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RELATÓ RIÓ DE STATUS DE EXECUÇA Ó DE CÓMPRÓMISSÓ 

RESUMÓ DÓ CÓMPRÓMISSÓ 

DATA DÓ RELATÓ RIÓ CÓMPRÓMISSÓ PREPARADÓ PÓR 

9 de fevereiro de 2018 Compromisso 7 – Disponibilizar 
respostas aos pedidos de acesso a  
informaça o dos ú ltimos qúatro anos 
em plataforma de transpare ncia ativa e 
ampliar o nú mero de indicadores da 
Sala de Apoio a  Gesta o Estrate gica – 
SAGE, com monitoramento da 
sociedade civil 

CGGIE/DEMAS/MS 

Ó RGA Ó RESPÓNSA VEL E ENTIDADES PARTICIPANTES 

Ministe rio da Saú de (DEMAS/SE, AECI/GM, Óúvidoria/SGEP, Fiocrúz) 

UFMG 

UERJ/ABRASCÓ 

Artigo 19 

MPF 

CGU 

Ministe rio do Planejamento (STI/MP) 

W3C/Ceweb 

Appcivico 

VISA Ó GERAL DÓ CÓMPRÓMISSÓ (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS) 

No dia 27/10 foi realizado encontro sobre Estratégia de Dados Abertos do Ministério da Saúde e 

Entidades Vinculadas, com o intúito de promover o contí núo acesso a s informaço es pú blicas, impúlsionar a 

transpare ncia ativa dos dados prodúzidos e acúmúlados pela Administraça o Pú blica Federal e apoiar gestores na 

elaboraça o e implementaça o de seús Planos de Dados Abertos. Hoúve participaça o da ANS, Anvisa, Fúnasa, e Fiocrúz. 

Tambe m estiveram presentes CGU, MP e demais convidados do MS (Óúvidoria, AECI, SGEP. Foi acordado trabalhar 

aço es conjúntas com relaça o aos segúintes to picos: 

• Diretrizes para atúalizaça o do PDA do MS alinhada a s estrate gias de abertúra de dados das únidades 

vincúladas; 

• Compartilhamento do CKAN (infraestrútúra de dados abertos); 

• Campanha sobre o tema nas redes sociais em conjúnto com as únidades vincúladas; 

• Blog dados em saú de relacionados ao tema dados abertos; 

• Semina rio sobre Governança de Dados (2017); 

• Padronizaça o de PDA’s entre MS e únidades vincúladas; 

• Apoiar iniciativas qúe promovam o úso de dados abertos; e 

• Paútar o tema na CIT . 

               Tambe m no dia 20/12 Ó Demas organizoú reúnia o de trabalho com o objetivo de elaborar e implementar 
polí tica de governança de dados. Ó evento contoú com a participaça o de representantes da SETIC/MPDG, BCB/MF, 
SERPRÓ/MF e do Gartner. Ó grúpo acordoú colaborar em conjúnto com o MS, a partir de seús conhecimentos e 
experie ncias no tema. 
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               Ó Ministe rio da Saú de contribúiú com úm “case” da Saú de, a partir do convite da Eqúipe de Governo Aberto 
da CGU para colaborar no projeto “Manúal Brasileiro de Governo Aberto”. Foi apresentado o caso da Abrale, 
observato rio de leúcemia. A proposta do referido Manúal e  ser útilizado como material de apoio e de capacitaça o 
em todas as esferas de governo e júnto a s organizaço es da sociedade civil. 

 

             Hoúve participaça o no II Encontro de Governo Aberto, para fomentar a útilizaça o das informaço es disponí veis 
pelo Ministe rio da Saú de, em atença o ao Plano de Dados Abertos (PDA 2016-2018). Ó evento foi organizado pela 
CGU e sociedade civil em Sa o Paúlo. Ó encontro foi realizado nos dias 28 e 29 de novembro, no Centro Cúltúral Sa o 
Paúlo, e o Ministe rio da Saú de ficoú responsa vel por úma mesa de debate sobre Dados Abertos em Saú de - 
https://2encontrogovernoaberto.wordpress.com/. 

 

No dia 5 de fevereiro de 2018, o Demas tambe m se fez presentes na Óficina de trabalho do Compromisso 1 

da ÓGP, organizado pelo Ministe rio do Planejamento. Foram detalhadas qúais bases de dados a sociedade civil 

gostaria de ver melhorada na Saú de, e qúais seriam as novas bases a serem abertas.  

Em atença o ao Compromisso 7 da ÓGP, o Marco 1 ja  foi atendido 100%. Ós marcos 2, 3 e 8, esta o sendo 

tratados de forma conjúnta DEMAS/SE, AECI/GM, Óúvidoria/SGEP, mas devido a múdanças na eqúipe qúe tratava 

do assúnto, os temas devera o ser retomados com os responsa veis pela Óúvidoria do MS no ano de 2018.  

Em atença o ao marco 4, 5, 6, 9 e 10, esclarecemos qúe o Demas vem trabalhando a  lúz da estrate gia e-Saú de, 

concebida como úm conjúnto de solúço es qúe trabalha de maneira independente e descentralizada, pore m 

articúlada, coordenada e integrada, de acordo com as diretrizes do Sistema U nico de Saú de (SUS). Essa arqúitetúra 

favorece o aproveitamento de solúço es e experie ncias existentes localmente e permite a constrúça o de solúço es de 

abrange ncia nacional de forma gradúal, modúlar e desacoplada. Inserido nessa estrate gia encontra-se o digiSUS 

Gestor, qúe tem como finalidade disseminar úm conjúnto de informaço es padronizadas, centralizadas e confia veis 

ale m de disponibilizar úm rol de indicadores qúe permitira o aos gestores das tre s esferas do SUS, tomar deciso es, 

orientar as polí ticas de saú de, monitorar e avaliar aço es preventivas e corretivas de problemas detectados e 

estabelecidos como metas e aço es em seús planos e programaço es anúais. Esta plataforma web sera  composta por 

3 mo dúlos: Mo dúlo planejamento; Mo dúlo Monitoramento; e Mo dúlo de Ana lise, qúe por súa vez ira  incorporar a 

SAGE, por meio da integraça o de paine is de Business Intelligence (BI), mapas, dashboards e relato rios. 

VISA Ó GERAL DÓ MARCÓ / PRAZÓS 

MARCÓS % conclúsa o Conclúsa o Responsa vel 

1 – Coleta dos pedidos respondidos (2012 a 
2015) 

100% 
me s 0 ate  
me s 7 

MS (SGEP e AECI) 

2 – Ana lise e categorizaça o dos pedidos 
(estrútúrados – SAGE – oú na o – FAQ) 

30% 
me s 5 ate  
me s 8 

MS (SGEP e AECI) 

3 – Ana lise dos sistemas para hospedagem da 
plataforma 

80% 
me s 0 ate  
me s 7 

MS (Demas) 

4 – Estabelecer flúxo de alimentaça o da 
plataforma 

20% 
me s 12 ate  
me s 15 

 

5 – Alimentar a plataforma (e/oú SAGE) 40% 
me s 15 ate  
me s 21 

 

6 – Divúlgaça o da plataforma 30% 
me s 22 ate  
me s 23 

 

7 – Levantar qúais dados esta o disponí veis 
pelo Ministe rio da Saú de sobre popúlaço es 
vúlnera veis 

100% 
me s 0 ate  
me s 7 

MS (Demas, DAI, Fiocrúz, 
UFMG, UERJ/ABRASCÓ e MPF 

8 – Eleiça o de dúas popúlaço es vúlnera veis 
(por consúlta pú blica – organizaça o e 
divúlgaça o) 

50% 
me s 6 ate  
me s 12 

 

9 – Ana lise, criaça o de mapas interativos e 
disponibilizaça o pú blica (SAGE e mais) 

50% 
me s 12 ate  
me s 21 

 

10 – Inserir os indicadores dos ÓDS 
pactúados pelo Ministe rio da Saú de na SAGE 

50% 
me s 10 ate  
me s 20 

 

https://2encontrogovernoaberto.wordpress.com/
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11 – Divúlgar as informaço es da SAGE e do 
MPF (+ semina rio final) 

 
me s 22 ate  
me s 23 

 

12. NÓVÓS MARCÓS    

Fomentar Plano de Dados Abertos; 70% 
me s 4 ate  
me s 24 

MS (Demas) e Artigo 19 
 

Desenvolver Plataforma Colaborativa  
me s 6 ate  
me s 20 

Appcivico; w3c; Demas (MS); 
MP (STI) e  Abrasco;  

RISCÓS E PRÓBLEMAS / SÓLUÇÓ ES A SEREM TÓMADAS 

PRÓBLEMA CAUSA SÓLUÇA Ó 

Múdança na participaça o de integrantes envolvidos com o 
compromisso 7 
Recúrsos financeiros limitados 

- 
Repactúaça o dos compromissos 
assúmidos 

CÓNCLUSA Ó (RECÓMENDAÇÓ ES/ÓBSERVAÇÓ ES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTÓ) – MÁXIMO 2 
PARÁGRAFOS 

Repactúaça o dos compromissos assúmidos, júntamente com novos gestores do Ministe rio da Saú de.  

 


