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Vitória do Pnage
Bid aprova US$ 93 milhões para o Programa
Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e
do Planejamento dos Estados e do DF (Pnage)

Próximo
aaaaaaaFórum
São Paulo sediará nos dias 8, 9 e 10 de
março o próximo Fórum do Consad, que será
realizado no Hotel Renaissance. Durante os
três dias serão debatidos no seminário os
“Avanços e Perspectivas para a Gestão Pública
nos Estados”.
Após o encontro será realizada a eleição para
a presidência do Consad, anuênio 2006/2007.

Conselho de cara nova
O Conselho Nacional de Secretários de Estado
de Administração tem nova sede no Distrito
Federal. Inaugurada no dia 26 de janeiro, o
espaço oferece melhor estrutura para o desenvolvimento do trabalho em torno da Gestão
Pública.

Nesta edição
CONFIRA

EXPECTATIVA
Proposta de alteração da Lei 8.666/93

A proposta já foi entregue ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. Após
aprovação, será encaminhada ao congresso.
Confira o assunto no Grupo de Trabalho
sobre Compras, Licitações e Contratos
Página 6

Pesquisa sobre o Desenvolvimento
Cooperado de Soluções de TI mostra o
diagnóstico da Informática do Brasil
Página 6
Transmissão “ao vivo”

Experiências inovadoras apresentadas por
TO, RN, AC e PE superaram as expectativas
Página 4

FÓRUM - PALMAS (TO)
O LX Fórum Nacional de Secretários de Estado de Administração realizado nos dias 1º e 2
de dezembro de 2005 em Palmas, Tocantins, teve como tema
um importante assunto da Gestão Pública: a Tecnologia da Informação (TI).
O encontro buscou discutir a
TI não na perspectiva do governo
eletrônico que facilita ao cidadão seus deveres, mas na perspectiva dos direitos do cidadão,
abordando temas diversos que
visam à transparência dos
serviços e à troca de experiência
como formas de conceber uma
nova prática de gestão pública
que se traduz em redução de custos e atendimento ao cidadão.
Com base em uma diferente
dinâmica de trabalho, uma nova
Gestão Pública está sendo promovida para responder às demandas sociais. O novo formato monotemático dos fóruns consagrouse como metodologia, instituindo
grupos de trabalho com equipes
estaduais a fim de focar ainda
mais as questões em debate, permitindo resultados mais efetivos
sobre os temas em discussão.

Lembrando importantes ações
políticas encabeçadas pelo Conselho, o presidente do Consad,
Jeovalter Correia Santos, ressaltou pontos que vão desde a mobilização junto ao Congresso Nacional, para evitar a aprovação
de matérias nocivas aos cofres
públicos, até o esforço para incluir no orçamento e no PPA da
União, o Pnage (Programa Nacional de Apoio à Modernização
da Gestão e do Planejamento dos
Estados e do Distrito Federal).
Realizar o encontro em Pal-

mas, na opinião do presidente do
Consad, foi ganhar uma dose de
fôlego extra para continuar os
trabalhos em 2006. A capital do
estado mais jovem da Federação,
que está sendo liderada pelo
determinado governador Marcelo Miranda, recebeu o Conselho
de braços abertos, disponibilizando, inclusive, o Palácio do
Araguaia para sua realização.
“O gesto demonstra, no mínimo,
o apreço e a valorização que o
jovem governador dispensa à
Gestão Pública”, afirma Jeovalter.

Convidados Especiais
Com caráter inicialmente diplomático, estiveram presentes no LX Fórum do Consad, Helmut
Schwarzer, secretário de Previdência Social e
Presidente do Conaprev, e Demetrius Ubiratan
Hintz, primeiro vice-presidente do Conaprev.
Após citar alguns objetos de discussão dos
encontros do Conaprev, Helmut Schwarzer falou
sobre a criação do Sidarp (Sistema de Dados de
Remuneração dos Servidores Públicos). Um sistema
que está em criação e funcionará como o preceito de
informações sobre as remunerações e a trajetória
dos servidores públicos brasileiros. O Sidarp possibilitará troca de informações com mais agilidade,
por meio eletrônico, entre as diversas esferas de
governo. Em relação a acordos internacionais, o
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secretário informou que em junho de 2005 entrou
em vigor o acordo multilateral de Previdência Social do Mercosul. Esse é o primeiro acordo que o
Brasil assina que inclui o servidor público.
PARSEP II
Sobre a operacionalização do Programa de Apoio
à Reforma dos Sistemas Estaduais de Previdência II,
que foi construído no âmbito do Conaprev, Helmut
lembrou que está em fase adiantada de tramitação. O
projeto dá continuidade ao Parsep I, que se encerrou
em 2005. “Com pouco investimento, você consegue
identificar um enorme número de irregularidade nas
folhas dos regimes de previdências dos estados que
participaram do programa”, afirma o secretário.

PNAGE
Aprovado empréstimo para Pnage
A tão esperada conclusão do processo de negociação do acordo de empréstimo do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do
Planejamento dos Estados e do DF (Pnage) foi efetivada no final de 2005; e agora em 2006, acaba de
ser aprovado o empréstimo para o financiamento do
Programa.
Depois da vitória, os próximos passos compreendem os procedimentos dentro do Ministério da Fazenda para encaminhamento à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal do pedido de

autorização do empréstimo.
Sheila Ribeiro, Diretora Nacional do Programa,
explica que a meta agora é assinar o contrato de
empréstimo até o final de março deste ano, dando
início à execução em abril. “Espero que consigamos
iniciar a execução em abril e que todo o modelo
participativo de formulação e apoio dos secretários
de Administração e Planejamento seja dado também durante a execução. Este projeto é especial,
pois já nasceu com a participação efetiva de todos
os estados.” Completa a diretora.

Consad inaugura nova sede em Brasília
e recebe Missão do BID

Endereço da nova sede do Consad:
Centro Multiempresarial SRTVS, 701, lote 4, bl. O, entrada A,
salas 128/130 - Brasília (DF). Fone: (61) 3322.5520

O Conselho Nacional de Secretários de Estado
de Administração (Consad) inaugurou nova sede em
Brasília/DF. O evento contou com a participação de
vários secretários de estado e também com a presença de representantes do Poder Legislativo, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e
outras autoridades.
De casa nova, o presidente do Consad recebeu
Missão do BID que apresentou o Plano de Ação de
Médio Prazo para Efetividade no Desenvolvimento
- PRODEV. O plano busca fortalecer a efetividade
dos Governos dos países membros do BID
(Mutuários) para obter melhores resultados em
suas políticas públicas e programas.
Juntamente com a sede foi lançado o novo site
do Consad. Confira, acessando www.consad.org.br.

Momento de
Transição
O presidente do Consad, Jeovalter Correia
Santos, após belíssima gestão, afastou-se do
Conselho o qual está sendo dirigido, até nova
eleição, pelo vice-presidente, Valter Oliveira
Silva.
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ESTADOS
Experiências inovadoras em Tecnologia da Informação
O sucesso das experiências apresentadas no fórum pode ser compartilhado com vários estados
por meio da transmissão “ao vivo” pela internet.

Modelo de Gestão de TI do Governo do Tocantins

TOCANTINS

Palestrante: Marcos Thiago Parreira
Superint. de Informática do Estado do Tocantins

O atual modelo de gestão de TI desenvolvido pelo estado de Tocantins
é fruto de um trabalho desenvolvido desde 1999. A composição atual consiste em um sistema que interliga toda a estrutura de governo em Palmas
por meio de fibra óptica, do próprio governo, com uma única unidade
para gerir a informática dentro do estado e apenas uma estrutura de rede
de dados - a rede digital. Agora em 2005, o modelo se encontra num
momento de consolidação. De acordo com Parreira, em cima dessa infraestrutura é possível dar suporte para todas as tecnologias do estado.
Com a rede digital e o modelo de segurança implementado foi possível interligar o Poder Judiciário, o Legislativo e o interior do estado.
Entre alguns exemplos de sucesso, o superintendente destacou o Ciat, da Secretaria da Fazenda, e o de RH
e folha da Secretaria de Administração. www.to.gov.br.

Apresentação do Rio Grande do Norte
RIO GRANDE DO NORTE

Palestrante: Adriano Henrique Olinto da Motta
Coordenador de Informática da Secretaria de
Administração do Estado do Rio Grande do Norte

A experiência de compartilhamento de soluções de TI do estado do Rio Grande do Norte diz respeito
à transferência de tecnologia na área de trânsito envolvendo os estados do Rio Grande do Norte e
Santa Catarina.
O objetivo da experiência é eliminar a redundância e a duplicação de
esforços no uso de Tecnologia da Informação, tornando mais ágil e
homogêneo o processo de modernização pública apostando no compartilhamento de soluções e também no uso de ferramentas do governo
eletrônico.
Motta explica que a solução utilizada por Santa Catarina na área de
segurança pública já é utilizada também por seis estados da federação e
foi fundamental para o processo de migração de plataforma do Rio
Grande do Norte.
“A experiência, que passou a ser apresentada nas reuniões dos fóruns
dos Detrans, está servindo de exemplo e tendo uma procura muito grande
por outros estados, temos de perseguir o caminho da interação e integração entre os estados”, afirma Motta.
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Sistema de Previdência

ACRE

Palestrante: Francisco Alves Filho
Gerente de Compensação Jurídica

Para solucionar a questão do acumulo de registros de processos de
aposentadoria que surgiam no Tribunal de Contas foi criado uma parceria entre a Secretaria de Administração, a Secretaria de Modernização
e Tecnologia da Informação com o Tribunal de Contas para tentar
agilizar e resolver o problema.
A solução se deu com a criação de um Sistema Integrado de Análises
de Aposentadorias e Pensões, interligado entre a Administração e o
Tribunal de Contas, o que possibilitou mais agilidade nas informações.
O pedido de aposentadoria chega à Secretaria de Administração e os
servidores da área de previdência preenchem um cadastro com informações necessárias para o Tribunal de Contas. O interessante é que, ao dar entrada na Secretaria de
Administração, o processo automaticamente entra também no Tribunal de Contas. Com isso, a análise do
processo tem início muito antes de o papel dar entrada no protocolo do Tribunal.

Resultados da Licitações Rede PE-Multidigital
PERNAMBUCO

Palestrante: Mônica Simões Bandeira
Gerente do Programa Governo Digital de Pernambuco

Economia de investimentos em conexão. Esse é o principal diferencial da experiência apresentada por Pernambuco. Além disso, o serviço
adquirido pode sempre usufruir o que há de mais atual. Outro ganho do
projeto é a questão da parte social. Foram criados postos de atendimento para receber pessoas carentes para usar o computador ou a internet.
A competitividade do projeto foi um ponto crucial para seu sucesso, e o
resultado foi a redução de 53% no gasto. De 156 milhões de reais que
seriam gastos apenas com internet e voz tradicional, o estado gastou 86
milhões de reais com várias inovações como sistemas gerenciais, sofisticação de videoconferência, atendimento ao cidadão e outros. Vale lembrar que o serviço foi oferecido a todos os municípios sem exceção.

Participação pela internet superou as expectativas
A transmissão “ao vivo” pela internet de todo
o LX Fórum do Conselho Nacional de Secretários
de Estado de Administração (Consad) superou as
expectativas da organização local do evento. Ao
todo, foram 16 horas de transmissão sem que
houvesse nenhuma queda. A participação do
internauta também foi surpreendente. Mais de

200 pessoas participaram do chat.
A transmissão “ao vivo”, algo inédito nos
fóruns já realizados pelo Consad, propiciou a participação de internautas dos estados de Goiás,
Bahia, Acre, Espírito Santo, Distrito Federal,
Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro,
Amazonas e do Tocantins.
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PESQUISA
Pesquisa sobre o Desenvolvimento Cooperado de
Soluções de Tecnologia da Informação
Jeovalter Correia Santos - Presidente do Consad
Aubirlan Borges Vitoi - Diretor de Informática da Aganp

Diagnóstico da informática do Brasil
A Pesquisa de Desenvolvimento Cooperado de
Soluções de Tecnologia da Informação mostra uma
clara tendência do uso de software livre. Em torno de
75% dos estados já iniciaram algum trabalho na área
de TI, principalmente com servidores, sistema operacional e bancos de dados. Há também uma clara disposição dos estados em compartilharem solução.
Em relação aos aspectos negativos, a pesquisa
mostra que ainda não se conseguiu desburocratizar
muitos serviços. O redesenho de processo com melhorias é um artifício incipiente ainda hoje, mas a
pesquisa mostra que há avanços isolados. Analisando
a questão dos Serviços Prestados foi constatado que
50% dos estados reconheceram que houve casos isola-

dos, mas ainda há muito a fazer, e 38% dos estados já
conseguiram avançar em algumas áreas de forma
bem abrangente em termos de serviços. “Há muito a
se fazer em serviços eletrônicos da perspectiva do
direito do cidadão e não da perspectiva de governo
enquanto ente regulador”, afirma Albirlan.
Segundo Jeovalter, a pesquisa aponta no caminho do avanço. “É chegada a hora em que o estado
vai olhar para o cidadão. O discurso está saindo do
papel e tomando corpo em nível de governo federal
e estadual. Colocar a TI na agenda política como
ferramenta que vai ajudar o Estado a prover a
inclusão digital é resgatar a cidadania”, ressalta o
presidente.

Grupos de Trabalho
Compras, Licitações e Contratos: alteração da Lei 8.666/93
A mudança que propõe a alteração da Lei de
Licitação, a 8.666/93, leva em conta o avanço
das ferramentas de informática, que, com a inversão da ordem de alguns procedimentos, possibilita garantir idênticos controles das regras de
aquisição, aumentando a transparência do processo, reduzindo drasticamente o tempo médio das
licitações e, acima de tudo, reduzindo os custos

operacionais e das aquisições.
A proposta já foi entregue ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, o qual criou um
canal de negociação com o Consad para que a proposta seja debatida e acordada para então ser
encaminhada ao Congresso.
Parabéns ao Grupo de Trabalho, que não mediu
esforços para o sucesso da mudança.

Gestão de Pessoas
O grupo de Gestão de Pessoas tem como objetivo
elaborar proposta de marcos legais, com vistas à
definição de princípios norteadores da gestão de
pessoas nos estados e no Distrito Federal, com
temas que vão desde funções típicas e carreiras de
Estado às regras de responsabilidade fiscal sobre
despesa de pessoal. Foram realizados estudos e
debates sobre os temas e os dispositivos constitucionais passíveis de reformulação e regulamentação. Como próximos desafios do grupo encon-
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tram-se a ampliação dos estudos relativos às
funções típicas, carreiras de Estado e terceirização,
ratificação das propostas de emendas constitucionais - subsídio e remuneração por resultado e
revisão geral anual de remuneração, além da elaboração de legislação federal -, normas de saúde,
higiene e segurança do trabalho, direito de greve do
servidor público e avaliação periódica de desempenho – em parceria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

PALESTRAS
Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
Três pontos fundamentais foram abordados na
explanação sobre Governança de Tecnologia da
Informação.
No primeiro, sobre Padrões Abertos (independência de fornecedores), José Antônio Borba destacou o projeto criado pelo governo federal que define
um conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização
da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC),
o e-ping (Padrões de Interoperabilidade do Governo
Federal) www.eping.e.gov.br.
Sobre compartilhamento, José Antônio Borba
disse que o governo federal está trabalhando em duas
frentes. Uma com a questão do software livre, que
tem como exemplo o “Cacique”, software desenvolvido pelo Dataprev que executa inventário de hardware
e software. A versão está disponível para quem quiser baixá-la no www.governoeletronico.gov.br.

Palestrante: José Antônio Borba Soares
Diretor do Departamento de Integração de Sistema
da Informação da Secretaria de Logística e Tecnologia
da Informação do Ministério do Planejamento

PAINEL
Software Livre X Solução Proprietária: Dilemas dos Estados
O painel apresentado pelo diretor nacional de
Tecnologia da Microsoft, Raimundo Nonato da
Costa, trata das tendências da indústria de informática, traçando um paralelo entre os softwares
livres e os de solução proprietária. Segundo
Costa, a principal questão a ser examinada na

escolha de um desses modelos é a complexidade
do desafio a se resolver e o tipo de suporte oferecido pelo fornecedor.
Para Nonato, o uso do software comercial é,
atualmente, a única forma de responder às necessidades complexas, que precisam ser resolvidas
rapidamente.
O presidente do Consad, Jeovalter Correia
Santos, lembrou que já existem estados que optaram pelo software livre, como Tocantins; segundo
ele, essa é a tendência seguida pelos governos. “A
tendência mundial é partir para o código aberto,
mas é claro que isso tem de ser balanceado com
responsabilidade”, afirmou Jeovalter.

Palestrante: Raimundo Nonato da Costa
Diretor Nacional de Tecnologia da Microsoft
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CARTA DE TOCANTINS

O Conselho Nacional de Secretários de Estado de
Administração (Consad), em seu LX Fórum Na-cional
de Secretários de Estado de Administração, realizado
nos dias 1º e 2 de dezembro de 2005, em Palmas,
estado de Tocantins, após os amplos debates realizados, adotou as seguintes deliberações:
1. Reconhecer a governança de TI como modelo
de gestão para encurtar as distâncias entre as
demandas públicas e a oferta de serviços e fomentar o compartilhamento de soluções de Tecnologia
da Informação entre os estados brasileiros;
2. Manifestar os agradecimentos ao Senado
Federal pela colaboração com o Programa Nacional de Apoio a Modernização da Gestão e do Plane-

jamento dos Estados e do Distrito Federal, ao
aprovar o PLN 29/2005, inserindo o Pnage no Plano Plurianual da União;
3. Reafirmar a necessidade de envidar todos os
esforços junto ao governo federal para que o contrato do BID com a União possa ser assinado até o
final de fevereiro de 2006 e o contrato de repasse
com os estados até o final de março; e ainda que
sejam flexibilizados os requisitos para avaliação da
adimplência dos estados com a União viabilizando
assim a execução do Pnage;
4. Fomentar a interação entre o Consad e o
Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios da Previdência - Conaprev.

EXPEDIENTE
Jornal do Consad
Informativo do Conselho Nacional de Secretários de Administração
SRTVS - Qd. 701 - Lote 4 - Bl. O - Entrada A
Salas 128/130 – Brasília-DF
Iracy G. Nunes – Secretária Executiva
Site: www.consad.org.br
Fone: 61 – 3322 5520 / 9977 0170
Jeovalter Correia Santos – Goiás
Presidente do Consad
Valter Oliveira Silva – Alagoas
1º Vice-Presidente do Consad
Geraldo A. de Vitto Junior – Mato Grosso
2º Vice-Presidente do CONSAD
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Flora Valladares Coelho – Acre
Carlos Alberto S. Cantuária – Amapá
Redomarck N. Castelo Branco – Amazonas
Ana Lúcia Castelo Branco – Bahia
Carlos Mauro B. Filho – Ceará
Maria Cecília Landim – Distrito Federal
Ricardo de Oliveira – Espírito Santo
Simão Cirineu Dias – Maranhão
Ronaldo de Souza Franco – Mato Grosso do Sul
Antônio A. Anastásia – Minas Gerais
Frederico A. da Costa Monteiro – Pará
Gustavo Mauricio F. Nogueira – Paraíba
Maria Marta R. W. Lunardon – Paraná
Maurício Eliseu C. Romão – Pernambuco
Maria Regina Sousa – Piauí
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Luiz Rogério O. Vargas – Rio de Janeiro
Paulo Cesar M. de Oliveira Jr. – Rio Grande do
Norte
Jorge Celso Gobbi – Rio Grande do Sul
Luciano F. Moreira – Roraima
Valdir Alves – Rondônia
Marcos Luiz Vieira – Santa Catarina
Evelyn Levy – São Paulo
José de Araújo M. Sobrinho – Sergipe
Eugênio P. de Freitas Coelho – Tocantins
Edição - Luciana Lima
luciana.jornalismo@pop.com.br
Diagramação - Jorge Ribeiro
contato@eclatcomunicacao.com.br

