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RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO 

RESUMO DO COMPROMISSO 

DATA DO RELATÓRIO COMPROMISSO PREPARADO POR 

28 de agosto de 2017 Compromisso 12 – Implementar aço es 
de fomento a governo aberto com o 
envolvimento da sociedade civil, 
considerando experie ncias ja  
existentes em estados e municí pios 

Adení sio A lvaro 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES 

Ministe rio da Transpare ncia, Fiscalizaça o e Controladoria-Geral da Unia o, Observato rio Social de Brasí lia, 
Transpare ncia Internacional, Ministe rio do Planejamento, Desenvolvimento e Gesta o, Instituto de Fiscalizaça o e 
Controle – IFC, Governo de Mato Grosso (Gabinete de Transpare ncia e Combate a  Corrupça o – GTCC), Rede pela 
Transpare ncia e Participaça o Social – RETPS, Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustenta veis -  Instituto 
Soma Brasil, Prefeitura de Sa o Paulo, Ministe rio das Comunicaço es, Secretaria de Governo, Interlegis/Senado 
Federal, Ministe rio Pu blico Federal, Meu Municí pio, Governo do Distrito Federal, Agenda Pu blica. 

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS) 

Estamos na fase de “desenhar um conjunto de aço es e ferramentas que contemplem todos os princí pios de 
governo aberto com participaça o da sociedade”. Efetivamente na o temos ate  o momento tudo pronto para 
iniciarmos o trabalho numa cidade piloto. Restam, ainda, que sejam cumpridas as tre s primeiras linhas do 
cronograma que consta no item “conclusa o”. 

 

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS 

MARCOS % CONCLUSÃO DATA DE CONCLUSÃO RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

1 – Realizar um 
levantamento de programas 
e experie ncias 
governamentais e na o 
governamentais de 
promoça o ao governo 
aberto, com mais 
participaça o da sociedade 
civil 

100% 31 de julho de 2017   

2 – Desenhar um conjunto 
de aço es e ferramentas que 
contemplem todos os 
princí pios de governo aberto 
com participaça o da 
sociedade 

100% 31 de agosto de 
2017 
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3 – Aplicar Piloto com a 
participaça o da sociedade 
civil 

20% 31 de dezembro de 
2017. 

  

4 – Ajustes formais das aço es 
e ferramentas com 
participaça o da sociedade 
civil 

0%    

5 – Realizaça o de Semina rio 
por governo e sociedade civil 
para apresentar soluço es e 
ferramentas a gestores e 
pactuar aço es por meio de 
Termo de Adesa o 

0%    

6 – Divulgaça o parcial do 
ní vel de implementaça o do 
programa 

0% [Selecionar data]   

7 – Balanço da apropriaça o 
das ferramentas de governo 
aberto 

0% [Selecionar data]   

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

Atraso de uma semana no recebimento do desenho de 
projeto,  

Outros compromissos dos 
participantes e alguns 
na o sa o do DF. 

Acelerar o cronograma, 
sob pena de na o cumprí -
lo.  E  possí vel, que, pela 
caracterí stica do produto 
que sera  desenvolvido 
junto ao municí pio no 
piloto, levemos mais 
tempo na sua elaboraça o 
aqui “dentro de casa” e 
menos tempo na hora de 
“implementarmos o 
piloto”. 

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

Este e  o cronograma que estamos trabalhando para cumprir. 

 

Entregável Prazo (até) 

Projeto ‘Compromisso 12’ OGP Brasil revisado 06/09/2017 

Metodologia para sensibilizaça o e aplicaça o de mecanismos e ferramentas de 
Governo Aberto a ser oferecida a entes subnacionais 

20/09/2017 

Reposito rio de boas pra ticas, mecanismos, aplicativos e metodologias de 
controle social (primeira fase) 

30/09/2017 

Aplicaça o de pilotos em entes subnacionais 31/12/2017 

Relato rio(s) da aplicaça o de pilotos 28/02/2017 

Revisa o e finalizaça o da metodologia para sensibilizaça o e aplicaça o de 
mecanismos e ferramentas de Governo Aberto para entes subnacionais 

30/04/2017 
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Reposito rio de boas pra ticas, mecanismos, aplicativos e metodologias de 
governo aberto: controle social, participaça o, tecnologia para cidadania, 
transpare ncia etc. (segunda fase e sustentabilidade) 

30/04/2017 

Campanha de comunicaça o para disseminaça o dos mecanismos produzidos 31/12/2017 

 


