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RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO 

RESUMO DO COMPROMISSO 

DATA DO RELATÓRIO COMPROMISSO PREPARADO POR 

23 de junho de 2017 Compromisso 7 – Disponibilizar 
respostas aos pedidos de acesso a  
informaça o dos u ltimos quatro anos em 
plataforma de transpare ncia ativa e 
ampliar o nu mero de indicadores da 
Sala de Apoio a  Gesta o Estrate gica – 
SAGE, com monitoramento da 
sociedade civil 

 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES 

Ministe rio da Sau de (DEMAS/SE, AECI/GM, Ouvidoria/SGEP, Fiocruz) 

UFMG 

UERJ/ABRASCO 

Artigo 19 

MPF 

CGU 

Ministe rio do Planejamento (STI/MP) 

W3C/Ceweb 

Appcivico 

Abrale 

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS) 

Em continuidade a  reunia o ocorrida no dia 13/4/2017, esta  sendo preparada II Reunia o de acompanhamento do 
compromisso 07, a ser agendada no dia 26/07, para dar andamento a pauta do compromisso 7. 

 

Marco 1, 2 e 3 – Houve mudança recente do responsa vel pelo e-Sic no Ministe rio da Sau de. Neste sentido, foi 
encaminhado e-mail ao novo coordenador, com a contextualizaça o do tema, que culminou no agendamento de 
reunia o para o dia 27/06. Apo s esta reunia o, pretende-se dar encaminhamento da demanda, em levantar e avaliar 
a categorizaça o dos pedidos do e-SIC para o perí odo de 2012 a 2015, e posterior ana lise do sistema para 
hospedagem da plataforma.  

 

Marco 7 – Com relaça o ao monitoramento e levantamento dos dados disponí veis pelo Ministe rio da Sau de sobre 
populaço es vulnera veis, ale m das informaço es de sau de referente a populaça o negra e quilombolas no Brasil, 
informamos que estas encontram-se disponí veis no portal da SAGE e que foram pactuadas previamente com o 
Comite  Nacional de Sau de Integral da Populaça o Negra.  

Em maio de 2017 o DEMAS reuniu com a equipe da SESAI estabelecendo um cronograma de trabalho para   
verificaça o de quais informaço es/indicadores estariam disponí veis ao pu blico em geral. 
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Cronograma de trabalho para verificaça o das informaço es de sau de referente a populaça o indí gena do Brasil: 

 

Atividade Responsa vel  Prazo 

Seleça o da cesta de indicadores 
da populaça o Indí gena e 
apresentaça o ao DEMAS/CGGIE 

Sesai- Coordenaça o Gesta o da 
informaça o 

Ate  11/06 

Qualificaça o dos indicadores DEMAS/CGMA- Grupo de 
Trabalho indicadores e SESAI 

Ate  30/06 

Fechamento dos indicadores 
elegí veis e estabelecimento das 
regras de negocio 

DEMAS-CGGIE/SESAI 10/07 

Definiça o da Forma de 
visualizaça o na SAGE 

DEMAS-CGGIE/SESAI 28/07 

Homologaça o no ambiente de 
desenvolvimento da SAGE 

SESAI 05/08 

Divulgaça o no ambiente de 
produça o SAGE 

DEMAS/CGGIE 08/08 

 

Foram propostos pela SESAI os seguintes indicadores: 

 

1-            Coeficiente de mortalidade Infantil Indí gena 

2-            Incide ncia Parasita ria Anual (IPA) de Mala ria nos 25 Distritos Sanita rios Especiais Indí genas da Amazo nia 
Legal. 

3-            Percentual de De ficit Nutricional em crianças indí genas < 5 anos. 

4-            Percentual de baixo peso em gestantes indí genas. 

5-            Coeficiente de incide ncia de Tuberculose 

 

*os nu meros 1, 2, 3 e 4 sa o indicadores do PPA 

 

Estamos na fase de qualificaça o dos indicadores pelo DEMAS/CGMA. 

 

Novo Marco - Marco 12 – Foi realizado um levantamento das instituiço es que publicam dados abertos nos 
municí pios. A maioria foi registrado nas ca maras municipais. 

   

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS 

MARCOS % CONCLUSÃO 
DATA DE 
CONCLUSÃO RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

1 – Coleta dos pedidos 
respondidos (2012 a 2015) 

0% me s 0 ate  me s 
7 

MS (SGEP e AECI)  

2 – Ana lise e categorizaça o 
dos pedidos (estruturados – 
SAGE – ou na o – FAQ) 

0% 
me s 5 ate  me s 

8 

MS (SGEP e AECI)  

3 – Ana lise dos sistemas 
para hospedagem da 
plataforma 

0% 
me s 0 ate  me s 

7 

MS (Demas)  

4 – Estabelecer fluxo de 
alimentaça o da plataforma 

 me s 12 ate  me s 
15 

  

5 – Alimentar a plataforma 
(e/ou SAGE) 

 me s 15 ate  me s 
21 
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6 – Divulgaça o da 
plataforma 

 me s 22 ate  me s 
23 

  

7 – Levantar quais dados 
esta o disponí veis pelo 
Ministe rio da Sau de sobre 
populaço es vulnera veis 

40% 

me s 0 ate  me s 
7 

MS (Demas, DAI, 
Fiocruz, UFMG, 
UERJ/ABRASCO e 
MPF 

 

8 – Eleiça o de duas 
populaço es vulnera veis (por 
consulta pu blica – 
organizaça o e divulgaça o) 

 

me s 6 ate  me s 
12 

  

9 – Ana lise, criaça o de 
mapas interativos e 
disponibilizaça o pu blica 
(SAGE e mais) 

 

me s 12 ate  me s 
21 

  

10 – Inserir os indicadores 
dos ODS pactuados pelo 
Ministe rio da Sau de na 
SAGE 

 

me s 10 ate  me s 
20 

  

11 – Divulgar as 
informaço es da SAGE e do 
MPF (+ semina rio final) 

 
me s 22 ate  me s 

23 

  

12. NOVOS MARCOS     

Fomentar Plano de Dados 
Abertos; 

10% 
me s 04 ate  me s 

24 

MS (Demas) e 
Artigo 19 

 

 

Desenvolver Plataforma 
Colaborativa 

 
me s 06 ate  me s 

20 

Appcivico; w3c; 
Demas (MS); MP 
(STI) e  Abrasco;  

 

     

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

Mudança na gesta o do MS e dos membros 
participantes 

- Repactuaça o dos 
compromissos assumidos 

   

   

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS 

O MS organizara  encontros perio dicos com os integrantes do Compromisso 7, de forma a pactuar compromissos e 
encaminhamento das evoluço es nos perí odos monitorados. 

 

Em continuidade a  reunia o ocorrida no dia 13/4/2017, esta  sendo preparada II Reunia o de acompanhamento do 
compromisso 07, a ser agendada no dia 26/07, para dar andamento a pauta do compromisso 7. 

 

 


