




governamentais, é claro, qualquer pessoa física 

ou empresa privada pode requerer a inclusão de 

seus programas no SPB. Isso feito, a SLTI pro-

videncia sua publicação no Portal do Software 

Público Brasileiro, e a criação da estrutura para 

uma comunidade virtual relacionada a ele. 

O estabelecimento de uma Licença Pública de 

Marca (LPM) veio preencher uma lacuna: criar 

um arcabouço jurídico para proteção legal dos 

agentes envolvidos no processo de uso, distri-

buição e comercialização da marca associada 

ao software público. Até então, a proteção legal 

existente se destinava aos autores do código pro-

duzido. Com a LPM, f icam assegurados os direi-

tos dos autores mas também o nome e a marca 

associada ao código. A primeira versão da licen-

ça se baseia nos modelos desenvolvidos nas 

várias versões da Licença Pública Geral (GPL) e 

na Creative Commons, em especial a Marca de 

Domínio Público. 

Por definição, a marca é um simbolo intangível 

utilizado em todos os setores da economia. E a 

LPM tem a finalidade de garantir que qualquer 

pessoa ou empresa use o respectivo símbolo 

sem depender diretamente de autorização do 

dono do produto e da respectiva marca a ele as-

sociada, de forma livre e aberta. A LPM se baseia 

no princípio da propriedade comum (Commons), 

ou seja, uma propriedade que contém, simulta-

neamente, elementos do modelo público e do 

privado. Como tal, é protegida tanto pela socie-

dade, como pelo Estado. 

A Licença Pública de Marca tem caráter cole-

tivo. Isso porque seus direitos patrimoniais são 

transferidos, por doação, a todos aqueles que 

aceitam participar colaborativamente do pro-

cesso originário de manutenção e evolução do 

produto, conforme as regras estabelecidas pelo 

doador. A LPM tem, ainda, um caráter de certifi-

cação, pois atribui ao doador o direito inalienável 

da propriedade intelectual da marca, à proprie-

dade comum o direito patrimonial sobre ela, e à 

coletividade um conjunto de garantias mínimas 

de preservação dos direitos e qualidades do pro-

duto. A LPM também garante a estrutura original 

da marca e reconhece sua autoria. 

Desse modo, pode-se copiar, distribuir, com-

parti lhar e transmit i r aquela marca, em qual-

quer disposit ivo físico ou virtual, mesmo com 

propósitos comerciais, sem necessidade de 

pedir autorização, desde que se mantenha a 

marca inalterada e se respeite sua def inição 

e proporcional idade. Em poucas palavras, a 

marca poderá ser util izada l ivremente, desde 

que acompanhada de seu símbolo, a letra "R" 

invertida, em um círculo contornando toda a 

letra. Contudo, o uso da marca é vedado em 

versões produzidas como obra derivada do 

respectivo produto e que não tenham sido 

aceitas, pelos mantenedores do repositório 

originário, como contr ibuição. Tampouco é 

permit ido alterar, t ransformar ou constru i r so-

bre a marca. 

Até o momento, foram concedidas três licenças 

públicas de marca: ao E-cidade, ao LightBase 

(banco de dados textual multimídia e soluções 

de gerenciamento eletrônico de documentos, e 

ao Jaguar (framework de integração de última 

milha, gratuito em licença GPLv2, criada a partir 

do software jCompany Developer Suite de pro-

priedade da Powerlogic). 



Para usar e multiplicar 

PELO NÚMERO CRESCENTE de comunidades 

envolvidas (ver a página 30), é possível inferir 

que há vantagens, sim, no uso do software pú-

blico. Tanto para uso próprio, como para replicar 

a experiência para outras localidades, a exemplo 

do que faz o municipio de Juramento (MG). Ou 

para simplesmente adotá-lo com vistas à melho-

ria das administrações, como os municípios de 

Arapiraca (AL) e Ipirá (BA), na Bahia. 

Há mais de década e meia na administração 

pública, o contador Luciano Neres Rodrigues, 

de Juramento, garante que nunca viu "sistema 

tão simples e robusto" como o E-cidade, capaz 

de controlar todas as rotinas de uma adminis-

tração. Lá, o software público foi parametrizado 

em 2009, entrou em operação em fevereiro de 

2010 e um mês depois o município abandonou 

o sistema privado então em uso. "Com isso, um 

custo financeiro de R$ 3 mil mensais em manu-

tenção caiu para R$ 140, pagos para hospedar 

o servidor internet", conta. E fim de problemas 

como a suspensão do sistema privado às véspe-

ras do pagamento dos funcionários por atraso 

no pagamento. 

Como toda novidade de um software público é 

publicada no Portal do Software Público Brasi-

leiro, e Juramento é o único município que usa 

plenamente o E-cidade, foi natural o surgimento 

de interessados na experiência. 

Em meados do ano passado, Luciano convidou 

o contador Amauri Cerqueira, de Iracema (RR), 

município com 4 mil habitantes, para ir a Jura-

mento, onde passou três dias. "Tudo o que fize-

mos foi colocado à disposição de Amauri", diz 

Luciano. O contador mineiro fez mais. No final 

de 2010, apresentou a experiência de Juramen-

to aos oito municípios presentes em evento rea-

lizado em Piraí do Sul (PR). "Montamos um CD 

com programa autoexecutável, tiramos umas 40 

a 50 cópias do E-cidade, e distribuímos", relata. 

Não satisfeito, no final do ano passado, foi ao es-

critório da representação de Moçambique, em 

Brasília, para falar do software público. No co-

meço de 2011, Luciano fez o mesmo em Glória 

de Dourados (MS). E ainda foi procurado pela 

localidade de Coari (AM). 

Principal cidade do agreste de Alagoas, segun-

da mais populosa do estado, com cerca de 211 

mil habitantes, Arapiraca fica a 123 quilômetros 

da capital, Maceió. Na administração municipal, 

praticamente toda a infraestrutura (90%) é base-

ada em software livre (distribuição Ubuntu). Os 

10% residuais rodam Windows, segundo Lucas 

Leão, coordenador do GT Info, o grupo que cen-

traliza as atividades de tecnologia da informação 

na prefeitura. Com a centralização (o GT está li-

gado diretamente ao gabinete do prefeito), todos 

os técnicos da área foram remanejados para seu 

"departamento virtual". 

Além de usuária do E-cidades, desde o ano 

passado, Arapiraca adotou o l-educar. Segundo 

Leão, como o software público foi desenvolvido 

pela prefeitura de Itajaí (SC), foram necessárias 

customizações para atender à rede de 62 esco-

las. "Pegamos o software bruto no portal e con-

tamos com o suporte da Cobra Tecnologia para 

adaptar o sistema às peculiaridades da rede es-

colar de Arapiraca", diz Leão. 

O trabalho começou em 2009 e hoje a rede está 

toda informatizada. Em 2010, as secretarias das 

escolas começaram a usar. Neste ano os profes-

sores vão passar a emitir eles mesmos as notas 



dos alunos. Acordo com a Universidade Federal 

de Alagoas resultará na construção do portal do 

aluno. "O i-educar não é só um software, mas 

implica toda uma mudança organizacional, nor-

matiza muita coisa", afirma Leão. 

Quanto ao e-cidades, hoje roda a tributação, fo-

lha de pagamentos, protocolo eletrônico e patri-

mônio. Em breve, serão incorporadas as rotinas 

de licitação, compras, estoques. Até 2012, em 

parceria com o Tribunal de Contas do Estado, 

será a vez da área contábil-financeira. Em Arapi-

raca, a rede de saúde também foi informatizada 

com o Sisreg.3, do Datasus. 

Desmembrada de Feira de Santana (BA), Ipirá 

tem cerca de 65 mil habitantes e no passado 

foi a terceira maior bacia leiteira do estado. A 

administração municipal sempre utilizou sof-

tware público, de acordo com Pedro Carneiro 

de Souza, coordenador de informática/ Primeiro 

foi o Cacic. O município já tem atendimento in-

formatizado no INSS, vai implantar a nota fiscal 

eletrônica e agora é a vez do e-cidades. Lota-

do na Secretaria de Administração, o "t ime" de 

Souza é formado por três pessoas, responsáveis 

pelo parque computacional da prefeitura. "Te-

mos falta de mão de obra qualificada", observa o 

coordenador. Hoje, inúmeras rotinas administra-

tivas rodam em sistemas privados, e a ideia de 

Souza é começar a usar módulos do e-cidades 

em locais não informatizados. Alguns sistemas 

já foram praticamente migrados: RH (90%), 

Educação (80%). O de Saúde é o mais atrasado 

(20%). O coordenador de informática diz que 

todo mundo tem de botar a mão na massa. As-

sim, o recadastramento dos 1,8 mil funcionários 

municipais foi feito diretamente por ele e pela 

própria secretária da Administração. 
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