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RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO 

RESUMO DO COMPROMISSO 

DATA DO RELATÓRIO COMPROMISSO PREPARADO POR 

05 de junho de 2018 Integrar ferramentas online em uma plataforma 
u nica para consolidar e fortalecer o Sistema de 
Participaça o Social 

Telma Aiko Tanno 

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 

Conforme mencionado no u ltimo relato rio a expectativa era a continuidade das entrevistas para levantamento das 
informaço es necessa rias para o desenvolvimento do planejamento e visa o e posteriormente a proposta para a 
plaforma. Desse modo o bimestre foi marcado e dedicado ao marco 5, com levantamento de informaço es para o 
planejamento e elaboraça o da visa o para desenvolvimento da plataforma. Para isso foram realizadas entrevistas 
com ANATEL, SNAS (participa.br) e ANAC por apresentarem plataformas com funcionalidades para consulta pu blica, 
audie ncia pu blica, transmissa o ao vivo, agenda, fo rum ha  mais tempo. Tambe m foi apresentada uma pre via sobre a 
visa o. 

 

Ale m disso, nos foi apresentada pela Secretaria de Tecnologia da Informaça o do Ministe rio do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gesta o a ferramenta de login u nico para ser incorporada a soluça o da plataforma de participaça o 
social. 

 

A SNAS tambe m foi entrevistada e sinalizou as funcionalidades que devera o ser oferecidas na plataforma a fim de 
facilitar a construça o da proposta. 

A expectativa para os pro ximos passos e  de apresentaça o do planejamento dos trabalhos. 

Independentemente do desenvolvimento da plataforma e em paralelo esta  sendo desenvolvido uma pa gina que 
unifica dos links dos canais de participaça o social mapeados em pesquisa realizada com a CGU. 



Pa gina2 

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:      

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 

54% Junho 2018 Ministe rio do 
Planejamento 
SEGOV, 
SECOM/PR 

 

Teste da Plataforma 0 Novembro 2018   

Consolidaça o da Plataforma 0 Dezembro 2018   

Lançamento da Plataforma 0 Dezembro 2018   
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RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

   

   

   

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO 


