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*O Município recebeu o nome de Monteiro Lobato com a promulgação da Lei Estadual nº 233, de
24 de dezembro de 1948.

Municipalista,
Em sua terceira edição, o Prêmio
MuniCiência – Municípios Inovadores,
que integra o Projeto UniverCidades,
desenvolvido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o
apoio financeiro da União Europeia
no Brasil, mostra que, apesar de
qualquer cenário desafiador, é possível encontrar exemplos de práticas
municipalistas bem-sucedidas em todas as regiões do país.

Carta do Presidente

As dez experiências finalistas deste ciclo do Prêmio (20192020) refletem a jornada de Municípios brasileiros na busca por soluções, de toda ordem, para melhorar a qualidade
de vida dos munícipes. Com o apoio de centros de educação e pesquisa, da iniciativa privada, de outros Municípios
e da população, muitos deles inovaram e iniciaram uma
trajetória de transformação e, por isso, a importância de
reconhecer e disseminar essas boas práticas.
Neste guia de reaplicação, o projeto Cidade Inteligente,
Humana e Encantada - CIHE 2030 mostra como o Município de Monteiro Lobato/SP modernizou processos administrativos e de infraestrutura, com base nos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU em prol
da qualidade de vida da população. Assim como outras
iniciativas desta Coleção, a prática reforça a ideia de que
sempre há como fazer mais e melhor.
Nas próximas páginas desse guia, integrante da Coleção
UniverCidades, esperamos que prefeitas e prefeitos de
todo o país possam se sentir inspirados para também colocar em prática as suas ideias inovadoras.
Uma ótima leitura e uma excelente gestão.
Glademir Aroldi - Presidente da CNM

A parceria entre a União Europeia e a Confederação Nacional de Municípios (CNM) contabiliza cinco projetos em
temas como políticas municipais para a segurança das
mulheres, a luta contra as drogas, o reforço da governança, a inovação e a sustentabilidade. São ações que trazem
ganhos para os Municípios brasileiros, com o desenvolvimento de programas inovadores. Experiências relevantes
podem servir de modelos para estratégias de enfrentamento aos desafios que se apresentam aos administradores municipais em diversas áreas como as mudanças
climáticas.
Os Municípios são particularmente vulneráveis ao impacto das variações do clima e das catástrofes naturais. O
reforço da dimensão urbana das políticas públicas deve
ser um esforço conjunto envolvendo múltiplos atores.
Neste sentido, é muito oportuna a estratégia do projeto

Carta da União Europeia

UniverCidades de promover novos arranjos institucionais de
aproximação de centros de ensino, universidades, organizações da sociedade civil e de autoridades locais para atender
as demandas municipais.
Tornar os Municípios mais inovadores, a fim de fomentar economias locais sustentáveis e criar empregos são igualmente
objetivos de nossa cooperação com o Brasil. Neste contexto,
as diferentes realidades urbanas abrem oportunidades para
encontrar soluções inovadoras e competitivas para os problemas sociais e ambientais.
Diante dos desafios enfrentados pelos gestores municipais,
a União Europeia não hesitou em apoiar a iniciativa da CNM
de construir uma rede de gestão do conhecimento, baseada
em uma plataforma de ações e de experiências inovadoras
de administração municipal, centradas no desenvolvimento
equitativo e inclusivo. Nossas parcerias visam somar esforços
com os Municípios brasileiros, compartilhando boas práticas
em busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e
da melhoria das condições de vida da população brasileira.
Parabéns aos Prefeitos, Prefeitas e suas equipes, que participaram desta edição do Prêmio MuniCiência e terão suas
experiências inovadoras em gestão municipal sistematizadas
em guias de reaplicação como este.
Boa leitura!
Ignacio Ybáñez - Embaixador da União Europeia no Brasil
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O Prêmio
MuniCiência
inovação
na gestão
municipal

Uma gestão municipal inovadora
também pode ser interpretada como
aquela em que os recursos disponíveis
para melhor atender às demandas de
uma sociedade sejam potencializados. Nesse sentido, olhar para as boas
práticas reaplicáveis em vez de “partir
do zero” é um caminho natural, que
incentiva esforços e reformas e, sobretudo, oferece perspectivas para o
desenvolvimento.
Quando se destaca uma prática reaplicável no contexto da gestão pública, também é necessária cautela,
em especial na descrição daquilo que
muitos chamam de “melhor prática”.
Grosso modo, quando uma iniciativa é
destacada como “melhor”, ela se opõe
em grau de excelência a muitas outras
boas ideias, em nível nacional ou internacional. Isso implicaria dizer que
existe uma forma única e melhor de se
fazer as coisas, quando existem, sabemos, diversas formas de se implementar iniciativas inovadoras.
O fato é que existem muitas experiências municipais inovadoras dignas
de reconhecimento, e é do interesse
de todos os Municípios que elas sejam

compartilhadas e reaplicadas. Esse
é o objetivo do Prêmio MuniCiência –
Municípios Inovadores – desenvolvido
pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com apoio financeiro da
União Europeia no Brasil.

Confira mais sobre os projetos no
endereço
http://municiencia.cnm.org.br/

2015
Na fase-piloto, realizada em 2015, a CNM identificou, avaliou e selecionou cinco experiências, uma de cada região
do país. Em seguida, foi lançado um edital público para a
seleção de iniciativas inovadoras, que recebeu outras 57
experiências. Destas, foram classificadas dez, que somadas às cinco da fase-piloto chegaram a 15, as quais foram
submetidas a um processo de votação nacional via internet. No final de 2015, em Brasília/DF, as cinco práticas mais
votadas foram apresentadas no Seminário de Iniciativas
Inovadoras na Gestão Municipal.
Essas iniciativas foram transformadas em guias de reaplicação como este e estão disponíveis no site da CNM.

2016
Em seu segundo ciclo, e com o apoio financeiro da União
Europeia no Brasil, a iniciativa se transformou em Prêmio
MuniCiência, com duas edições previstas: em 2017/2018 e
2019/2020.
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2017
A partir de um regulamento que formalizou as regras e procedimentos, estabeleceu as condições de igualdade para
a participação dos interessados e deu transparência ao
processo, a CNM tornou público um edital e recebeu 252
iniciativas que foram analisadas por uma equipe técnica da
Confederação, com critérios territoriais e considerando o
porte do Município. Ao todo, 30 iniciativas foram escolhidas
para a segunda etapa, quando os Municípios com iniciativas pré-selecionadas enviaram à CNM as evidências sobre
as práticas para análise dos avaliadores. Destas, 15 foram
classificadas como finalistas e submetidas a uma votação
nacional.

2018
As cinco mais votadas foram anunciadas em 23 de maio de
2018, durante a XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Além do reconhecimento, essas iniciativas foram sistematizadas em guias de reaplicação, como este, e os(as)
gestores(as) participaram de uma visita técnica a Portugal
para troca de experiências com Municípios portugueses.

2019
Um novo edital público resultou na homologação de 235
iniciativas. Destas, 30 foram pré-finalistas e convidadas a
apresentar evidências e, depois, dez foram selecionadas
para a elaboração dos Guias de Reaplicação. A fim de garantir a diversidade e equidade entre os Municípios e para
abranger todo o território nacional, foram utilizados novos
critérios, como o porte dos Municípios. A seleção teve como
base a escolha de três Municípios pequenos (até 49.999 habitantes), dois médios (de 50 mil até 299.999 habitantes) e
um Município de grande porte (acima de 300 mil habitantes) ou consórcio intermunicipal. Como resultado, das dez
finalistas, duas são provenientes de cada região do Brasil.
Além da sistematização das iniciativas, as dez selecionadas seguiram para votação on-line, que define as cinco que
participarão de seminário internacional para troca de experiências.
Nas palavras de Daniela de Cássia Santos Brito, prefeita
de Monteiro Lobato:

“Ter o reconhecimento da CNM significa que estamos fazendo o dever
de casa, trabalhando em defesa do
desenvolvimento da comunidade. O
Prêmio consolida e comprova as nossas realizações, agregando excelência e efetividade a este grande projeto de gestão e qualidade de vida da
população de Monteiro Lobato.”
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Finalistas do
Prêmio MuniCiência
Edição 2019-2020
Segue, em ordem alfabética, a lista dos dez finalistas e
suas iniciativas inovadoras que provocaram impacto positivo na gestão municipal e suas conexões com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda
2030, da Organização das Nações Unidas.

CACOAL/RO

Renascer das Águas – Mina de Produção
Fome zero e
agricultura
sustentável

Educação de
qualidade

Água potável e
saneamento

Consumo e
produção
responsáveis

CONDE/PB

Vida
terrestre

EPA - Escritório Público de Assistência Técnica
Erradicação da
pobreza

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Igualdade de
Gênero

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Água potável e
saneamento

Parcerias e
meios de
implementação

Redução das
Desigualdades

Parcerias e
meios de
implementação

CONSÓRCIO QUIRIRI/SC

Região Turística Destinos do Quiriri – A valorização do
regional a partir do Município
Fome zero e
agricultura
sustentável

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Vida
terrestre

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

GOIÁS/GO

Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) –
Brasilete Ramos Caiado
Erradicação da
pobreza

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Fome zero e
agricultura
sustentável

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

JUÍNA/MT

Programa Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura!
Saúde e
Bem-Estar

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Redução das
Desigualdades

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação
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MONTEIRO LOBATO/SP

Monteiro Lobato - Cidade Inteligente, Humana e
Encantada – CIHE 2030
Água potável e
saneamento

Energia limpa
e acessível

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Indústria,
Inovação e
Infraestrutura

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP

Projeto Saúde Nota 10
Erradicação da
pobreza

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

Programa Controlador Mirim
Educação de
qualidade

Redução das
Desigualdades

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação

VENÂNCIO AIRES/RS

IPTU Mais
Educação de
qualidade

Ação Contra a
Mudança Global
do Clima

Água potável e
saneamento

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Consumo e
produção
responsáveis

Parcerias e
meios de
implementação

VITÓRIA/ES

Multar não dará mais ganho a fiscais. Cooperar, sim!
Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação
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A importância de difundir
as práticas e a quem se
destina este guia
A partir da identificação, da análise e do reconhecimento dessas iniciativas, a CNM espera disponibilizar aos
Municípios – por meio de guias como este – um leque de
alternativas adaptáveis e acessíveis, compartilhar informações e fomentar a implementação de boas práticas na
gestão municipal.
Desse modo, a CNM colabora de forma efetiva para
que a inovação na gestão municipal possa ser vista
como ciência, ou seja, um conhecimento adquirido por
meio do estudo e da prática, e não como uma casualidade cujo bom resultado decorra simplesmente de
sorte. Desta forma, a Confederação organiza informações para uso de gestores(as) municipais e toda sua
equipe. Esses dados têm um caráter específico: não
são teóricos, pois se originam das práticas identificadas nos próprios Municípios.
O desenvolvimento das boas práticas municipais também
pode e deve envolver outros setores da sociedade, inclusive a academia. O conhecimento produzido nas universidades enriquece a reflexão sobre melhorias na gestão
pública e oferece instrumentos para que as ações possam
ser executadas.

Confira o vídeo que ilustra esse guia
no endereço da nova plataforma do
UniverCidades

O guia pretende fornecer subsídios
para inspirar a gestão na reaplicação
– não a simples replicação – do projeto, uma vez que se considera cada
Município como uma realidade única,
especial, com características socioeconômicas e culturais ímpares. Em
resumo, não se pode comparar um
Município com outro na base do conceito falso de que “é tudo a mesma coisa”. Por isso, prefere-se o termo reaplicar ao termo replicar.
Os três entes da Federação – municipal, estadual e federal
–, de modo geral, utilizam os mesmos conceitos na elaboração das peças do sistema orçamentário. Isto significa dizer
que se identifica uma lógica na definição dos objetivos, programas, ações, projetos, atividades e operações especiais.
Neste guia essa referência não será utilizada. A iniciativa
inovadora será um programa ou um projeto conforme determinação do órgão municipal responsável pela proposta.
Nas páginas finais, o guia apresenta um índice remissivo,
para que os leitores possam ir diretamente aos assuntos
que lhe despertem maior interesse ou que exijam uma segunda consulta.
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O Município de
Monteiro Lobato/SP

Monteiro Lobato, Município localizado a 101,5 km da capital paulista, fica em uma região rodeada pela natureza no
Vale do Paraíba. Próximo da Serra da Mantiqueira, já teve
outros nomes como Freguesia das Estacas, Freguesia de
Nossa Senhora do Bonsucesso do Buquira, Vila das Palmeiras do Buquira e Vila do Buquira.
Segundo dados históricos, o povoado de Buquira foi criado em território dos Municípios de Caçapava e Taubaté
sob a invocação de Nossa Senhora do Bonsucesso. O aspecto eclesiástico contribuiu para elevar a região à Freguesia e Distrito de Paz em 25 de abril de 1857.
Sítio do Pica-Pau
Amarelo em Monteiro
Lobato/SP, 2019
Fotos: CNM/
UniverCidades

Incorporada ao Município de Taubaté, Buquira passou a
ser denominada Vila em 26 de abril de 1880 e, depois,
cidade, em 19 de dezembro de 1900 por meio de lei estadual.
Em 1934, a localidade de Buquira
foi novamente reduzida à condição
de distrito e incorporada ao Município de São José dos Campos. A
emancipação aconteceu somente
em 1948 por meio da Lei Estadual
nº 233, de 24 de dezembro de 1948.
Um ano depois, o Município ganhou
o nome de Monteiro Lobato, homenagem ao escritor José Bento Mon-

teiro Lobato. Ele, que viveu na fazenda do Buquira escreveu
ali os contos de Urupês.
Anos depois, a fazenda passou a se chamar Fazenda do
Visconde e, posteriormente, Sítio do Pica-Pau Amarelo. A
propriedade foi vendida anos mais tarde e hoje pertence à família da professora Maria Lúcia Ribeiro Guimarães,
que mora no local e abre as portas para visitação pública.
Não há registro histórico de um fundador para a região e,
portanto, presume-se que, mandados por Jacques Félix,
alguns bandeirantes em direção ao estado de Minas Gerais tenham montado acampamento onde hoje é o centro
urbano do Município.
Levando em conta a criação da Freguesia, no século 19, os
fundadores seriam os doadores das terras para a formação do patrimônio da Freguesia
de Nossa Senhora do Bonsucesso. Seriam eles: Anna Martins da
Rocha, comendador José Manoel
Freire, capitão Francisco Alves Fagundes e Luciano José das Neves.
As escrituras de doação estão documentadas no livro “História do
Município de Monteiro Lobato”, do
jornalista e historiador Geraldo
Moacir Marcondes Cabral.
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Dados do Município
Monteiro Lobato/SP

zz POPULAÇÃO ESTIMADA: 4.653 habitantes.
zz DISTÂNCIA DA CAPITAL: 104,5 km.
zz ÁREA: 332,742 km2.
zz DENSIDADE DEMOGRÁFICA: 14 hab/km2.
zz CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 3531704.
zz COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitude: -22,9545553;
Longitude: -45,8386923;
zz ALTITUDE: 685m.
zz GENTÍLICO*: Lobatense.
zz DATA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO: 24 de dezembro de 1948.
zz DATA DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO: 26 de abril.
zz PADROEIRO DA CIDADE: Nossa Senhora do Bonsucesso.
zz CLIMA: Temperado.
zz ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: Turismo, Agricultura e Pecuária.
zz ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM): 0,710.
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zz ALGUNS PONTOS TURÍSTICOS:
»» Sítio do Pica-pau Amarelo
O sítio em que o escritor José Bento Monteiro Lobato
morou e inspirou diversas de suas histórias é um dos
principais atrativos do Município. O casarão, administrado hoje por Maria Lúcia Xavier, foi construído em
1880 e conta com 18 cômodos. Na entrada há uma biblioteca e no fundo existe um riacho de águas cristalinas, com “peixinhos de olhos arregalados”, que o autor
apelidou de Reino das Águas Claras.
»» Bairro da Pedra Branca
O bairro de Pedra Branca, na zona rural do Município,
se destaca pela preservação de mata nativa. Diversas
espécies de árvores estão presentes na região. O local
também é conhecido pela produção da pecuária leiteira e de corte, silvicultura e piscicultura.
»» Pedra do OM
A Pedra de granito, localizada a 1.300 metros de altitude no Bairro do Souza, é uma das atrações preferidas
entre os aventureiros. Isso por que, para acessá-la
é preciso percorrer trilhas na mata. No passado, o
local foi abrigo para tropeiros e nômades da região. O
nome OM é uma homenagem ao bandeirante Oliveira
Miragaia.
»» Centro Histórico
O Centro de Monteiro Lobato conta com praças, Igreja
e construções antigas. O comércio local traz nas fachadas dos estabelecimentos o nome de personagens e
histórias de autoria do famoso escritor.

zz FESTAS QUE SE DESTACAM:
»» Festival de Literatura Infantil
Realizado anualmente, o evento tem como objetivo
incentivar a leitura, especialmente entre as crianças.
A programação envolve exposição e comercialização
das publicações literárias, lançamento de obras e bate
papo com os autores. Oficinas culturais e apresentações musicais completam o festival.
»» Carnaval
Em Monteiro Lobato, a folia de Carnaval acontece nas
ruas. Bonecões gigantes e bandas musicais comandam
a festa. O cronograma ainda conta com matinês para
as crianças.
»» Aniversário da cidade
Para celebrar o aniversário do Município a prefeitura
promove o tradicional desfile cívico, além de atividades esportivas e culturais. Apresentações musicais e
teatrais com artistas da região para as crianças são
alguns destaques.
zz IMPRENSA LOCAL:
Rádio Comunitária

Fonte: sites oficiais de veículos de comunicação do Município.
(*) Gentílico ou pátrio é o adjetivo que designa uma pessoa de acordo com o local de seu
nascimento ou residência.
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Hino de Monteiro Lobato/SP
(Letra e Música: Adauto Felisário Munhoz)

A Senhora do Bonsucesso,

No ponteado da viola,

É a tua leal padroeira,

E na culinária saborosa,

Oh! Jóia preciosa!

Faz de ti, Monteiro Lobato,

Da Serra da Mantiqueira.

A Cidade mais formosa.

Na trilha dos bandeirantes,

Teu povo é tão contente,

Reluzente igual safira,

Neste solo de Buquira,

Nasceste fulgurante,

Preserva as tradições,

Com o nome de Buquira.

Da tua raiz caipira.

Tens a honra de ser a mãe,

Repleta de encantamento,

Da mais famosa filha,

És lindo cartão postal,

No teu seio de magia,

Da literatura infantil,

Nasceu a boneca “Emília”.

Sois majestosa capital.

És uma terra privilegiada,

Lobato te engrandeceu,

Um paraíso tão belo,

Com reluzentes fanais,

De um “Sitio Encantado,

No brilho forte e perene,

Do Pica Pau Amarelo”.

De suas obras imortais.

Meu torrão amado,

Meu torrão amado...

De encanto e rara beleza,
Por Deus és abençoada,
Oh! Cidade Natureza.
Por Deus és abençoada,
“Cidade Natureza”.

Monteiro Lobato/SP, 2019
Fotos: CNM/UniverCidades
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Organograma da iniciativa

GABINETE

SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA
DE OBRAS

SECRETARIA
DE CULTURA E
TURISMO

SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

SECRETARIA
DE SAÚDE

SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA
DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS

SECRETARIA
DE MEIO
AMBIENTE E
AGRICULTURA

SECRETARIA
DE
TRANSPORTES

MONTEIRO LOBATO: CIDADE INTELIGENTE,
HUMANA E ENCANTADA / CIHE 2030
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Antes de começar
Este é um espaço de interação entre a prática aqui apresentada e a possível reaplicação em seu Município. Responda
às perguntas abaixo e anote quantas vezes você respondeu
“sim”. Cada “sim” representa, hipoteticamente falando, 10%
de possibilidade para uma tomada de decisão bem-sucedida, em seu Município, voltada para políticas públicas de
serviços que melhorem a qualidade de vida dos munícipes:
1.

Você entende que a melhoria constante do serviço
público representa uma melhora na qualidade de
vida da população?

2.

O conteúdo didático oferecido nas escolas públicas
deve contemplar regionalismos e valorizar histórias
locais?

3.

Você acredita que modelos de cidades inteligentes
podem inspirar melhorias para o seu Município?

4.

Em seu Município existem meios de incentivar e ampliar ações voltadas ao turismo?

5.

O interesse em cooperar para melhoria e a manutenção dos serviços públicos é estimulado pela sua
administração?

6.

Na equipe de técnicos e funcionários da administração há pessoas dedicadas especialmente à modernização dos serviços públicos?

7.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Agenda 2030 da ONU podem referenciar positivamente projetos de sua gestão?

8.

Você acredita que é possível construir bases de
dados e indicadores capazes de orientar as decisões
dos gestores do Município?

9.

Você acredita que é importante elaborar e gerenciar
uma agenda de investimentos para a cidade?

10. Você acredita que a cultura local pode servir de
estímulo para o fortalecimento da identidade do seu
Município?
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Cidade Inteligente,
Humana e Encantada
CIHE 2030
MONTEIRO LOBATO/SP

INSPIRAÇÃO

O Município de Monteiro Lobato, na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, tem no turismo uma de suas principais atividades econômicas. Além de abrigar o sítio em
que viveu o escritor Monteiro Lobato, é reconhecido pelas belezas naturais, devido a grande área de mata nativa
preservada e à proximidade com a Serra da Mantiqueira.
De acordo com a prefeitura, as suas potencialidades, no
entanto, poderiam ser melhor exploradas com mudanças profundas na administração e estrutura do Município. Modernizar a cidade, dos equipamentos públicos ao
atendimento aos munícipes e turistas, é um dos caminhos
propostos pelo projeto Cidade Inteligente, Humana e Encantada (CIHE).
Partindo do conceito de cidades inteligentes, adotado pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) Agenda
2030, da Organização das Nações Unidas (ONU), a gestão
criou um plano macro de administração pública para transformar, praticamente, todos os setores da cidade.

Em geral, uma cidade inteligente usa tecnologia para
fornecer serviços e resolver os problemas do Município,
como melhorar o transporte e a acessibilidade, promover a sustentabilidade e dar voz aos cidadãos. Embora o
termo “cidades inteligentes” seja novo, a ideia não é. Na
Roma Antiga, já havia o uso de tecnologias como aquedutos e sistemas de drenagem de água contribuindo para
qualidade de vida.
Os principais objetivos de um Município Inteligente são
melhorar a eficência das políticas que promovem o desenvolvimento local, urbano e rural integrados, a qualidade social e econômica, reduzir o desperdício e inconvinientes, além de maximizar a inclusão social.
No caso de Monteiro Lobato, o termo inteligente se aplica
a mudanças estruturais, como a modernização de prédios

Igreja Matriz Nossa
Senhora do Bonsucesso em Monteiro
Lobato, 2019
Foto: CNM/UniverCidades
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públicos, a adesão de tecnologias sustentáveis de iluminação e a reserva de água da chuva para reuso. A proposta, criada em 2017, deveria impactar não somente a região
central, mas as áreas mais afastadas, onde nem energia
elétrica havia.
O termo humano pressupõe que as melhorias impactem
a qualidade de vida da população e, mais que isso, proporcionem a participação social. Nesse sentido, foi fundamental a criação de uma central de atendimento para que
os munícipes apresentem as suas demandas.

Coreto em Monteiro Lobato, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

No aspecto humano de uma cidade inteligente os mecanismos de governança devem permitir que dados e críticas dos munícipes sejam usados para a tomada de decisões, de forma transparente.

O termo encantada é uma referência às fascinantes personagens da obra literária de Monteiro Lobato, legado do escritor
que lá viveu e criou uma extensa obra literária. O CIHE 2030
prevê que esse reconhecimento seja um real atrativo para o
turismo local e, consequentemente, movimente a economia.

ARCABOUÇO JURÍDICO E REGULAMENTAÇÕES
ESPECÍFICAS

Para colocar em prática o programa CIHE 2030, a administração de Monteiro Lobato editou seu Plano Diretor tendo
como referência as áreas relacionadas a tecnologia da informação, resíduos sólidos, de mobilidade urbana, educação, indústria e negócios, meio ambiente, turismo sustentável, de desenvolvimento urbano integrado e energia. A
elaboração contou com a participação da população por
meio de consulta pública.
Ele foi instituído pela Lei Municipal n0 1.650, de 15 de setembro de 2017, que é apoiada em fundamentos da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Diretrizes Gerais
da Política Urbana) e na Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (Parcelamento do Solo Urbano) alteradas
pela Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012 (Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC).
A elaboração desses instrumentos jurídicos, aprovados
pelo legislativo municipal, visam o cumprimento das
ações estabelecidas de forma a preservar o investimento
já realizado pela prefeitura nas próximas gestões. Além
disso, o Plano Diretor Municipal é um mecanismo importante de orientação para as políticas públicas e de desenvolvimento do Município.
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No contexto do CIHE 2030, o Município também adotou
instrumentos de política urbana previstos na Lei Federal
nº 12.305/2010 (Gestão Integrada de Resíduos Sólidos), na
Lei nº 11.445/2007 (Saneamento Básico), Lei nº 12.587/2012
(Mobilidade Urbana) e Lei nº 11.124/2005 (Habitação de Interesse Local).
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), no Plano
Diretor de Tecnologia para Cidade Inteligente. Dessa forma, o documento apresenta um conjunto de metas para
viabilizar ações estratégicas, incluindo as contratações
de soluções de TI.
Nessa empreitada, a administração de Monteiro Lobato
reconhece a importância de estabelecer, também, parcerias, assim como acionar a comunidade jurídica para entender e aplicar os mecanismos legais, como a Lei Nacional de Inovação e a Lei 8.666/1993 (Licitações e Contratos
Administrativos).
Esta última tem modalidades de dispensa de licitações,
possibilitando que os Municípios promovam contratações
diretas, que envolvam riscos tecnológicos, mas muitas vezes fundamentais no desenvolvimento de práticas inovadoras para a implementação de um plano em linha com os
objetivos de uma cidade inteligente.

CONTEXTO DO MUNICÍPIO QUANDO A INICIATIVA FOI
IMPLEMENTADA

Uma cidade inteligente pode ser entendida como aquela
que promove ações sustentáveis e tecnológicas para melhorar a qualidade de vida dos seus munícipes. As medidas nascem das demandas da população que é envolvida,
individual e coletivamente, na tomada de decisões e execução das melhorias.

“É preciso unir as três dimensões
de inteligência que são a individual, a coletiva e a física (infraestrutura). Importante reforçar que são
as pessoas que fazem uma cidade inteligente”, explica Augusto Mathias, consultor internacional da CNM
e especialista no planejamento de cidades sustentáveis.

Embora pareça um título a ser alcançado, a ‘inteligência’
das cidades pressupõe uma constante busca do aprimoramento dos serviços públicos e da participação social.
Afinal, os desafios se transformam conforme o tempo, seja
pelos avanços tecnológicos e/ou mudanças de comportamento na sociedade.
Monteiro Lobato é um Município de pequeno porte, no
estado de São Paulo, com cerca de 4 mil habitantes. Sua
localização geográfica e o modo como a própria cidade foi
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concebida a caracterizavam um local “de passagem”. Ou
seja, era vista como caminho para acessar outras cidades
turísticas, apesar de também cultivar o viés turístico herdado pela ligação com o escritor Monteiro Lobato.

Paço Municipal, Monteiro Lobato/SP, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

Segundo a gestão, era preciso aproveitar as potencialidades turísticas e de negócios do Município, bem como
transformar a vida da população, a partir da modernização da cidade, em diversas frentes, começando pelos processos administrativos da própria prefeitura. Em suma,
seria adotar novas práticas e tecnologias para inserir
Monteiro Lobato no grupo de Municípios que pretendem
ser mais ‘inteligentes’.

Outro dado importante sobre Monteiro Lobato está relacionado aos índices de educação. Em 2017, segundo o
IBGE, os alunos dos anos iniciais da rede pública tiveram
nota média de 6,8 no IDEB – colocando a cidade na posição 152 de 645. Já os estudantes dos anos finais, alcançaram a nota de 4.9 – passando a cidade para a colocação
361 de 645.
Esse cenário apontava para os eixos a serem trabalhados
no desenvolvimento do Município. A prefeitura procurou
respeitar esses apontamentos ao criar, em 2017, o CIHE
2030, que utiliza também os ODSs da ONU como diretrizes
para as melhorias. Para chegar a um modelo de programa,
a prefeita buscou o aprimoramento e conhecimento sobre
gestão pública na área, assim como incentivou a capacitação de sua equipe.

Moradias em Monteiro
Lobato/SP, 2019
Foto: CNM/UniverCidades
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A administração municipal também envolveu a população,
promovendo audiências públicas, entrevistas e rodas de
conversas para que, juntos, discutissem, por exemplo, o
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
de Monteiro Lobato. A participação social foi importante
para estabelecer as prioridades do CIHE 2030 e atender as
principais demandas dos munícipes. Além disso, a população foi informada durante o processo, por meio de materiais gráficos, como posters, sobre as ações realizadas.
O passo seguinte foi buscar recursos para a execução do
projeto, uma vez que o orçamento do Município não seria suficiente para as melhorias almejadas. A população
também teve participação nesse momento, em audiência
pública, e o caminho encontrado pela gestão foi celebrar
convênio com o Governo do Estado de São Paulo no valor
de R$ 11.385.788,95.
O CIHE 2030 envolve ainda projetos de iluminação pública,
cidadania, acessibilidade, infraestrutura urbana e turística, cultura, esporte, lazer e civismo.

BENEFICIÁRIOS

De modo geral, o CIHE 2030 beneficiou diversos segmentos em Monteiro Lobato, visto que engloba tecnologia da
informação, tratamento de resíduos sólidos, mobilidade
urbana, educação, meio ambiente, fomento à indústria e
negócios. Por meio do projeto, a gestão municipal buscou
maior eficiência nas ações que impactam diretamente a
vida dos cidadãos, melhorando a infraestrutura urbana e
turística, a acessibilidade para as pessoas com deficiên-

cia, além da promoção de atividades culturais, de lazer e
esporte.
Entre os exemplos pode-se destacar a iluminação pública com a substituição das lâmpadas do perímetro urbano
por novas versões mais econômicas, de LED. Para o lobatense e vigia noturno Celso Ricardo Moreira, a transição
impactou sua vida, no âmbito pessoal e profissional:
“Essa iluminação nova pega uma área maior”, conta. “O
trajeto que eu faço para ir embora do trabalho tem muitas árvores e antes era bem escuro, mas agora vou para
casa com mais segurança”, completa. A rotina dos demais
moradores também mudou. “Percebo que o pessoal aproveita para ficar mais tempo na praça, por que ela está bem
iluminada”, conclui.

Monteiro Lobato/SP, 2019
Foto: CNM/UniverCidades
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Afastadas da área central, algumas famílias que ainda não
tinham acesso à rede elétrica em casa também foram beneficiadas. Januário da Silva, que faz serviços gerais, lembra que por muito anos precisou pedir ajuda aos vizinhos.
“A gente não podia ter geladeira e nem carregar o telefone
celular. Então, pedia para usar a energia de quem tinha.
Depois que ligaram a luz, conseguimos saber das coisas
que acontece pela televisão, que antes a gente também
não tinha”, recorda.

Área rural,
Monteiro Lobato, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

Equipamentos públicos, como a sala de vacinação do posto de saúde na área central do Município, também receberam lâmpadas novas. “Assim que os pacientes chegam,
eles percebem a diferença. Se sentem mais acolhidos”,
aponta Aline Marcelino Silveira, auxiliar de enfermagem
que trabalha na unidade.

À época da visita técnica da CNM ao Município, um gerador estava sendo instalado neste mesmo posto de saúde.
“Com isso vamos ter mais segurança de que as vacinas se
manterão na temperatura adequada, mesmo com quedas
de energia. Também temos agora uma nova geladeira e
um novo freezer”, revela Aline.
Na área da educação, as crianças foram beneficiadas a
partir de projetos em parceria com outros órgãos, a exemplo do Sebrae. “Temos muitas crianças na zona rural da cidade e queríamos mostrar uma visão mais ampla do mercado de trabalho, que elas podem sim ter o seu próprio
negócio, comércio, sonhar com novas oportunidades”, explica a diretora responsável pelas escolas municipais de
Monteiro Lobato, Josiane Patrícia Almeida Dell Osso.
Os estudantes de Monteiro Lobato vivenciam iniciativas
de empreendedorismo com a “Semana Global do Empreendedorismo” e também têm a oportunidade de aprender
outros ofícios por meio de parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).
Informatizada, a Central do Cidadão também proporcionou maior agilidade no atendimento aos munícipes, como
a retirada de carnês do IPTU, por exemplo. “Hoje a população pode acompanhar a sua demanda por serviços via site
da prefeitura. Temos também o aplicativo eOuve que estamos divulgando cada vez mais para quem mora na zona
rural não precisar vir até a central”, conta Geani Cristina
de Cavalho, assistente administrativa.
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A comerciante Egilda Mara Benevides, que mora em Monteiro Lobato há pouco mais de dois anos, sentiu a transformação do Município. “Percebi a cidade em ascensão, mudando
o seu perfil de passagem para um local em que as pessoas
param e ficam. Por isso trouxe o meu comércio para a cidade”, revela. “Monteiro tem um encantamento natural, pelas
suas montanhas preservadas, sua população acolhedora e
claro, sua história ligada a Monteiro Lobato”, destaca.
Os munícipes de Monteiro Lobato também foram contemplados com atividades educativas e culturais como curso
de contação de histórias, oficina de danças urbanas, além
de brincadeiras durante as férias escolares para crianças.
Encontros de capoeira, oficina e laboratório de atuação
para o cinema e festival de literatura infantil completam
o cronograma de atividades realizadas em equipamentos
culturais do Município.
No âmbito da saúde, foram promovidas ações de estímulo
à prática de exercícios físicos. Programas em Atenção a
Saúde Bucal e bate-papos com especialistas sobre temas
como bullying, suicídio e família são outros exemplos.

PARCEIROS

As principais responsabilidades ficam a cargo da Secretaria de Administração e Assessoria Especial para Assuntos
Jurídicos e Legislativos, que cuidaram de todo o planejamento e execução das ações e metas contempladas em
plano de trabalho. Ambas atuam em parceria com as demais pastas e com outros órgãos da administração pública municipal, estadual e federal.

De forma conjunta com esses órgãos, as secretarias definem os pontos sensíveis aptos a receber os novos formatos de trabalho, atendimento e encaminhamento das
demandas vindas da população. Exemplo disso é a Central
do Cidadão, um espaço criado com o agrupamento de serviços essenciais prestados pelo Poder Público, entre eles
o setor de tributos, protocolos e parcerias firmadas com o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE) e Via Rápida Empresa.
Essa porta de entrada de todas as demandas dos munícipes com a administração pública permite sanar dúvidas
sobre IPTU, ISS e ITR, além de resolver pendências de dívida ativa. Outro benefício é a centralização do atendimento do DETRAN-SP e CEJUSC para solução e mediação de
conflitos pré-processuais. Via central também é possível
atendimento ao microempreendedor pelo SEBRAE.
A concessionária São Paulo Distribuição S.A. (EDP) é outro
exemplo de parceria do programa. O Município foi selecionado e contemplado com a instalação de sistemas fotovoltaicos em prédios públicos, além da modernização de seu
parque de iluminação pública, com a substituição de 100%
das lâmpadas de vapor de sódio por luminárias em LED.
O Município mantém acordo com a Universidade Estadual Paulista (UNESP) para a elaboração do Plano Municipal
de Tratamento dos Resíduos Sólidos a partir de estudos
técnicos desenvolvidos por estudantes de Engenharia
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Ambiental da universidade e a Agência da Bacia do Rio
Paraíba do Sul (AGEVAP). A comunidade local também
participou do processo em audiências públicas, entrevistas e ações de conscientização sobre a destinação
correta do lixo.
A partir do Plano foram realizados programas de descarte de pilhas e baterias, criação do Ecoponto de Monteiro
Lobato para a coleta de óleo usado, campanha de doação
de mudas de árvores para a população e a instalação de
lixeiras comunitárias na zona rural.

ETAPAS IMPRESCINDÍVEIS

Acabe com os “achismos”

A tomada de decisões com bases no critério do “eu acho”,
apesar de seu baixo custo, pode resultar em fracasso. O setor responsável pelo planejamento do Programa CIHE 2030
foi a Secretaria Municipal de Administração, com o apoio
da Assessoria Especial para Assuntos Jurídicos e Legislativos. Uma proposta metodológica, norteada por quatro perguntas, foram a base do planejamento: “De onde viemos?
Onde estamos? Para onde vamos? Para onde queremos ir?”
A partir dos questionamentos, foram definidas as etapas
de desenvolvimento do projeto.
Também foi feito um mapeamento dos indicadores municipais considerando os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas 169 metas a serem alcançadas até
2030, considerando a realidade local.

O planejamento inicial incluiu, ainda, uma análise de nove
frentes ou eixos do projeto, seguindo as premissas dos
planos municipais de Monteiro Lobato: 1) governança, 2)
indústria e negócios, 3) mobilidade e segurança, 4) meio
ambiente, 5) energia, 6) saúde e qualidade de vida, 7) urbanização, 8) educação e cultura, 9) tecnologia da informação e comunicação.
Defina sua estratégia
É muito importante ter em mente aonde se quer chegar
com a iniciativa: metas bem definidas e parâmetros identificáveis garantem o desenho desse passo. Os projetos
do CIHE 2030 consideraram o desejo dos agentes locais,
a viabilidade econômica-ambiental e a praticabilidade
de sua implantação, e foram categorizados em quatro dimensões: projetos do governo, projetos de atendimento a
legislação, projetos da comunidade e projetos com financiamento externo.

Obras do escritor Monteiro Lobato, 2019
Fotos: CNM/UniverCidades

53

CIDADE INTELIGENTE, HUMANA E ENCANTADA
CIHE 2030
Para cada um dos nove eixos analisados no planejamento
estratégico do projeto (governança, indústria e negócios,
mobilidade e segurança, meio ambiente, energia, saúde e
qualidade de vida, urbanização, educação e cultura, tecnologia da informação e comunicação), foram estabelecidos objetivos específicos. Por exemplo, em mobilidade e
segurança, foram traçadas metas para 2, 5 e 10 anos (quadro abaixo).
Obter verba extra do Governo Estadual para execução das
ações que foram distribuídas entre as secretarias foi um
passo vital para a administração de Monteiro Lobato. O resultado desejado era consolidar esta ideia em dois eixos
centrais: formalizar o convênio para execução das metas e
ações propostas ao mesmo tempo que se tentava obter o
reconhecimento de instituições renomadas como a CNM.

CURTO PRAZO (2 ANOS)

MÉDIO PRAZO (5 ANOS)

»» Transporte público »» Ciclovias
»» Carona solidária

»» Acessibilidade

»» Bicicletários

»» Arborização

»» Lixeiras

»» Estudo de linhas de
ônibus

»» Calçadas
»» Sinalização
»» Rampas
»» Escadas

»» PPP para desenvolvimento de competências
»» Lombofaixas (ou travessia elevada)

Fonte: Plano Diretor Municipal – PDM – Monteiro Lobato

LONGO PRAZO (10 ANOS)

»» Extensão da Rodovia Monteiro Lobato
(SP-50)
»» Planejamento de
segurança no trânsito

Busque os resultados
O projeto foi previsto para ser executado em 36 meses. Os
primeiros 12 meses englobaram diversas ações estratégicas e um diagnóstico dos principais indicadores do Município foi produzido para alinhamento com os ODSs. Até a
visita técnica da equipe da CNM os seguintes resultados
foram listados pela administração.
zz Parte dos processos e comunicações se dão por meio
digital (e-mail, celular, Skype) e o fluxo de documentos
internos é rastreado por sistema próprio de gestão,
possibilitando acesso público via site da prefeitura;
zz Materiais gráficos, como posters informativos sobre o
eOuve, foram divulgados na zona rural e para os que
ainda não tinham o acesso à internet;
zz Foi criada a ouvidoria digital, na qual o cidadão cadastra e monitora o seu pedido por meio de aplicativo;
zz Foi aberta a Central do Cidadão, com protocolo único
e acesso ao carnê de IPTU, DETRAN, TJ/SP, SEBRAE
CEJUSC, INCRA e Via Rápida Empresa;
zz Foram implantadas, nas escolas e prédios públicos,
placas fotovoltaicas gerando economia de recursos
com energia elétrica;
zz Foi realizada a substituição das lâmpadas por luminárias em LED;
zz Foi implementada a captação de águas pluviais nos
prédios públicos;
zz Foi realizado um projeto para o descarte correto das
luminárias, respeitando a legislação ambiental;
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zz Foram reconstruídas as calçadas dos prédios
públicos com materiais que permitem a infiltração de água para o solo;
zz Foi criado um viveiro municipal para cultivar as
mudas para serem distribuídas: projeto Plante
uma Vida;
zz Foram adquiridas 60 novas lixeiras com recursos do Fundo Especial do Petróleo (FEP) destinado para ações voltadas ao meio ambiente;
zz Foi adquirido um gerador de energia para garantir a manutenção da unidade de saúde.

A EXPERIÊNCIA: PASSO A PASSO

Como explicado anteriormente, o Programa CIHE
2030 consiste na edição do Plano Diretor do Município nos âmbitos de tecnologia da informação, resíduos sólidos, mobilidade urbana, educação, indústria
e negócios, meio ambiente, turismo sustentável, desenvolvimento urbano integrado e energia. Para sua
execução, a prefeitura celebrou, em 2017, um convênio
com o governo estadual no valor de R$ 1.385.788,95.
A partir dessas duas medidas a administração municipal iniciou o processo de implementação do projeto, dividindo-o em três etapas: preparação, diagnóstico e planejamento. Nesse sentido, o primeiro
passo foi identificar documentos e dados sobre os
nove eixos de trabalho estabelecidos, conforme a
tabela a seguir:

01

EIXO

DOCUMENTO

Governança

Plano Diretor Municipal – PDM
Plano CIHE 2030

02

Indústria e Negócios

Plano Diretor do Turismo Sustentável - PDTS

03

Mobilidade e Segurança

Plano Municipal de Mobilidade Urbana –
PMMU

04

Meio Ambiente

Plano Diretor Municipal – PDM
Plano Diretor de Macrodrenagem
Plano de Resíduos Sólidos
Plano Diretor do Turismo Sustentável - PDTS

05

Energia

Plano CIHE 2030

06

Saúde e Qualidade de Vida Plano Diretor Municipal – PDM

07

Urbanização

Plano Diretor Municipal – PDM
Plano Diretor de Macrodrenagem

08

Educação e Cultura

Plano Municipal de Educação

09

Tecnologia da Informação Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PDTI

Para o cumprimento das etapas, a prefeitura envolveu as
secretarias municipais de Administração, Finanças e Tributação, Cultura e Turismo, Agricultura e Meio Ambiente,
Obras e Serviços, Saúde, Desenvolvimento Social, Esportes, Educação e o Conselho Municipal de Segurança. As
equipes das pastas atuaram de acordo com os eixos correlacionados.
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O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) foi fundamental para a implementação das ações nos demais eixos. Em 2018, na fase de preparação, a prefeitura realizou
um levantamento sobre o Plano Estratégico do Município e
o Plano de Tecnologia da Informação e Comunicação anterior. Depois, em reuniões, as equipes envolvidas discutiram
a funcionalidade e a organização das áreas da administração. Também foi feita a avaliação do fluxo geral de trabalho.
Na fase de diagnóstico a administração estudou o suporte
de infraestrutura e os sistemas de informação existentes
até aquele momento. Foram realizados a análise de documentos, mapeamento de projetos em andamento e entrevistas com gestores das áreas estratégicas da prefeitura.
Nesse processo, a administração também contou com a
participação da academia e dos conselhos e comitês do
Município, para reforçar o compromisso de participação
social. A população foi convidada a participar de audiências e consultas públicas e inclusive contribuiu com a elaboração do Plano Diretor de Monteiro Lobato.
Essa fase de diagnóstico permitiu com que a administração identificasse as potencialidades, fraquezas, oportunidades e possíveis intercorrências no processo de implementação do projeto. Dessa forma, as equipes envolvidas
tiveram condições de avaliar os indicadores mais críticos
e que, portanto, exigiam maior esforço para etapa seguinte, a do planejamento.
Após a segunda etapa, a prefeitura iniciou o planejamento,
estabelecendo as ações prioritárias para atingir os obje-

tivos traçados para cada um dos eixos do CIHE 2030. Esse
passo permitiu também apontar os possíveis riscos e alternativas de solução. Em 2019, foram estabelecidos os seguintes projetos estratégicos:
Projeto

Descrição

Benefícios

Infraestrutura de
Rede de
Comunicação
Metropolitana
(MAN)

Construir uma rede metropolitana de alta velocidade
(MAN), para atender às
demandas oferecidas pelo
CIHE 2030.

Prover serviços públicos digitais para a população;

Rede de
Comunicação
Local
(LAN)

Construção de rede de área
local de computadores para
interconexão e compartilhamento, de forma a integrar
todas as informações manuseadas pelos órgãos públicos
da prefeitura.

Permitir o compartilhamento de dados,
programas, equipamentos e informações de
forma segura e eficiente, com custo diante
de seus benefícios.

Data Center (DC)

Construção e/ou readequação das instalações das infraestruturas do Data Center
da prefeitura.

Melhorar o desempenho no processamento
dos sistemas de informação;

Automatizar os processos de prestação de
serviços públicos;
Melhorar o desempenho dos serviços internos;
Melhorar a integração dos órgãos públicos;
Oferecer serviços de acesso à Internet gratuita à população.

Melhorar a estabilidade do ambiente tecnológico instalado;
Segurança física e lógica do ambiente e das
informações armazenadas e processadas;
Melhorar a disponibilidade das soluções de
TIC.

Aquisição
de Hardware

Atender às necessidades especificadas pelas Secretarias
para aquisição de equipamentos de TIC para adequar-se
às demandas atuais e futuras
(para curto e médio prazo) da
prefeitura.

Adequar o parque de hardware dos órgãos
públicos e garantir condições de trabalho
condizentes com os serviços a serem oferecidos.
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Aquisição
de Software

Atender às necessidades especificadas das Secretarias
para aquisição de software
de apoio de TIC.

Adequar o parque de software de apoio dos
órgãos públicos para as demandas atuais e
futuras da prefeitura e garantir as condições
de trabalho dos serviços oferecidos.

Suporte
de TI

Prestar o suporte aos
serviços de TI, oferecendo
um conjunto de melhores
práticas para os processos de
gerenciamento de serviços.

Melhorar a qualidade dos serviços a serem
oferecidos pela área de TI.

Sistema
de Cadastro

Conciliação das principais
bases de dados, criando melhores ferramentas de processamento de informações,
bem como a implementação
de formas de gerenciamento
mais eficazes.

Melhoria nas relações do Governo com os
cidadãos;
Facilidade no acesso às informações por CPF/
CNPJ, Classificação Fiscal, CMC, CRP, etc.;
Consulta integrada de lançamentos por classificação fiscal;
Cadastramento de mais de uma atividade por
empresa;
Consulta de débitos por contribuinte (CPF, RG,
etc.);
Obtenção do saldo real da dívida ativa;
Agilidade na emissão de Alvarás de Funcionamento e Uso de Solo;
Facilidade no acesso às novas classificações
fiscais provenientes de desmembramentos ou
englobamentos;
Integridade e segurança da informação;
Facilidade na extração de relatórios;
Agilidade na manutenção do sistema e desenvolvimento de novas implementações.

Portal da
prefeitura

Reformulação a fim de cumprir a sua missão institucional.

Transformação das relações da administração com os cidadãos, empresas e também
entre os órgãos do próprio governo, aprimorando a qualidade dos serviços prestados e
fortalecendo a participação do cidadão por
meio do acesso à informação e serviços.

Sistema
de Gestão
da Educação

Implantação da uma solução
Informatizada de Gestão
Educacional, com foco na
automatização dos principais processos da Secretaria
de Educação, sustentada
por uma estratégia de
implantação que considere
os aspectos culturais e organizacionais da prefeitura de
Monteiro Lobato.

A Solução Informatizada de Gestão Educacional a ser implantada deve oferecer gestão do
processo de matrícula, abrangendo a pré-matrícula, matrícula automática, disponibilização
de vagas para alunos novos;
Controle da programação de professores em
turmas, por unidade escolar, observando
a respectiva carga horária e disciplinas de
competência;
Geração automática de dados para o Censo,
permitindo o alinhamento entre os dados
requeridos pelo MEC/INEP e as bases internas
da prefeitura;
Controle do consumo e distribuição de alimentos nas unidades escolares;
Armazenamento e disponibilização dos dados
de desempenho/histórico escolar dos alunos;
Controle da evasão escolar;
Planejamento de eventos e de atividades diversas (matrícula, jornada pedagógica, eleição
de diretores, gincanas, jogos, censo, avaliações
externas);
Controle da distribuição de uniformes escolares e material pedagógico para os alunos;
Controle do andamento das solicitações (alimentos, mão de obra, recursos humanos);
Atualização permanente de dados referentes
às escolas (cadastro da escola, dados de censo, frequência de professores);
Controle e acompanhamento de programas e
projetos educacionais;
Fomento do processo de atualização e depuração das informações nas bases de dados da
Secretaria de Educação.
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Sistema
de Gestão
de Biblioteca

Implementação de sistema para gerenciamento de
bibliotecas.

Dispor à população de Monteiro Lobato
um sistema de Gerenciamento de Bibliotecas moderno e facilitador de tarefas para
a contínua melhoria nos serviços que são
oferecidos a seus usuários;
Possibilitar o compartilhamento de dados
de forma transparente, disponibilizando as
ferramentas necessárias para uma experiência exclusiva e significativa dentro e fora da
biblioteca municipal.

Sistema
de Geoprocessamento

Sistema capaz de receber
e gerar informações como
cartográficos, GPS, dados espaciais e alfanuméricos.

Um sistema de Geoprocessamento gera informações para ações de planejamento;
Localização dos postos de saúde e a população atendida;
Localização das escolas urbanas e rurais;
Relacionar o mapa da cidade ao banco de
dados com as informações de interesse do
planejador, por exemplo, a pavimentação e
as ruas com maior movimento.

Sistema
de Gestão
da Saúde

Implementação de Sistema
de Informação para Gestão
da Saúde Pública para solucionar as demandas específicas das políticas públicas
nas áreas de atendimento,
faturamento, controladoria,
logística e vigilância.

O Sistema de Gestão de Saúde Pública deve
trazer as seguintes soluções:
Recepção para atendimentos e emergenciais;
Agendamento integrado com atendimento;
Gerenciamento completo de cartão de vacinação;
Planejamento para atendimento de pacientes de várias especialidades;
Solicitação de exames.

O cronograma de execução foi pensado inicialmente para
36 meses, mas o repasse de verba do governo do estado
sofreu atrasos, alterando o calendário de atividades. Assim, em 2020, o CIHE 2030 continuava em desenvolvimento.

DICA CNM
A CNM possui uma ferramenta capaz de identificar fontes
de recursos em diversas esferas para o desenvolvimento
e a execução de obras, serviços e compras de equipamentos. Na Plataforma Êxitos, os gestores podem levantar informações sobre programas de repasses continuados para
implementação de políticas públicas tornando o Município
mais inteligente. Saiba mais no Qr-Code ao lado.
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Metas, custos, prazos
e números da iniciativa
Implementar a iniciativa adotada em Monteiro Lobato exigiu a celebração de um convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Inovação e
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, no valor de
R$ 1.385.788,95. A ação é compreendida, pela administração, como um projeto piloto, que conta com a Lei de Inovação nº 8666/93 para delinear uma “metodologia” replicável
aos demais Municípios.
O valor do convênio celebrado é equivalente a aproximadamente 10% do orçamento anual do Município e sua principal
utilização é para a contratação de empresas e profissionais
com foco no desenvolvimento de projetos específicos, políticas públicas e estudos de atuação associada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030
da ONU.
O CIHE 2030 foi previsto para ser executado em 36 meses.
Os primeiros 12 meses englobaram ações estratégicas,
como o diagnóstico realizado a partir de indicadores do
Município. Dentre as metas iniciais, é possível dizer que o
CIHE 2030 almejava a formalização do Convênio com o governo do estado bem como o reconhecimento de instituições renomadas, como a própria Confederação Nacional de
Municípios (CNM), por meio do Prêmio MuniCiência.

A administração considera que esses dois resultados foram
alcançados, abrindo uma perspectiva otimista para todos
os objetivos delineados para o CIHE 2030. Considerado um
Município de pequeno porte, Monteiro Lobato vem conseguindo sucesso com o CIHE 2030, contudo, recursos oriundos de outras esferas governamentais e a criatividade dos
gestores são indispensáveis para sua mais correta implementação.
Em uma estimativa da própria administração, calcula-se
que para a implementação total do CIHE 2030 o Município
não gaste mais de R$ 2 milhões, o que comparado aos orçamentos de Municípios semelhantes ou pouco maiores
se mostra viável – caso haja boa saúde financeira, caso de
Monteiro Lobato.
Como público beneficiado pode-se destacar, indiretamente, toda a população de Monteiro Lobato, que possui aproximadamente de 4.500 habitantes (SEADE, 2019). Além disso,
deve-se levar em consideração os turistas e os proprietários de imóveis rurais residentes em outros Municípios,
como o Vale do Paraíba Paulista e a Serra da Mantiqueira.
São realizadores: 10 (dez) secretarias e 4 departamentos,
além de assessoria especializada contratada.
A Central do Cidadão registrou mais de seis mil atendimentos desde sua implementação, um número que cresce
a cada dia e garante o pleno exercício da cidadania e dos
direitos de comunidade. Também merece destaque a implementação de iluminação pública, com tecnologia LED,
em 100% do parque de iluminação da cidade.
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Lições aprendidas
No contexto do CIHE 2030, o desenvolvimento da prática
fomentou a necessidade de reflexão constante sobre os
seguintes aspectos: a) conhecer características do Município a partir de indicadores (diagnóstico); b) saber o status
(onde se está) e, muito importante também; c) saber onde
se pretende chegar. Soma-se a essa reflexão constante a
necessidade de envolver, desde o início, a comunidade em
todos os passos.
A administração de Monteiro Lobato reconhece que o envolvimento de todos é uma chave do projeto. As diferentes lideranças do Município – funcionários concursados,
empresários, comunidade escolar, entre outras – também
devem participar. Em conversas com a equipe técnica da
CNM, a administração de Monteiro Lobato relata que nas
situações em que houve engajamento dos munícipes, o resultado foi melhor.
Em Monteiro Lobato foi de grande importância a adoção
da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas, como
referência para a iniciativa. Temas como o financiamento
para o desenvolvimento, transferência de tecnologia, capacitação técnica e comércio internacional estão contemplados nos desdobramentos dos ODSs. “A aproximação com
a academia também foi imprescindível para que todos os
planos existissem”, reforça a prefeita da cidade.

Outro aprendizado é que a obtenção de recursos de múltiplas fontes, não apenas o governo do estado, pode acelerar
a implementação do CIHE 2030. Contudo, caso o Município
não disponha de tal meio, sua implantação é possível em
maior espaço de tempo. Uma boa dica é garantir fontes de
financiamento diferentes, pois caso uma falhe ou atrase, haverá outra para fazer frente aos compromissos assumidos.
Em um aspecto mais jurídico, merece atenção os mecanismos voltados à contratação de inovação. O Município de
Monteiro Lobato fez usos de mecanismos para atrair parceiros privados, fortalecendo acordos e desenvolvendo
diversos projetos simultâneos. O gestor e seu time necessitam se manter atualizados sobre a legislação, especialmente pontos que possibilitam testes e pilotos pela administração pública. Grande parte dos gestores municipais
desconhece esses “recursos”.

DESCUBRA O SEU PONTO DE PARTIDA

Tomar uma decisão resulta sempre da ideia de rearranjar,
inovar, resolver uma fratura, um problema, um insucesso
que se observa em algum processo. Essa constatação é o
ponto de partida para a busca de uma solução. Antes da
execução do projeto, conceitos modernos de gestão pública focada na eficiência, economia e desenvolvimento sustentável não eram devidamente explorados. A cidade não
contava com servidores de informática, laboratórios com
tecnologia de ponta para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e iluminação pública em LED, por exemplo.
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CRIE MECANISMOS DE MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

Todo projeto tem de ter flexibilidade para se adequar à realidade em que será implantado. Para tanto, é necessário
que o desenrolar da iniciativa seja avaliado e monitorado
continuamente. Em Monteiro Lobato, a administração optou pela publicidade dos documentos e informações produzidos no processo de elaboração, revisão, aperfeiçoamento e implementação de planos, programas e projetos
específicos, bem como no controle e fiscalização de sua
implementação.
O termômetro que irá medir resultados da iniciativa é a
própria implementação das ações-modelo, como a realização de obras e empreendimentos com foco na eficiência energética, economia, modernização e iluminação
pública. Inclusive, também fruto dessa nova forma de fazer gestão pública, merecem destaque as novas licitações
realizadas na modalidade Pregão Eletrônico.
Já a Secretaria Municipal de Administração, no papel de
gestora do programa CIHE 2030, acompanha sua implementação e execução, atuando desde o planejamento até
efetiva conclusão da etapa por meio das compras e contratações necessárias, corrigindo, sempre que necessário
o Plano de Trabalho existente no convênio celebrado com
o Governo do Estado de São Paulo, informando os demais
atores do projeto o status de sua implementação e os próximos passos e etapas a serem superados.

Além disso, a prefeitura de Monteiro Lobato, por ser uma estrutura administrativa de pequeno porte, possui condições
de avaliar, quase em tempo real, a relevância das implementações que vem buscando inserir no contexto administrativo
municipal, realizando diagnósticos dos pontos sensíveis, a
eficiência esperada das ações, sua efetividade ao longo do
tempo e sua eficácia na rotina administrativa. Assim, antes
de realizar qualquer contratação de produtos ou serviços, a
administração busca dimensionar os impactos que dela decorrerão, visando a efetividade para a população, que é a
principal destinatária do Programa CIHE 2030.

INCLUA AS METAS NO SEU PLANO DE GOVERNO,
ARTICULANDO-AS COM SEU ORÇAMENTO

O projeto não faz parte do Plano Plurianual (PPA). Contudo, os recursos financeiros estão sendo regularmente
adicionados à Lei Orçamentária Anual - LOA na medida do
recebimento dos repasses do Governo do Estado de São
Paulo. O próximo passo do projeto é a melhoria da comunicação e a integração de todas as soluções em uma única
plataforma, com design responsivo.

ARMAZENE INFORMAÇÕES

Nunca é demais insistir na necessidade da criação de um
banco de dados, informações e indicadores, aliado importante na tomada de decisões e na gestão da agenda governamental. Referências para as informações do projeto
são o site da prefeitura e um portal de dados. Todos os
sistemas e os dados armazenados ficam em um data center e servidor próprios.
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COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO

O desenvolvimento do Programa é amplamente divulgado
e difundido em âmbito municipal, regional e nacional. As
ações de comunicação envolveram envio de releases para
jornalistas da imprensa local e regional, vídeos e notícias
divulgadas no site da prefeitura e nas redes sociais mais
utilizadas e campanhas diversas. Com isso, a administração busca conscientizar a população acerca da importância de implementação dos ODS, incluindo a rede municipal de ensino, grande difusora por meio dos alunos e das
práticas adotadas.
Outro canal de comunicação direto é o Portal da Transparência Municipal, que é bastante intuitivo, possibilitando
ao cidadão amplo acesso aos custos e gastos da administração de modo geral. A prefeitura municipal mantém a
Ouvidoria Digital ao alcance de toda a população.
Diante do exposto a iniciativa terá maior possibilidade de
dar certo se:
1. Envolver o maior número de pessoas da comunidade:
o poder público – prefeitura, legislativo e judiciário,
associações de bairro, a mídia e a escola;
2. Houver clareza de propósitos. É fundamental que
todos os engajados no projeto saibam precisamente
aonde se quer chegar;

3. O(a) gestor(a) e sua equipe estiverem diretamente
envolvidos no desenvolvimento do projeto;
4. Os propósitos forem corretamente diagnosticados em
relação ao seu Município;
5. As etapas de execução forem minuciosamente planejadas;
6. O monitoramento de cada etapa for correto, considerando cada função e o desempenho de cada medida
em interação, ou seja, seu papel na estrutura integral
da iniciativa;
7. Forem levadas em conta as mudanças consideradas
necessárias. Por exemplo: encontrar novas formas de
captar recursos para colocar as ações em prática;
8. Forem monitorados assertivamente os resultados e
impactos na economia e arrecadação do Município,
assim como do programa de um modo geral;
9. Os(as) gestores(as) conseguirem lidar com seriedade
e constante análise da arrecadação municipal;
10. Você tiver imbuído deste princípio: não tem como delegar algumas coisas. São aquelas que exigem a presença física do(a) gestor(a) acompanhando as contas
do Município. Essa é uma das faces da liderança.
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Fique ligado
Os lobatenses relatam que até poucos anos atrás, muitos
moradores desconheciam a relação da cidade com a obra
do escritor que batiza o Município.
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