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Governo lança portal para apoiar
a gestão dos municípios paulistas

Plataformas Pró Municípios, 
do IPT, e E-Muove, da Investe 
São Paulo e Muove Brasil, 
oferecem suporte para 
auxiliar os administradores 
municipais em diversas 
áreas de atuação

Secretaria Estadual de Desenvol vi-
mento Econômico, Ciência, Tecno-

logia e Inovação (SDECTI) apre-
sentou na manhã de ontem, 6, ter-
ça-feira, em evento realizado na sua 
sede, na zona oeste da capital, a 
Plataforma dos Municípios, um por-
tal contendo dois novos serviços 
para apoiar as 645 prefeituras 
paulistas. Ambos têm como ponto 
inicial o mesmo endereço na inter-
net e oferecem informações, indi-
cadores, atendimentos e diversas 
tecnologias de planejamento e de 
gestão de políticas públicas nas 
cidades (ver Serviço).

O primeiro deles é o E-Muove, 
uma ação realizada em parceria 
entre a Agência Paulista de Pro-
moção de Investimentos e Com-
petitividade (Investe São Paulo) e a 
Muove Brasil. O segundo é o Pró- 
-Municípios, plataforma desenvol-
vida pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT), órgão vincula-
do à SDECTI. Segundo Marcelo 
Machado, coordenador de Desen-
volvimento Regional e Territorial 
da Secretaria, a proposta dessa 
iniciativa é estreitar laços entre o 
Governo do Estado e as prefei-
turas, e compartilhar parcerias e 
soluções.

À disposição – “A adesão 
para o E-Muove está aberta aos 645 
municípios paulistas”, informou 
Marcelo Machado. Segundo ele, o 
diferencial desse serviço é permitir 
ao gestor municipal comparar rapi-
damente e de modo analítico diver-
sos indicadores de uma prefeitura 
com o de outras vizinhas e de outras 
com portes semelhantes, para iden-
tificar pontos fortes e fracos.

“Em período de recursos escas-
sos, é possível analisar, por exem-

plo, dados como o número de cesáreas 
realizadas na cidade, um fator de impacto 
para a saúde local, pelo fato de o parto nor-
mal custar menos para os cofres públicos”, 
observou. “Além disso, é possível aferir a 
arrecadação de tributos como o Imposto 
Sobre Serviços (ISS), o Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) e a fiscalização 
a respeito da utilização do dinheiro obtido 
com eles”, completou. 

Em andamento – Um projeto-pilo-
to com o Pró-Municípios está sendo reali-
zado com cem cidades paulistas até o final 
de julho. Os participantes foram escolhidos 
pela SDECTI, sendo destinadas 50 vagas 
para municípios com Produto Interno 
Bruto (PIB) abaixo de R$ 2 milhões; 40 

delas para os de PIB entre R$ 2 milhões 
e R$ 10 milhões; e 10 para os com PIB 
acima de R$ 10 milhões. “A adesão ao Pró- 
-Municípios segue disponível a todas as 
prefeituras paulistas, basta entrar na pla-
taforma e se cadastrar”, informa o geólogo 
Luiz Carlos Tanno, do IPT, um dos respon-
sáveis pela iniciativa (ver Serviço).

Segundo ele, muitas cidades de médio 
e pequeno porte não têm pessoal especia-
lizado para preparar editais de compras e 
licitações, nem engenheiros para dimen-
sionar imprevistos estruturais e ambien-
tais, entre outras questões pontuais e 
comuns a muitas administrações nas áreas 
urbanas e rurais das cidades. Incluem, por 
exemplo, pavimentação asfáltica, obras de 
drenagens e contra enchentes, ações de 
reflorestamento, podas das árvores, resí-
duos sólidos e aterros sanitários, qualida-
de dos uniformes escolares etc.

Aplicações – “A ideia é auxiliar o 
gestor municipal a superar esses gargalos, 
trazendo a experiência do IPT e soluções 
já encontradas em localidades com porte 
e problemas parecidos”, explica Tanno. 
Como exemplo prático dos serviços, ele 
cita as consultas com especialistas, o aces-
so aos manuais e publicações não sigilosas 
produzidos pelo IPT nos últimos dez anos 
e os seis cursos de capacitação para agen-
tes municipais já agendados no projeto-
-piloto, cujos temas abordam de resíduos 
sólidos urbanos a pagamentos por serviços 
ambientais, entre outros.

Nesse sentido, Gianpaolo Smanio, 
procurador geral de Justiç a do Ministério 

Público de São Paulo, presente na soleni-
dade, destacou a importância da iniciativa, 
por capacitar os agentes governamentais 
de todas as regiões do País, em especial, os 
das áreas mais necessitadas com relação à 
legislação e normas técnicas. “Como pro-
fessor universitário, da área de políticas 
públicas, acho muito importante esse tipo 
de inovação, por poupar recursos e dimi-
nuir erros”, comentou.

Aprovados – Quase na divisa com 
Minas Gerais, a cidade de Monteiro 
Lobato, no Vale do Paraíba, é uma das 
cem participantes do projeto-piloto do 
Pró-Municípios. Segundo o geógrafo Júlio 
Ribeiro, coordenador do projeto local 
Cidade Inteligente, Humana e Encantada 
(CIHE), essa iniciativa conjunta com o 
Governo do Estado dá continuidade à par-
ceria iniciada em 2015, quando o IPT pro-
duziu o Plano Diretor Municipal (PDM) e 
abre agora novas possibilidades como, por 
exemplo, atingir o Objetivo de Desen vol-
vimento Sustentável (ODS) estipulado 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
para 2030.

Em Monteiro Lobato, na última sema-
na de janeiro, fortes chuvas e enchentes 
causaram diversos prejuízos no municí-
pio, cujo território é predominantemente 
rural, de 330 quilômetros quadrados de 
área e população de 4,5 mil habitantes. 
Segundo Júlio, o Pró-Municípios tem 
potencial para auxiliar a informação a 
fluir mais rápido e com mais qualidade 
na cidade e prevenir os danos causados 
pelos fenômenos naturais, que todos os 
anos se repetem. E mais, também favore-
cer a instalação do Projeto CIHE, inicia-
tiva cuja meta é transformar o município 
numa cidade polo da chamada Economia 
Criativa e, desse modo, fortalecer o turis-
mo, sua principal atividade econômica.

Rogério Mascia Silveira
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SERVIÇO
Plataforma dos Municípios
http://www.plataformadosmunicipios.com.br
Pró-Municípios (IPT)
http://municipios.ipt.br
Telefone: (11) 3767-4102
E-mail municipios@ipt.br
E-muove – http://www.muovebrasil.com

Tano, do IPT: “Ferramenta dará acesso a cursos, ferramentas e especialistas”

Ribeiro, de Monteiro 
Lobato: “Orientações 
para prevenir enchentes”

Lançamento da plataforma, em São Paulo: compartilhar soluções e estreitar os laços do Governo do Estado com os 645 municípios paulistas
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