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I.

CONTEXTO

Decretada a pandemia global para a Covid-19, em decorrência da grande
contaminação global e de sua presença no território brasileiro, o movimento
municipalista está debatendo, com os Estados e a União, o acesso a recursos para o
período de crise e utilização de ferramentas tecnológicas para garantir o
distanciamento das pessoas.
A Confederação Nacional de Municípios, visando apoiar a gestão municipal,
apresentou o Plano de Apoio Emergencial no enfrentamento da Covid-19, por meio do
qual reivindica 17 medidas para ajudar os prefeitos no combate à doença. A epidemia
impõe uma ampliação do gasto dos Municípios com a prevenção e a resposta à Covid19, mas reduz a arrecadação dos governos locais, em consequência da queda da
atividade econômica. Assim, dados os desafios, é necessário o apoio técnico e
financeiro aos Municípios.
As informações, os documentos e os modelos necessários para orientar os gestores
municipais sobre a situação epidemiológica nacional e as medidas que devem ser
adotadas e implementadas pelos Municípios para prevenção e contenção da Covid-19
podem ser acessados em: www.cnm.org.br/coronavirus.
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A publicação do Decreto 10.282, de 2020, regulamentando a Lei 13.979, de 2020, que
trata das medidas para enfrentamento da Covid-19, define como essenciais aqueles
serviços públicos e atividades indispensáveis à população, os quais se não forem
atendidos colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.
Além dos serviços médicos e hospitalares, e outros, o Decreto considera essenciais os
serviços de telecomunicações e internet e o serviço de call center, que viabilizam
soluções tecnológicas que podem impedir a interrupção de outros serviços essenciais,
propiciando soluções para contribuir na garantia do isolamento e na segurança da
população e dos profissionais que precisam manter tais serviços.
A presente nota técnica visa a trazer recomendações da CNM, da plataforma de
captação de recursos e soluções tecnológicas para os Municípios em decorrência da
Covid-19. Apresentar os impactos enfrentados pelos Municípios e pelo setor de
tecnologia, além de boas práticas e ferramentas que estão sendo utilizadas por alguns
Municípios.
II.

IMPACTOS

Os impactos que observamos na China, em razão da reclusão social e do aumento dos
casos de contaminação, afetaram as cadeias de suprimentos e o efeito da
desaceleração dos serviços afetou também o Brasil.
Os impactos do coronavírus são diversos, e ações preventivas precisam ser
desenvolvidas e aplicadas para minimizá-los, além de ampliar o acesso a ferramentas
e soluções tecnológicas aos Municípios, que precisam de respostas e soluções mais
ágeis, pois atuam na ponta da crise.
Esse panorama pode levar a um outro desafio, que é o impacto diretamente na
aquisição dos insumos, com aumento nos custos. Algumas soluções tecnológicas vêm
sendo aplicadas para manter a população no isolamento recomendado, mas é preciso
garantir a segurança de quem trabalha nos serviços essenciais previstos nas
legislações vigentes durante o período da crise.
Medidas específicas são necessárias para evitar o grande fluxo de pessoas se
deslocando dos grandes centros para as áreas rurais. É necessária a coordenação
ativa das redes de telecomunicação, com o objetivo de preservar a integridade do setor
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de Comunicações e garantir a continuidade dos serviços e o acesso de qualidade a
seus usuários.
No Brasil, em decorrência das medidas de isolamento social, os registros estão
aumentando nas vendas de delivery, entrega de insumos, produtos e serviços; no
consumo de serviços de streaming, conteúdos multimídia; serviços on-line, como
aplicativos de terapias, trabalhos manuais, saúde e fitness; além das opções de
videoconferência virtual, que oferecem serviços de reuniões por vídeo e voz e
webinars, como o Zoom, que estão se tornando cada vez mais necessários para os
profissionais que estão em home office (trabalhando em casa).
Um dos impactos do aumento na demanda por serviços na internet é a sobrecarga da
rede, que já está sendo avaliada por empresas de serviços de streaming – tecnologia
que envia informações multimídia através da transferência de dados, utilizando redes
de computadores, especialmente a internet, e foi criada para tornar as conexões mais
rápidas. Um grande exemplo de streaming é o site Youtube e o Facebook, os quais se
valem dessa tecnologia para transmitir vídeos em tempo real, mas também estão
diminuindo a qualidade-padrão dos vídeos para não sobrecarregar a rede.
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) publicou a
Portaria 1.153/2020, que cria o comitê para preservar e garantir serviços de
comunicações e dá diretrizes para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e
outros. A Radiodifusão, as telecomunicações e satélites são o foco da nova Rede
Conectada MCTIC – Telecom.
As regras sobre suspensão e cancelamento de serviços em razão do inadimplemento
do consumidor permanecem sujeitas às regras estabelecidas pela Anatel (Lei Geral de
Telecomunicações – Lei 9.472, de 1997) e, em particular, ao disposto no Regulamento
Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC,
(Resolução 632, de 2014).
Na gestão pública, a necessidade de adaptação para manter a gestão, os serviços e o
atendimento ao cidadão deve ter o foco sempre nas pessoas. A capacitação e a
disseminação de informações, em tempo real, com os gestores e os prestadores de
serviço municipais e com os munícipes são primordiais para a prevenção e o
enfrentamento do coronavírus, conforme orientações da área de saúde.
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As ferramentas tecnológicas ainda estão muito longe da realidade de alguns
Municípios; há desigualdade no acesso à infraestrutura digital em todos 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 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 infraestrutura é onerosa e o
modelo das operadoras se baseiam 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.

III.

MUNICÍPIOS INTELIGENTES, HUMANOS E SUSTENTÁVEIS

A CNM, por meio do Núcleo de Governança Municipal, têm trabalhado temas que
priorizam a qualidade de vida do cidadão, gerenciando, implementando e prestando
serviços por meio de ferramentas e metodologias inovadoras, que promovem o
desenvolvimento local urbano e rural integrado, em rede, colaborativo, resiliente,
sustentável, inovador e participativo, chamados de: Municípios Inteligentes,
Humanos e Sustentáveis.
Em tempos de Covid-19, as soluções tecnológicas são consideradas “atividades-meio”,
porém, quando a saúde da coletividade está em jogo, muitas vezes a inovação por
parte dos gestores é fundamental para continuar o desenvolvimento local e a qualidade
de vida da população.
Estimular o uso de plataformas que disponibilizem a educação a distância tanto para os
colaboradores da prefeitura quanto para a população de modo geral, é uma ação
inovadora de um Município Inteligente, Humano e Sustentável. Apesar do desafio que o
mundo enfrenta com essa pandemia, os gestores brasileiros podem fortalecer
campanhas sobre a formalização dos microempreendedores que estão na ativa, pois o
fomento do comércio regulamentado traz benefícios diretamente para o empreendedor
e o Município. Disponibilizar durante o período de Covid-19, na página da internet do
Município, informações com os contatos das secretarias de: saúde, defesa civil,
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assistência social, bem como orientações no combate ao vírus, é uma ação
fundamental para que a população tenha conhecimento sobre as medidas adotadas
por parte do Município.
Com a publicação da Portaria 467, de 20 de março de 2020, em caráter excepcional,
será possível o atendimento de serviços de saúde a distância, por meio da
telemedicina, diminuindo a circulação em Unidades de Saúde, as filas e aglomerações.
Os serviços de consultas médicas poderão ser ofertados pelos Municípios enquanto
houver a pandemia.

IV.

FERRAMENTAS DISPONÍVEIS

Algumas

ferramentas

já

estão

disponíveis,

incluindo

soluções

tecnológicas

recentemente financiadas pelo governo. Cabe ao Município avaliar a necessidade e as
limitações na utilização das ferramentas listadas. A seguir, alguns destaques:
■

e-sic federal e e-SIC livre: auxilia os Municípios a cumprirem demandas da Lei

de Acesso à Informação (LAI), além das demandas de transparências, programas
facilitam a comunicação com a sociedade para o aprimoramento da gestão pública.
Acesse:

ttps://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/cnm-participa-de-webinar-sobre-

implementacao-de-ouvidoria-nos-municipios.
■

e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB):

estratégia do Ministério da Saúde que

permite a Municípios e Estados avaliarem e acompanharem o processo de trabalho da
atenção básica. Acesse: https://aps.saude.gov.br/ape/esus.
■

Meu DigiSUS: é o aplicativo do governo para os usuários do Sistema Único de

Saúde (SUS). O software já é utilizado por 1,2 milhão de pessoas e permite
acompanhar

consultas

e

solicitações,

entre

outras

funcionalidades.

Acesse:

https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/em-funcionamento-ha-tres-anos-1-2milhao-de-pessoas-ja-usam-aplicativo-do-sus.
■

Novo Portal do Software Público Brasileiro: promove a informatização de

pequenas prefeituras com a implantação de um ambiente colaborativo de gestão.
Acesse: https://softwarepublico.gov.br/social/search/software_infos.
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e-Proinfo:

■

software desenvolvido pelo MEC que permite às secretarias

municipais de educação implantarem um ambiente colaborativo de aprendizagem.
Acesse:
http://eproinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/acessar_espaco_sistema/acessar.htm.
■

Participa-BR:

oferece uma série de ferramentas de participação social que

permite às prefeituras ampliar o diálogo com a sociedade civil na construção de
políticas públicas. Acesse: http://participa.br/.
■

Ferramenta desenvolvida pelo Bid: permite avaliar o distanciamento social

nas cidades brasileiras. Acesse: https://www.iadb.org/en/topics-effectivenessimproving-lives/coronavirus-impact-dashboard.
■

SimulaCovid: usando informações do DataSus e dados atualizados do número

de casos confirmados em cada cidade, ele calcula em quanto tempo leitos e
ventiladores da sua cidade estarão ocupados, além de estimar o impacto de diferentes
estratégias de distanciamento social. Acesse: https://coronacidades.org/simulacovid/.
■

Cidades Inteligentes: conecta órgão públicos municipais, com o objetivo de

modernizar a gestão e o acesso a serviços públicos. O tema de cidades inteligentes
está sendo tratado pela Câmara de Cidades 4.0 como uma das prioridades do Plano
Nacional

de

Internet

das

Coisas

(IoT).

Acesse:

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/02/Implant
acao_de_cidades_inteligentes_e_tema_de_audiencia_no_Senado_.html?searchRef=ci
dades%20inteligentes&tipoBusca=expressaoExata.
■

Agendamento On-line: via portal na internet ou aplicativo, o Município de

Vitória/ES disponibiliza o agendamento de vacinas, consultas nas áreas de ginecologia,
pediatria e clínica médica, dentre outros serviços, utilizando a tecnologia da
informação: http://agendamento.vitoria.es.gov.br/.
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■

Monitoramento de UTI: em tempo real a Porto Alegre/RS, possibilita verificar a

ocupação

de

leitos

de

UTI

dos

Hospitais

da

capital

gaúcha.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX1vTwlPdNvBfVAYGVXKzmWxWLpQLuPwf28zVY3PhqBw5qZ6D4sppyXj5IIslEOUfBBip
AyqnGTUHX-IRV/pubhtml

V.

INICIATIVAS TECNOLÓGICAS

Com o intuito de disseminar as ferramentas que surgem durante a pandemia aos
Municípios, a CNM destaca uma ação desenvolvida pelo Ministério Público de
Pernambuco (MPPE) e pelo Porto Digital, em que oito projetos tecnológicos foram
selecionados no combate da Covid-19. Os projetos desenvolvidos por representantes
de diversas regiões do país, observando os critérios em relação à capacidade de
ajudar no combate à Covid-19 e à velocidade de implantação. Os projetos, são:
Anjo Amigo - (PE). É uma rede colaborativa de apoio entre idosos acima dos 60 anos
e "anjos amigos". A plataforma (site e aplicativo) promoverá conexão, monitoramento,
auxílio, informação e tratamento dos idosos em isolamento social em razão da Covid19. O apoio se dará por meio de anjos amigos da sociedade, em geral predispostos a
dar uma mão amiga aos idosos em cada estágio da evolução da doença.
Central de processamento para monitoramento, comunicação e gestão integrada
de dados epidemiológicos - (RJ). Gerenciamento do fluxo de informações por meio
de uma plataforma que recebe, em tempo real, os dados sobre casos epidemiológicos
– obtidos a partir de diversas fontes, de forma integrada – e permite o monitoramento, a
predição e a gestão ao longo de todo o ciclo de vida do caso. Os dados são
organizados e os fluxos e os procedimentos são disponibilizados para facilitar a tomada
de decisão para respostas mais ágil e assertiva à crise.
Dynamic Covid Tracking - (PE). É uma aplicação para alerta de aglomerações em
tempo real baseado em geolocalização e classificação de fatores de risco. Será capaz
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de definir o grau de risco de contaminação a partir do cruzamento de dados históricos
do fluxo de pessoas confirmadas com o vírus.
Tecnologia de geolocalização aplicada à mobilidade para entendimento do
isolamento social - (PE). A partir da tecnologia de geolocalização, serão criadas
campanhas para conscientizar cidadãos que estão em situação contrária ao
recomendado no cenário de isolamento social, como pessoas visitando shoppings,
parques etc.; e criação de um "placar" de isolamento social que será calculado
diariamente com o objetivo de mensurar a evolução, ou não, do isolamento social em
regiões geográficas, a partir do fluxo de mobilidade desses locais.
Xô Corona - (DF). O aplicativo promove o isolamento social voluntário, empregando
ferramentas da economia comportamental, linguagem visual e gamificação, visando a
reduzir a velocidade de propagação da Covid-19.
Medvelox - (RJ). Aplicativo de comunicação móvel customizado para necessidades de
equipes médicas. É um WhatsApp médico, onde os grupos são “rounds” (termo médico
para rodada de atendimento), existe funcionalidade de anexar exames a pacientes, ver
gráficos da evolução dos quadros de pacientes, dentre outras funcionalidades.
Covid-19 Assist - (RN). Aplicação voltada para profissionais da saúde, permite a
consulta rápida a protocolos que auxiliam na tomada de decisões clínicas de forma
atualizada, baseando-se em evidências. Será uma ferramenta para educação e
preparação dos profissionais de saúde de forma rápida. Também monitora o status de
saúde dos agentes.
Único passo para transcriptase (enzima) reversa e PCR em sequência para rápido
e fácil diagnóstico de sars-cov-2 em lugares distantes de grandes centros
técnicos/científicos/hospitalares - (SP). Método em uma única etapa que possa
cumprir com o papel diagnóstico para SARS-CoV. Possibilita também uma análise com
tempo estimado em cerca de quatro horas e passível de ser aplicada em diversos
lugares do Brasil, diminuindo custos, tempo e evitando a superlotação de diagnósticos
em centros especializados.

VI.

INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES
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O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) editou a
Portaria 1.122, de 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 voltados 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 Habilitadoras 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 incorporar em seus programas e ações as
prioridades estabelecidas no documento.
O MCTIC lançou uma chamada pública para incentivar a produção de equipamentos de
proteção individual e de proteção coletiva (EPI/EPC) para biossegurança de equipes
médicas e hospitalares contra o coronavírus. O objetivo é aumentar a competitividade e
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contribuir na diversificação de produtos de empresas das cadeias de valor do setor
médico-hospitalar por meio de subvenção econômica.
Em 2019, houve um anúncio de que o MCTIC ficaria isento de contingenciamentos 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 à Inclusão Digital, serão destinados R$ 46,9 milhões; a fiscalização
e a regulação na Anatel contarão com R$ 199,3 milhões. O Plano Nacional de Banda
Larga (PNBL), cujo objetivo é massificar o acesso à internet banda larga no país,
receberá R$ 254,4 milhões.
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.

VII.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) disponibiliza, no espaço exclusivo, aos
gestores municipais as constantes novidades sobre oportunidades de captação de
recursos para as mais diversas áreas de investimento, as quais podem ser encontradas
na Plataforma Êxitos módulo OPORTUNIDADES.
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A Plataforma Êxitos é uma das ferramentas do conteúdo exclusivo CNM que concentra
as informações e as orientações para a execução de obras, serviços e compras de
equipamentos, por eixo e áreas de atuação. Ela possibilita ao Município uma visão
geral e de forma personalizada sobre as oportunidades que se adequam a seu perfil,
levando em consideração o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), a
localização geográfica, o número de habitantes e a área de interesse, auxiliando numa
pesquisa rápida e na tomada de decisões acerca de quais pleitos priorizar.
As oportunidades são todas e quaisquer possibilidades de captação de recursos para
atendimento de demandas específicas e pontuais, com cronogramas pré-definidos.
Neste módulo, a ferramenta concentra informações sobre captação de recursos das
mais diversas modalidades e esferas, nacionais ou internacionais, através de: editais,
oportunidades da Plataforma Mais Brasil, parcerias, financiamentos, transferências a
fundo perdido, patrocínios, premiações, concursos, bolsas, cooperações, dentre outras.
Em cada oportunidade, o Município poderá acessar toda a legislação vigente, os
critérios de implementação, os prazos, as regras financeiras e toda a orientação sobre
a documentação necessária para prestação de contas dos recursos recebidos.
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Considerando o atual cenário de pandemia, torna-se cada vez mais importante
acompanhar as informações, as orientações e as novidades, a fim de otimizar as
possibilidades de captação de recursos. Pensando em auxiliar os Municípios, a equipe
Êxitos/CNM insere diariamente na Plataforma novas publicações de oportunidades,
todas as portarias, leis, decretos, resoluções, notas técnicas e notícias disponibilizadas
pelas concedentes, sejam eles de qualquer natureza jurídica, bem como de todos os
canais oficiais do governo federal e pelas áreas técnicas da CNM.

VIII.

RECOMENDAÇÕES PARA AUXILIAR NOS MUNICÍPIOS

Visando a auxiliar os gestores municipais, diante dos impactos da Covid-19, a CNM
apresenta uma série de recomendações, as quais agregadas à Tecnologia de
Informação e Comunicação (TIC) podem contribuir nos serviços de atendimento ao
cidadão e nos processos de trabalho interno da gestão municipal. Os tópicos a seguir
também têm por objetivo nortear os gestores municipais sobre pautas que poderão ser
direcionadas aos governos federal e estadual, em benefício do Ente municipal, que
são:
A.

Ao governo federal:

○

a radiodifusão sonora e de sons e imagens; datacenters; empresas de

implantação, operação e manutenção de redes; e outras com atividade no setor
precisam entrar como serviços essenciais na legislação federal;
○

reconhecimento dos serviços de comunicações e postais como atividades

essenciais;
○

preservação, além da infraestrutura de comunicações, dos serviços over-the-top,

que são serviços disponibilizados através da internet "aberta", como, por exemplo,
Facebook, Messenger, WhatsApp etc.;
○

garantia

e

ampliação

da

fiscalização

das

empresas

do

setor

de

telecomunicações, a fim de que disponibilizem mecanismos de pagamento das faturas,
viabilizando meios alternativos para que os serviços não sejam interrompidos;
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○

abertura e gerenciamento de um canal de cadastro para registro de pleitos dos

Municípios relativos à manutenção e à ampliação de conectividade para que as
empresas do ramo possam atendê-los com agilidade;
○

regulamentação de modelos que podem levar internet a áreas rurais. A exemplo,

podemos citar o Instituto Nacional de Telecomunicações em MG, o qual trabalha um
modelo novo de internet para áreas remotas, mas que precisa ainda de
regulamentação, tendo em vista que as torres que passam sinais de rádio e TV
possuem espaço vago, o qual poderia estar sendo utilizado, como ocorre em quase
todo o país;
○

regulamentação

e

remediação

da

divergência

que

acontece

entre

o

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e as operadoras de
telecomunicações no uso do direito de passagem nas rodovias que cortam as áreas
rurais. O Dnit ainda cobra entre 4 a 8 mil reais por ano da infraestrutura de Telecom
pela fibra óptica que corta as estradas públicas nas áreas rurais;
○

disponibilização de recursos técnicos e financeiros aos Municípios de pequeno

porte para garantia e melhoria dos canais de internet e comunicação com a população;
○

apoio aos Municípios, durante o período de crise, no recolhimento de tributos

federais incidentes sobre energia e serviços de telecomunicação e internet.
○

fornecimento de suporte e acesso a recursos aos Municípios para implantação

da telemedicina, conforme regulamentação da Portaria 467, de 20 de março de 2020.
B.

Aos governos estaduais e municipais:

○

previsão dos serviços de telecomunicações e internet, tecnologia da informação,

processamento de dados (datacenter) e energia como essencial, em âmbito municipal,
conforme Decreto 10.282, de 2020, art. 3º, § 1º, incs. VI, IX e XXIII, garantindo a
continuidade dos serviços;
○

disseminação de informações sobre os cuidados necessários para não contrair a

Covid-19 nos canais de comunicação do Município (site, aplicativos, redes sociais,
rádio local, carro de som e rede de televisão);
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○

adoção de Plenário Virtual: ambiente virtual para votação nas câmaras

municipais.

Acesse

a

Nota

Técnica

nº

010/2020-CNM

(Jurídico)

https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/14545;
○

uso de ferramentas de agendamento de atendimento ao munícipe (assistência

social, empreendedores e outros serviços);
○

confirmação se o usuário pode realizar os serviços diretamente pelo portal de

serviços estadual ou municipal, sem precisar se deslocar a uma unidade. Caso o portal
já disponibilize os serviços on-line;
○

para evitar aglomerações no atendimento ao cliente, disponibilização de um

balcão de recebimento de requerimentos, no site ou por telefone, em que, após análise
da solicitação, o órgão entre em contato com o usuário para informá-lo sobre o serviço
ou informação solicitada;
○

adoção de plataformas virtuais: realização de reuniões e encontros em ambiente

virtual.

Informativo

CNM

(Governo

Eletrônico)

https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/14553;
○

compartilhamento de informações entre os setores e órgãos, além de

simplificação da prestação de serviços à sociedade. Utilização de redes sociais, grupos
de celulares ou ferramentas disponíveis no Município, como carro de som e anúncios,
para informar a população;
○

planejamento de ações integradas com órgãos das demais esferas para garantia

da disseminação das informações corretamente;
○

divulgação de mensagens de prevenção nos terminais e circulação de modais

de transporte, incluindo os avisos de manter janelas abertas, além de ampliar a
higienização;
○

disseminação de procedimentos a serem adotados no caso de detecção de

casos suspeitos a bordo dos meios de transporte ou nos pontos de circulação;
○

avaliação do aporte de contrapartida financeira de convênios e contratos de

repasse em execução que poderá ser postergado, desde que não prejudique a
execução. Não se aplica ao Sistema Auxiliar de Informações para Transferências
Voluntárias (Cauc) nem aos prazos da Lei 101/2000 de Responsabilidade Fiscal (LRF)
https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/conquista-portaria-autoriza-prorrogacaoexcepcional-de-prazo-para-prestacao-de-contas-de-convenios-e-contratos;
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○

avaliação da realização de compras emergenciais no combate à Covid-19 – o

Bate-papo com a CNM (acesse aqui) detalhou o uso da Lei 13.979/2020;
○

fortalecimento dos pequenos negócios visando à melhoria da economia local,

criando canais de divulgação em sites, redes sociais etc.
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