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RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO 

RESUMO DO COMPROMISSO 

DATA DO RELATÓRIO COMPROMISSO PREPARADO POR 

12 de junho de 2018 Compromisso 12 – Implementar aço es 
de fomento ao governo aberto com o 
envolvimento da sociedade civil, 
considerando experie ncias ja  
existentes em estados e municí pios 

Adenisio Alvaro 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES 

Ministe rio da Transpare ncia e Controladoria-Geral da Unia o, Observato rio Social de Brasí lia, Transpare ncia 
Internacional, Ministe rio do Planejamento, Desenvolvimento e Gesta o, Instituto de Fiscalizaça o e Controle – IFC, 
Governo de Mato Grosso (Gabinete de Transpare ncia e Combate a  Corrupça o – GTCC), Rede pela Transpare ncia e 
Participaça o Social – RETPS, Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustenta veis -  Instituto Soma Brasil, 
Prefeitura de Sa o Paulo, Ministe rio das Comunicaço es, Secretaria de Governo, Interlegis/Senado Federal, Ministe rio 
Pu blico Federal, Meu Municí pio, Governo do Distrito Federal, Agenda Pu blica. 

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS) 

Finalizados os marcos 1 a 4, avaliou-se que proceder a  alteraça o do compromisso 12 seria o mais adequado para a 
consecuça o do seu objetivo. A proposta consiste na supressa o dos marcos 5, 6 e 7 e a inclusa o de um novo marco, 
qual seja: Implementação de um programa que possibilite o desenvolvimento de ações de sensibilização, formação, 
disponibilização de instrumentos e divulgação de experiências de governo aberto, pactuadas por meio de Termo de 
Compromisso a ser firmado entre municípios interessados e a CGU. 

Tal decisa o – que foi tomada pelo grupo responsa vel pela execuça o do compromisso – se sustenta na incorporaça o 
das atividades previstas nos marcos 5, 6 e 7 em programa institucional a ser conduzido pela CGU, garantindo 
longevidade e sistematicidade a s aço es junto aos entes subnacionais.   

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS 

MARCOS % CONCLUSÃO 
DATA DE 
CONCLUSÃO RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

1 – Realizar um levantamento de 
programas e experie ncias 
governamentais e na o 
governamentais de promoça o ao 
governo aberto, com mais 
participaça o da sociedade civil 

100% 31 de julho de 
2017 

  

2 – Desenhar um conjunto de 
aço es e ferramentas que 
contemplem todos os princí pios 
de governo aberto com 
participaça o da sociedade 

100% 31 de agosto de 
2017 
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3 – Aplicar Piloto com a 
participaça o da sociedade civil 

100% 01 de novembro de 
2017. 

  

4 – Ajustes formais das aço es e 
ferramentas com participaça o da 
sociedade civil 

100% 30 de novembro de 
2017. 

  

5 – Realizaça o de Semina rio por 
governo e sociedade civil para 
apresentar soluço es e 
ferramentas a gestores e pactuar 
aço es por meio de Termo de 
Adesa o 

   Suprimido 

6 – Divulgaça o parcial do ní vel de 
implementaça o do programa 

   Suprimido 

7 – Balanço da apropriaça o das 
ferramentas de governo aberto 

   Suprimido 

8 – Implantar um programa que 
possibilite o desenvolvimento de 
aço es de sensibilizaça o, formaça o, 
disponibilizaça o de instrumentos 
e divulgaça o de experie ncias de 
governo aberto, pactuadas por 
meio de Termo de Compromisso a 
ser firmado entre municí pios 
interessados e a CGU 

100% 01 de março de 
2018 

 Incluí do 

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

Dificuldade de implementaça o 
integral dos marcos nos moldes 
anteriormente previstos. Na o 
obstante, reconheceu-se a 
necessidade da implementaça o de 
processos de formaça o junto aos 
entes subnacionais na tema tica 
governo aberto, para que aço es 
nesse campo sejam efetivadas.   

Ha  limitaço es orçamenta rias e de 
pessoal, no a mbito da CGU, para a 
realizaça o de semina rios que 
abranjam a totalidade dos 
municí pios brasileiros. Ale m do 
que , tal estrate gia requer a 
complementariedade de outras 
aço es de sensibilizaça o e 
formativas envolvendo 
representaço es do governo e da 
sociedade civil. 

Incorporaça o das aço es previstas 
nos marcos 5, 6 e 7 em um 
programa institucional que, por 
meio de Termo de Compromisso, 
oportunize aos municí pios 
interessados a 
participaça o/implementaça o de 
atividades relacionadas a temas 
ligados a transpare ncia, controle 
social, integridade e  governo 
aberto, com o apoio te cnico da 
CGU e organizaço es parceiras. 

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 

PARÁGRAFOS 

 
A proposta de alteraça o dos marcos do Compromisso 12 foi construí da pelo conjunto dos integrantes do 

grupo de trabalho, sistematizada pela CGU e, posteriormente, encaminhada ao GT para validaça o (ver e-mails 

anexo). Aprovou-se, enta o, a supressa o dos marcos (5) Realizaça o de Semina rio por governo e sociedade civil para 

apresentar soluço es e ferramentas a gestores e pactuar aço es por meio de Termo de Adesa o; (6) Divulgaça o parcial 

do ní vel de implementaça o do programa; e (7) Balanço da apropriaça o das ferramentas de governo aberto; e a 

incorporaça o de um novo marco (Implementação de um programa que possibilite o desenvolvimento de ações de 

sensibilização, formação, disponibilização de instrumentos e divulgação de experiências de governo aberto, pactuadas 

por meio de Termo de Compromisso a ser firmado entre municípios interessados e a CGU).   



Pa gina3 

O programa institucional denominado de Pacto pela Transparência, Integridade e Participação, já está 

sendo executado em 10 (dez) municípios, e a adesão é realizada por meio de Termo de Compromisso firmado pelos 

entes que manifestarem interesse. O Termo estabelece responsabilidades mútuas quanto a execução das ações. A 

temática governo aberto consta como uma das centrais no Pacto, e no leque de ações a serem desenvolvidas têm-

se a formação, a publicização de experiências exitosas de governo aberto e a disponibilização de instrumentos para 

o controle social. Com a inclusão do novo marco – e supressões apresentadas anteriormente –, o Grupo de Trabalho 

compreende que o Compromisso 12 teve pleno cumprimento (100% dos marcos concluídos). 

 

 


