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Prefeito Inovador: avaliação técnica do MBC superou expectativas
  
  São Carlos recebeu nota máxima em cinco dos dez itens avaliados para o prêmio Prefeito
Inovador 2010. Pelo segundo ano consecutivo, o Movimento Brasil Competitivo (MBC)
reconheceu o empenho da Prefeitura de São Carlos em prol da inovação, modernização e
desburocratização dos serviços públicos municipais. No último dia 9, o prefeito Oswaldo Barba
participou da solenidade de entrega do prêmio Prefeito Inovador 2010 em São Paulo. São
Carlos conquistou o segundo lugar na categoria de municípios acima de 200 mil habitantes. Em
2009, primeira edição do prêmio, São Carlos foi o destaque nacional, ganhando 100
computadores portáteis.

Por estar entre as cidades finalistas, São Carlos recebeu um relatório com os resultados de
uma auto-avaliação feita pela própria Prefeitura e por especialistas após visita na cidade. Este
documento apresentou considerações importantes para realimentar o processo de gestão da
inovação digital e foi uma forma da Prefeitura de São Carlos obter uma avaliação externa,
isenta e tecnicamente qualificada, para apoiar a análise crítica e melhoria do processo.

Critérios
O relatório do prêmio Prefeito Inovador avaliou São Carlos em 10 critérios: promoção da
educação, preservação do meio ambiente, promoção da saúde, organização da Prefeitura e
seus organismos, planejamento estratégico, transparência e gestão orçamentária, atendimento
e serviços ao cidadão e à sociedade, melhoria do ambiente de negócios, resultados qualitativos
e resultados quantitativos.

Na auto-avaliação, a Prefeitura deu notas para estes critérios que variaram entre 5 e 10,
totalizando 69 pontos. Após a visita dos especialistas do prêmio Prefeito Inovador, São Carlos
recebeu notas que variaram entre 7 e 10, totalizando 91 pontos. 
Dos dez critérios avaliados pelos especialistas, São Carlos recebeu a nota máxima em cinco,
além de duas notas “nove”, duas notas “oito” e apenas uma nota “sete”. Os itens que
receberam nota “dez” foram: Promoção da Saúde; Transparência e Gestão Orçamentária;
Atendimento e Serviços ao Cidadão e à Sociedade; Resultados Qualitativos e Resultados
Quantitativos.

O Prêmio
Com o objetivo de modernizar as informações do setor público municipal por meio de
estratégias e ferramentas de tecnologia, o prêmio Prefeito Inovador reflete diretamente na
qualidade do serviço oferecido à sociedade civil. A abrangência na utilização de Tecnologia da
Informação nos diversos sistemas organizacionais das prefeituras resulta em várias vantagens
para governante e cidadãos, como, por exemplo, organização, agilidade, precisão e inclusão:
pontos determinantes para uma oferta eficiente de serviços.

“Fico feliz com o resultado detalhado do prêmio”, destacou o prefeito Oswaldo Barba. Segundo
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ele, é importante que o nível de exigência da equipe seja alto. “Na auto-avaliação fomos mais
rigorosos do que a equipe do Movimento Brasil Competitivo, que é estritamente técnica. Na
média nós demos nota 6,9 para os itens avaliados, e eles nos deram 9,1”, qualificou.

(30/12/2010)
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