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INOVAJUNTOS

COOPERAÇÃO URBANA TRIANGULAR PARA INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

ESTRUTURAÇÃO DO COMITÊ JULGADOR E DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO
PARA A FASE 01 DO PROJETO INOVAJUNTOS
O Projeto InovaJuntos, implementado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM)1 e pelo Centro de
Estudos Sociais (CES)2 de Portugal, com o apoio financeiro da União Europeia3 no Brasil, realizou o processo
de recebimento de candidaturas para a Fase 1 (um) entre 18/11/2020 e 31/01/2021.
O objetivo foi receber candidaturas para selecionar quatro (4) Municípios e/ou consórcios públicos4
intermunicipais brasileiros que atendam aos requisitos e critérios do edital e tenham interesse em serem
beneficiários do Projeto.
Em sequência à etapa de divulgação dos classificados para a segunda etapa, realizada no dia 08/02/2021,
conforme o item 1.1 do Edital, divulgamos documento com a estruturação do Comitê Julgador e o processo de
avaliação das candidaturas classificadas para a etapa de entrevistas, conforme síntese do edital abaixo:
1.1

Síntese do Edital
PRAZO

ETAPA

18/11

Publicação do edital

18/11 até 31/01/2021

Envio das candidaturas por meio de formulário
on-line, disponível em:
www.inovajuntos.cnm.org.br

Até 8/2/2021
9/2/2021 até 12/3/2021

Divulgação dos classificados para a segunda
etapa
Realização da etapa de entrevistas

17/3/2021

Publicação do resultado final

29 a 31/3/2021

Evento de Lançamento do Projeto em Brasília/DF

CNM. Confederação Nacional de Municípios (CNM). [s.d.]. Disponível em: <https://www.cnm.org.br/>. Acesso em: 17 nov. 2020.
CES Portugal. [s.d.]. Disponível em: <https://www.ces.uc.pt/pt>. Acesso em: 17 nov. 2020.
3
União Europeia. [s.d.]. Disponível em: <https://europa.eu/european-union/index_pt>. Acesso em: 17 nov. 2020.
4
Consórcio público composto de Municípios filiados à CNM poderá se candidatar no campo Município/Consórcio.
1
2
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DO PROJETO INOVAJUNTOS

Em dezembro de 2019, a CNM celebrou o acordo de cooperação, em conjunto com o Centro de Estudos Sociais (CES)
da Universidade de Coimbra e com o financiamento da União Europeia5, denominado InovaJuntos – Cooperação Urbana
Triangular para Inovação e Sustentabilidade6, que trabalha a cooperação entre Municípios brasileiros, portugueses e latinoamericanos.
O Projeto visa fomentar a inovação nas políticas públicas, por meio da troca de experiências e aprendizados entre os
selecionados e partindo das vocações identificadas nos territórios, fortalecendo o desenvolvimento urbano integrado por
meio de parcerias e inovação público-privada segundo quatro clusters temáticos: desenvolvimento econômico e inovação;
desenvolvimento territorial e consórcios; cidades verdes e mudanças climáticas; e espaços inclusivos e inovação cultural
e social.
Os seguintes temas transversais serão trabalhados em todos os clusters temáticos: equidade de gênero, boa governança,
sustentabilidade ambiental, inovação, democracia local e participação social e diálogo com crianças e jovens. Também
propõe impulsionar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e da Nova Agenda Urbana.
2.1

Fases do Projeto

2.2

FASE 1: Inicialmente, o Projeto irá implementar suas atividades com 16 selecionados: 4 Municípios brasileiros
e 12 municípios portugueses, que trabalharão em conjunto para o desenvolvimento de ações de integração entre
seus membros e estabelecimento de agendas bilaterais;
FASE 2: Nesta fase, serão mais 24 selecionados: 16 brasileiros e 8 latino-americanos, distribuídos nos 4 clusters
temáticos, que trabalharão em conjunto para o desenvolvimento de ações de integração entre seus membros e
estabelecimento de agendas bilaterais;
As lições aprendidas e os resultados obtidos na Fase 1 serão utilizados para implementação da Fase 2.
Resultados esperados

O projeto busca alcançar os seguintes resultados:
-

Fortalecimento das capacidades institucionais dos Municípios na promoção do desenvolvimento urbano
sustentável;
Fortalecimento da cooperação entre Municípios brasileiros e portugueses, e destes com o resto da América
Latina a partir de problemas e demandas comuns;
Promoção da inovação público-privada em âmbito local para o desenvolvimento de Municípios mais sustentáveis;
Melhoria do conhecimento e da informação de governos e sociedades na América Latina e na Europa sobre a
inovação para o desenvolvimento sustentável nos Municípios;
Reforço do diálogo multinível sobre os desafios e as políticas locais de desenvolvimento urbano sustentável.

UE. União Europeia. [s.d.]. Disponível em: <https://europa.eu/european-union/index_pt>. Acesso em: 17 nov. 2020.
CNM, “Projeto InovaJuntos”CNM. Projeto InovaJuntos. [s.d.]. Disponível em: <www.inovajuntos.cnm.org.br>. Acesso em: 17 nov.
2020.
5
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ESTRUTURA DO COMITÊ JULGADOR

Conforme previsto no Item 7.1 do Edital – Avaliação das Candidaturas, o Comitê Julgador analisará as
candidaturas e será formado por especialistas e técnicos da CNM e do CES.
O Comitê será constituído de 3 votos, com pesos 1 e 2:
1. Equipe InovaJuntos CNM (peso 1);
2. Equipe InovaJuntos CES (peso 1);
3. Equipe de especialistas técnicos (peso 2).
Serão convidados também observadores, sem direito a voto, mas com direito a palavra e considerações.
A pontuação final de cada candidatura será o somatório das pontuações apresentadas por cada um dos três
votos, dividido por 4.
Em caso de empate, o voto de minerva será dado pelo coordenador do processo de seleção do país. Para a
primeira fase de seleção, será considerada a seguinte formação do comitê julgador para cada cluster:
3.1.1

CNM

Cluster 1 – Desenvolvimento Econômico e Inovação
Coordenador – Luís Maurício Junqueira Zanin
Responsável pelo cluster – Isabella da Silva dos Santos
Apoio técnico/operacional 1 – Rhaellyse Oliveira
Apoio técnico/operacional 2 – Lorenna Cavalcante
Cluster 2 – Desenvolvimento territorial e Consórcios
Coordenador – Luís Maurício Junqueira Zanin
Responsável pelo cluster – Isabella da Silva dos Santos
Apoio técnico/operacional 1 – Lorenna Cavalcante
Apoio técnico/operacional 2 – Rhaellyse Oliveira
Cluster 3 – Cidades Verdes e Mudanças Climáticas
Coordenador – Luís Maurício Junqueira Zanin
Responsável pelo cluster – Lorenna Cavalcante
Apoio técnico/operacional 1 – Marvelis Farias
Apoio técnico/operacional 2 – Rhaellyse Oliveira

Cluster 4 – Espaços inclusivos e Inovação Cultural e Social
Coordenador – Luís Maurício Junqueira Zanin
Responsável pelo cluster – Rhaellyse Oliveira
Apoio técnico/operacional 1 – Marvelis Farias
Apoio técnico/operacional 2 – Lorenna Cavalcante
3.1.2

CES

Cluster 1 – Desenvolvimento Econômico e Inovação
Coordenador – Giovanni Allegretti
Responsável pelo cluster – Nelson Dias
Apoio técnico/operacional – Alfredo Ramos
Cluster 2 – Desenvolvimento Territorial e Consórcios
Coordenador – Giovanni Allegretti
Responsável pelo cluster – Nelson Dias
Apoio técnico/operacional – Alfredo Ramos
Cluster 3 – Cidades Verdes e Mudanças Climáticas
Coordenador – Giovanni Allegretti
Responsável pelo cluster – Nelson Dias
Apoio técnico/operacional – Alfredo Ramos
Cluster 4 – Espaços inclusivos e Inovação Cultural e Social
Coordenador – Giovanni Allegretti
Responsável pelo cluster – Nelson Dias
Apoio técnico/operacional – Alfredo Ramos
3.1.3

ESPECIALISTA TÉCNICO DO CLUSTER

Serão convidados especialistas técnicos da CNM para fazer o julgamento das propostas. A votação do parecer
do especialista técnico terá peso 2.
Cluster 1 – Desenvolvimento Econômico e Inovação
Núcleo de Governança: Área de Governança - Fabiana Santana, Especialista em Governança
Municipal.
Núcleo de Governança: Área de Inovação – Consultor Emerson Souto, Analista de Políticas Públicas
Núcleo de Governança: Área de Transferências Voluntárias – Marli Burato, Diretora da Plataforma
Êxitos

Núcleo de Governança: Área de Inovação – Daniela de Cássia Daniela de Cássia Santos Brito, Prefeita
de Monteiro Lobato/SP por 2 mandatos (2013-2016/2017-2020), Diretoria CNM 2017 a 2020 e
Especialista em Gestão e Inovação de Cidades Inteligentes
Estudos Técnicos: Alessandra dos Santos Ferreira, Economista
Cluster 2 – Desenvolvimento territorial e Consórcios
Núcleo de Governança: Área de Consórcios Públicos – Elisa Kandratavicius, Especialista Técnica
Núcleo de Desenvolvimento Territorial – Claudia Lins, Especialista Técnica
Cluster 3 – Cidades Verdes e Mudanças Climáticas
Núcleo de Desenvolvimento Territorial – Claudia Lins, Especialista Técnica
Núcleo de Desenvolvimento Territorial: Área Meio Ambiente - Sofia Zagallo, Especialista Técnica
Cluster 4 – Espaços inclusivos e Inovação Cultural e Social
Área de Assistência Social – Consultora Rosângela Ribeiro, Especialista Técnica
Área de Assistência Social – Laila Tatiane F. Souza, Especialista Técnica
Núcleo de Desenvolvimento Social: Área da Cultura – Ana Clarissa Fernandes, Especialista Técnica
Núcleo de Desenvolvimento Social: Área de Mulheres e Juventude - Thaís Lima Mendes, Especialista
Técnica
3.1.4

OBSERVADORES

Serão convidados como observadores um (1) representante da União Europeia e um (1) representante da equipe
interna de compliance da CNM para contribuir para o processo de seleção, com direito a fala e participação nas
diferentes etapas do Processo, mas sem direito a voto.
4

PROCESSO DE AVALIAÇÃO
As regras de avaliação estão disponíveis no edital aqui.

Pontuação obtida pelos candidatos no formulário de inscrição e validada pelo Comitê Julgador será somada à
pontuação obtida na etapa de entrevistas, conforme item 7.2 do Edital.
Na etapa de entrevistas, o Comitê Julgador focará em avaliar de 0 a 10 cada uma das candidaturas, de acordo com
os seguintes critérios:
CRITÉRIO

PONTUE DE 0 A 10

1 Relação com os clusters temáticos:

As candidaturas devem evidenciar a relação do critério com o cluster

0 - 10

2 Caráter inovador:

As candidaturas devem comprovar em que medida a política/prática se constitui como
uma novidade no território, ou introduz uma melhoria ou diferenciação na forma como
resolve ou aborda um determinado problema

0 - 10

3 Relação com os ODS e a Nova Agenda Urbana:

As candidaturas devem evidenciar as relações e contribuições com os ODS e a Nova
Agenda Urbana

0 - 10

4 Metodologia de monitoramento e avaliação:

As candidaturas devem evidenciar os mecanismos adotados para assegurar o
monitoramento e a avaliação, bem como os benefícios que desses resultaram para a
melhoria contínua dos processos

0 - 10

5 Meios de informação e comunicação:

As candidaturas devem evidenciar os mecanismos de informação e comunicação
utilizados para garantir o conhecimento público

0 - 10

6 Resultados e impactos:

As candidaturas devem evidenciar os resultados e impactos alcançados, podendo ser em
diversos níveis:
i)
no interior do próprio Município/consórcio público;
ii)
na relação deste com o território, com a sociedade e com outras entidades.
iii)
Devem igualmente ser evidenciadas as contribuições para o alcance dos
ODS e da Nova Agenda Urbana

0 - 10

7 Capacidade de adaptabilidade e replicabilidade:

As práticas/políticas dos Municípios devem demonstrar as condições para serem
implementadas em outros territórios/contextos, mesmo que sejam necessárias
adaptações

0 - 10

8 Relação com os valores transversais do projeto:

As candidaturas devem evidenciar de que forma os valores transversais do projeto
InovaJuntos estão refletidos

5

CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS

0 - 10

As entrevistas com as 47 candidaturas, sendo 42 Municípios e 04 consórcios públicos intermunicipais, ocorrerão
de 01 a 12 de março, por meio da plataforma Zoom.
A ordem de avaliação das propostas será na ordem crescente de pontuação, ou seja, começaremos avaliando as
de menores pontuação até chegar as de maior pontuação. No caso de empate, a ordem será definida pela data e hora de
envio da proposta.
Caso haja necessidade de modificação do horário previsto por parte do candidato, será necessária a notificação
por escrito para o Comitê Julgador.
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CANDIDATURAS POR CLUSTER

Cluster Temático

Nome do Município
1

1. Desenvolvimento
Econômico e Inovação

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Marcionílio Souza
Nova Mamoré
Brás Pires
Jurema
Tarumã
Santo Antônio da Alegria
Campos Novos
Carnaúba dos Dantas
Porto Feliz
Juazeiro do Norte
Nova Tebas
Rio Grande
Campo Magro
São Bento do Sul
Itajaí
Cascavel
Crato
Aiuaba
Cordeirópolis
Rio Verde
Santarém
Viana

UF
BA
RO
MG
PI
SP
SP
SC
RN
SP
CE
PR
RS
PR
SC
SC
PR
CE
CE
SP
GO
PA
ES

1

2. Desenvolvimento Territorial
e Consórcios

2
3
4
5
6
7
8
9

3. Cidades Verdes e Mudanças
Climáticas

4. Espaços Inclusivos e
Inovação Cultural e Social

7

10
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Consorcio Público Intermunicipal da Região Centro
Leste do Estado de Rondônia
Taquaritinga do Norte
Barracão
Nova Tebas
Consórcio Intermunicipal da Fronteira

RO
PE
PR
PR
PR

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Sustentável da Serra Gaúcha - CISGA
Monteiro
Afogados da Ingazeira

RS
PB
PE

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale
do Itajaí - CISAMVI
Nepomuceno
Lábrea
Feliz Deserto
Parintins
Nova Olinda do Norte
Santa Cruz do Sul
Parauapebas
Dom Feliciano
Redenção
Restinga Seca
Bento Gonçalves
Blumenau
São Miguel das Missões
Goias
Feira Nova
Itabirito

SC
MG
AM
AL
AM
AM
RS
PA
RS
CE
RS
RS
SC
RS
GO
PE
MG

CRITÉRIOS AVALIADOS NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

7.1

Critérios específicos dos clusters

7.1.1

CLUSTER 1 (C1): DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

C1.1 Seu Município tem menos de 1 milhão de habitantes.
C1.2 Seu Município possui políticas de desburocratização, simplificação ou racionalização implementadas.

C1.3 Seu Município implementou processo de Pregão Eletrônico, com base no Decreto 10.024/2019, para
transferências voluntárias da União e transferências com recursos próprios, utilizando as características dos
estudos técnicos preliminares para promover o desenvolvimento econômico local, incentivo dos pequenos
negócios e a inovação (Lei Complementar 123/2006).
C1.4 Seu Município possui políticas de incentivo à inovação digital, informatização e acesso à tecnologia para
os servidores municipais (sistemas de gestão estruturados, integrados e funcionando) e para a população.
C1.5 Seu Município trabalha com cooperação regional, logística, consórcios públicos, políticas integradas de
saneamento básico, saúde e transporte urbano, com os Municípios limítrofes.
C1.6 Seu Município possui relação positiva com o setor privado, no fomento do emprego, do
empreendedorismo e da economia local.
C1.7 Seu Município possui políticas que promovam participação social para organização e definição do
Orçamento Participativo ou da atribuição das prioridades de gestão no Município.
C1.8 Existem ações ou programas implementados de maneira multissetorial, com academia, sociedade civil,
setor privado, entre outros.
C1.9 Seu Município possui Líder local feminino.
C1.10 Sua equipe de trabalho na Prefeitura possui quadro com, pelo menos, 50% de mulheres.
7.1.2

CLUSTER 2 (C2): DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E CONSÓRCIOS

C2.1 Seu Município tem menos de 500 mil habitantes.
C2.2 Seu Município participa ou tem expectativa de participar de consórcio público.
C2.3 Seu Município possui políticas de desenvolvimento territorial e local.
C2.4 Seu Município criou ou estimulou uma cadeia de troca de produtos ou serviços com outros Municípios da
região.
C2.5 Seu Município identifica ou possui ganho de escala no oferecimento de planejamento ou serviços por meio
de consórcio, que antes eram inviáveis.
C2.6 Existem programas ou projetos inovadores implementados em cooperação com outros Municípios e/ou
pelo consórcio.
C2.7 Existem políticas que promovam participação social no consórcio ou no Município.
C2.8 Existem ações ou programas implementados de maneira multissetorial, com academia, sociedade civil,
setor privado, entre outros.
C2.9 Seu Município possui Líder local feminino
C2.10 Sua equipe de trabalho na Prefeitura possui quadro com, pelo menos, 50% de mulheres
7.1.3

CLUSTER 3 (C3): CIDADES VERDES E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

C3.1 Seu Município tem mais de 100 mil habitantes.
C3.2 Seu Município possui ações que promovam o uso de energias limpas e sustentáveis, como energia solar,
eólica e biodiesel etc e é signatário do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia.
C3.3 Seu Município possui ações de mitigação de impactos climáticos de indústrias e agroindústrias locais.
C3.4 Seu Município faz destinação ambientalmente correta de resíduos sólidos (coleta seletiva ou
compostagem) e a disposição final ambientalmente correta (aterro sanitário).
C3.5 Seu Município possui saneamento básico, com percentual de mais de 60% de tratamento de água e de
mais de 20% de tratamento de esgoto.

C3.6 Seu Município possui alguma indústria de alto impacto poluidor, que execute ações de sensibilização,
conscientização e mitigação das ações nocivas ao meio ambiente, que possam ser consideradas boas práticas
ou ações inovadoras.
C3.7 Seu Município possui políticas que promovam participação social.
C3.8 Seu Município possui ações ou programas implementados de maneira multissetorial, com academia,
sociedade civil, setor privado, entre outros.
C3.9 Seu Município possui Líder local feminino.
C3.10 Sua equipe de trabalho na Prefeitura possui quadro com, pelo menos, 50% de mulheres.
7.1.4

CLUSTER 4 (C4): ESPAÇOS INCLUSIVOS E INOVAÇÃO CULTURAL E SOCIAL

C4.1 Seu Município possui menos de 100 mil habitantes.
C4.2 Seu Município possui uma característica cultural, social e/ou identitária marcante, que valorizem a inclusão
social (comunidades tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, grupos de mulheres).
C4.3 Seu Município possui ações de inclusão digital, rádio ou tv comunitária e canais de comunicação inclusivos
nas redes sociais.
C4.4 Seu Município possui espaços públicos (praças, equipamentos públicos, escolas, creches, CRAS, CREAS)
que garantam a acessibilidade e inclusão, em pelo menos 25%.
C4.5 Seu Município possui estruturas de mobilidade urbana que permitem um fácil deslocamento entre bairros e
regiões.
C4.6 Seu Município possui políticas de incentivo e fomento cultural, com utilização dos espaços públicos
municipais, para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.
C4.7 Seu Município possui políticas que promovam participação social nos espaços públicos.
C4.8 Seu Município possui ações ou programas implementados de maneira multissetorial, com academia,
sociedade civil, setor privado, entre outros.
C4.9 Seu Município possui Líder local feminino.
C4.10 Sua equipe de trabalho na Prefeitura possui quadro com, pelo menos, 50% de mulheres.
7.2

Critérios específicos de validação dos temas transversais

T5.1 Seu Município atua de forma efetiva em, pelo menos, 06 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
35% dos 17 ODS.
T5.2 Seu Município trabalha com equidade de gênero, por meio da adoção de percentuais mínimos para
participação de lideranças femininas e do engajamento do Movimento Mulheres Municipalistas (MMM) e
organizações similares nos países da América Latina.
T5.3 Seu Município trabalha boa governança, com a implementação de mecanismos participativos de
planejamento e execução de políticas públicas e de colaboração público-privada.
T5.4 Seu Município possui unidades de conservação municipais e faz a gestão ambiental de maneira
descentralizada.
T5.5 Seu Município trabalha com democracia local e participação social, e também com comunicação e
transformação institucional.
T5.6 Seu Município tem Fundo da Infância e Adolescência (FIA) implantado e em funcionamento.
T5.7 Seu Município atua de forma efetiva em, pelo menos, 35 princípios da Nova Agenda Urbana (NAU). 20% dos
175 princípios.

T5.8 Seu Município possui legislação e regularização urbana atualizada (leis de uso e ocupação do solo,
regularização fundiária, perímetro urbano).
T5.9 Seu Município está implementando o Plano Diretor.
T5.10 Seu Município está realizando a discussão pública e a implementação dos 175 princípios da Nova Agenda
Urbana (NAU).
T5.11 Seu Município está implementando, pelo menos, 03 destas políticas nacionais de desenvolvimento urbano,
a saber: 1. habitação, 2. saneamento e resíduos sólidos, 3. defesa civil, 4. mobilidade, 5. planejamento urbano.
T5.12 Seu Município está implementando mecanismos inovadores de financiamento urbano (IPTU progressivo,
taxas urbanas etc).

