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RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO 

RESUMO DO COMPROMISSO 

DATA DO RELATÓRIO COMPROMISSO PREPARADO POR 

05 de julho de 2017 Compromisso 2 – Elaborar matriz 
estrate gica de aço es em transpare ncia, 
com ampla participaça o social, com 
vistas a promover melhor governança e 
garantir acesso e apropriaça o de dados 
e informaço es dos recursos pu blicos 

Ota vio Moreira de Castro Neves 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES 

O rga o Coordenador: Ministe rio da Transpare ncia e Controladoria-Geral da Unia o  
Ministe rio da Justiça e Segurança Pu blica 
Ministe rio do Planejamento, Desenvolvimento e Gesta o 
Ministe rio da Fazenda 
Banco Central do Brasil 

Prefeitura de Sa o Paulo 

Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributaça o 
Instituto de Estudos Socioecono micos 
Observato rio Social do Brasil 
Open Knowledge Foundation 

Transpare ncia Brasil 

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS) 

A CGU elaborou o Plano de Mobilizaça o e Divulgaça o de Transpare ncia, em que constam as atividades programadas 
pelo o rga o para os pro ximos anos. O Plano foi submetido para os demais membros do compromisso para que 
inserissem as iniciativas que julgassem apropriadas, no a mbito de seus o rga os ou entidades. A finalizaça o deste 
plano e  marco fundamental para avançar no compromisso. 

A CGU tem realizado diversas aço es afetas aos objetivos gerais do compromisso, tais como: gesta o mais efetiva no 
monitoramento da polí tica de dados abertos, por meio do Painel de Monitoramento da Polí tica de Dados Abertos do 
Poder Executivo Federal, monitoramento de qualidade do serviço de acesso a informaça o, Painel dos Municí pios e 
reestruturaça o do Conselho de Transpare ncia. Para 2018, esta  previsto o lançamento do Mapa Brasil Transparente 
(MBT) e do novo Portal da Transpare ncia. Ale m disso, ainda no primeiro semestre de 2017, a CGU atuou junto a  
sociedade civil, participando, como palestrantes, de eventos e congressos como o Congresso Internacional da 
Associaça o Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI) e a Campus Party Brasí lia. 

Em paralelo, com o apoio do Observato rio Social do Brasil, a CGU manifestou interesse em iniciativas da Secretaria 
do Tesouro Nacional e da Prefeitura de Sa o Paulo voltadas a  abertura de dados municipais, e gesto es devera o ser 
feitas para viabilizar parcerias. A CGU tambe m buscara  dia logos para uma proposta de padra o de dados referentes 
a  Lei Complementar 131 (Lei Capiberibe). 

A CGU realizara  evento de Controle Social para troca de metodologias, formaça o de redes e mapeamento das 
necessidades de capacitaça o e informaça o das organizaço es da sociedade civil. Tambe m esta  redigindo proposta de 
incentivo fiscal para projetos de controle social. 

Faz-se necessa rio, entretanto, o maior envolvimento dos demais atores envolvidos na execuça o do compromisso, 
notadamente, neste primeiro momento, para envio de contribuiço es para elaboraça o do Plano de Mobilizaça o e da 
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matriz de aço es.  Cabe ressaltar que o contingenciamento do governo federal em relaça o a s aço es da CGU dificultou 
sobremaneira a previsa o das aço es relacionadas a este compromisso. 

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS 

MARCOS % CONCLUSÃO DATA DE CONCLUSÃO RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

1 – Construça o do Plano de 
Mobilizaça o e Divulgaça o do 
tema para ampliar 
participaça o, garantindo a 
difusa o de boas pra ticas em 
aprendizado e conhecimento 
sobre recursos pu blicos 

80% 30 de setembro de 
2017 

CGU* 

Transpare ncia 
Brasil / OKbr 

Inesc / 
Observato rio 

Social 

Prefeitura de 
Sa o Paulo 
(CGM-SP) 

Coordenador do 
compromisso 
elencou as 
primeiras aço es 
de transpare ncia 
(que seriam 
implementadas 
pela CGU) e 
encaminhou 
proposta para 
contribuiça o dos 
demais o rga os em 
26/4, mas na o 
obteve resposta. 
Apo s a primeira 
reunia o de 
execuça o, o 
documento foi 
reenviado 

2 – Reestruturaça o do 
Conselho de Transpare ncia 

30% 31 de outubro de 
2017 

CGU* / 
Conselho de 
Transpare ncia 

Transpare ncia 
Brasil /OKbr 

IBPT / Inesc 
/MJ 

A Secretaria de 
Transpare ncia 
tem se esforçado 
por desenhar uma 
proposta 
institucional de 
reformulaça o do 
Conselho a ser 
aprovada 
internada e, 
posteriormente, 
ser colocada para 
discussa o no 
a mbito do 
Conselho 

3 – Mapeamento das 
iniciativas, normativos, 
sistemas e dados (pu blicos 
ou na o) sobre transpare ncia 
e recursos pu blicos federais 

50% 31 de agosto de 
2017 

CGU* 

Transpare ncia 
Brasil / OKbr 

IBPT 

Prefeitura de 
Sa o Paulo 
(CGM-SP) 

 

4 – Elaboraça o de matriz 
estrate gica de aço es em 
transpare ncia com a 
identificaça o dos 
responsa veis e definiça o dos 
prazos 

0% 31 de agosto de 
2018 

Conselho de 
Transpare ncia 

Transpare ncia 
Brasil 

IBPT / Inesc 

 

5 – Validaça o e difusa o das 
aço es 

0% 31 de dezembro de 
2018 

Conselho de 
Transpare ncia 
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6 – Publicaça o de Relato rio 
final 

0% 31 de dezembro de 
2018 

Conselho de 
Transpare ncia 

 

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

Problemas orçamenta rios podem 
dificultar/impossibilitar a execuça o das aço es 

Contingenciamento 
orçamenta rio 

Recomposiça o de parte 
do orçamento esta  sendo 
negociada junto a  
Preside ncia da Repu blica 

Faz-se necessa rio o maior envolvimento dos demais 
atores envolvidos na execuça o do compromisso 

Pequena interaça o dos 
o rga os e entidades 

Melhorar comunicaça o 

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


