
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União 

Parceria para Governo Aberto – Open Government Partnership - OGP 

 
 

 

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO 

RESUMO DO COMPROMISSO 

DATA DO RELATÓRIO COMPROMISSO PREPARADO POR 

23 de junho de 2017 Realizar inventa rio dos serviços do 
Poder Executivo Federal e 
implementar avaliaça o por meio de 
mecanismos de satisfaça o, priorizando 
serviços para melhoria 

Joelson Vellozo Jr. 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES 

Ministe rio do Planejamento, Desenvolvimento e Gesta o (Coordenador) 

Ministe rio da Transpare ncia, Fiscalizaça o e Controladoria-Geral da Unia o 

Secretaria de Governo da Preside ncia da Repu blica 

Age ncia Nacional de Telecomunicaço es 

Proteste 

ReclameAqui 

Microsoft 

Idec 

MariaLab 

MARCOS EXECUTADOS 

1. Plataforma para inventário e metodologia, com manual, sobre como fazer isso.  

Status: o Portal de Serviços do Governo Federal (www.servicos.gov.br) ja  existe e possui, neste momento, cerca 
de 600 serviços cadastrados. Ao mesmo tempo, o Ministe rio do Planejamento, no a mbito do projeto 
Plataforma de Cidadania Digital, esta  realizando o primeiro “Censo de Serviços Pu blicos Federais”, com o apoio 
da Escola Nacional de Administraça o Pu blica – ENAP. O prazo para conclusa o e  dezembro de 2017 e tanto a 
metodologia, quanto a sistema tica de atualizaça o regular dos dados ja  esta o em elaboraça o. 

 

2. Definição do escopo do conteúdo da avaliação. 

Status: proposta apresentada na u ltima reunia o do grupo Apo s validaça o em teste piloto realizado em parceria 
com o Metro -DF, sera  apresentada versa o final na pro xima reunia o do grupo, em 07 de julho.  

 
3. Definição da estratégia de avaliação de satisfação no governo federal. 

Status: em fase de aprovaça o no governo. Sera  apresentada na pro xima reunia o do grupo, em 07 de julho.  

 

4. Órgãos incluírem as informações no Portal. 

Status: os resultados do Censo servira o para uma primeira inserça o dos serviços no Portal. Esta aça o ja  esta  
em curso e estara  concluí da ao final do Censo, em Dezembro de 2017. 

 

5. Outros marcos: sem resultados até aqui. 

 

http://www.servicos.gov.br/
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RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

 

Os prazos esta o sendo observados e as atividades esta o transcorrendo com bom ní vel de interlocuça o com os 
parceiros. 

 

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS 

ENTREGAS 
% 
CONCLUSÃO 

DATA DE 
CONCLUSÃO RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

1. Plataforma para 
inventário e 
metodologia, 
com manual, 
sobre como fazer 
isso.  

 

100% 15 de março de 
2017 

SEGES/ENAP Parte do 
compromisso, 
referente ao 
Censo de 
Serviços, 
inevitavelmente 
se encerrara  no 
final do ano. 

2. Definição do 
escopo do 
conteúdo da 
avaliação. 

 

100% 29 de março de 
2017 

SEGES/SETIC/OGU Escopo definido e 
proposta 
apresentada ao 
grupo.  

3. Realizar 
levantamento e 
análise de 
requisitos de 
funcionalidade 
para 
implantação de 
mecanismos de 
avaliação no 
Portal de 
Serviços 

100% 31 de maio de 
2017 

SEGES/SETIC/OGU Requisitos 
discutidos e 
validados com a 
OGU. Sera o 
apresentados ao 
grupo da OGP na 
reunia o do dia 07 
de julho. 

4. Órgãos 
incluírem as 
informações no 
Portal. 

 

30% 3 de abril de 2017 SEGES/SETIC/ENAP O Censo ainda 
esta  em curso e 
ele e  quem nos 
garantira  a 
inserça o completa 
das informaço es 
de serviço no 
Portal. Hoje, 
temos 
aproximadamente 
30% dos serviços 
do governo 
federal 
cadastrados.  

5. Implantação – 
esforço conjunto 
entre MP e 
sociedade civil 
para desenvolver 
funcionalidade 

0%    
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no Portal e 
biblioteca para 
aplicações 
abertas 
(conteúdo que 
necessita ser 
discutido na 
funcionalidade) 

6. Divulgação – 
trabalho 
conjunto com a 
sociedade civil 
para promover 
ações de 
divulgação 

0%    

7. Disponibilizar 
mecanismo de 
avaliação pelo 
usuário e 
divulgar 
resultados 

50% 30 de março de 
2017 

SEGES/SETIC O Portal ja  tem 
disponí vel a 
avaliaça o das 
informaço es dos 
serviços. Temos 
comparado ja  os 
resultados me s a 
me s 

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

Participaça o da sociedade civil Falta de participaça o Mobilizaça o via CGU/OGP 

   

   

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO 

O maior destaque, a esta altura da execuça o do projeto, e  a necessidade de envolvimento de parceiros pouco 
engajados, tais como Proteste, Reclame Aqui, Idec etc. O know-how deles seria muito u til para o projeto. 


