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RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO 

RESUMO DO COMPROMISSO 14 

O compromisso 14 busca ampliar a participaça o social e aperfeiçoar sua efetividade no processo de formulaça o e 
gesta o do Plano Plurianual – PPA, instrumento de Planejamento de Polí ticas Pu blicas mais completo e abrangente 
do Governo Federal. Para isso, pretende viabilizar a realizaça o do monitoramento participativo do PPA, com foco 
nas Agendas Transversais e nas metas e Objetivos de Desenvolvimento Sustenta vel (ODS), cuja implementaça o 
tambe m sera  acompanhada por meio da execuça o dos atributos do PPA. 

 

O processo de democratizaça o, por meio de instrumentos participativos de consulta a  sociedade no processo de 
elaboraça o do PPA, iniciou-se em 2003 e se fortalece a cada ediça o. Em 2011, para a formulaça o do PPA 2012-2015, 
foi realizada a primeira ediça o do Fo rum Interconselhos, mecanismo que tem por finalidade o encontro e o dia logo 
entre representantes dos Conselhos Nacionais de Polí ticas Pu blicas e representantes governamentais para formular 
e acompanhar as polí ticas pu blicas e programas constantes do PPA, aprimorando a sua intersetorialidade e 
transversalidade. Durante o III Fo rum Interconselhos (2012), foi pactuada a proposta de Monitoramento 
Participativo do PPA, com foco nas Agendas Transversais relativas a pu blicos especí ficos: Criança e Adolescente; 
Juventude; Pessoa Idosa; Polí ticas para as Mulheres; Pessoa com Deficie ncia; Populaça o LGBT; Populaça o em 
Situaça o de Rua; Igualdade Racial, Comunidades Quilombolas e Povos e Comunidades Tradicionais; e Povos 
Indí genas. 

 

As Agendas Transversais sa o formas alternativas de organizaça o das informaço es relativas a temas de natureza 
transversal e multissetorial e que esta o dispersas nos programas tema ticos do Plano Plurianual, permitindo uma 
visa o sistematizada das aço es de governo para pu blicos ou temas especí ficos e propiciando outra perspectiva para 
seu monitoramento.  

 

Em relaça o aos ODS, apo s a compatibilizaça o de suas metas e indicadores com os atributos do PPA, sera o criadas 
agendas de acompanhamento para cada um dos 17 ODS por meio das ferramentas do Sistema Integrado de 
Planejamento e Orçamento – SIOP. Essas agendas podera o servir de subsí dios para o monitoramento dos ODS no 
a mbito do Governo Federal a partir de relato rios gerenciais e de ana lise que podem ser extraí dos pela ferramenta. 

 

Marcos do Compromisso 14: 

 

1. Formular a proposta de metodologia de monitoramento participativo do PPA, especialmente das agendas 
transversais e das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustenta vel (ODS). 

2. Aperfeiçoar ferramentas digitais para acompanhamento da implantaça o de metas e objetivos do PPA e dos 
ODS. 

3. Criar estrate gia de comunicaça o para ampliar o acesso/uso das ferramentas digitais de monitoramento do 
PPA. 

4. Realizar a prestaça o de constas da implementaça o do PPA por meio do Fo rum Interconselhos. 
5. Realizar a prestaça o de contas da implementaça o do PPA por meio de Audie ncias Pu blicas Tema ticas 

Digitais (2 por ano). 
6. II Encontro do Fo rum Interconselhos. 
7. II Rodada de Audie ncias Digitais. 

 

 

DATA DO RELATÓRIO COMPROMISSO PREPARADO POR 

7 de abril de 2017 Ampliar a participaça o social no PPA por meio 
do Fo rum Interconselhos 

Maria do Rosa rio de Holanda Cunha 
Cardoso 
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES 

O rga o Coordenador: Ministe rio do Planejamento, Desenvolvimento e Gesta o 

 

Ministe rio da Educaça o 

Secretaria de Governo 

Instituto de Pesquisa Econo mica Aplicada 

 

Instituto de Estudos Socioecono micos 

Rede Urbana de Aço es Socioculturais 

Open Knowledge Brasil 

Rodas da Paz 

 

MARCOS EXECUTADOS 

Marco 1: Formular a proposta de metodologia de monitoramento participativo do PPA, especialmente das 
agendas transversais e das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustenta vel (ODS). 

 

Em 09/03, foi realizada a primeira reunia o de trabalho, coordenada pela Seplan/MP, com os atores envolvidos na 
realizaça o do Compromisso, para dialogar sobre a situaça o atual dos Conselhos, por meio de apresentaça o, pelo 
IPEA, de pesquisa sobre o contexto dos Conselhos Nacionais, e para discussa o dos encaminhamentos para 
formulaça o de metodologia e roteiro de execuça o dos marcos do Compromisso. 

 

No dia 03/04 foi encaminhada proposta de metodologia de monitoramento participativo do PPA para todos os 
integrantes do Grupo, para ana lise e sugesto es de alteraça o ate  o dia 10/04. Pretende-se fechar a versa o final no dia 
17/04, data da pro xima reunia o. O prazo para a entrega do documento final e  30 de abril.  

 

RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

O desenvolvimento dos trabalhos esta  adequado ao cronograma estabelecido. A entrega do Marco 1 – a proposta 
de metodologia do Compromisso – ate  o final do me s de abril e  peça fundamental para a organizaça o do plano de 
aça o para a execuça o dos demais marcos. 

 

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS 

ENTREGAS % CONCLUSÃO DATA DE CONCLUSÃO RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

Planilha com vinculaço es 
entre PPA e ODS e 
respectivos Ministe rios 
responsa veis 

100% 24 de fevereiro de 
2017 

MP  

Pre -proposta de 
metodologia de 
monitoramento participativo 
do PPA 

100% 3 de abril de 2017 MP Aguardamos a 
reunia o de 17/04 
para fechar a 
proposta com o 
Grupo. 

Validaça o das vinculaço es 
com os ministe rios 

4,3% 31 de julho de 2017 MP/SeGov % de execuça o 
referente a  
validaça o do MMA 
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Aperfeiçoar ferramentas 
digitais para 
acompanhamento da 
implantaça o de metas e 
objetivos do PPA e dos ODS. 

0%  

MP 

OKBr 

 

Criar estrate gia de 
comunicaça o para ampliar o 
acesso/uso das ferramentas 
digitais de monitoramento 
do PPA. 

0%  SeGov 

INESC 

RUAS 

Rodas da Paz 

OKBr 

 

Realizar a prestaça o de 
contas da implementaça o do 
PPA por meio do Fo rum 
Interconselhos (1 por ano). 

0%  
SeGov 

MP 

 

Realizar a prestaça o de 
contas da implementaça o do 
PPA por meio de audie ncias 
pu blicas tema ticas digitais 
(2 por ano). 

0%  

SeGov 

MP 

 

II Encontro do Fo rum 
Interconselhos 

0%  SeGov 

MP 

 

II Rodada de Audie ncias 
Digitais 

0%  SeGov 

MP 

 

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

   

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO 

Esta o agendadas reunio es de sensibilizaça o com os O rga os para validaça o das vinculaço es dos ODS aos atributos do 
PPA.  

 

A proposta de metodologia de monitoramento participativo devera  ser discutida e validada pelos Conselhos 
Nacionais partí cipes do Fo rum Interconselhos. Esta  prevista uma reunia o no dia 18 de maio com representantes 
destes Conselhos, e caso seja pertinente sera  aberto um processo de consulta virtual aos conselheiros.  

 

Sera  pauta na pro xima reunia o do grupo do Compromisso 14 a avaliaça o de inclusa o de novas instituiço es, da 
sociedade civil e do governo, para compor o grupo.  


