
Regulamento da Rede Federal de Inovação no Setor Público –
InovaGov 

 

Seção I 

Da InovaGov 

 

Art. 1º Este Regulamento estabelece as diretrizes básicas de funcionamento da Rede Federal de 
Inovação no Setor Público – InovaGov, em conformidade ao Acordo de Cooperação Técnica para 
formação de Rede Federal de Inovação no Setor Público, publicado em 18 de outubro de 2016, 
doravante denominado ACT.  

Parágrafo Único. A InovaGov tem como finalidade permitir o fomento e o apoio à execução de 
projetos e à adoção de práticas inovadoras no âmbito governamental, de modo a conferir maior 
eficiência, eficácia e efetividade à gestão pública e à prestação de serviços à sociedade.  

Art. 2º Para os fins deste Regulamento, considera-se:  

I – Inovação no setor público: aplicação de ideias novas ou aprimoradas para criação ou 
melhoria de processos, produtos ou serviços de interesse público, com geração de valor para a 
sociedade.  

II – Projeto de inovação: esforço temporário empreendido para concepção, validação ou 
implementação de inovações no setor público. 

III - Projeto mobilizador: projeto de inovação que tenha impacto significativo para a sociedade 
ou para a consolidação de cultura de inovação no setor público brasileiro. 

 

 

Seção II 

Dos Membros 

 

Art. 3º São Membros da InovaGov as instituições e pessoas que se proponham a contribuir com 
a construção colaborativa de soluções para a inovação no setor público, incluindo: 

I – Órgãos ou instituições públicas, e suas vinculadas, de todos os poderes e entes da federação; 

II – Instituições do setor privado; 

III - Instituições de ensino e pesquisa; 

IV - Organizações do terceiro setor; e 

V - Pesquisadores independentes. 

§1º A participação de órgãos e entidades públicas das esferas federal, estadual e municipal se 
dará mediante assinatura do termo de adesão, contido no anexo I deste documento, 
encaminhado conforme a seguir: 

a) Em se tratando de órgão ou entidade integrante do Poder Executivo, inclusive empresas 
públicas ou sociedades de economia mista, ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, por intermédio da Secretaria de Gestão, com posterior comunicação aos demais 
Membros. 



b) Em se tratando de órgão ou entidade vinculado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, 
ao Conselho da Justiça Federal, com posterior comunicação aos demais Membros. 

c) Em se tratando de órgão ou entidade integrante do Poder Legislativo e demais órgãos 
públicos, ao Tribunal de Contas da União, com posterior comunicação aos demais Membros. 

§2º A participação dos membros citados nos incisos II a V do caput se dará mediante aprovação, 
pelo Comitê Administrativo de que trata o art. 4º, da solicitação de adesão contida no anexo II 
deste documento. 

 

Seção III 

Do Comitê Administrativo 

 Art. 4º Caberá ao Comitê Administrativo, constituído por representantes do Conselho de Justiça 
Federal, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do Tribunal de Contas da 
União, signatários do ACT: 

I - Auxiliar na organização de atividades da Rede, bem como no compartilhamento de 
informações e na cooperação entre os Membros da InovaGov; 

II - Deliberar sobre solicitações de participação e sobre a permanência dos Membros da 
InovaGov citados nos incisos II a V do art. 3º; 

III - Coordenar ou moderar questões com impacto generalizado sobre a InovaGov, ou que 
possam interferir em seu funcionamento e horizontalidade; e 

IV – Auxiliar, excepcionalmente, na condução de atividades relacionadas às formas de 
cooperação de que trata o art. 6º. 

 

Seção IV 

Das Formas de Cooperação 

Art. 5º Considera-se como premissa básica de funcionamento da InovaGov a horizontalidade das 
relações entre todos os Membros de que trata o art. 3º. 

§ 1º Os direitos de todos e quaisquer materiais, bens e conhecimentos produzidos no âmbito da 
InovaGov terão caráter coletivo e poderão, a critério da coordenação de cada projeto, ser 
disponibilizados a seus Membros para livre divulgação, desde que para fins não comerciais. 

§ 2º A adaptação ou a geração de trabalhos derivados de resultados produzidos no âmbito da 
InovaGov está sujeita à aprovação do Comitê Administrativo de que trata o art. 4º, que 
consultará os demais Membros em sua decisão. 

Art. 6º As formas de cooperação de que trata a cláusula terceira do ACT se aplicam a todos os 
Membros e poderão ser propostas e coordenadas por qualquer um deles, sem necessidade de 
consulta prévia aos demais, respeitadas as seguintes condições: 

§ 1º É facultado a qualquer Membro da InovaGov a proposição de projetos de inovação de seu 
interesse específico e que possam se beneficiar da contribuição dos demais Membros. 

§ 2º A definição e condução de projetos mobilizadores dependerá de aprovação prévia pelos 
Partícipes do ACT, em reuniões específicas das quais poderão participar como ouvintes 
quaisquer Membros da InovaGov. 

§ 3º É livre a participação nos projetos e respectivas reuniões, exceto nos casos que envolverem 
informações de natureza restrita. 



§ 4º A coordenação de cada projeto será definida entre os Membros interessados nas discussões 
e atividades relacionadas à temática. 

§ 5º Caberá ao coordenador do projeto liderar o planejamento e a execução das atividades, bem 
como zelar pela transparência e divulgação dos resultados nos espaços e eventos de 
comunicação da InovaGov. 

§ 6º Quando necessário, os projetos serão financiados pelos Membros, de acordo com suas 
possibilidades, respeitadas as competências específicas e a legislação em vigor. 

§ 7º O compartilhamento de informações para fins de contribuição aos projetos é opcional e 
respeitará os interesses e os normativos internos de cada Membro da InovaGov. 

§ 8º Em todos os casos, serão observados o direito autoral e a confidencialidade de todos os 
dados ou informações, inclusive desenhos técnicos, criações, especificações técnicas, marcas, 
condições comerciais, cursos, programas ou materiais de divulgação institucional de outro 
Membro, devendo ser informados o crédito da autoria e o respectivo instrumento de 
cooperação que deu amparo à utilização do material, nos termos da cláusula quarta do ACT. 

Art. 7º A participação na InovaGov é considerada atividade de relevante interesse público e não 
será remunerada. 

 

Seção V 

Das vedações 

 

Art. 8º É vedado aos Membros da InovaGov e seus representantes: 

I – Atuar ou manifestar-se em nome da Rede para fins comerciais; 

II - Intervir, direta ou indiretamente, em favor de interesse pessoal perante outro Membro com 
o qual tenha estabelecido relacionamento em razão de sua participação na Rede; 

III - Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiros, obtida 
em razão de sua participação na Rede; 

IV - Impedir ou restringir o acesso a informações públicas por organizações não integrantes da 
Rede. 

V - Atuar em desrespeito ao princípio da integridade, faltando com honestidade e objetividade 
nas atividades da Rede; 

VI - Afrontar contra os valores éticos em suas atuações, decisões e vinculações. 

 

Seção VI 

Do funcionamento 

 

Art. 9º A InovaGov reunir-se-á: 

I – em eventos gerais destinados à integração dos Membros, planejamento, compartilhamento 
ou avaliação de resultados da Rede, organizados pelo Comitê Administrativo. 

II – em eventos específicos sobre assuntos relevantes à inovação no setor público, sugeridos e 
organizados por qualquer de seus Membros. 



III – em reuniões específicas destinadas à condução dos projetos vinculados às formas de 
cooperação, sugeridas e organizadas pelos respectivos coordenadores.  

§ 1º Os eventos da Rede serão amplamente divulgados, pelos respectivos organizadores, nos 
canais de comunicação próprios e com a antecedência devida, sendo abertos a qualquer 
Membro interessado.  

§ 2º Nos casos em que houver limitação de vagas em eventos, poderá o Comitê Administrativo 
adotar critérios de prioridade de participação entre os Membros. 

 

 

Seção V 

Disposições finais 

 

Art. 10º Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo pelos Partícipes do ACT, 
coordenados pelo Comitê Administrativo, nos termos da Cláusula Décima Segunda do Acordo. 

Art. 11º Este Regulamento poderá ser modificado por decisão do Comitê Administrativo, 
consultados os demais Membros.   



ANEXO I 

TERMO DE ADESÃO À REDE FEDERAL DE INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO  

 

O (NOME DO ÓRGÃO), representado por (NOME DA PESSOA), (CARGO), CPF nº (XXXXXXX) e RG 
nº (XXXXXXX), expedido por (XXXXXXX), resolve firmar o presente TERMO DE ADESÃO AO 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DA REDE FEDERAL DE INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO, 
celebrado entre o Tribunal de Contas da União, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão e o Conselho da Justiça Federal, observando o cumprimento dos seguintes critérios e 
condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente termo tem por objeto a adesão do (NOME DO ÓRGÃO) à Rede Federal de Inovação 
no Setor Público, que abrange órgãos e entidades dos três poderes da Administração Pública 
Federal, e sua interação com iniciativas similares nos âmbitos estadual e municipal, com a 
finalidade de promover o fortalecimento, a ampliação e o aprimoramento da cooperação 
técnica entre os PARTÍCIPES e o fomento e o apoio à execução de projetos e à adoção de práticas 
inovadoras no âmbito governamental, de modo a conferir maior eficiência, eficácia e efetividade 
à gestão pública e à prestação de serviços à sociedade. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO OU DESVINCULAÇÃO DE PARTÍCIPES 

Outros órgãos públicos e entidades poderão aderir à Rede Federal de Inovação no Setor 
Público, ou desvincular-se dele, na condição de PARTÍCIPES, mediante as condições a seguir: 

I - Em se tratando de órgão ou entidade integrante do Poder Executivo Federal, inclusive 
empresas públicas ou sociedades de economia mista, a adesão poderá se dar por meio de 
assinatura de termo de adesão, encaminhado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão, por intermédio da Secretaria de Gestão, com posterior comunicação aos demais 
PARTÍCIPES. 

II - Em se tratando de órgão ou entidade vinculado à Justiça Federal, a adesão a este ACORDO 
poderá se dar por meio de assinatura de termo de adesão, conforme modelo do Anexo II, 
encaminhado ao Conselho da Justiça Federal, com posterior comunicação aos demais 
PARTÍCIPES. 

III - Em se tratando de órgão ou entidade integrante do Poder Legislativo e demais órgãos 
públicos federais, a adesão a este ACORDO poderá se dar por meio de assinatura de termo de 
adesão, conforme modelo do Anexo II, encaminhado ao Tribunal de Contas da União, com 
posterior comunicação aos demais PARTÍCIPES. 

IV – A forma como se dará a assinatura de termo de adesão à Rede InovaGov por órgãos e 
entidades de outras esferas, bem como condições para a participação de instituições de ensino 
e pesquisa, de organizações do terceiro setor, de instituições privadas e de pesquisadores 
independentes nas atividades objeto da Rede serão estabelecidas em regulamento próprio, a 
ser elaborado e aprovado pelos representantes designados pelos PARTÍCIPES. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 

O presente instrumento é celebrado a título gratuito, não implica compromissos financeiros ou 
transferência de recursos entre os PARTÍCIPES. 



 

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E DEVERES 

A Assinatura do presente Termo de Adesão implica a assunção de todas os direitos e deveres 
previstos no Acordo de Cooperação Técnica e no Plano de Trabalho, incluídas eventuais 
alterações, que instituíram a Rede InovaGov. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do Acordo de Cooperação Técnica da Rede InovaGov será de 24 (vinte e 
quatro) meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado 
mediante termo aditivo firmado entre os PARTÍCIPES originais do ACORDO.  

 

Nestes termos, o (NOME DO ÓRGÃO) assina o presente Termo de Adesão em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma.  

 

Brasília (DF), em <dia> de <mês> de <ano>. 

 

 

 

(Assinatura do Responsável) 

 

  



 

ANEXO II 

SOLICITAÇÃO DE ADESÃO À REDE FEDERAL DE INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO 

 

O (NOME DA INSTITUIÇÃO), representado por (NOME DA PESSOA), (CARGO), CPF nº (XXXXXXX) 
e RG nº (XXXXXXX), expedido por (XXXXXXX), solicita ADESÃO À REDE FEDERAL DE INOVAÇÃO 
NO SETOR PÚBLICO, formada mediante Acordo de Cooperação Técnica (ACT) celebrado entre o 
Tribunal de Contas da União, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o 
Conselho da Justiça Federal, observado o cumprimento dos seguintes critérios e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente termo tem por objetivo a solicitação de adesão do (NOME DO ATOR OU ENTIDADE) 
à Rede Federal de Inovação no Setor Público, que abrange órgãos e entidades dos três poderes 
da Administração Pública Federal, atores e instituições do Setor Privado, da Academia e  de 
organizações do Terceiro Setor, assim como sua interação com iniciativas similares nos âmbitos 
estadual e municipal, com a finalidade de promover o fortalecimento, a ampliação e o 
aprimoramento da cooperação técnica entre os membros da Rede e o fomento e o apoio à 
execução de projetos e à adoção de práticas inovadoras no âmbito governamental, de modo a 
conferir maior eficiência, eficácia e efetividade à gestão pública e à prestação de serviços à 
sociedade. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ADESÃO E PERMANÊNCIA 

A adesão à Rede Federal de Inovação no Setor Público se dará mediante manifestação favorável 
do Comitê Administrativo a esta Solicitação de Adesão, nos termos do Regulamento da Rede 
InovaGov. 

§ 1º A adesão implica a assunção de todos os direitos e deveres previstos no ACT e no 
Regulamento da Rede Federal de Inovação no Setor Público, especialmente quanto à 
observação do direito autoral e da confidencialidade das informações obtidas em função da 
participação na InovaGov. 

§ 2º A permanência na Rede Federal de Inovação no Setor Público é condicionada ao 
cumprimento dos termos do ACT e do Regulamento por parte do Membro, sob pena de 
desvinculação por decisão do Comitê Administrativo.  

§ 3º A desvinculação voluntária do ator ou entidade à Rede Federal de Inovação no Setor 
Público deve ser comunicada ao Comitê Administrativo para posterior comunicação aos demais 
Membros da Rede.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 

A adesão à InovaGov se dá a título gratuito, não implicando compromissos financeiros ou 
transferência de recursos entre os Membros.  

As formas de cooperação, assim como as atividades delas decorrentes, poderão ser financiadas 
pelos Membros de acordo com seus interesses e disponibilidade. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS VEDAÇÕES 



É vedado aos Membros da InovaGov e seus representantes: 

I – Atuar ou manifestar-se em nome da Rede para fins comerciais; 

II - Intervir, direta ou indiretamente, em favor de interesse pessoal perante outro Membro com 
o qual tenha estabelecido relacionamento em razão de sua participação na Rede; 

III - Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiros, obtida 
em razão de sua participação na Rede; 

IV - Impedir ou restringir o acesso a informações públicas por organizações não integrantes da 
Rede. 

V - Atuar em desrespeito ao princípio da integridade, faltando com honestidade e objetividade 
nas atividades da Rede; 

VI - Afrontar contra os valores éticos em suas atuações, decisões e vinculações. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência da presente adesão vincula-se àquela do ACT da Rede Federal de Inovação 
no Setor Público.  

Parágrafo único. A prorrogação da vigência do ACT prolonga por igual período a vigência da 
adesão, mantidas as condições para desvinculação voluntária do Membro.  

 

Nestes termos, o (NOME DO ATOR OU ENTIDADE) assina a presente Solicitação de Adesão e a 
submete eletronicamente à análise do Comitê Administrativo, por meio de 
inova.setorpublico@gmail.com. 

 

 

Brasília (DF), em <dia> de <mês> de <ano>. 

 

 

 

(Assinatura do Responsável) 

 

 

 

 


