
2º Reunião Geral dos Coordenadores de Compromissos
4º Plano de Ação



Grupo de Trabalho (GT) da Sociedade Civil

Entidades da Sociedade Civil:
• Observatório do Código Florestal
• Transparência Brasil
• Rede pela Transparência e Participação Social (RETPS) e
• Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro 

Entidade representativa dos empregadores:
• Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)

Entidade representativa dos trabalhadores:
• Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social (ANMP)

Entidade representativa do segmento acadêmico:
• Laboratório de Inovação em Políticas Públicas (LAB)



O Processo de Monitoramento

Reunião Geral 
de 

Coordenadores

Reunião 
específica de 

cada 
compromisso

Acompanha-
mento bimestral 
com ponto focal

Balanços anuais 
(intermediário e 

final)



Reunião Geral de 
Coordenadores

de Compromisso

SEMESTRAL 

OBJETIVOS

:: Discutir macroprocessos e 

cronograma geral

:: Compartilhar boas práticas 



Reunião 
Específica por 
Compromisso

SEMESTRAL (com CGU e GT – monitoramento)

A CRITÉRIO DO COORDENADOR (execução)

OBJETIVOS

:: Articulação geral entre atores 

:: Discussão e planejamento para 

execução dos marcos

:: Busca de soluções conjuntas 

:: Acompanhamento da execução 



Acompanhamento 
com o ponto focal 

Monitoramento 
mensal pela CGU 

(contatos por e-mail e 
por telefone)

Envio, pelos 
coordenadores de 

cada compromisso, do 
Relatório de Status de 

Execução (RSE)

Publicação das 
informações no site de 

governo aberto da 
CGU



Balanços 
anuais

Balanços que contêm a compilação 

das informações fornecidas pelos 

coordenadores de compromisso e a 

avaliação da CGU e da sociedade civil 

acerca da execução do plano



Papéis dos Atores Envolvidos

COORDENA-
DORES

GT

CGU



PAPEL DOS 

COORDENADORES 

DE COMPROMISSO

▪ Conduzir o processo de 

implementação

▪ Articular com governo e sociedade 

civil envolvidos

▪ Apresentar informações de 

execução dos marcos



PAPEL 

DA CGU

▪ Acompanhar continuamente a 

execução dos marcos 

▪ Interagir com os atores 

responsáveis do governo e da 

sociedade civil

▪ Realizar reuniões periódicas de 

avaliação



PAPEL DO 

GT DA 

SOCIEDADE CIVIL

▪ Acompanhar reuniões e etapas 

do processo de monitoramento

▪ Acessar e analisar documentos e 

relatórios

▪ Participar de reuniões de 

acompanhamento



Monitores CGU e GT

Compromissos 4º Plano de Ação Nacional Monitor da CGU Monitor do GT

Compromisso 1
Desenvolver ações colaborativas para disseminar conhecimento e mapear boas práticas de 

governo aberto com vistas a promover o engajamento subnacional
Tamara RETPS/CNC/OSB

Compromisso 2
Estabelecer de forma colaborativa modelo de referência de política de dados abertos que 

promova integração, capacitação e sensibilização entre a sociedade e as três esferas de governo, 

a partir do mapeamento das demandas sociais

Giovana RETPS/CNC

Compromisso 3
Estabelecer mecanismos de governança de dados científicos para o avanço da Ciência Aberta no 

Brasil
Giovana LAB

Compromisso 4
Implementar ações de formação voltadas aos gestores públicos e à sociedade civil com o 

objetivo de ampliar o reconhecimento do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e 

fortalecer o controle social da política de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)

Tamara OCF/ANMP

Compromisso 5
Definir mecanismo de coleta de dados para melhoria de serviços regulados pela Agência 

Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) e estímulo da participação da sociedade nas pesquisas 

de satisfação

Priscilla TB

Compromisso 6
Implementar instrumentos e ações de transparência e acesso à informação e construção de 

capacidades para ampliar e qualificar a participação e o controle social no processo de reparação
Priscilla OSB/RETPS

Compromisso 7
Incrementar a participação de diversos segmentos sociais no processo legislativo (elaboração de 

normas) a partir de esforços integrados que ampliem a transparência, adequem a linguagem e a 

comunicação e promovam a inovação

Priscilla OSB/LAB/ANMP

Compromisso 8
Implementar as bases cadastrais rurais (Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR) e urbanas 

de forma integrada, disponibilizando os dados à sociedade, com vistas à operacionalização do 

Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (SINTER)

Giovana OCF

Compromisso 9
Construir de forma participativa um mecanismo transparente para avaliação de ações e políticas 

associadas a mudança do clima
Tamara OCF

Compromisso 10
Aperfeiçoar o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos (SNIRH) com vistas ao 

fortalecimento dos Comitês em áreas críticas para gestão integrada dos Recursos Hídricos
Tamara OCF

Compromisso 11
Desenvolver Sistema Eletrônico Nacional para solicitação de informações (e-SIC) com o objetivo 

de implementar a LAI em estados e municípios
Priscilla TB/RETPS/OSB



OBRIGADO

Otávio Neves
ogp@cgu.gov.br

wwww.governoaberto.cgu.gov.br 


