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TUDO PELO CELULAR

Senado
aprova 10 anos
para pagar
precatórios

Aplicativo para
controlar até
consulta médica
O governo do Estado
lança hoje programa
que conta com oito
plataformas digitais
para atendimento
ao cidadão
Gilberto Medeiros
onsultar informações escolares, sobre veículos, resultado de exames de saúde e
outros serviços do governo do Estado vai ficar ao alcance das mãos
dos cidadãos.
Hoje, às 10 horas, será lançado,
no Palácio Anchieta, o Programa
Governo Eletrônico, que visa aumentar a oferta de serviços públicos pela internet, diminuir gastos e
reduzir a burocracia.
Gerenciado pelo Instituto de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito
Santo (Prodest), o programa conta
com oito plataformas digitais para
atendimento ao cidadão.
Um dos destaques é o projeto
“ES na Palma da Mão”, que vai
mudar a forma de interação do go-

C

verno com a população.
Segundo o governo, será possível ao cidadão acessar, por smartphone ou tablets, um aplicativo
para obter informações sobre os
serviços oferecidos pelo Estado.
Dentre eles, histórico escolar
dos estudantes da rede estadual,
concursos públicos, segurança pública, agendamento em saúde, serviços do Departamento Estadual
de Trânsito (Detran-ES), eventos,
notícias, Diário Oficial, e outras
atividades governamentais.
O Governo Eletrônico vai ajudar
também a quem precisar dos serviços nos espaços físicos do poder
público. Para localizar e acessar
esses serviços, será lançado o Guia
de Serviços na Internet, que vai
funcionar como uma central eletrônica com informações para o cidadão se preparar antes de sair de
casa ou escritório, listando documentos e procedimentos necessários ao atendimento solicitado.

BRASÍLIA

RENZO COLNAGO diz que programa vai cortar gastos e reduzir burocracia
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Com a padronização da apresentação dos sites do governo contidos no portal www.es.gov.br, o
governo calcula economizar cerca
de R$ 3 milhões, conforme valores

da tabela da Associação Brasileira
dos Agentes Digitais (Abradi).
O presidente da Prodest, Renzo
Colnago, destacou que o atendimento via celulares será centralizado num único aplicativo.
“Vamos acrescentar serviços ao
longo do tempo. Por volta de 2018

já será possível abrir processos por
smartphone e tablet”, adiantou.
Renzo ressaltou que o foco é
economizar com a burocracia.
“Nossos esforços são para acabar com o trâmite de papel nos
processos do governo. O fim do
papel no governo do Estado”.

Serviços

> MOVIMENTO 21 DIAS – aplicativo que

O Programa Governo Eletrônico terá
oito plataformas digitais para atendimento ao cidadão e para processos internos, como a circulação de ofícios
entre secretarias e órgãos do governo
do Estado.
> PORTAL CIDADÃO – portal de serviços governamentais para atendimento ao cidadão via web, sem sair
de casa ou escritório.
> ES NA PALMA DA MÃO –aplicativo para atendimento de dispositivos móveis como smartphones e tablets.
> REDE AGROTUR ES – plataforma de
acessos aos estabelecimentos de
agroturismo.

permite o acompanhamento do cidadão nas atividades de melhoria da
qualidade de vida.
> IDENTIDADE VISUAL ES GOV – padronização visual e tecnológica das
plataformas digitais do governo do
Estado, como os sites das secretarias e órgãos do governo situados no
endereço www.es.gov.br
> TRANSPARÊNCIA ES – será lançado
um novo Portal da Transparência para facilitar a fiscalização por parte do
cidadão e o conhecimento dos gastos e investimentos governamentais. Inclui ainda uma plataforma de
dados abertos para acesso aos da-

dos brutos gerados pelo funcionamento do governo.

SAIBA MAIS
DIVULGAÇÃO

USO de smartphone: facilidades

O Senado aprovou, por unanimidade, ontem, uma proposta
de emenda à Constituição
(PEC) que estabelece novo regime especial de pagamentos de
precatórios.
O texto institui prazo máximo
de 10 anos para que os pagamentos sejam efetuados.
Precatórios são pagamentos
que o governo (União, estados e
municípios) tem de fazer a pessoas ou empresas após decisão
judicial. Ele obriga que a dívida
seja incluída no Orçamento público.
A PEC aprovada no Senado
ontem ainda precisa passar pela
análise da Câmara dos Deputados antes de ir à sanção presidencial.
O texto é uma resposta do Senado a uma determinação do
Supremo Tribunal Federal
(STF), de março de 2015, que
estabeleceu que os precatórios
deveriam ser quitados até 2020.
Na época, o Conselho Nacional
de Justiça estimou que estados
e municípios deviam cerca de
R$ 94 bilhões em precatórios.
O senador José Serra (PSDBSP), autor da matéria, defendeu
a aprovação da emenda à Constituição.
Pela PEC, o regime especial
de pagamento de precatórios
vale para débitos já vencidos e
para os que ainda vão vencer.
Os valores em atraso serão
corrigidos pela inflação acumulada no período.
SENADO/DIVULGAÇÃO

> PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO – vai dinamizar a tramita-

ção de processos, reduzindo o uso
de papel e os custos com o transporte de processos físicos entre as secretarias e órgãos do governo do Espírito Santo.
> INTEGRA ES – gradativamente essa
plataforma digital vai proporcionar a
integração de sistemas da administração pública para oferecer ao cidadão acesso a serviços públicos num
só lugar.
Fonte: Governo do Estado.

PLENÁRIO do Senado: decisão

