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RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO 

RESUMO DO COMPROMISSO 

DATA DO RELATÓRIO COMPROMISSO PREPARADO POR 

15 de fevereiro de 
2018 

Integrar ferramentas online em uma plataforma 
u nica para consolidar e fortalecer o Sistema de 
Participaça o Social 

Jailton Almeida do Nascimento 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES 

Coordenador: Secretaria de Governo 
Ministe rio da Transpare ncia, Fiscalizaça o e Controladoria Geral da Unia o/OGU 
Ministe rio do Planejamento 
IPEA - Instituto de Pesquisa Econo mica Aplicada 

Faculdade de Administraça o, Contabilidade e Economia da UNB - FACE/UNB 

Cidade Democra tica 

Instituto Polis 

 

MARCOS EXECUTADOS 

Marco 1:  Formaça o de um Grupo de Trabalho com representaça o da Sociedade Civil , Academia e Governo. 
Marco2: Levantamento de Ferramentas de interaça o online e boas pra ticas do sistema de Interaça o.  

Marco 4: Construça o da estrate gia de acompanhamento e monitoramento das aço es dos mecanismos de 
Participaça o Social proporcionando a solicitaça o de informaço es e integraça o entre atores.  

RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

O compromisso 5 avançou em qualidade pois com a ajuda da ASCOM da Preside ncia o ambiente de participaça o 
que criaremos sera  um grande integrador da participaça o. O Acesso a este ambiente ficara  presente em todos os 
portais do Governo Federal e integrara  as ferramentas de uma forma mais intuitiva e mais fa cil para o cidada o.  

 

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS 

ENTREGAS % CONCLUSÃO DATA DE CONCLUSÃO RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

Formaça o de um Grupo de 
Trabalho com representaça o 
da Sociedade Civil , 
Academia e Governo. 

 

100% 28 de março de 
2017 

SEGOV  

a. Prospecça o em tre s fases:      



Pa gina2 

i. Pesquisa de espaços 
online de participaça o ja  
existentes nos ambientes 
de Governo 

100% 26 de abril de 2017 OGU / SEGOV  

ii. Pesquisa de bases de 
dados em temas de 
transpare ncia e avaliaça o 
de serviço pu blicos ja  
existentes  

100%  01 de novembro de 
2017 

SEGOV, IPEA, 
Ministe rio do 
Planejamento 

 

iii. Pesquisa de campo sobre 
satisfaça o do 
cliente/cidada o relativo 
ao recebimento de 
polí ticas pu blicas  

100% 31 de agosto de 
2017 

SEGOV  

Levantamento de 
ferramentas de interaça o 
online e boas pra ticas do 
Sistema de Participaça o 
Social 

 

100% 8 de junho de 2017 OGU / SEGOV  

Construça o da estrate gia de 
acompanhamento e 
monitoramento das aço es 
dos mecanismos de 
participaça o social, 
proporcionando a 
socializaça o de informaço es 
e interaça o entre atores 

100% 17 de Novembro de 
2017 

OGU / SEGOV 
/ IPEA / 
Ministe rio do 
Planejamento 

 

Hackatom para criar 
soluço es de interaça o do 
cidada o com as plataformas 
de participaça o social 

 

0 8 de setembro de 
2017 

  

Definiça o da estrutura da 
plataforma u nica, bem como 
o teor das informaço es 
disponí veis 

50% 17 de Novembro de 
2017 

Ministe rio do 
Planejamento 
SEGOV, 
SECOM/PR 

 

Teste da Plataforma 0    

Consolidaça o da Plataforma 0    

Lançamento da Plataforma 0    

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

   

   

   



Pa gina3 

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO 

A construça o da pa gina guarda-chuva do novo Portal de Participaça o do Governo Federal esta  no mesmo status, uma 
vez que identificamos no informe passado a necessidade de consultar cada o rga o para na o incorrer em omissa o de 
algum dado importante. Estamos agora com um ofí cio-circular destinado a todos os o rga os para colher as 
informaço es e com prazo para o dia 28 de fevereiro, data na qual os dados coletados sera o repassados para a Secom.  


