuto do Estrangeiro – Lei 6.815/1980 (posteriormente revogada pela Lei 13.445/2017);

• Lei de Licitações – Lei 8.666/1993;

• Lei do RDC (Regime Diferenciado de Contratações
Públicas) – Lei 12.462/2011;

• Lei da Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público – Lei
8.745/1993;

• Lei das Fundações de Apoio – Lei 8.958/1994;

• Lei de Importação de Bens e Insumos para Pesquisa – Lei 8.010/1990;
• Lei de Isenção ou Redução do Imposto de Importação e Adicional de
Frete para Renovação da Marinha Mercante – Lei 8.032/1990; e

• Lei do Plano de Carreira do Magistério Superior – Lei 12.772/2012.

A Lei 13.243/2016 promoveu a atualização do marco legal da ciên-

cia, tecnologia e inovação, permitindo maior autonomia para os Núcleos de
Inovação Tecnológica, possibilidade de subvenção para bens de capital, apri-

moramento de regras de propriedade intelectual, entre outros exemplos das
mudanças trazidas pela lei.

Seu art. 24 estabelece as competências da União, dos Estados e do Dis-

trito Federal de legislar concorrentemente sobre:

IX – educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 85, de 2015)
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União
limitar-se-á a estabelecer normas gerais. (Vide Lei nº 13.874,
de 2019)
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais
não exclui a competência suplementar dos Estados. (Vide Lei nº
13.874, de 2019)
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)
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§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. (Vide Lei nº
13.874, de 2019)

Acesse o Plano de ação para a promoção da ino-

vação tecnológica: 2018-2022, para orientações
mais detalhadas sobre o tema:

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC)

publicou, em 2020, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação

(ENCTI) 2016-2022. O documento coloca como condição para o Brasil dar um
salto no desenvolvimento científico e tecnológico em eixos sociais, ambien-

tais e econômicos de modo a elevar a competitividade de produtos e processos
um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI). Esse sistema

consiste na interação de instituições, atuantes em processos e instrumentos
necessários para a promoção da inovação por meio do desenvolvimento científico e tecnológico.

As principais instituições federais instituídas nas políticas públicas

para ciência, tecnologia e inovação são:

y Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

(CNPq) – órgão do governo federal que tem como objetivo o desen-

volvimento científico e tecnológico do Brasil. Os principais instru-

mentos são as concessões de bolsa de estudo para pesquisadores em
todo o país, especialmente docentes, incluindo para brasileiros que
estão fazendo cursos estratégicos fora do país. A instituição também

financia eventos científicos como congressos, seminários, publicações acadêmicas etc.;

y Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – tem como objetivo o aperfeiçoamento de docentes, concedendo

bolsa de estudos e financia eventos científicos por todo o país. Além
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de definir critérios para estabelecer as revistas científicas, elabora a
premiação de teses e dissertações mais relevantes, incentiva e financia a publicação de livros, entre outros;

y Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) – empresa pública respon-

sável pelo fomento à CT&I em diversas instituições, especialmente
empresas e universidades, sejam elas públicas ou privadas. Esta empresa é vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação;

y Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) –

banco público de fomento mantido pelo governo federal. O principal
objetivo é o fomento de negócios em todas as esferas da economia

brasileira, em especial construção civil, indústria, agronegócio e
inovação;

y Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) –

empresa de caráter público que tem o foca na pesquisa e inovação
industrial. Trabalha para aproximar a indústria e os institutos de

pesquisa, otimizando a relação entre ambos e melhorando o quadro
da inovação industrial no país.

Acesse o Decreto 10.534/2020, que institui a
Política Nacional de Inovação e define os pro-

gramas e as ações de fomento à inovação no
setor produtivo, para estimular o aumento da
produtividade e da competitividade das em-

presas e demais instituições que gerem inovação no país.

2.1.2 O Marco Civil da Internet
A comunicação é a base da inovação e do desenvolvimento inteligente

municipal. Um instrumento para acesso a outros direitos, como à saúde e à

educação, por isso é preciso incorporar como mais um direito, o acesso à informação.

Apesar de ser reconhecida como um direito humano fundamental pela
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Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unes-

co), no Brasil a comunicação não está descrita na legislação como um direito,
mas como um serviço que pode ser prestado tanto por Entes públicos quanto

privados. A sua inclusão no rol de direitos fundamentais é uma das propostas
que constam no Projeto de Lei da Mídia Democrática.

A Lei 12.965/2014 determina as diretrizes para atuação da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de sanar eventuais conflitos de normas, o regramento a provedores estrangeiros, a neutralidade da
rede e a utilização comercial de dados pessoais.

Acesse o informativo: Os Aspectos Principais da
Lei 12.965/2014, do Senado Federal.

A percepção da comunicação como um serviço a ser prestado, geral-

mente por meio de concessão ou permissão, se estende ao acesso à internet. O
acesso à internet é um direito humano e não previsto na Constituição Federal
como direito fundamental – no entanto, existem as convenções internacionais
ratificadas pelo Brasil e o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no país.

O Plano Geral de Metas para a Universalização
do Serviço Telefônico Fixo Comutado Presta-

do no Regime Público (PGMU) é um decreto do
Poder Executivo que estabelece as obrigações
e metas de universalização para os serviços de

telecomunicações prestados em regime públi-

co, sendo o Serviço Telefônico Fixo Comutado
(STFC) o único nesse regime.
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2.1.3 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
O planejamento é uma obrigação constitucional e legal, prevista nos

arts. 37, 70, 71 e 174 da Constituição e no Decreto-Lei 200/1967. No âmbito
da tecnologia da informação, o planejamento e a gestão tornam-se imperativos

aos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp) do Poder Executivo federal, por meio da Instrução
Normativa (IN) 04/2014 (STI/MPOG), que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de tecnologia da informação.

Um levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU), de 2007, mos-

tra que os principais desafios da governança de Tecnologia da Informação (TI)
na administração pública federal são a falta planejamento estratégico institucional e de TI; de planejamento das contratações de serviços de TI; de processo formal de planejamento de TI; e de equipe com qualificação adequada.

A Constituição (1988) prevê obtenção da autonomia tecnológica nacional

nos arts. 218, 219, 219-A e 219-B, que deve resultar em ações integradas dos
três níveis de governo, em que cada um faz a sua parte em favor da inovação,
autonomia, desenvolvimento e gestão tecnológicos, garantindo a eficiência

na gestão pública, qualidade na prestação dos serviços e na vida da população.
A elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é

uma das obrigações da União, previstas na IN 04/2014. O plano deve conter
diretrizes básicas, os projetos estratégicos e os planos de ação a serem desen-

volvidos na área de tecnologia da informação, incluindo o desenvolvimento
e a elaboração de projetos com os usuários, armazenamento de dados de for-

ma segura, informações de rápido acesso, confiáveis e auditáveis, disponibi-

lizadas a todos os setores da administração pública, além de suporte técnico
necessário para toda a administração, priorizando a qualidade a ser oferecida
dos serviços aos cidadãos.
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Acesse o PDTI do MCTIC 2020-2022, publica-

do pela Portaria 446/2020/SEI-MCTIC, de 4 de
fevereiro de 2020.

2.1.4 Infraestrutura territorial e tecnológica
Compete à União instituir diretrizes de desenvolvimento urbano, in-

cluindo habitação, saneamento básico e transportes urbanos, previstas no

art. 21, inc. XX, da Constituição (1988), que integram a infraestrutura de
desenvolvimento territorial. Entretanto, os serviços públicos poderão ser

prestados diretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios ou
sob regime de concessão ou permissão, previsto no art. 175 da Constituição,
mediante licitação pública.

A inovação na gestão, por vezes, inclui a integração da infraestrutura

básica à infraestrutura digital, já que as soluções tecnológicas são considera-

das “atividades-meio” na busca de otimização da gestão pública e melhoria
dos serviços públicos. A integração das políticas de desenvolvimento urbano

e tecnológico promove a otimização e modernização da gestão, integração da
infraestrutura e sistemas, serviços à distância.

A organização dos serviços de telecomunicações é competência da

União, permitindo a exploração, direta ou mediante autorização, concessão

ou permissão, dos serviços de telecomunicações, nos termos da lei, e a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais (Emenda Constitucional 08/1995).

A política de telecomunicações, prevista na Lei 9.472/1997 e regula-

mentada pelo Decreto 6.612/2018, deve estar no Plano Plurianual da União
e apoiada sobre a premissa do caráter universal do serviço público e integra-

ção com a infraestrutura urbana e rural. Um dos objetivos da política deve
ser o de promover a universalização do acesso à infraestrutura e aos serviços
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de telecomunicações, de modo a garantir a prestação estável, com qualidade,
segurança, e tarifas módicas e preços justos e razoáveis.

A diferença no nível de acesso à informação tem impacto no desenvol-

vimento local, e a integração da política nos três níveis de governo é essencial,

já que a expansão dos serviços de telecomunicações não será redundante em

relação a compromissos já assumidos em decorrência de outras ações regulatórias da Anatel ou de outras iniciativas federais, estaduais ou municipais.

A Lei 13.116/2017, conhecida como Lei Geral das Antenas, estabelece

normas para implantação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicação, como antenas de telefonia e internet. As normas disciplinam o

processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura
de telecomunicações, com o intuito de melhoria dos serviços.

As normas dessa lei se aplicam-se de forma suplementar às legislações

estaduais e distrital, resguardado o disposto no art. 24, § 4º, da Constituição

Federal , o que significa que, para a instalação da infraestrutura dos serviços de
telecomunicações, as empresas privadas devem atender às leis urbanas locais.

Um grande desafio é o acesso à infraestrutura básica e tecnológica em

áreas rurais, mas o Instituto Nacional de Telecomunicação em Minas Gerais

(MG) trabalha em um modelo novo de internet para áreas remotas. O modem
está sendo testado, e utilizando a infraestrutura que já existe a internet fica

mais barata e viável, mas precisa ainda de regulamentação por parte da União,
pois as torres pela cidade que passam sinais de rádio e TV possuem espaço
vago e é assim em quase todo o país.

2.2 Compete aos Estados
2.2.1 Legislação
Como citado anteriormente, é competência comum da União, dos Es-

tados, do Distrito Federal e dos Municípios proporcionar os meios de acesso à
ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação, conforme art. 23 da Constituição
Federal (1988), incluído pela Emenda Constitucional 85/2015.

Um dos grandes avanços rumo à consolidação da política de ciência,

tecnologia e inovação no Brasil foi a Lei 10.973/2004, que dispõe sobre incen-

tivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e
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dá outras providências. E que resultou na criação de um comitê executivo, em
2005, que incentivou a ampliação no número de leis estaduais de inovação.

As leis estaduais são ferramentas de regulação do marco legal para ino-

vação, derivadas da Lei de Inovação Federal (Lei 10.973/2004), e podem disciplinar, por exemplo, o compartilhamento dos laboratórios de Instituições

Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) por empresas incubadas e por
empresas nacionais.

2.2.2 Leis estaduais como ferramentas do marco legal da inovação
A legislação estadual ampliou o marco legal da inovação e facilitou o li-

cenciamento de patentes e a transferência de tecnologias desenvolvidas pelas
ICTs, o que permite a remuneração dos pesquisadores com parte dos ganhos
econômicos advindos dos contratos de transferência de tecnologia.

A definição da ICT pública estadual se dá por meio de entidade integran-

te da administração pública direta ou indireta, cumprindo a função de executar ações de pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico e tecnológico.

Segundo Grizendi (2012), as leis estaduais trazem ações para fortale-

cer o Sistema Estadual de Inovação, incluindo medidas aplicadas a parques
e incubadoras tecnológicas. Também preveem subvenção econômica e, algu-

mas delas, incentivos fiscais para projetos de inovação de empresas no Estado.
A Lei 13.243/2016 promoveu a atualização do marco legal da ciência,

tecnologia e inovação, permitindo maior autonomia para os Núcleos de Ino-

vação Tecnológica e outras possibilidades que precisam ser incorporadas em
cada uma das ICTs, por meio da construção de uma política que defina a atuação com relação a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).

O art. 15-A da Lei de Inovação Tecnológica, alterada em 2016 pelo MLC-

TI, estabelece a obrigatoriedade da política para as ICTs públicas. Ainda, o art.
17 da mesma lei estabelece que:

A ICT pública deverá, na forma de regulamento, prestar informações ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC.
...
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput à ICT privada beneficiada pelo poder público, na forma desta Lei (BRASIL, 2016).
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Tabela 1 – Normativos de CT&I (EC-85 e da Lei 13.243/2016)
ESTADO

INSTRUMENTO DE ATUALIZAÇÃO

Acre

Lei 3.387, de 21 de junho de 2018

Alagoas

-

Amapá

Lei 2.333, de 25 de abril de 2018

Amazonas

-

Bahia

-

Ceará

-

Distrito Federal

Lei 6.140, de 3 de maio de 2018

Espirito Santo

-

Goiás

-

Maranhão

-

Mato Grosso

-

Mato Grosso do Sul

Lei 5.286, de 13 de dezembro de 2018

Minas Gerais

Lei 22.929, de 12 de janeiro de 2018, e Decreto 47.442/2018

Pará

Lei 8.426, de 16 de novembro de 2016

Paraíba

-

Paraná

-

Pernambuco

Lei Complementar 400, de 18 de dezembro de 2018

Piauí

-

Rio de Janeiro

-

Rio Grande do Norte

-

Rio Grande do Sul

-

Rondônia

-

Roraima

-

Santa Catarina

-

São Paulo

Decreto 62.817, de 4 de setembro de 2017

Sergipe

-

Tocantins

-

Fonte: Guia de orientação para elaboração da política de inovação nas ICTs, 2019.
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As leis estaduais de inovação são um dos pontos centrais da expansão e

consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI),
permitindo a interação entre os atores do sistema, que inclui governos federal

e estaduais, agências de financiamento, como Finep e BNDES, universidades
e empresas.

2.2.3 Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação
As ICTs, ou Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação, são or-

ganizações sem fins lucrativos de administrações públicas ou privadas, que
possuem como principal objetivo a criação e o incentivo a pesquisas científicas e tecnológicas.

Além das leis estaduais, um dos avanços desta relação entre governo

federal, Estados, Distrito Federal e Municípios, previsto no Plano de Ação em

Ciência, Tecnologia e Inovação 2007–2010, foi a instalação do Comitê Executivo para a cooperação entre MCTIC, Conselho Nacional de Secretários Esta-

duais para Assuntos de CT&I (Consecti) e Conselho Nacional das Fundações
de Amparo à Pesquisa (Confap), o que possibilita ampliar a capilaridade das
ações do ministério e de suas agências em todo o território nacional.

Acesse o Guia de orientação para elaboração da

política de inovação nas ICTs do Ministério da

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações,

de 2019, e veja as orientações mais detalhadas
sobre o tema.

As principais instituições estaduais de ciência, tecnologia e inovação

são as Fundações de Amparo à Pesquisa, que consistem em instituições de

caráter estadual, cujo objetivo é semelhante ao de Capes e CNPq. Contudo,

funcionam para promover a ciência e inovação com caráter regional, voltado
para resolver e entender problemas da realidade local, inerentes a cada Estado. Um exemplo de Fundação de Amparo à Pesquisa é a Fapesp, localizada no
Estado de São Paulo.
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Existem muitos outros órgãos e políticas públicas para ciência, tecno-

logia e inovação no país — embora possa ser discutido se é o suficiente e se
novas políticas deveriam ser implementadas. Além disso, o mercado adota

vários mecanismos para promover a inovação, incluindo parcerias com instituições públicas, especialmente universidades.

O parque tecnológico em Campina Grande (PB) foi

um dos primeiros do país, criado em 1984, sem
fins lucrativos e voltado para o avanço tecnológico
do Estado.

2.2.4 Os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs)
A Lei 13.243/2016 promoveu a atualização do marco legal da ciên-

cia, tecnologia e inovação, permitindo maior autonomia para os Núcleos de
Inovação Tecnológica, possibilidade de subvenção para bens de capital, apri-

moramento de regras de propriedade intelectual, entre outros exemplos das
positivas mudanças trazidas pela lei.

Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar
a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de
projetos de cooperação envolvendo empresas, ICTs e entidades
privadas sem fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos,
processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de
tecnologia. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016).

Os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) são instituídos por uma ou

mais Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), com ou sem

personalidade jurídica própria, e têm como finalidade a gestão de política ins-

titucional de inovação e competências específicas previstas na Lei 13.243, de

11 de janeiro de 2016. São setores que tem como finalidade gerar as políticas
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de inovação e empreendedorismo, auxiliando a promoção, a utilização do co-

nhecimento e o uso de novas tecnologias oriundas de universidades e institutos de pesquisa (FERREIRA; TEIXEIRA, 2016).

2.3 Compete aos Municípios
2.3.1 Legislação
As competências municipais referentes à prestação de serviços públicos

pelo poder público local são delimitadas pelo art. 30 da Constituição Federal,

derivando da autonomia dos Entes federados no que diz respeito às competências administrativas e legislativas dos interesses locais:
Art. 30. Compete aos Municípios:
I – Legislar sobre assuntos de interesse local;
II – Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
III – Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem
como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de
prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
IV – Criar, organizar e suprimir Distritos, observada a legislação
estadual;
V – Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o
de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
VI – Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental;
VII – Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
VIII – Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento
e da ocupação do solo urbano;
IX – Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local,
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

A organização e a prestação dos serviços públicos de interesse local,

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, também compete ao

Município e, entre as questões que contribuem para um Município mais inteligente, humano e sustentável, está a integração das políticas de desenvolvimento local e tecnológico, promovendo otimização e modernização da gestão,
integração da infraestrutura e sistemas e serviços a distância.
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O território municipal é composto por diversas dinâmicas: econômi-

cas, de ocupação, de deslocamentos, de consumo etc., as quais se relacionam

e têm impacto recíproco. Assim como as distâncias entre trabalhos, moradia,
serviços e lazer impactam as soluções de mobilidade, os avanços tecnológicos

e econômicos também estão mudando os comportamentos e o consumo em
uma velocidade superior à capacidade de atuação da gestão pública.

O planejamento municipal deve considerar:

• planejar o desenvolvimento integrado dos serviços
básicos, das políticas setoriais e da infraestrutura
urbana e rural;

• controlar e qualificar o crescimento municipal,

induzindo e consolidando o crescimento para as
áreas com infraestrutura disponível;

• uso misto (comércio, residência, serviços e lazer)

das infraestruturas e redução dos deslocamentos;

• valorização imobiliária (obras, investimentos e infraestruturas) revertida em melhorias à coletividade;

• priorização do transporte ativo (bicicleta e pedestre), público, coletivo e acessível;

• desestímulo ao uso do transporte individual e estacionamentos gratuitos;

• mobilidade compartilhada;

• gestão integrada dos serviços e infraestrutura territorial.
A inovação e o planejamento tecnológico devem abranger as melhores

estratégias de priorização e distribuição de recursos públicos, promovendo

arranjos institucionais fundamentados em diretrizes e orientações que sur-

gem das demandas da população. A regulamentação local é referência para
implementação das políticas públicas, não somente de gestão de tecnologia,
mas na sua integração com outras áreas e na melhoria na oferta de serviços
à população.
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UNIÃO

Estabelece as diretrizes e apoia a implementação
das política nacionais, entre elas:

• políticas nacionais setoriais, de inovação e de desenvolvimento urbano;

• política nacional de Internet das Coisas;

• políticas e serviços postais, telecomunicações e
radiodifusão;

• políticas nacionais de pesquisa científica e tecnológica e de incentivo
à inovação;

• planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades de
ciência, tecnologia e inovação;

• política de desenvolvimento de informática e automação;

• articulação com os governos dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-

nicípios, com a sociedade civil e com órgãos do governo federal para
estabelecimento de diretrizes para as políticas nacionais de ciência,
tecnologia e inovação.

Ferramentas de incentivo às políticas estaduais

ESTADOS

de ciência, tecnologia e inovação:

• leis estaduais para regular o marco legal para
inovação;

• fortalecer o Sistema Estadual de Inovação, incluindo medidas aplicadas a parques e incubadoras tecnológicas;

• previsão de subvenção econômica e incentivos fiscais para projetos
de inovação de empresas no Estado;

• concessão de bolsas e uso do poder de compra do Estado (Lei 13.243,
de 2016);

• fundos de investimentos e de participação (Lei 13.243, de 2016);
• títulos financeiros, incentivados ou não (Lei 13.243, de 2016);

• previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento em contra-

tos de concessão de serviços públicos ou em regulações setoriais (Lei
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13.243, de 2016);

• planejamento;

• governança em tecnologia da informação;
• prestar um serviço de qualidade;

• Lei de Acesso à Informação (LAI) e transparência ativa (portal on-line);
• e-Sic (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão);
• carta de serviços.

Ferramentas de incentivo às políticas municipais
de ciência, tecnologia e inovação:

• leis municipais e políticas de incentivo ao desen-

MUNICÍPIOS

volvimento tecnológico;

• previsão de subvenção econômica e incentivos
fiscais para projetos de inovação de empresas;

• planejamento;

• governança em tecnologia da informação;
• prestar um serviço de qualidade;

• LAI e transparência ativa (portal on-line);
• e-Sic municipal;

• carta de serviços municipais.

2.3.2 Infraestrutura e Redes de Serviços e de TI
O planejamento territorial é previsto na Constituição (1988), e as nor-

matizações, previstas no Estatuto das Cidades, Lei 10.257/2001, podem ser

compostas pelos planos diretores locais, lei de uso e ocupação do solo, lei de
perímetro urbano (divisão do Município em zonas rurais e urbanas), legisla-

ção específica e de regularização fundiária. Esse conjunto de leis orienta uma

série de ações, desde especificações e normas para construções, instalação de

equipamentos e serviços, incluindo as regras para a instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações.
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O plano diretor deve englobar todo o território municipal. Aprovado por lei municipal, é

o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Acesse o QR code.

O planejamento, a implementação e o monitoramento das políticas

públicas, alinhados com ferramentas mais eficientes de coleta, avaliação e

priorização das necessidades, criam um ambiente propício à inovação. A in-

tegração entre a infraestrutura territorial e digital é a base para a integração
do Município inteligente, criando um ponto de relação entre o meio físico e o

meio digital, demonstrando como os dispositivos e as soluções tecnológicas
promovem serviços e produtos com foco em sua gestão e eficiência.

As redes elétricas, de iluminação, de água, de esgoto, de resíduos, de

drenagem, de gás e de telecomunicação existentes devem permitir a gestão
e implantação de novas tecnologias, reduzindo os custos e a dependência de

empresas privadas no que diz respeito a operacionalização, fiscalização e ma-

nutenção do sistema, das redes e tubulações “sensorizadas”, além dos insumos
necessários e desperdícios.

A previsão da infraestrutura de comunicação/tecnológica na infraes-

trutura de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos
e drenagem de águas pluviais, serviços e deslocamentos é uma solução para

redução de custos e dependência de empresas privadas, ampliando a autonomia municipal na gestão da rede e dos serviços.

O mapeamento das redes, demandas e serviços existentes e a capaci-

dade de integração, adaptação ou substituição é necessária, além da análise
de todos os serviços da Tecnologia da Informação (TI), existentes e que su-

portam a atual operação. Isso é um trabalho intersetorial e multidisciplinar

para mapeamento da infraestrutura territorial e digital, visando a integração
e diretrizes que subsidiarão o planejamento e ações futuras.
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Exemplos são coleta de resíduos sólidos inteligente, bueiros inteligen-

tes, fornecimento de água quente e de ar condicionado pelo subsolo, podendo
até mesmo serem criados centros distritais de distribuição, gerando enormes
economias, bem como sustentabilidade ambiental.

A Lei Geral das Antenas (Lei 13.116/2015), que unifica as regras para

instalação e compartilhamento de torres no país, propõe mais celeridade aos
processos de autorização para as empresas de comunicação. Entretanto, com-

petem aos Municípios as normas urbanísticas para a instalação dos serviços
em seu território.

A integração da rede de tecnologia com infraestrutura, serviços e des-

locamentos pode reduzir os custos e garantir a autonomia do Município na

gestão da infraestrutura e prevenção de casos, como o de São Paulo, onde Ana-

tel e Aneel notificaram as operadoras de telecomunicação para regularizarem
suas instalações em postes de eletricidade.

As divergências que ocorrem entre o Departamento Nacional de In-

fraestrutura de Transportes (Dnit) e as operadoras de telecomunicações pode-

riam ser solucionadas pela regulamentação conjunta no que se refere ao uso
do direito de passagem nas rodovias que cortam as áreas rurais. O Dnit ainda

cobra um valor alto por ano da infraestrutura de telecomunicação pela fibra
óptica que corta as estradas públicas nas áreas rurais.

2.3.3 Internet das Coisas
Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) é o nome que está se con-

solidando como representativo do uso de sistemas de comunicação entre objetos, não sendo necessária a intervenção humana para que a comunicação e
as decisões possam ocorrer.

A internet de hoje é a navegação pelo mundo virtual. A IoT é a exten-

são da internet ao mundo físico e real, propiciando o interfaceamento e a in-

teração com objetos, animais e seres humanos. Atualmente, considera-se que
a expansão do uso da internet passa obrigatoriamente pela IoT. É por meio
dela que virão inovações ainda nem sequer imaginadas e novos avanços em
ganhos de produtividade. A Internet das Coisas estende a internet de nossos

dias, permitindo o desenvolvimento de aplicações e serviços que proporciona-
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rão grandes benefícios sociais, benefícios estes de difícil implementação nos

dias de hoje, por conta de restrições tecnológicas que passam a ser superadas
dentro do novo conceito de IoT.

O Decreto 9.854/2019 instituiu o Plano Nacional de Internet das Coisas,

definida como a infraestrutura que integra a prestação de serviços de valor
adicionado com capacidades de conexão física ou virtual de coisas com dis-

positivos baseados em tecnologias da informação e comunicação existentes
e nas suas evoluções, com interoperabilidade.

Existem alternativas que podem contribuir

tanto para a aquisição de infraestrutura tecnológica, quanto para a contratação ou desenvolvimento de tecnologias e sistemas. Entre
elas destacamos:

• consórcios públicos intermunicipais: os
consórcios são uma excelente alternativa

para os Municípios contratarem serviços

ou mesmo desenvolver soluções tecnológi-

cas em conjunto, possibilitando o rateio das
despesas e diminuição dos custos na contra-

ção de hardware ou softwares, ou até mesmo
realizando licitações conjuntas para compra
de equipamentos. Acesse pelo QR code.

• parcerias público-privadas (PPP): as parcerias público-privadas

são tratadas como modalidades de participação da iniciativa privada a administração pública, que viabilizarão os investimentos

que o Estado sozinho não tem como arcar por falta de recursos.
Essa participação poderá ser na forma de concessão comum de

serviços públicos, ou no formato de PPPs por meio de concessões patrocinadas e administrativas. Nesse sentido, a CNM dis-

ponibiliza aos novos gestores uma cartilha específica que trata

do tema. Saiba mais consultando a Biblioteca digital da CNM.
Acesse pelo QR code.
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3

GESTÃO DA TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (TIC)

3.1 Estrutura de Gestão da TIC
Conforme abordado anteriormente, as TICs são fundamentais para mo-

dernização e inovação da gestão pública; no entanto, como os gestores públicos municipais conseguem ter o controle sobre as demandas, os recursos de

software e toda a infraestrutura de equipamentos que compreende as TICs?

Há também a necessidade de saber se essas tecnologias estão atendendo com
eficiência aos anseios dos usuários internos (agentes públicos) e dos usuários
externos (cidadão, empresas ou organizações).

Nesse contexto, qual é a estrutura e os instrumentos necessários para

a administração pública municipal implementar uma gestão eficiente das

tecnologias? Muitos são os modelos organizacionais existentes, porém sugere-se como estrutura básica para o departamento de TIC de uma prefeitura a
divisão em três áreas de atuação, são elas:

y Governança de TIC: essa área possui uma função gerencial, sendo

responsável pelas políticas, estratégias, normas, processos e análises
vinculadas à TIC. Seu principal papel é traduzir as demandas aponta-

das nos planos de governo, estratégico e dos seus órgãos vinculados

em um Plano de Tecnologia da Informação e Comunicação, viável de
implementação, monitoramento e avaliação;

y TIC Operacional: a principal função dessa área de atuação é con-

centrar recursos e profissionais para as tecnologias da informação
funcionarem no cotidiano da organização. Realiza as atividades de
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suporte técnico, implementação de sistemas, segurança da informação, entre outros; e

y Infraestrutura de TI: é a parte responsável pelo funcionamento dos
equipamentos como os servidores, parque de computadores e roteadores, além das estruturas de comunicação como redes, cabeamento
e conectividade com a internet (ALECRIM, 2013).

A pesquisa TIC Governo Eletrônico, realizada pelo Comitê Gestor da

Internet no Brasil (CGI), demonstra a situação dos Municípios em relação à
existência de estruturas organizacionais voltadas para a gestão das TIC. O

levantamento apresenta como resultado a estabilidade na proporção de preFigura 1 – Prefeituras com área ou departamento de tecnologia da informação em 2019
feituras que possuíam departamento de TI: 41%, em 2015; 43%, em 2017; e
42%, em 2019.

Prefeituras com área ou departamento de Tecnologia da

Figura 1 – Prefeituras
com área
ou departamento
Informação
em 2019
de tecnologia da informação em 2019

43%
58%

SIM
Fonte: CGI, 2019.

NÃO

Fonte: CGI, 2019.

Outra informação relevante da pesquisa é a existência de departamen-

to nos Municípios conforme o porte populacional. Esse resultado apresentou
que quanto maior o porte dos Municípios, maior é o percentual de presença
de um departamento de TI.
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Figura 2 – Prefeituras com área ou departamento de
tecnologia da informação, por porte, em 2019
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funcionários, em 2019, estava configurada da seguinte forma: 73% (1.693)
3.2 Planejamento de TIC
possuíam funcionários efetivos da própria prefeitura; 64% (1.499) eram exerO planejamento
pode ser entendido
como a elaboração
da forma
de de
agir com
cidos por
cargos comissionados;
6% (138) utilizavam
funcionários
cedidos
maior efetividade. O planejamento de uma organização possibilita uma tomada de
outros órgãos; 30% (689) possuíam estagiários no quadro; e 27% (623) das
decisões com base em informações que antecipa cenários futuros, reduz as incertezas e
prefeituras
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exercendo
as
prepara
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detalhado
com
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funções da TIC (CGI, 2020).
O Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp), do
governo federal, define o planejamento de TIC da seguinte forma:
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3.2 Planejamento de TIC
O planejamento pode ser entendido como a elaboração da forma de agir

com maior efetividade. O planejamento de uma organização possibilita uma
tomada de decisões com base em informações que antecipa cenários futuros,

reduz as incertezas e prepara um plano de ação detalhado com objetivos, metas e meios de implementação.

O Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação

(Sisp), do governo federal, define o planejamento de TIC da seguinte forma:

O planejamento de TIC constitui um processo de gestão norteador
para a execução das ações e projetos de TIC da organização. Visa
conferir foco à atuação da área de TIC, apresentando estratégias
e traçando planos de ação para implantá-las, o que possibilita o
direcionamento de esforços e recursos para a consecução de metas. Ou seja, o planejamento de TIC pode ser entendido como um
processo gerencial administrativo, de identificação e organização
de pessoal, aplicações e ferramentas baseadas em TIC (recursos
de TIC), necessário para apoiar a instituição na execução de seu
plano de negócios e no cumprimento de seus objetivos institucionais (BRASIL, 2016).

Apesar dos Municípios não serem obrigados a possuir um plano especí-

fico de tecnologia da informação e comunicação, a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 estabelece que o planejamento é uma obrigação

legal, prevista em seu art. 37, que ainda define a eficiência como um dos princípios da administração pública, “não sendo possível ser eficiente sem planejamento adequado” (BRASIL, 2016).

A CNM não trata o planejamento apenas como o

cumprimento de uma formalidade, e sim como o es-

tabelecimento de diretrizes e ações construídas para
melhorar uma realidade futura nos Municípios, dos
agentes públicos que neles atuam e principalmente

para prover melhor qualidade de vida aos cidadãos.
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Visando a orientar da melhor forma os gestores municipais sobre como

elaborar e acompanhar a execução do planejamento na área de TIC, a CNM des-

taca o modelo desenvolvido pelo Sisp, que disponibiliza um guia prático para
auxiliar as organizações na construção de um Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PDTIC).

O PDTIC é um instrumento de gestão para a execução das ações e
projetos de TIC da organização, possibilitando justificar os recursos
aplicados em TIC, minimizar o desperdício, garantir o controle,
aplicar recursos naquilo que é considerado mais relevante e, por
fim, melhorar a qualidade do gasto público e o serviço prestado
ao cidadão e à sociedade como um todo (BRASIL, 2016).

O Guia de PDTIC é um instrumento elaborado para orientar o planeja-

mento de TIC dos órgãos do governo federal, no entanto o documento pode
ser adaptado à realidade de cada Município.
Principais aspectos do PDTCI:

y o PDTIC deve ser alinhado aos objetivos e metas dos demais instru-

mentos de planejamento municipal (Plano Plurianual – PPA, Planos
Estratégicos Institucionais e Planos de Políticas Pública Setoriais);

y o ciclo de vida do PDTIC inicia com a concepção e elaboração do do-

cumento. Após concebido, o plano deverá ser acompanhado ao lon-

go de sua validade, realizando-se monitoramento e avaliação, que
podem se refletir em sua revisão;

y papéis envolvidos nas etapas do PDTIC: autoridade máxima (mem-

bro da alta administração no nível hierárquico mais elevado da or-

ganização); Comitê de TIC (estrutura de governança formada por
representantes das áreas finalísticas e da TIC); equipe de elaboração
do PDTIC; e equipe de acompanhamento do PDTIC (BRASIL, 2016).

O processo de elaboração do PDTIC é composto por três etapas, são eles:
1. preparação: este subprocesso reúne aspectos decisórios de caráter
superior, aprovação de documentos e atividades diretamente voltadas à elaboração do Plano de Trabalho, o qual orientará a condução
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da elaboração do PDTIC. Participam dessa etapa o Comitê de TIC e
a equipe de elaboração do PDTIC;

2. diagnóstico: este subprocesso se caracteriza por buscar compreender
a situação atual da TIC na organização para, em consonância com
esse quadro, identificar as necessidades (problemas ou oportunidades) que se espera resolver; e

3. planejamento: este subprocesso é caracterizado por planejar o

atendimento das necessidades, estabelecendo os planos e as ações
adequados para o alcance dos objetivos esperados. Para isto, contempla atividades relacionadas à priorização das necessidades e

planejamento de metas e ações, abrangendo aspectos de pessoal,
orçamento e riscos.

Rezende (2008) estrutura o projeto de planejamento

de sistemas de informação, conhecimentos e informática em nove partes, são elas:

• planejar o projeto: organizar o projeto, capacitar
equipe e planejar atividades;

• revisar o planejamento estratégico organizacional: identificar objetivos, estratégias e ações
da organização;

• avaliar e planejar informações e conhecimentos: modelar informações organizacionais e mapear conhecimentos;

• avaliar e planejar sistemas de informação e de conhecimentos:
identificar e descrever sistemas da organização; nominar, diagramar,
descrever e validar novos sistemas propostos; e avaliar aquisição ou
desenvolvimento dos sistemas;

• avaliar e planejar tecnologia da informação: software, hardware, sistemas de telecomunicação, gestão de dados e informação, políticas de
ti e organizar a unidade de ti;
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• avaliar e planejar os recursos humanos: identificar e descrever fun-

ções ou cargos, perfil profissional, competências e habilidades, rever a
estrutura organizacional, processos de seleção e recrutamento, capa-

citação e competências, propor política de gestão de pessoas e definir
processo de avaliação de RH;

• priorizar e custear o projeto: estabelecer prioridades e necessidades,
avaliar os impactos e elaborar plano econômico-financeiro;

• executar o projeto: elaborar plano de trabalho para as soluções propostas; e

• gerir o projeto: definir forma de gestão do projeto, gerir, divulgar,
documentar, avaliar o projeto.

Acesse o Guia de Plano Diretor de Tecnologia da

Informação e Comunicação (PDTIC) do Sistema
de Administração dos Recursos de Tecnologia
da Informação (Sisp).

Embora a existência de planejamento em TIC se apresente como es-

sencial para a excelência da gestão pública municipal, apenas 20,54% (479)
dos 2.332 Municípios que possuíam departamento de TI declararam ter um
documento formal de planejamento de TIC, sendo considerada a presen-

ça de plano estratégico ou diretor de tecnologia da informação. Por outro

lado, o resultado da pesquisa TIC Governo Eletrônico também apresentou
que apenas 22% (505) dos Entes municipais possuíam Plano de Segurança
da Informação.
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Figura 3 – Prefeituras com Plano Estratégico
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Monteiro Lobato (SP), com população de 4.696 habi-

tantes, é um dos primeiros Municípios brasileiros de
pequeno porte que implantou, em 2018, seu Plano
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

(PDTIC) a partir do guia disponibilizado pelo Sisp.

VOCÊ SABIA? Conseguiu, dessa forma, alcançar avanços expres-

onteiro Lobato (SP), com população
de 4.696 habitantes, é um dos prim
sivos no caminho para uma transformação digital
unicípios brasileiros de pequeno porte que implantou, em 2018, seu Plano Direto
(BRITO et al., 2020).
ecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) a partir do guia disponibilizado
sp. Conseguiu, dessa forma, alcançar avanços expressivos no caminho para
ansformação digital (BRITO et al., 2020).
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O gestor deve estar atento aos processos de contratação de tecnologias e inovação. As compras públicas,

incluindo as contratações de inovação tecnológica,
são reguladas pela Lei 8.666/1993, também conhe-

cida como Lei de Licitações e Contratos para a Administração Pública.

A Lei de Inovação (Lei 10.973/2004) trouxe mudanças ao processo

de compras públicas, especialmente aquelas relacionadas à inovação
tecnológica. Considerando também as modificações trazidas pela Lei

12.349/2010 e pelo Decreto 9.238/2018, foi instituída uma nova condição para a dispensa de licitação: a chamada Encomenda Tecnológica
(Etec) (BRAZILLAB, 2020).

O governo federal, ao tratar de compras de tecnologias, instituiu a
Instrução Normativa SLTI 01/2019, que dispõe sobre o processo de

contratação de soluções de TIC pelos órgãos e entidades integrantes
do Sisp do Poder Executivo federal (BRASIL, 2019b). Essa instrução normativa pode auxiliar os gestores a compreender melhor os
principais pontos a serem considerados durante um processo de
compra ou contração de TIC. Acesse a IN SLTI 01/2019.
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4

GOVERNO ELETRÔNICO
(E-GOV)

O progresso tecnológico observado nos últimos tempos trouxe para a

gestão pública o uso intensivo das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICs). A potencialidade das TICs pode ser aproveitada em benefício de uma
gestão mais eficiente e organizada, que aproxima e atende melhor os cidadãos,

entrega serviços de qualidade, confere transparência às ações e se relaciona
melhor com a sociedade. A prática desse conjunto de estratégias por meio da
utilização massiva das TICs, voltada para aproximação e participação cidadã,
é chamada de governo eletrônico (CNM, 2011).

Conforme a Estratégia de Governo Digital estabelecida pelo Ministé-

rio do Planejamento, Orçamento e Gestão, o e-Gov deve ser entendido como:

[...] uso das tecnologias de informações e comunicação (TIC) para
democratizar o acesso à informação, visando ampliar o debate
e a participação popular na construção das políticas públicas,
como também aprimorar a qualidade dos serviços e informações
(BRASIL, 2018, p.13).

O governo eletrônico possui várias dimensões, destacam-se:
1. fornecimento de serviços eletrônicos (e-services): é a dimensão

mais conhecida do governo eletrônico. Na perspectiva do Estado é
uma forma instrumental de administração das suas funções e de

prestação dos serviços públicos. Essas atividades podem ser divi-

didas nas categorias: G2G, que envolve transações entre governos;
G2B caracterizado pela relação entre governo e fornecedores; G2C,
relação entre governo e cidadãos; e por fim, não menos importante
o G2E, que abarca as relações do governo com os funcionários ou
servidores públicos provendo informações e serviços;

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

47

2. governança eletrônica (e-governance): uso das TICs para suporte

digital na elaboração de políticas públicas, na tomada de decisões e
na gestão pública;

3. democracia eletrônica (e-democracy): começa com o voto eletrônico, seguido de experiências de consulta e participação on-line dos

cidadãos. Essa dimensão refere-se à perspectiva da sociedade participando das definições de Estado (CHADWICK, 2013; FANG, 2002;
JARDIM, 2004; ROVER, 2008).

Por que fazer?
O governo eletrônico nos Municípios pressupõe a utilização de tecno-

logias para uma transformação do modelo atual de gestão municipal. Essa
prática pode auxiliar e apoiar os gestores na organização da estrutura administrativa, na modernização da gestão e na consolidação de um governo eficaz.
A implementação do governo eletrônico promove:

y aprofundamento na relação gestão-cidadão, fortalecendo a aproxi-

mação nesta comunicação: serviços públicos de qualidade, alinhados
às necessidades dos cidadãos, reforçando e consolidando o relacionamento entre gestores e munícipes;

y facilidade na tomada de decisões e elaboração de políticas públicas:

otimização dos processos para a tomada de decisões, além de garantir
maior precisão e abrangência dos dados e informações necessárias à
elaboração de políticas públicas. As novas tecnologias possibilitaram

a criação de sistemas informatizados que processam informações em
curto espaço de tempo, oferecendo ao gestor uma visão real e clara
do que está acontecendo no Município;

y redução de custos: gerenciamento racional e eficiente dos recursos

do Município, permitindo uma distribuição correta e planejada dos
investimentos que garantam retorno e desenvolvimento para a localidade;

y gestão transparente e efetiva: criação de canais de comunicação
com o cidadão, que pode conhecer, participar e validar as ações que

a gestão municipal vem desenvolvendo durante seu mandato. O
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munícipe tem a possibilidade de exercer a democracia por vias digitais, reconhecendo e aprovando a transparência da gestão do seu
Município (CNM, 2011).

Como fazer?
O governo eletrônico pode ser praticado de diversas maneiras dentro

da gestão municipal. Sua implementação pressupõe diagnósticos, levantamento, monitoramento e avaliação, ou seja, é necessário um planejamento.

O primeiro passo para o exercício do governo eletrônico é a conscien-

tização de que o desenvolvimento dessa estratégia depende muito mais de

questões políticas e administrativas do que técnicas. O papel do gestor local é

decisivo para a transformação econômica e institucional impulsionada pelo uso
das TICs. É necessário pensar na presença das TICs como apoio à gestão para:
y administrar investimentos complexos;

y transformar habilidades e capacidades dos gestores locais;
y evitar duplicação de esforços;

y economizar recursos, que já são escassos;
y aproximar o cidadão da gestão.

As ações voltadas para adoção do governo eletrônico como estratégia

de gestão vão desde a produção das políticas de informação, da adequação da

infraestrutura, da definição dos serviços tecnológicos, da promoção da inclusão digital até o redesenho dos processos administrativos e acompanhamento
contínuo das metas propostas (CNM, 2011).

4.1 Serviços Digitais
Nessa seção utilizam-se as categorias do governo eletrônico para apre-

sentar algumas das principais ferramentas que o gestor precisa conhecer logo

que assume o mandato e identifica se em seu Município essas tecnologias estão sendo utilizadas.

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

49

4.1.1 Portal Municipal (website)
Os objetivos do governo eletrônico é aproximar cada vez mais os governos

dos cidadãos, proporcionando acesso aos serviços públicos por quaisquer meios

digitais. Nesse sentido, o Portal Municipal disponibilizado na internet emerge
como a principal ferramenta que possibilita essa conexão governo/cidadão.

Essa ferramenta transcende as categorias e dimensões do e-Gov, pois é a

interface de acesso tanto aos serviços digitais voltados ao cidadão, quanto para
o acesso das empresas, turistas, órgãos de governo e dos servidores públicos

que utilizam informações e serviços relacionados a sua função. Além de ser
um instrumento que potencializa a e-Democracia por meio de funcionalida-

des que permitem a participação popular como consultas públicas, enquetes
e formulários eletrônicos.

Principais conteúdos que devem estar disponíveis no website:
y informações sobre o Município como: histórico, símbolos, aspectos
demográficos, econômicos, geográficos e sociais;

y divulgação das ações governamentais por meio da publicação de
notícias (texto, imagens, áudios e vídeos);

y estrutura de governo (secretarias, fundações, conselhos, autarquias,

entre outros) com informações das competências, programas e ações,
recursos humanos, serviços e contato com cada órgão.

y Portal do Cidadão, que disponibiliza o acesso à carta de serviços do
Município;

y Transparência – provê o acesso ao Serviço de Informação ao Cidadão
e ao Portal da Transparência;

y diário oficial eletrônico com informação da legislação, dos editais de
concurso público, licitações, contratos, entre outros;

y guia de informações turísticas (atrativos, hospedagem, gastronomia,
equipamentos de lazer e eventos); e

y formas de contato com o cidadão.

Os resultados da pesquisa TIC Governo Eletrônico apresentaram que,

em 2019, 5.286 prefeituras declararam possuir website disponível, valor que
representa 95% dos Municípios, enquanto em 2015 apenas 88% possuíam.
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Ao tratar da disponibilidade de serviços eletrônicos nos websites das prefeitu-

ras, a pesquisa também apresentou avanço considerável em relação a 2015,

quando apenas um serviço dos oito investigados estava presente em mais de
presentes em mais da metade das prefeituras, com destaque para a emissão da nota
50%
dos Municípios;
em 2019, cinco
desses
estavam
presentes
em A
fiscal
eletrônica,
que era encontrada
em 69%
dosserviços
Municípios
que possuem
website.
Figura
4 apresenta
percentual
das prefeituras
brasileiras
relaçãodaànota
disponibilidade
mais
da metadeodas
prefeituras,
com destaque
para aem
emissão
fiscal
de serviços eletrônicos.
eletrônica, que era encontrada em 69% dos Municípios que possuem website. Figura
A Figura
apresenta por
o percentual
das prefeituras
brasileiras
em relação
4 –4Prefeituras
tipo de serviços
disponibilizado
no website
(em %) à

disponibilidade de serviços eletrônicos.
VIANA, ESTA FIGURA ESTÁ EDITÁVEL E TAMBÉM DISPONÍVEL NO ARQUIVO DE
GRÁFICOS.
Figura 4 – Prefeituras por tipo de serviços
disponibilizado no website (em %)
16 22
25

Realizar agendamentos para consultas, atendimentos,…
Fazer inscrição ou matrícula como, por exempli, para…
Consultar processos administrativos ou judiciais em…
Fazer emissões de documentos, como licenças,…
Emitir boletos de tributos ou outras guias de…
Preenncher ou enviar formulários pelo website

3134
40
33
46
48
31 40
50
33 38
53
47 55
41

Emitir nota fiscal eletrônica

51

61
69

Fazer dowload de documentos ou formulários
0
2015

10
2017

20

30

40

50

60

70

77 83
87
80

90

100

2019

Fonte: CGI, 2020.

Fonte: CGI, 2020.

4.1.2
Portal
da Transparência
e Sistema
de Informação
ao(SIC)
Cidadão
4.1.2
Portal
da Transparência
e Sistema
de Informação
ao Cidadão

(SIC)
Diante da promulgação da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011 – LAI) e
da Lei da Transparência (Lei Complementar 131/2009), muitas prefeituras têm buscado
se engajar nesse novo modelo de prestação de contas e de participação popular. Em
Diante da promulgação da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011
grande parte dos Municípios, há um esforço considerável para que isso se concretize. No
– LAI)melhorar
e da Lei da
Complementar
131/2009),
muitas
pre- e
entanto,
osTransparência
processos da(Lei
administração,
deixando-os
mais
acessíveis
transparentes,
não
é umasetarefa
simples.
A falta
de recursos,
o reduzido
nível
feituras têm
buscado
engajar
nesse novo
modelo
de prestação
de contas
e de
desenvolvimento da região e a fragilidade de capacidades locais são entraves para a
de participação
popular.
Emde
grande
parte
dos Municípios,
um esforço coninclusão
do Município
nesse tipo
política
modernizadora
(CNM,há2015).
siderável para que isso se concretize. No entanto, melhorar os processos da
Com o avanço
da modernização
das TICs,e otransparentes,
fluxo de informações
está
cada dia
administração,
deixando-os
mais acessíveis
não é uma
tarefa
mais intenso. Os mecanismos de acesso à informação têm sido influenciados, em larga
simples.
falta modernização,
de recursos, o reduzido
nível
desenvolvimento
da região e e a
medida,
por Aesta
denotando
a de
importância
que a tecnologia
informação
têm
nesta
nova
forma
de
gestão
governamental.
Levando
em
o enorme
a fragilidade de capacidades locais são entraves para a inclusão do conta
Município
crescimento de usuários da internet no Brasil, assim como seu acesso a notebooks,
nesse tipo de política modernizadora (CNM, 2015).
tablets e smartphones, percebe-se que o investimento em tecnologia por parte do poder
Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

51

Com o avanço da modernização das TICs, o fluxo de informações está

cada dia mais intenso. Os mecanismos de acesso à informação têm sido

influenciados, em larga medida, por esta modernização, denotando a im-

portância que a tecnologia e a informação têm nesta nova forma de gestão
governamental. Levando em conta o enorme crescimento de usuários da
internet no Brasil, assim como seu acesso a notebooks, tablets e smartphones,
percebe-se que o investimento em tecnologia por parte do poder público não

acompanhou esse crescimento na mesma proporção. Tal deficiência requer
uma solução eficaz para que os Municípios e suas prefeituras sejam capazes

de se inserir nesse processo de modernização, favorecendo a transparência e
a divulgação de informações, assim como de cumprir com os diplomas legais
sobre o tema (CNM, 2015).

O direito de acesso a informações públicas está previsto na Constituição

de 1988 (art. 5º, inc. XXXIII), no entanto, somente a partir das Lei de Acesso a

Informação (Lei 12.527/2011) e da Lei da Transparência (LC 131/2009) houve um significativo avanço legal nesta temática.

A Lei Complementar 131/2009 – Lei da Transparência – alterou a reda-

ção da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000 – LRF) no que se refere à

transparência da gestão fiscal. O texto inova e determina que a transparência
será assegurada também mediante:

y o incentivo à participação popular em todas as etapas do processo de

elaboração dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

y a adoção de sistema integrado de administração financeira e controle;

y a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

Conforme definido pela LC 131/2009, todos os Entes têm obrigação de

disponibilizar informações sobre a execução orçamentária e financeira, em

meios eletrônicos de acesso público. Essas informações precisam estar dis-

poníveis na internet, não necessariamente em um Portal da Transparência;
contudo, considerando as boas práticas, é desejável concentrar as informações em um só local, por isso, os portais da Transparência são recomendáveis

e facilitam o acesso tanto para o cidadão quanto para a administração pública
(CNM, 2016).
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O art. 2º da LC 131/2009 estabeleceu as informações
mínimas a seguir sobre receitas e despesas.
1) Quanto a despesa:

• o valor de empenho, liquidação e pagamento;

• o número correspondente do processo da execução, quando for o caso;

• a classificação orçamentária, especificando uni-

dade orçamentária, função, subfunção, natureza
da despesa e fonte dos recursos que financiaram
o gasto;

• a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos
desembolsos de operações independentes da execução orçamentá-

ria, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios
previdenciários;

• o procedimento licitatório realizado, bem como a sua dispensa ou

inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente
processo; e

• o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso.
2) Quanto a receita:
• previsão;

• lançamento, quando for o caso; e

• arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários.

A Lei 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso a Informação (LAI),

efetiva o direito – previsto no art. 5º, inc. XXXIII, da Constituição Federal – de

que todos têm prerrogativa de receber dos órgãos públicos, além de informa-

ções do seu interesse pessoal, também aquelas de interesse coletivo. Isso re-

presentou uma mudança de paradigma em matéria de transparência pública,
pois estabeleceu que o acesso é a regra, e o sigilo a exceção (CGU, 2011).

Ressalta-se que a Lei 12.527/2011 e a LC 131/2019 se complementam,

pois ambas obrigam os órgãos públicos a disponibilizar informações em meios

eletrônicos; no entanto, a LAI distingue o acesso à informação em Transparência Ativa e Transparência Passiva.
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A Transparência Ativa é quando a administração pública divulga as

informações por iniciativa própria, de forma espontânea e independentemen-

te de qualquer solicitação. Nesse ponto a LAI se assemelha à LC 131/2019,
porém, além das informações orçamentárias e financeiras, define no art. 8º,

§ 1º, um rol mínimo de informações que precisam ser disponibilizadas obrigatoriamente na internet:

y registro das competências e da estrutura organizacional;

y endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

y registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;

y registros das despesas;

y informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive
os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos
celebrados;

y dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos
e obras de órgãos e entidades; e

y respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
Ao tratar da transparência das informações públicas como instrumento

de governo eletrônico, em 2019, houve o crescimento no número de Municípios

que declararam publicar dados relacionados às contas públicas ou prestação
de contas, contratos, compras, licitações ou compras eletrônicas, legislação e

salários dos servidores públicos, que estão presentes em mais de 90% (5.074)
das prefeituras (GCI, 2020).
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VIANA, ESTA FIGURA ESTÁ EDITÁVEL E TAMBÉM DISPONÍVEL NO ARQUIVO DE
GRÁFICOS.

Figura 5 – Prefeituras por tipo de conteúdo publicado (em %)
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jurídica;
y os requerimentos de acesso não exigem motivação;

y o fornecimento das informações deve ser gratuito, salvo custos com
a reprodução;

y o fornecimento da informação deve ser imediato se já estiver dispo-

nível. Caso não seja possível, a informação deve ser disponibilizada
em no máximo 20 dias, prazo que pode ser prorrogado por mais 10
dias mediante justificativa expressa dirigida ao solicitante; e

y se o requerimento de acesso for negado, é dever do órgão comunicar
o requerente por escrito (CNM, 2019).
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Diante da demanda que se apresenta a partir dos instrumentos le-

gais, é necessário que os Entes estruturem os Sistemas de Informação aos
Cidadão (SIC), físicos e eletrônicos, em conformidade ao preconizado na Lei

12.527/2011. O SIC funciona como porta de entrada única para os pedidos
de informação, a fim de organizar e facilitar o processo, tanto para o cidadão
quanto para o acompanhamento pela administração pública.

Nesse sentido, a orientação é que o Município disponibilize o SIC com

funcionamento em plataforma web, ou seja, o sistema deve funcionar por meio

da internet, modelo de solução cada vez mais emergente, principalmente nes-

se período de pandemia da Covid-19. No entanto, observa-se que o Município
deve manter um ambiente para atendimento presencial para solicitação de

informações; nesse caso, os registros realizados de forma presencial devem
ser registrados no mesmo sistema.

A Lei Complementar 131/2009, conhecida como a
Lei da Transparência, e a Lei 12.527/2011, chamada de Lei de Acesso à Informação (LAI), destacadas

nesse material, não são as únicas normas referente a
Transparência Pública, porém elas impõem diversas
obrigações que, se não cumpridas, além de frustrar a

participação social, implicam a responsabilização da
entidade e dos gestores responsáveis (CNM, 2019).

O descumprimento da Lei 12.527/2011 submete o agente público às

sanções administrativas de advertência, multa, rescisão do vínculo com

o poder público, suspensão temporária de participar em licitação e impe-

dimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a dois anos; e/ou declaração de inidoneidade para licitar ou contra-

tar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (art. 33). O agente
público ainda poderá responder por ato de improbidade administrativa
(art. 32, § 2º) (CNM, 2019).
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percentuais em relação a 2017, quando o serviço estava presente em 62% (3.207) das
prefeituras. Se compararmos com a pesquisa de 2015, o aumento é ainda mais
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Os consórcios públicos intermunicipais tam-

bém precisam atender ao disposto na Lei de
Transparência (LC 131/2009) e na Lei de Acesso

à Informação (Lei 12.257/2011), e para orien-

tar os gestores sobre tema, a CNM publicou a
cartilha Transparência e Acesso à Informação

nos Consórcios Públicos: O que você precisa
VOCÊ SABIA?
saber, que também
está disponível
na biblioteca
Os consórcios públicos intermunicipais
precisam
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aoinsdisposto na Lei de
Transparência (LC 131/2009) tituição
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à
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orientar os gestores sobre tema, a CNM publicou a cartilha Transparência e Acesso à
Informação nos Consórcios Públicos: O que você precisa saber, que está disponível
na biblioteca da instituição pelo link https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/13682.
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GESTÃO DE DOCUMENTOS

Os websites, portais da transparência e sistema de in-

formação ao cidadão, são apenas ferramentas que o
poder público deve possuir para atender à legislação
e prover o acesso a serviços e informações públicas. A

modernização da gestão da documentação pública
é outro resultado importante para a disponibilização da informação de forma organizada, acessível
e protegida. Considerada como um dos primeiros

passos para a implantação de um governo eletrônico,
a gestão de documentos trata da inserção de dados
padronizados dentro de um sistema de informação.

Mais do que o controle social, esse sistema permite

uma mensuração eficiente de resultados, provendo

estatísticas de documentos gerados e redução dos
gastos públicos com a diminuição de impressões,

de espaços físicos e cibernéticos, de tempo dos recursos humanos, ou mesmo reduzindo a perda d e
documentos (CNM, 2016b).

4.1.3 Carta de Serviços (Portal do Cidadão)
Outro conteúdo indispensável que deve estar agregado ao website é a

Carta de Serviços, normatizada pela Lei 13.460/2017, que regulamenta o § 3º
do art. 37 da Constituição Federal, garantindo as formas de participação da
sociedade e de avaliação periódica da qualidade dos serviços públicos.

A Carta de Serviços é uma obrigação legal cujo objetivo é orientar os

usuários, pessoas físicas ou jurídicas, sobre as formas de acessar esses serviços

públicos oferecidos pelo Município por meio das suas secretarias, autarquias
e fundações, dar maior transparência, aumentar a eficácia e efetividade dos
atendimentos e simplificar a busca por informações. Essa lei regulamentou e
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legitimou as iniciativas já existentes agregadas a muitos websites de Municípios, conhecidas como “Central do Cidadão” ou “Portal do Cidadão”.

O art. 7º, § 2º, da Lei 13.460/2017 define que a Carta de Serviços deverá

trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados, apresentando, no mínimo, informações relacionadas aos:
I – Serviços oferecidos;
II – Requisitos, documentos, formas e informações necessárias
para acessar o serviço;
III – Principais etapas para processamento do serviço;
IV – Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço;
V – Forma de prestação do serviço;
VI – Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço. (BRASIL, 2017)

A Carta de Serviços é um instrumento de atualização periódica e de per-

manente divulgação por meio do website do Município e, além das informações

descritas no § 2º, deve detalhar os compromissos e padrões de qualidade relativos a prioridade de atendimento; prazo máximo para a sua prestação; me-

canismos de comunicação; requisitos e documentos exigidos; taxas cobradas
(caso haja); endereços e horários de atendimento; procedimentos de perguntas

e respostas aos usuários; e mecanismos de consulta e acompanhamento das
solicitações pelos usuários (BLUMENAU, 2020; BRASIL, 2017).

Em 2019, apenas 58% das prefeituras disponibilizavam em seus web-

sites o catálogo de serviços públicos, um crescimento de apenas três pontos

percentuais comparado com o resultado da pesquisa TIC Governo Eletrônico de

2017, que apresentava 55% (CGI, 2019). Esse resultado representa que os Mu-

nicípios ainda estão precisando atender ao preconizado na legislação vigente.

4.1.4 Ouvidoria
As ouvidorias públicas são consideradas instrumentos da democracia,

na medida em que possibilitam à sociedade o exercício do direito à participa-

ção e ao controle da administração pública, constituindo-se em um canal de
interlocução entre o cidadão e o poder público. O direito à participação e o di-

reito de ser consultado, que respaldam a instituição da ouvidoria nos órgãos
públicos, estão expressos no art. 37, § 3º, da Constituição Federal de 1988:
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§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na
administração pública direta e indireta especialmente:
I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em
geral, asseguradas a manutenção de serviço de atendimento ao
usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade
dos serviços; (BRASIL, 1988).

A Lei 13.460/2017, já abordada anteriormente, em seu capítulo IV, defi-

ne a ouvidoria como o canal de entrada das manifestações, bem como orienta
que cada poder e esfera de governo disponha de atos normativos específicos
acerca da organização e do funcionamento desses canais de controle e participação social, possibilitando tratar as demandas e propor soluções para a
melhoria da gestão municipal (BRASIL, 2017).

Outra norma que indica a necessidade de uma solução tecnológica para

receber manifestações do cidadão nos Municípios é a Portaria Interministerial

424/2016, que estabeleceu em seu art. 7º, inc. XIX, que os Entes convenentes

que recebem recursos federais, por meio de convênios ou contratos de repasse,
mantenham um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela União de manifestações dos cidadãos relaciona-

das ao convênio, possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações,
reclamações e denúncias (BRASIL, 2017).

Diante do exposto, fica evidente a necessidade do uso de ferramentas

tecnológicas que propiciem um serviço de ouvidoria mais efetivo e de fácil
acesso ao cidadão, não excluindo a necessidade de dispor de ambiente de atendimento presencial para aquelas pessoas que assim desejarem.

O prazo para os Municípios se adequarem à

legislação referente à Carta de Serviços e à ou-

vidoria se encerrou em junho de 2019. Nesse
sentido, o gestor deverá verificar se o Município

já normatizou a operacionalização da Carta de

Serviços e do serviço de ouvidoria por meio de

regulamentos específicos. A Lei 13.460/2017
está disponível pelo QR code.
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Os resultados da pesquisa TIC Governo Eletrônico apresentaram que,

em 2019, dos 5.286 Municípios com website, 62% (3.254) declararam que pos-

suíam ouvidoria on-line, obtendo um crescimento de 16 pontos percentuais

em comparação a 2017. No entanto, o atendimento on-line em tempo real, por
meio de chats, estava presente em apenas 13% (679) das prefeituras, situa-

ção que certamente melhorou a partir da necessidade de inovação provocada
pela pandemia da Covid-19, em que diversos Municípios tiveram que buscar

novos meios de comunicação remota com a população, principalmente por
meio
da 7ferramenta
As outras
formas
de contato
com o cidadão
Figura
– PrefeiturasWhatsApp.
que disponibilizaram
formas
de contato
com o cidadão
(em %)
que compõem a pesquisa estão apresentadas na Figura 7.

VIANA, ESTA FIGURA ESTÁ EDITÁVEL E TAMBÉM DISPONÍVEL NO ARQUIVO DE
GRÁFICOS.
Figura 7 – Prefeituras que disponibilizaram
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Fonte: CGI, 2020.

4.1.5 Redes sociais na administração pública
O termo “rede social” precede a criação da internet e, por consequên-

cia, é anterior a todas as plataformas de comunicação social existentes. Para
Mendes (2006, p. 47), as redes sociais são constituídas por um “conjunto de
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atores e laços estabelecidos entre eles”. Contudo, esse termo foi apropriado

pelas novas tecnologias de comunicação digital e tem se popularizado significativamente nos últimos anos (TENÓRIO E DEBOÇÃ, 2016).

Nesse contexto, as redes sociais digitais emergem como um importante

instrumento de governo eletrônico, oportunizando à administração pública
divulgar informações para ampliar a visibilidade das políticas públicas e obter feedback da população, propiciando maior participação cidadã em debates sobre temas de interesse público e promovendo a democracia eletrônica.

Dentre as diversas plataformas de comunicação social, destacam-se en-

tre o poder público o uso de redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram e
WhatsApp, que evoluem de forma constante, alcançando bilhões de usuários.
São exemplos de mídias sociais:

y blogues – publicações de editoriais e artigos independentes;

y Twitter – microblogue que possibilita a publicação de textos curtos,
sem imagens e abertos a toda a comunidade da rede social;

y Facebook – rede de relacionamento social em que os usuários pos-

tam comentários, compartilham fotos e links para notícias, além de
outros conteúdos como transmissão de vídeos e bate-papo on-line;

y Instagram e YouTube – sistemas de compartilhamento de fotos e
vídeos;

y LinkedIn – site de relacionamento e interação profissional; e

y WhatsApp – aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas
e chamadas de voz para smartphones; envia mensagens de texto,

imagens, vídeos e documentos, além de possibilitar ligações sem
custo por meio de uma conexão com a internet.

A proporção de Municípios com perfil ou conta própria em redes sociais

on-line passou de 75%, em 2017, para 82,5% (4.593) em 2019. As plataformas
digitais mais utilizadas foram as redes de relacionamento como o Facebook,
com 79% (4.404) das prefeituras declarando sua utilização. Na sequência as

plataformas mais utilizadas são ambientes de publicação de fotos como Flickr
e Instagram, que cresceram consideravelmente de 17% a 37% (2.063) no mes-

mo período, enquanto 24% (1.352) dos Entes municipais estavam focados
em redes sociais de serviços de mensagens instantâneas como WhatsApp ou
Telegram (CGI, 2019).
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Em relação às atividades realizadas nas redes sociais on-line, a maior

parte das prefeituras utilizou seus perfis nessas plataformas para informar a

sociedade: 94% (4.308) postaram notícias; 91% (4.158) divulgaram serviços
ou campanhas; e 80% (3.662) responderam a comentários e dúvidas dos cidadãos, enquanto apenas 16% (729) utilizaram ferramentas de atendimento
em tempo real como chats (CGI, 2020).

4.1.6 Sistema Integrado de Gestão Municipal
A integração abordada aqui vai além da coordenação das atividades

dos diversos órgãos da administração pública ou da inclusão de novos atores
nas dinâmicas de governança, apesar de esses fatores serem fundamentais.
A integração se refere à interação entre o governo que entra e o que sai, à mo-

bilização dos recursos que proporcionam serviços de qualidade, à utilização

de tecnologias que interconectam dados e setores e à unificação física das estruturas administrativas (CNM, 2016).

A modernização da gestão pública municipal passa, necessariamente,

pela integração dos processos administrativos. Isso não se resume apenas à
parte física. Os processos internos da administração, seja em atividades-meio,

seja na prestação direta de serviços públicos, devem estar coordenados e ra-

cionalizados por meio de um sistema inteligente, que evite retrabalhos e desperdício de tempo e recursos para a administração e para o cidadão.

A integração da gestão pode estar prioritariamente direcionada para al-

guns setores estratégicos da prefeitura, como o administrativo, o patrimonial,

o financeiro, o tributário e o de recursos humanos. Assim, as ações de integra-

ção assumem características das mais variadas, como o controle dos fluxos e

dos protocolos dos setores por onde tramitam os processos administrativos
da prefeitura, ou o cadastro único, que localiza as informações básicas de qualquer pessoa física e jurídica que tenha algum vínculo com a administração.

y Na administração, o sistema é a estrutura central e deve estar integrado com todas as demais ferramentas da prefeitura, sendo respon-

sável pela configuração, permissões de acesso aos usuários, cadastro
geral do Município, auditorias internas, organograma da estrutura

municipal, leis, protocolos, entre outas ferramentas que visam a
facilitar a gestão.
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y No gerenciamento do patrimônio, a integração pode facilitar o controle de bens, como o acompanhamento da situação, da localização

e dos responsáveis pelos diversos bens patrimoniais. A situação da
frota de veículos, do almoxarifado, dos processos de compra e das
licitações do Município são outros setores a serem monitorados.

y Nas finanças municipais, é importante integrar o registro das previsões de arrecadação da receita e suas respectivas fontes, a previsão

da execução da despesa, os lançamentos contábeis e as despesas da
prefeitura, possibilidade de controlar os alvarás emitidos e a dívida

ativa do Município. Além disso, é possível ampliar a arrecadação,
sem o aumento de impostos, a partir da adoção de sistemas de georeferenciamento e recadastramento imobiliário.

y Na gestão de pessoas, a integração permite mais controle dos con-

cursos públicos e a organização do calendário do Município, com

programação de feriados, datas festivas, pontos facultativos. Na

parte específica dos recursos humanos, pode-se buscar um acompanhamento do cadastro da vida funcional do servidor, desde sua

contratação, promoções, punições, vantagens e gratificações, e um
controle dos principais benefícios, como vale-transporte, vale-refeição e convênios médicos (CNM, 2016b).

A partir da integração dos sistemas com foco mais administrativo, o

Município deverá buscar cada vez mais integrar sistemas das políticas fina-

lísticas como educação, saúde, assistência social, cultura, esportes, meio ambiente, entre outras.

Em 2019, apenas 33% (1.844) das prefeituras possuíam sistema de

gestão integrada. A utilização de sistemas geoprocessamento estava presente
em 39% (2.156) dos Entes municipais, enquanto apenas 16% (901) utilizam
algum sistema de apoio a tomada de decisão.
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Figura 8 – Prefeituras que utilizaram sistemas
nos últimos 12 meses, em 2019 (em %)

Figura 8 – Prefeituras que utilizaram sistemas nos últimos 12 meses, em 2019 (em %)
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Para que o gestor possa desempenhar bem suas atividades e promover

uma governança eficiente, é essencial uma base de informação integrada que

possibilite a efetiva tomada de decisão. Nesse sentido, a utilização de tecnolo-

gias que permitam concentrar informações fragmentadas em diversas áreas
da gestão pública se faz necessária.

A criação de uma central de informação dentro da prefeitura, respon-

sável pela consolidação dos dados municipais, é uma ação prioritária a ser im-

plementada no início do governo. Entre as atividades de gestão e tecnologia
a serem realizadas por essa central, encontram-se o estabelecimento do sis-

tema de informação, a coleta e a consolidação dos dados, a produção de análises gráficas que facilitem a leitura de indicadores de gestão, além da análise
das informações com indicações de estratégias a serem levadas ao tomador

de decisão. Ao implementar essas atividades, a central de informação exerce
o papel de elemento integrador dentro do Município (CNM, 2016b).
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Vale ressaltar que, desde o início do mandato, os gestores devem se preo-

cupar em apresentar os resultados alcançados à população, demonstrando o
bom uso do recurso público. Para tal, é importante identificar a situação em
que a nova gestão assume o Município. Esse ponto de partida, linha de base,
oferece um retrato das condições iniciais que as políticas desejam transfor-

mar. Um conjunto de indicadores deve ser capaz de expressar de forma simples a situação que se deseja avaliar. Assim, indicadores agregados às metas

definidas pela gestão são medidores que possibilitam monitorar e avaliar os
resultados das políticas implementadas.

Com o intuito de facilitar e desburocratizar o acesso à informação nas

prefeituras brasileiras, a CNM disponibiliza aos Municípios contribuintes,
em seu conteúdo exclusivo, uma série de ferramentas de apoio à tomada de

decisão que podem ser utilizadas durante o planejamento, monitoramento e
avaliação das políticas públicas, conforme apresentado a seguir.

Quadro 2 – Ferramentas CNM aos Municípios

FEX
ITR

AFM

LEI KANDIR

FPM

Transferências constitucionais são os recursos provenientes da arrecadação de tributos
federais ou estaduais, que são distribuídos
aos Estados, Distrito Federal e Municípios,
PORTAL DAS
com base em dispositivos constitucionais.
TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS Nesta importante ferramenta da CNM é possível monitorar histórico, realizar análises
comparativas e prever os próximos lançamentos das transferências constitucionais
de todos os Municípios brasileiros.

FUNDEB

CIDE

O IDMS é uma ferramenta construída para
monitorar e avaliar o nível de desenvolvimento sustentável dos Municípios brasileiros a partir de 84 indicadores 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.

66

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

A Mandala ODS é uma ferramenta disponível aos gestores públicos municipais e à sociedade, com a qual é possível diagnosticar,
monitorar e avaliar o desempenho dos Municípios brasileiros sob a perspectiva do alcance dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) a partir de 28 indicadores.

Mandala
ODS

Os Panoramas apresentam um retrato da
realidade local do seu Município a partir da
visão dos principais indicadores das mais
diversas áreas da gestão pública. Atualmente estão disponíveis 14 Panoramas das
áreas: Assistência Social; Contabilidade; Cultura; Economia; Educação; Demográfico;
Desenvolvimento Territorial e Habitação;
Desenvolvimento Rural; Finanças; Previdência; Saneamento Básico; Saúde; Trânsito e
Mobilidade Urbana; e Turismo.

A CNM possui o em seu portal institucional o “Con-

teúdo Exclusivo”, ambiente que disponibiliza uma
série de informações e ferramentas tecnológicas de
apoio a gestão municipal. Solicite as suas credenciais

de acesso e aproveite: atendimento@cnm.org.br –
(61) 2101-6000.

4.1.7 Sistemas Intergovernamentais
Além dos sistemas internos, o Município ainda utiliza sistemas que

possibilitam a interação entre órgãos governamentais de diferentes níveis da

Federação, tanto no Poder Executivo, governo federal e estadual, quanto nos
Poderes Legislativo e Judiciário das diferentes esferas. Nesse contexto, destacam-se alguns dos principais sistemas que impactam diretamente o impedimento de repasses dos recursos da União para os Municípios, caso não sejam
executados adequadamente.
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y Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde
(Siops) – é o sistema informatizado de acesso público, gerido pelo

Ministério da Saúde, para o registro eletrônico centralizado das in-

formações de saúde referentes aos orçamentos públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A Lei Complemen-

tar 141/2012, o Decreto 7.827/2012 e a Portaria 53/2013 estabele-

cem as regras e critérios que os Municípios devem seguir para que

mantenham o Siops devidamente atualizado. Vale ressaltar ainda
que o Município ou Ente que não cumprir a obrigatoriedade de ali-

mentação do Siops fica apto a sofrer a penalidade de suspensão das

transferências constitucionais e suspensão das transferências vo-

luntárias. Entre as principais transferências, destaca-se o Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) (CNM, 2018). Mais informações:
https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/3220

y Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação
(Siope) – é um sistema eletrônico, gerenciado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), que reúne informações dos

Estados, Distrito Federal e Municípios sobre a aplicação da receita
constitucionalmente vinculada à educação, ou seja, dados relativos

aos gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)
referentes ao ano anterior. Se o Município não cumprir o prazo para
envio das informações ou se não comprovar a aplicação de 25% dos
impostos em despesas com MDE, o Ente federado passa à condição de

inadimplente e, por consequência, ficará inserido no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc). Por isso,
ficará impedido de receber repasses de transferências voluntárias

e de celebrar novos convênios com órgãos federais (CNM, 2016d).

Mais informações: https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/2677
y Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) – é uma ferramenta destinada ao recebimento de informações contábeis, financeiras e de estatísticas fiscais oriundas de um

universo que compreende os Municípios, os Estados, o Distrito Federal
e a União. A inobservância dos prazos poderá ensejar as penalidades
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previstas no § 1º do art. 51 da Lei Complementar 101/2000, segundo
o qual os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo

da União, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado,
até o dia 30 do mês de abril. A Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
poderá não dar quitação à obrigação definida nesse artigo, podendo
o Município ficar impedido de receber transferências voluntárias e

de contratar operações de crédito (CNM, 2016c). Mais informações:
https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/2681

y Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi) – disponibiliza um catálogo de ferramentas metodológicas e tecnológi-

cas para o monitoramento e avaliação das políticas, programas,

projetos e serviços implementados pelo Ministério da Cidadania.
No âmbito dos Municípios essas ferramentas estão relaciona-

das à área da assistência social. Entre as tecnologias agregadas à
Sagi destacam-se o Censo Suas, RI Social e Gestão do Suas que, se
não prestadas as informações pela gestão municipal, poderão im-

pedir os Municípios de receber recursos federais. Mais informa-

ções: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/catalogo/index.php
y Fiscalização Denatran – é um aplicativo gratuito para auxiliar na
fiscalização dos órgãos municipais de trânsito. A ferramenta permite

a leitura dos QR Codes de placa veicular, da carteira nacional de habi-

litação (CNH) e do certificado de registro e licenciamento de veículo

(CRLV). O objetivo é agilizar a fiscalização, possibilitando validações
off-line e consultas on-line, como indicadores de roubo e furto, restri-

ções judiciais e administrativas do veículo ou mesmo o histórico da
placa. Saiba mais: https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/

denatran-tem-aplicativo-gratuito-de-fiscalizacao-para-municipios
y Plataforma +Brasil – é uma ferramenta que tem por objetivo ampliar
os benefícios do sistema a outros tipos de transferências de recursos
realizados pela União como as transferências obrigatórias, fundo a
fundo, entre outras, garantindo uma melhor gestão do dinheiro pú-

blico com foco na geração de resultados para os cidadãos de todo o
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país. As principais funcionalidades da Plataforma + Brasil englobam

desde o cadastro de propostas, projetos de engenharia, toda tramita-

ção da execução, pagamento por ordem bancária de transferências
voluntárias (OBTV) e prestação de contas.

y Sistema de Monitoramento de Obras (Sismob) – desenvolvido pelo
Ministério da Saúde para monitorar todas as obras de engenharia
e infraestrutura de Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de

Pronto Atendimento (UPA) e Academias da Saúde (AS) financiadas
com recurso federal, tornando-se uma ferramenta para o gerenciamento de todas as fases de execução dos projetos.

As ferramentas destacadas são apenas uma amostra da diversidade de

sistemas de outras esferas de governo que os Executivos municipais preci-

sam operacionalizar e prestar informações acerca da execução das políticas
públicas e das demais atribuições atividades administrativas dos Municípios.

Nesse sentido, ao assumir a prefeitura, os gestores municipais devem buscar
conhecer todos esses sistemas de terceiros visando a avaliar e planejar, conforme já abordado no capítulo sobre planejamento da TIC.

A partir do Decreto 10.024/2019, os Municípios

estão obrigados a utilizar a modalidade pregão
eletrônico na aquisição de bens e na contratação de

serviços comuns, incluindo serviços comuns de en-

genharia. Essa obrigatoriedade está relacionada ao
uso de recursos financeiros provenientes de transferências voluntárias da União, tais como convênios e

contratos de repasse. Informações mais detalhadas
estão disponíveis na cartilha da CNM sobre Transferências Voluntárias da União no exemplar da
Coleção dos Novos Gestores 2021-2014.

No caso de uso do pregão eletrônico pelos Municípios, os gestores poderão
optar por utilizar o Sistema de Compras do Governo Federal (Comprasnet),
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sistema próprio ou outros disponíveis no mercado, desde que obedeça
as novas regras estipuladas pelo Decreto 10.024/2019 e que esteja inte-

grado com a Plataforma +Brasil, sistema que gerencia as transferências
voluntárias da União.

O Comprasnet está disponível aos Municípios mediante celebração
de termo de acesso com a Secretaria de Gestão, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério
da Economia. Para mais informações, acesse pelo QR code.

A CNM possui uma ferramenta capaz de identificar as

mais variadas oportunidades de fontes de recursos,
nas mais diversas esferas para o desenvolvimento
de proposições, com vistas a execução de obras, ser-

viços, compras de equipamentos. Na PLATAFORMA

ÊXITOS, os gestores podem levantar informações
sobre programas de repasses continuados para o

desenvolvimento de políticas públicas que atendam
a população. Solicite as suas credenciais de acesso

ao conteúdo exclusivo e aproveite: atendimento@
cnm.org.br – (61) 2101-6000.

4.2 Inclusão Digital
O alcance dos objetivos do governo eletrônico como instrumento de uni-

versalização do acesso a informações e aos serviços públicos evidentemente

possui riscos durante seu desenvolvimento. A exclusão digital é o mais forte
risco que deve ser atacado por todos os lados (ROVER, 2008).

A exclusão digital ficou ainda mais exposta a partir da pandemia do

novo coronavírus, que apresentou o acesso às tecnologias como essencial para

o atendimento das demandas por serviços sociais (saúde, assistência social,
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educação etc.). A legislação vigente que trata do tema (CF/1988, LC 131/2009,
Lei 12.527/201 etc.) reforça que a inclusão digital deve ser tratada como um
direito fundamental do cidadão.

Gonçalves (2011) defende a inclusão digital como direito que perpassa

todos os direitos fundamentais, pois proporciona efetivá-los a partir do uso
das tecnologias. Sobre o termo inclusão digital o autor afirma:

A terminologia inclusão digital contém esta carga valorativa e
histórica que é transferida à necessidade que os cidadãos possuem
de estar inseridos no contexto do mundo digital, em termos de
acesso à informação e ao conhecimento, bem como à produção
de conteúdos relevantes. Assim, a inclusão digital pode efetivar,
de fato, nas lutas, embates e desvelamentos que fomenta uma
possibilidade de realização de todos os direitos fundamentais decorrentes das liberdades de expressão, comunicação, informação,
acesso à educação, cultura, novas formas de participação política.
Novas formas de relação entre governantes e governados. Nesta
perspectiva axiológica, a inclusão digital pode ser apropriada pelas
pessoas, diferentemente da posse dos produtos e das tecnologias
para a superação de determinadas condições sociais, econômicas
e históricas. (GONÇALVES, 2011, p. 108-109)

Nesse contexto, não basta o Município dispor de infraestrutura e ferra-

mentas tecnológicas para prover os serviços públicos, ele precisa implementar
ações de promoção do acesso a essas tecnologias pela população, principalmente aquelas ações focalizadas em tornar as pessoas que carecem de condições
socioeconômicas aptas à utilização das novas tecnologias.

O mundo digital condiciona as pessoas e organizações a possuir equi-

pamentos adequados e ter acesso a internet, além da capacidade cognitiva

de interpretar e utilizar a gama de informações e serviços digitais existentes.
Nesse sentido, Rover (2008) indica que o primeiro passo deve ser a chamada

“alfabetização tecnológica”, que consiste em capacitar os sujeitos dentro do
processo de inclusão e educação digital, fornecendo conhecimento e proficiên-

cias básicas de utilização das tecnologias. O segundo momento requer uma
capacitação mais sofisticada, que habilita o cidadão a interagir efetivamente

com o poder público municipal a partir da implementação do Governo Digital.
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A internet emerge como instrumental fundamental para prover esse

acesso. No entanto, em 2019, no Brasil 28,42% dos domicílios não possuíam

conexão à internet. Os dados apresentam que existem desigualdades sociais e
territoriais. Enquanto na região Sudeste (a mais conectada) 74,56% possuem
acesso, na região Nordeste apenas 65,26% dos domicílios estão conectados. Ao
relacionar a conexão à internet com a renda domiciliar, os resultados apresen-

taram que apenas 44,74% dos domicílios com renda até um salário mínimo

estão conectados à internet, ao mesmo tempo que 48,38% dos domicílios da
área rural não possuem o acesso (CGI, 2019). Além da existência de acesso à
internet, outro ponto relevante é a qualidade do serviço, analisado a partir dos

tipos e velocidades de conexões existentes nos domicílios, conforme apresentado nas Figuras 9 e 10.

Figura 9 – Percentual
de domicílios
por
de conexão
Figura 9 – Percentual
de domicílios por
tipotipo
de conexão
em 2019 em 2019
Percentual de domicílios por tipo de conexão

0,71%

30,51%

68,78%

Discada

Banda larga fixa

Móvel via modem ou chip 3G ou 4G

Fonte: CGI, 2019.
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Figura 10 – Porcentagem de domicílios por meio de conexão de banda larga fixa
em 2019

Figura
10 – de
Porcentagem
domicílios
porFixa
meio
Percentual
domicílios por meiode
de conexão
Banda Larga
de conexão de banda larga fixa em 2019
10,36%
10,39%
7,43%

71,81%

Via cabo de TV ou fibra ótica

Via rádio

Via linha telefônica (DSL)

Via satélite

Fonte: CGI, 2019.

No Brasil, em 2019, do total de domicílios que possuíam a conexão

banda larga fixa, o maior meio de conectividade utilizado é o via cabo de TV e

fibra ótica, com 71,81%, seguido pelos meios via satélite e via linha telefônica
(DSL), com 10% cada tipo, enquanto 7,43% dos domicílios utilizam a conexão
via rádio. A pesquisa TIC Governo Eletrônico apresenta a situação dos Municípios quanto a iniciativas de promoção de alguma forma de acesso à internet ao

cidadão de forma gratuita. Em 2019, 57,96% dos Municípios declararam que
possuíam telecentros públicos de acesso à internet, resultado que apresentou

diminuição de 10,32 pontos percentuais em relação a 2017. O volume de co-

nexão Wi-Fi gratuita em áreas públicas obteve o crescimento de 3,41 pontos

percentuais, passando de 45,06% (2017) para 48,47% (2019) o percentual de
Municípios que fornecem esse tipo de serviço à população.
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Figura 11 – Municípios com centros públicos de acesso gratuito (telecentros), em 2019

Figura 11 –Centros
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Fonte: CGI,Figura
2019. 12 – Municípios com conexão Wi-Fi gratuita em áreas públicas (praças e

parques), em 2019
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4.3 Conectividade nos Municípios
O contexto da conectividade nos Municípios deve estar na pauta dos

gestores municipais em razão da potencialidade e da importância que essa
estrutura tem na prestação de informações e serviços públicos efetivos as

demandas da sociedade. Nesse sentido, o gestor deve estar atento às norma-

tivas e políticas públicas referentes ao tema que impactam o dia a dia da gestão municipal.

Os resultados da pesquisa TIC Governo Eletrônico, realizada pelo Co-

mitê Gestor de Internet do Brasil (CGI), apresentam que, em 2019, 73% das

prefeituras declararam a conexão via fibra ótica como tipo de acesso à internet utilizado. Esse tipo de conexão obteve um crescimento de 28 pontos per-

centuais em relação a 2017, quando apenas 45% dos Municípios citaram a
fibra ótica como um dos meios de conexão utilizados. A conexão via cabo se

manteve no mesmo patamar, com 71%, enquanto os meios de conexão que
apresentaram maior queda na utilização foram as conexões via rádio (60%
em 2017 para 49% em 2019) e a via linha telefônica (45% em 2017 para 32%
em 2019). (CGI-2020).
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Fonte: CGI, 2020.

Segundo as informações disponíveis no portal de dados abertos do Mi-

nistério das Ciências de Tecnologias da Informação e Comunicação (MCTIC),
100% dos Municípios brasileiros apresentam pelo menos um acesso à inter-

net fixa (Serviço de Comunicação Multimídia – SCM) em serviço no Município.
No entanto, ao considerar o número de acessos conectados em 2019, cerca de
16% (891) dos Municípios possuem menos de 100 acessos instalados, consi-

derando órgãos públicos, empresas e domicílios. Informação que alerta para

a importância de promover ações, com os órgãos competentes e a iniciativa
privada, que visem à universalização do acesso à internet de qualidade de forma equitativa em todo o território nacional.
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5

ALINHAMENTO AOS ODS

Em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) reuniu 193 países

para estabelecer 17 metas com foco em uma nova política global: a Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que tem como objetivo elevar o
desenvolvimento do mundo e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas.

Dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), resultaram

169 metas a serem alcançadas por meio de uma ação conjunta que agrega diferentes níveis de governo, organizações, empresas e a sociedade como um
todo nos âmbitos internacional e nacional e também local.

Até 2030, todos os países devem implementar ações com o intuito pro-

mover, de forma integrada, a proteção ambiental, o progresso social, a dimensão

institucional e o crescimento econômico em nível mundial e será impossível
trabalhar o tema inovação e Municípios inteligentes sem relacionar aos ODS.

A tecnologia, por exemplo, pode ser um dos pilares que faz o Município

ser inteligente, mas existem outros pilares mais importantes para garantir o
foco nas pessoas e desenvolvimento sustentável.

Quadro 3 – Diretrizes e os ODS
Diretrizes alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Reduzir as desigualdades, promover a
inclusão e participação social, desenvolvimento de pessoas e acessibilidade.

Promover o acesso aos serviços básicos
e equipamentos sociais.
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ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

FOME ZERO

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

IGUALDADE
DE GÊNERO

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

ÁGUA LIMPA
E SANEAMENTO

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS
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ENERGIA
ACESSÍVEL E LIMPA

Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais, socioeconômicos e culturais,
ampliando a eficiência da gestão.

EMPREGO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

Consolidar a gestão democrática como
instrumento e garantia da construção
contínua do aprimoramento do desenvolvimento local, processos internos e
serviços à população.

A CNM, visando a auxiliar aos gestores no monitoramento e na evolu-

ção do desenvolvimento sustentável, elaborou um conjunto de indicadores e
disponibiliza aos Municípios um tipo de “radar” capaz de mensurar a evolução
destes indicadores. Essa ferramenta está disponível no conteúdo exclusivo da

Confederação e é chamada de Mandala de Desenvolvimento Municipal. Os
critérios de seleção levam em conta: dados disponíveis de bases oficiais por

Município com periodicidade de aferição inferior a dois anos. A ferramenta
apresenta aos gestores no início de seus mandatos dados sobre a realidade de
seus Municípios, com o intuito de motivá-los na promoção de ações nas áreas
“deficientes”.
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MANDALA DE DESEMPE
Figura 14 – Mandala de Desempenho Municipal
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Fonte: CNM.

Sem dúvidas, a utilização das tecnologias é essencial. Mas, para uma boa

gestão, independentemente da área de atuação, é fundamental que haja uma
boa comunicação, e para atingir os objetivos não será diferente.
O gestor deve estar se perguntando... “Por onde começo?”

Calma. Separamos aqui alguns pontos para que sejam executados já

nos primeiros dias de governo.

Mobilize sua equipe: apresente os 17 ODS, alerte sobre a importância da

Agenda 2030, faça uma relação com as políticas públicas e o cotidiano da prefeitura. Que tal criar metas internas para implementação das políticas públicas?
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Utilize a Mandala: levante a real a situação de seu Município e dê prio-

ridade para as áreas mais complexas.

Diagnóstico financeiro: é imprescindível alinhar as iniciativas com o

orçamento municipal. Lembre-se, o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária

Anual (LOA) são instrumentos de gestão local que devem incluir essas ações.
Cooperação técnica: avalie e estabeleça possibilidades de desenvolver

projetos com parceria público-privada (PPP), concessão, consórcios municipais,
organizações da sociedade civil, academias, instituições internacionais etc.

Fiscalize: acompanhar o progresso das ações desenvolvidas é impor-

tante para determinar se as ações estão no caminho certo ou se é necessário
rever a estratégia.

Está com dúvidas sobre onde encontrar oportunidades que potencia-

lizem o acesso a recursos com os mais variados tipos de organismos e enfim
ampliar políticas que contemple os ODS?
Calma.

A Plataforma Êxitos concentra informações de todos os programas

federais e de inúmeras oportunidades de captação de recursos nacionais e

internacionais, de forma personalizada de acordo com o perfil e áreas de interesse do Município.

Diariamente são cadastradas na Plataforma

Êxitos as oportunidades que potencializam o
acesso a recursos com os mais variados tipos

de concedentes. O planejamento correto, a or-

ganização, a dedicação da gestão e o acompa-

nhamento efetivo do cronograma de ações são

alguns dos pontos cruciais que influenciam
diretamente os resultados positivos de todo
esse processo.

Para saber mais, acesse a cartilha Transferências Voluntárias da
União: o que são, como acessar, executar e prestar contas, disponível
no site:. Acesse pelo QR code.
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Muitos são os desafios para uma boa gestão e alcançar as metas da

Agenda 2030 é mais um compromisso que merece total dedicação, como habitualmente recebem as áreas de saúde e educação, por exemplo. Para que o

Município seja Inteligente, Humano e Sustentável cabe ao gestor municipal
cumprir a sua missão, adaptando soluções de acordo com a sua realidade,
colocando sempre a qualidade de vida como termômetro de seu mandato.

Acesse pelos QR codes:
Mandala de Desenvolvimento Municipal

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
e a Nova Agenda Urbana

Mobilidade Urbana e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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6

FINANCIAMENTO, POLÍTICAS E
PROGRAMAS

6.1 Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU)
A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) está sendo

elaborada pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regio-

nal e Urbano (SMDRU) e propõe a construção de uma visão estratégica para o

território, considerando a abordagem multiescalar, ou multinível, interfede-

rativa, intersetorial (e interinstitucional), e uma perspectiva sistêmica, que
incorpora temas transversais e a dimensão do desenvolvimento econômico
(MDR, 2020).

O objetivo é apoiar os Municípios na implementação da agenda de de-

senvolvimento urbano. A integração das políticas setoriais e a consolidação

dos temas transversais à política, como os serviços ecossistêmicos, agenda
ambiental urbana, transformação digital, transformação demográfica, estão

sendo debatidos juntamente com os objetivos do desenvolvimento urbano
sustentável para um novo pacto urbano e para o sistema urbano brasileiro.

Os principais resultados da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes,

que serão apresentados melhor mais adiante, serão incorporados ao PNDU,

que prevê a criação de um sistema de informação e instrumentos de planeja-

mento, gestão e governança urbana, metropolitana e/ou revisão dos existentes
relacionados às tipologias municipais e supramunicipais.

Destaca-se, entre o plano de implementação da PNDU, a criação de banco

de dados e estratégias de implementação de mecanismos fiscais e extrafiscais
de captação de recursos onerosos e não onerosos, de concessões e parcerias

público-privadas, de capacitação para desenvolvimento urbano sustentável e
implementação da PNDU, além da estruturação da rede de atores e assistência
técnica para o desenvolvimento urbano.
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Conheça o Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis (CGEE): uma plataforma
virtual de mapeamento e divulgação de so-

luções urbanas inovadoras, contextualizadas
ao território nacional por meio de tipologias

de cidades-região e indicadores alinhados ao
ODS. Acesse pelo QR code.

6.2 Câmaras 4.0
As Câmaras 4.0 são câmaras técnicas criadas pelo MCTIC em parceria

com outros ministérios a partir das prioridades definidas no Plano Nacional
de Internet das Coisas. A finalidade do plano é promover a IoT, implementando
e desenvolvendo novas tecnologias, a livre concorrência e livre circulação de
dados, sem deixar de dar a devida importância à proteção de dados pessoais.

O Decreto 9.854/2019 instruiu o Plano nacional de

IoT e define a Internet das Coisas como a infraestrutura que integra a prestação de serviços de valor
adicionado com capacidades de conexão física ou

virtual de coisas com dispositivos baseados em tec-

nologias da informação e comunicação existentes e
nas suas evoluções, com interoperabilidade.

A Câmara Indústria 4.0 foi criada em 3 de abril de 2019, pelo MCTIC, em

parceria com o Ministério da Economia, Agência Brasileira de Desenvolvimen-

to Industrial (ABDI), Confederação Nacional da Indústria (CNI), Financiadora
de Estudos e Projetos (Finep), Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-

tífico e Tecnológico (CNPq), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
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(Sebrae) e Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).

Em sua organização, a Câmara I4.0 é integrada por um conselho superior, se-

cretaria executiva e grupos de trabalho, com funções de gestão e governança.

Saiba mais: http://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucio-

nal/tecnologia/tecnologiasSetoriais/Camara_I40__Plano_de_Acao_Camara_brasileira.pdf

A Câmara Agro 4.0 foi criada em 15 de agosto de 2019, em um acordo

de cooperação entre o MCTIC e o Ministério da Agricultura (Mapa), e objetiva
promover ações de expansão da internet no campo e a aquisição de tecnolo-

gias e serviços inovadores no ambiente rural, com o intuito de tornar o Brasil
um exportador de soluções de Internet das Coisas com aplicação no agronegócio. A câmara terá um conselho superior, formado por representantes do
Mapa, do MCTIC, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e

da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Será composto de quatro
grupos de trabalho permanentes: Conectividade no Campo; Desenvolvimento,
Tecnologia e Inovação; Desenvolvimento Profissional; e Cadeias Produtivas e
Desenvolvimento de Fornecedores.

Saiba mais: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noti-

cias/2020/09/programa-levara-tecnologias-4-0-para-o-agronegocio

A Câmara da Saúde 4.0 tem por objetivo a formulação de projetos que

ajudem a saúde alinhada à estratégia da saúde digital para o país, que já está
sendo construída por meio do programa Conecte SUS. O MCTIC e o Ministério
da Saúde (MS) assinaram um acordo de cooperação dentro do Plano Nacional
de Internet das Coisas (IoT) e o Ministério da Saúde coordenará a câmara, esti-

mulando a participação de membros das universidades, institutos de ciência e
tecnologia, iniciativa privada e demais atores relevantes no cenário da inovação

no contexto da saúde nacional, com a participação dos Estados e Municípios.
Saiba mais: https://ibict.br/sala-de-imprensa/noticias/item/2067-ca-

mara-4-0-e-lancada-hoje-no-mctic

A Câmara de Cidades 4.0 é uma das câmaras técnicas do MCTIC, criada

em dezembro de 2019, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Re-

gional (MDR). Discute a aplicação de tecnologias e infraestrutura para criação
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de Municípios Inteligentes. Caberá à câmara o estabelecimento de diretrizes

para políticas setoriais, definição de indicadores e formação de grupos temáticos. Uma das medidas é adotar uma metodologia de identificação do nível
de maturidades dos Municípios em relação a aplicações digitais, assim como
a certificação das cidades em relação ao grau de “Cidade Inteligente”. Esses

indicadores subsidiarão um futuro um Plano Nacional para Cidades Inteli-

gentes e Sustentáveis, além de dar suporte aos chamamentos de seleção para
políticas específicas.

A CNM, como integrante da Câmara das Cidades 4.0, apresentou diversos pleitos ao MCTIC
relativos às demandas dos Municípios, em es-

pecial que sejam previstas regras de institucio-

nalização, além de investimentos sustentáveis
e o acesso de oportunidades a iniciativas que
impulsionem o desenvolvimento tecnológico
tanto para o enfrentamento da atual pande-

mia, quanto para o auxílio na retomada da
economia municipal no pós-pandemia. Acesse e saiba mais.

6.3 Carta Brasileira para Cidades Inteligentes
A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes objetiva a pactuação de

uma visão sobre Municípios inteligentes no contexto brasileiro, a elaboração

de diretrizes para a implementação de projetos de cidades inteligentes pelos
Municípios e a orientação e articulação de políticas, programas, iniciativas e
investimentos públicos a partir de uma visão comum.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) do Ministério do Desen-

volvimento Regional, em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia

da Informação, em 2019, deram início às oficinas e aos grupos de trabalho
para receber contribuições de diversos atores e instituições para a elabora-

ção da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. A ação também conta com
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a colaboração do Ministério do Meio Ambiente e apoio da Agencia de Cooperação Alemã (GIZ).

O objetivo da carta é pactuar uma visão sobre cidades inteligentes no

contexto brasileiro por meio de princípios e diretrizes – formular um conceito

governamental para orientar as ações ministeriais para a criação de uma agen-

da para Cidades Inteligentes, considerando os grandes desafios associados à

transformação digital para o desenvolvimento urbano sustentável, e que seja
orientador para planos, políticas e programas federais.

A carta passou por consulta pública em outubro de 2020 e o próximo

passo é a coordenação de implementação das diferentes atividades e os chama-

dos produtos-filhos, que são os materiais de orientação e detalhamento. Outro
lançamento que ocorrerá em 2021 será a plataforma ReDus, que permitirá a

governança e a condução do processo por meio de uma rede em três esferas de
atuação: Estratégica, com um Comitê Gestor e Conselho Consultivo; Gerencial,

com uma unidade de gestão; e Comunidade, com comunidades colaborativas.

Com o intuito de contribuir com os programas políticas e capacitações no fortalecimento de soluções

inovadoras aos Municípios, a CNM por meio de equipe
técnica acompanha as ações desenvolvidas na Carta

Brasileira para Cidades Inteligentes, com foco em
proposições que garantam o protagonismo dos Entes

municipais, na formulação de um documento capaz

de traçar diretrizes concretas para a implementação

de políticas que proporcione meios necessários para
o desenvolvimento local.

6.4 Investimentos em Tecnologia e Inovação
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MC-

TIC) editou a Portaria 1.122/2020, definindo as prioridades da pasta para o

período de 2020 a 2023, alinhadas ao Plano Plurianual da União (PPA). Entre

os objetivos, estão os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovações vol-
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tados para cinco áreas de tecnologias: Estratégicas; Habilitadoras; de Produção; para Desenvolvimento Sustentável; e para Qualidade de Vida. Cada uma
dessas cinco áreas de tecnologias abrange diversos setores.

A área de “Tecnologias Estratégicas” contempla os setores espacial,

nuclear, cibernético e segurança pública e de fronteira. Já “Tecnologias Habi-

litadoras” incluem inteligência artificial, internet das coisas (IoT), materiais
avançados, biotecnologia e nanotecnologia. A área de “Tecnologias de Produção” abrange indústria, agronegócio, comunicações, infraestrutura e serviços. Em “Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável”, estão cidades

inteligentes, energias renováveis, bioeconomia, tratamento e reciclagem de
resíduos sólidos, tratamento de poluição, monitoramento, prevenção e recuperação de desastres naturais e ambientais, além de preservação ambiental.

A última área, de “Tecnologias para Qualidade de Vida”, envolve os setores de
saúde, saneamento básico, segurança hídrica e tecnologias assistivas (inclusão).

De acordo com a portaria, a prioridade para projetos nessas diferentes

áreas envolve aspectos como redução da dependência tecnológica externa e

ampliação da capacidade de defesa do território nacional; incentivo à base de
inovação e conhecimento científico e tecnológico; contribuição para o equilíbrio entre desenvolvimento econômico, social e preservação ambiental; e

melhoria da oferta de produtos e serviços essenciais para uma parcela significativa da população brasileira.

A portaria estabelece que a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)

e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),

entidades vinculadas ao MCTIC, deverão promover os ajustes e as adequações
necessários nas respectivas linhas de financiamento e de fomento para incor-

porar em seus programas e ações as prioridades estabelecidas no documento.
Em 2019, houve um anúncio de que o MCTIC ficaria isento de con-

tingenciamentos em 2020, mas, com a publicação da LOA 2020, em 20 de
janeiro de 2020, a receita de 2020 foi de R$ 11,8 bilhões. O valor foi abaixo

do estabelecido em 2019, que era de R$ 13,6 bilhões, e com relação ao Fundo

para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) caiu de R$
204,4 milhões para R$ 18,1 milhões, de 2019 para 2020. No que diz respeito

a inclusão digital, foram destinados R$ 46,9 milhões; a fiscalização e a regulação na Anatel contaram com R$ 199,3 milhões. O Plano Nacional de Banda

Larga (PNBL), cujo objetivo é massificar o acesso à internet banda larga no
país, recebeu R$ 254,4 milhões.
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A última pesquisa do Pnad Contínua TIC 2017 mostrou que a internet

chega a três em cada quatro domicílios do país; o percentual de domicílios que

utilizavam a internet é de 74,9%, já o percentual de pessoas que acessaram a
internet por meio do celular aumentou para 97,0%.

A queda no orçamento dos recursos destinados para a inclusão digital

é algo preocupante, principalmente neste período de crise, em que a demanda de telecomunicação e internet está aumentando por conta das ações de

prevenção da Covid-19. É necessário que haja um direcionamento maior de

recursos para manutenção e ampliação dos serviços de telecomunicação e
internet nos Municípios.

6.5 Pró-cidades
O Pró-cidades é um programa do Ministério do Desenvolvimento Re-

gional (MDR), gerenciado pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Desen-

volvimento Regional e Urbano (SMDRU), que disponibiliza a contratação de
operação de crédito para execução de ações de desenvolvimento urbano, por

meio dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Portan-

to, não se trata de recursos do Orçamento Geral da União (OGU). Sendo assim,
os Municípios precisam avaliar os critérios de enquadramento das propostas
e contrapartidas locais.

Um das modalidades financiadas foca estratégias para a política de de-

senvolvimento urbano local, priorizando a reabilitação e qualificação do espaço público, e a outra objetiva a modernização tecnológica urbana e aborda

a implantação e desenvolvimento de soluções e ferramentas tecnológicas
que fomentem soluções inovadoras em Cidades Inteligentes, visando a

otimizar a prestação dos diversos serviços públicos à população e melhorar a
qualidade de vida nas cidades.

Para mais informações sobre o Pró-Cidades acesse o conteúdo exclusivo

da CNM por meio da Plataforma Êxitos ou entre em contato com a Secretaria
de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades pelo e-mail procidades@cidades.gov.br.
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A CNM elaborou a cartilha NT nº 07/2019 Orientações acerca do Programa de Desenvol-

vimento Urbano - Pró-Cidades. Com o intuito
de promover modernização tecnológica nas

cidades brasileiras e a reutilização de espaços
públicos e imóveis vazios, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) lançou o Programa de Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades).

6.6 Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações (Fust)
O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust),

instituído pela Lei 9.998/2000, tem por finalidade proporcionar recursos

destinados a cobrir o custo das obrigações de universalização de serviços de
telecomunicações, que não possa ser recuperada com a exploração eficiente
do serviço, para o qual contribuirão prestadoras de serviço de telecomunica-

ções nos regimes público e privado, conforme o inc. II do art. 81 da Lei 9.472,
de 16 de julho de 1997.

Recentemente, o Projeto de Lei (PL) 172/2020 foi aprovado e atualizou

a legislação do Fust. A medida visa a permitir que as políticas governamentais de telecomunicações sejam financiadas por recursos do fundo. Antes, o

fundo era utilizado para garantir serviços de telefonia fixa em localidades que
não oferecem lucro para investimento privado em razão da baixa densidade

demográfica, baixa renda da população, inexistência de infraestrutura adequada, entre outros.

O relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) mostrou que, dos R$

20,5 bilhões arrecadados entre 2001 e 2016, o montante efetivamente aplicado
para a universalização dos serviços de telecomunicações foi de R$ 341 mil, me-

nos de 0,002% do total. Cerca de R$ 15,2 bilhões do Fust foram desvinculados
e utilizados para outras despesas, principalmente para pagamento da dívida
pública mobiliária interna e para pagamento de benefícios previdenciários.

O texto aprovado garante que os recursos do Fust sejam destinados

a cobrir, parcial ou integralmente, programas, projetos, planos, atividades,
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iniciativas e ações para serviços de telecomunicações em zonas rurais ou

urbanas com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e população

potencialmente beneficiada. Além disso permite a execução pela iniciativa

privada, por cooperativas ou, de forma descentralizada, por estabelecimentos
públicos de ensino, bem como por escolas sem fins lucrativos que atendam a
pessoas com deficiência.

Os recursos também poderão ser aplicados em políticas para inovação

tecnológica de serviços no meio rural coordenadas pela Agência Nacional
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), conforme previsto na Lei
12.897/2013. Outra possibilidade será o uso de recursos em ações destinadas

a facilitar a transformação digital dos serviços públicos, inclusive a construção de infraestrutura necessária.

Quanto à modalidade de financiamento, metade das receitas anuais do

Fust poderá ser aplicada na forma de apoio não reembolsável, ou seja, a fundo
perdido. Poderão ser empregados também nas modalidades de apoio reem-

bolsável e de garantia. O texto aprovado prevê ainda a aplicação obrigatória
de recursos do Fust em acesso à internet em banda larga para todas as esco-

las públicas, em especial as situadas fora da zona urbana, até 2024. O relator

manteve a validade do dispositivo da Lei do Fust que garante a aplicação de
no mínimo de 18% do fundo para essa finalidade.

Nos processos de seleção dos programas, projetos e atividades de apli-

cação com recursos do Fust, serão privilegiadas as iniciativas que envolvam,

em um mesmo programa, projeto ou atividade, o poder público, a iniciativa

privada, as cooperativas, as organizações da sociedade civil, estabelecimen-

tos públicos de ensino e escolas sem fins lucrativos que atendam a pessoas
com deficiência.

O texto prevê a possibilidade de aplicação dos recursos do fundo em

serviços de telecomunicações prestados em regime público ou em regime privado e limita a 5% dos recursos arrecadados anualmente o total de despesas
operacionais de planejamento, análise e montagem dos projetos.

Serão agentes operacionais do Fust o Banco Nacional de Desenvolvimen-

to Econômico e Social (BNDES), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep),
as caixas econômicas, os bancos de desenvolvimento, as agências de fomento

e demais agentes financeiros, que prestarão contas da execução orçamentária
e financeira do Fust ao Conselho Gestor.

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

91

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A CNM, como a maior entidade de representação dos Municípios brasi-

leiros, convoca os gestores municipais a desenvolver, durante a gestão 20212024, ações que contribuam para uma nova realidade local, estimulando a

cooperação com outros níveis de governo, atores da sociedade civil, da acade-

mia, e mesmo por meio de parcerias público-privadas (PPPs), na construção
de um Município Inteligente, Humano e Sustentável.

A Confederação conhece bem o interesse e o esforço de muitos Municípios

mesmo diante das dificuldades quando se trata de modernizar a gestão muni-

cipal. É preciso ir em busca de ferramentas que fortaleçam o desenvolvimento
das políticas públicas e ações que vão desde a estrutura física até a qualifica-

ção dos colaboradores. Os Municípios devem estar cada vez mais integrados
com as novas tecnologias, mais comprometidos com o acesso à informação
e, sobretudo, mais inspirados por esta nova forma transparente de governar.

Por isso, a CNM dissemina conteúdos com boas práticas que, se adaptadas à
realidade municipal, podem auxiliar os Municípios. Acesse http://www.mu-

niciencia.cnm.org.br e identifique práticas inovadoras da gestão municipal
que possam ser reaplicadas em sua gestão.

Além disso, a Confederação conta com a área técnica de Inovação e Mu-

nicípios Inteligentes, Humanos e Sustentáveis, que orienta os Entes municipais sobre as formas mais eficientes e racionais a serem adotadas. O contato
pode ser por meio do e-mail inovacao@cnm.org.br.
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