
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Gabinete de Consultoria Legislativa

DECRETO Nº 50.800, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013.
(publicado no DOE n.º 211, de 31 de outubro de 2013)

Institui o Programa RS Mais Digital.

O  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL, no  uso  das
atribuições que lhe confere o art. 82, incisos V e VII, da Constituição do Estado, e considerando
o disposto na Lei nº 13.926, de 17 de janeiro de 2012,

considerando que a Internet é hoje uma importante via de comunicação e de cidadania,
sendo  que  seu  uso  é  um extraordinário  fator  de  promoção  social,  possibilitando,  inclusive,
abertura de oportunidades de trabalho para milhões de pessoas; e

considerando que a inclusão digital é um dos caminhos para atingir a inclusão social, e
que  por  via  dela  as  camadas  mais  carentes  da  população  podem  se  beneficiar  com  novas
ferramentas para obter e disseminar conhecimento,  além de ter acesso ao lazer, à cultura e à
educação,

D E C R E T A:

Art.  1º Fica  instituído  o  Programa  RS  Mais  Digital,  no  âmbito  do  Gabinete  do
Governador, por intermédio da Assessoria de Inclusão Digital, com a finalidade de formular e
propor diretrizes, objetivos e metas, bem como elaborar políticas públicas e ações no âmbito da
inclusão digital,  com vista a implementar políticas de conexão à Internet de banda larga que
ajudem  a  democratizar  o  acesso  as  novas  tecnologias,  levando  computadores,  conexão  de
internet e cursos de formação às populações mais carentes, integrando a Administração Pública e
a  sociedade  na  promoção  do  exercício  da  cidadania  e  na  construção  do  processo  de
desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º O Programa RS Mais Digital integra o Sistema Estadual de Inclusão Digital e a
Ação Estadual de Inclusão Digital, nos termos da Lei nº 13.926, de 17 de janeiro de 2012.

Art. 3º O Programa RS Mais Digital é o instrumento de cumprimento dos Decretos nº
49.408, de 26 de julho de 2012, alterado pelo Decreto nº 49.748, de 26 de outubro de 2012, pelos
órgãos públicos da administração direta e suas entidades vinculadas.

Art. 4º O Programa RS Mais Digital terá como diretrizes:
I - garantir o direito à informação, promover a inclusão digital e ampliar o acesso à

Internet em banda larga;
II - exercer atividades abertas a qualquer pessoa, observados os princípios da isonomia,

decorrentes de sexo, orientação sexual, opção religiosa, idade, etnia ou qualquer deficiência;
III - apoiar órgãos governamentais em ações de governo eletrônico;
IV - fomentar o desenvolvimento de projetos comunitários e a formação de redes de

conhecimento,  em  especial  entre  agricultores  familiares  e  comunidades  em  estado  de
“vulnerabilidade social"; e
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V - apoiar projetos que utilizem e promovam Softwares Livres.

Art. 5º As atividades do Programa RS Mais Digital têm como objetivos:
I - a implantação de locais de acesso público à Internet;
II - o recondicionamento de equipamentos eletroeletrônicos;
III - a formação em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC);
IV - a atualização ou incremento tecnológico de órgãos públicos; e
V  -  a  promoção  e  divulgação  de  outras  políticas  públicas  de  inclusão  digital  e

desenvolvimento social e cultural.

Art. 6º Para o desenvolvimento do Programa RS Mais Digital a Assessoria de Inclusão
Digital  do Gabinete do Governador poderá estabelecer parcerias com outros órgãos do Poder
Executivo Estadual e propor parcerias com os demais Poderes do Estado, com a União Federal,
Municípios e organizações da sociedade civil.

Art. 7º As entidades da sociedade civil que pretendam implementar ações de inclusão
digital deverão submeter seus projetos ao exame do Comitê Estadual de Inclusão Digital, que
realizará  a  seleção,  priorizando  aqueles  que  atendam  comunidades  carentes,  rurais  ou  em
situação de vulnerabilidade social.

§  1º O  Comitê  previsto  no  caput  deste  artigo  será  coordenado  pela  Assessoria  de
Inclusão  Digital  do Gabinete  do Governador  e  contará  com a participação  de representante,
titular e suplente, dos seguintes órgãos:

I - Secretaria da Educação;
II- Secretaria da Cultura;
III - Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos;
IV- Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo;
V - Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL; e
VI  -  Companhia  de  Processamento  de  Dados  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  –

PROCERGS.

§ 2º O Comitê deverá reunir-se bimestralmente ou em caráter emergencial, a critério da
Coordenação, quando for o caso.

§  3º O  fluxo  de  doações  será  de  acordo  com  a  disponibilidade  de  equipamentos
recondicionados.

§ 4º A inscrição  da entidade  será por meio  do sítio  do Programa RS Mais Digital,
mediante o preenchimento do formulário “Computadores para Todos”.

§  5º O  sítio  do  Programa  deverá  conter  permanentemente  relacionados  os  projetos
aprovados e a fase de execução.

Art. 8º Os recursos necessários à execução do Programa RS Mais Digital correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 30 de outubro de 2013.
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