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RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO 

RESUMO DO COMPROMISSO 

DATA DO RELATÓRIO COMPROMISSO PREPARADO POR 

7 de abril de 2017 Implementar açõ es de fõmentõ a gõvernõ 
abertõ cõm õ envõlvimentõ da sõciedade civil, 
cõnsiderandõ experie ncias ja  existentes em 
estadõs e municí piõs 

Adení siõ A lvarõ Oliveira de Sõuza 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES 

Agenda Pu blica 

Gõvernõ de Matõ Grõssõ (Gabinete de Transpare ncia e Cõmbate a  Cõrrupça õ – GTCC) 

Gõvernõ dõ Distritõ Federal. 

Institutõ de Fiscalizaça õ e Cõntrõle – IFC 

Institutõ Sõma Brasil 

Interlegis/Senadõ Federal 

Meu Municí piõ 

Ministe riõ da Transpare ncia, Fiscalizaça õ e Cõntrõladõria-Geral da Unia õ 

Ministe riõ das Cõmunicaçõ es 

Ministe riõ dõ Planejamentõ, Desenvõlvimentõ e Gesta õ 

Ministe riõ Pu blicõ Federal 

Observatõ riõ Sõcial de Brasí lia 

Prefeitura de Sa õ Paulõ 

Rede pela Transpare ncia e Participaça õ Sõcial – RETPS, 

Rede Sõcial Brasileira põr Cidades Justas e Sustenta veis 

Secretaria de Gõvernõ 

Transpare ncia Internaciõnal 

MARCOS EXECUTADOS 

Marcõ 1: realizar levantamentõ de prõgramas e experie ncias gõvernamentais e na õ gõvernamentais de prõmõça õ 
aõ gõvernõ abertõ, cõm mais participaça õ da sõciedade civil. 

RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

 

Marcõ 1 esta  em execuça õ, dentrõ dõ crõnõgrama previstõ. Foi criado um formulário para compartilhamento de 
programas e experiências. As atividades de execução do marco contaram com participaça õ significativa dõs atõres 
envõlvidõs na elabõraça õ dõ fõrmula riõ e na divulgaça õ dõ link dispõnibilizadõ para a cõnsulta na internet.  

 

Prazo para conclusão desta etapa é até 28 de abril. Espera-se que possa ser concluído e consolidado em maio. 
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VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS 

ENTREGAS % CONCLUSÃO 
DATA DE 
CONCLUSÃO 

RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

Levantamentõ de prõgramas e 
experie ncias gõvernamentais de 
prõmõça õ aõ gõvernõ abertõ, 
cõm mais participaça õ da 
sõciedade civil 

50% 31 de maiõ 
de 2017 

CGU  

Desenhar um cõnjuntõ de açõ es 
e ferramentas que cõntemplem 
tõdõs õs princí piõs de gõvernõ 
abertõ cõm participaça õ da 
sõciedade (cõnsiderar 
infõrmaça õ sõbre atuaça õ-
deliberaça õ dõs Cõnselhõs de 
Põlí ticas Pu blicas) 

0%  CGU 

Retps 

Institutõ Sõma Brasil 

Prefeitura de SP 

GTCC-MT 

Transp. Internaciõnal 

IFC 

Sec Gõv-PR 

Observatõ riõ sõcial 

 

Aplicar Pilõtõ cõm a 
participaça õ da sõciedade civil 

0%  CGU 

Transpare ncia 
internaciõnal 

 

Ajustes fõrmais das açõ es e 
ferramentas cõm participaça õ 
da sõciedade civil 

0%  
Grupõ dõ desenhõ 

 

Realizaça õ de Semina riõ põr 
gõvernõ e sõciedade civil para 
apresentar sõluçõ es e 
ferramentas a gestõres e 
pactuar açõ es põr meiõ de 
Termõ de Adesa õ (incõrpõrar 
articulaça õ cõm assõciaçõ es de 
municí piõs e/õu õ rga õ de 
cõntrõle) 

0%  

CGU 

Transpare ncia 
Internaciõnal 

 Sec Gõv-PR 

Prefeitura de SP 

Retps 

 

Divulgaça õ parcial dõ ní vel de 
implementaça õ dõ prõgrama 

0%  CGU 

Institutõ Sõma Brasil 

GTCC-MT 

Transp. Internaciõnal 

IFC 

Observatõ riõ sõcial 

 

Balançõ da aprõpriaça õ das 
ferramentas de gõvernõ abertõ 

0%  CGU 

Retps 

Institutõ Sõma Brasil 

GTCC-MT 

Transp. Internaciõnal 

IFC 

Observatõ riõ sõcial 

Artigõ 19 

 

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 
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Perda de interlõcuça õ cõm representante da 
Prefeitura de Sa õ Paulõ 

Mudança da equipe interna da 
Prefeitura respõnsa vel pelõ 
cõmprõmissõ 

Esta õ sendõ feitas gestõ es 
para retõmar õ cõntatõ 

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO 

Põssibilidade de reõrganizar õs prazõs dõs marcõs futuramente. Muitõ tempõ para as atividades de marcõs iniciais 
e põucõ tempõ para as atividades dõs u ltimõs marcõs. 


