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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Agentes de Governo Aberto é um programa da Prefeitura da Cidade de São Paulo                

executado pela Supervisão para Assuntos de Governo Aberto, da Secretaria de Governo            

Municipal e pela Controladoria Geral do Município. O seu objetivo é engajar a sociedade civil na                

agenda de Governo Aberto, por meio da contratação de agentes formadores para a oferta de               

oficinas gratuitas aos munícipes, de modo a disseminar e descentralizar conceitos, ferramentas e             

práticas de governo aberto no município de São Paulo. 

O Programa Agentes de Governo Aberto formou mais de 28 mil munícipes por toda cidade               

de São Paulo. O programa faz parte do Objetivo Estratégico 34 - Fortalecer o Governo Aberto na                 

cidade, do atual Programa de Metas , enquanto iniciativa (34.b): “Realizar oficinas do Programa             1

Agentes de Governo Aberto nas áreas das 32 Subprefeituras”. 

Este documento apresenta a sistematização das contribuições feitas nas consulta e           

audiência públicas do Edital 2020 do Programa Agentes de Governo Aberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 http://www.capital.sp.gov.br/arquivos/pdf/plano-de-metas/metas_novo.pdf 

 

http://www.capital.sp.gov.br/arquivos/pdf/plano-de-metas/metas_novo.pdf


2. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

O programa Agentes de Governo Aberto foi idealizado a partir de um processo participativo              

amplo, envolvendo reuniões do Comitê Intersecretarial de Governo Aberto da Cidade de São             

Paulo (CIGA-SP), debates com atores diversos, encontros formativos, ciclo de formações em            

Governo Aberto e parcerias firmada com universidades.  

A primeira edição foi realizada entre 2015 e 2016, com a seleção de 48 projetos divididos                

em dois ciclos de seis meses (novembro de 2015 a abril de 2016 e de maio a outubro de 2016). 

A edição 2017 selecionou 56 projetos que foram divididos em dois ciclos de três meses               

(agosto a outubro e outubro a dezembro). A consulta pública foi disponibilizada de 31 de março a                 

09 de abril, por meio da plataforma e-Democracia , da Câmara dos Deputados, e recebeu 3               2

contribuições. A audiência pública foi realizada em 11 de abril com a presença de 33 munícipes                

que fizeram 52 contribuições.  

A edição 2018 foi executada em um ciclo único de quatro meses (setembro a dezembro),               

com 26 projetos selecionados. A consulta pública da edição obteve 26 contribuições e a audiência               

pública, realizada em 05 de abril, na ETEC CEPAM, recebeu 28 contribuições de 49 munícipes               

presentes.  

A edição 2019 selecionou 32 projetos que foram executados em um ciclo único de três               

meses (12 de setembro a 15 de dezembro). A consulta pública foi disponibilizada no site Participe                

- Gestão Urbana, entre os dias 12 e 21 de março, tendo como retorno 49 contribuições. A                 

audiência pública foi realizada em 19 de março, no Laboratório de Inovação Aberta - Mobilab+,               

tendo a participação de 25 munícipes que fizeram 28 contribuições.  

Em 2020, a consulta pública foi realizada por meio do site Participe - Gestão Urbana,               3

entre os dias 16 e 27 de janeiro. A Audiência Pública foi realizada em 28 de janeiro no Laboratório                   

de Inovação Aberta - Mobilab+, tendo a participação de 30 munícipes. Ambos processos             

resultaram, respectivamente, em 4 e 9 contribuições, totalizando 13 contribuições. 

 

 

2 https://edemocracia.camara.leg.br/ 
3 Participe – Gestão Urbana (https://participe.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br); 

 

https://edemocracia.camara.leg.br/
https://participe.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/#/
https://participe.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/


3. RECEBIMENTO E ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS 
 

3.1 RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 
 

 

A tabela 1 apresenta a quantidade de contribuições recebidas conforme o item do edital. A               

tabela 2 traz a transcrição das contribuições e os respectivos pareceres emitidos pela Supervisão              

para Assuntos de Governo Aberto e pela Controladoria Geral do Município. 
 

Tabela 1 Quantidade de contribuições por item do Edital 

ITEM QUANTIDADE DE 
CONTRIBUIÇÕES 

SEM ESPECIFICAÇÃO 0 

1. DO OBJETO 0 

2. DAS DIRETRIZES, DOS OBJETIVOS E DAS ORIENTAÇÕES 0 

3. DO PAGAMENTO 0 

4. DO AGENDAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS OFICINAS 0 

5. DO CRONOGRAMA 0 

6. DAS CATEGORIAS DOS PROJETOS DE OFICINA 1 

7. DAS ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES DE GOVERNO ABERTO 1 

8. DA GRAVAÇÃO EM VÍDEO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA INTERNET 0 

9. DAS EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO PARA 
AGENTES DE GOVERNO ABERTO 

0 

10. DAS INSCRIÇÕES DOS AGENTES DE GOVERNO ABERTO 0 

11. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E SUAS ATRIBUIÇÕES 0 

12. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 0 

13. DO RESULTADO PRELIMINAR 1 

14. DO RECURSO 1 

15. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO DE AGENTES 0 

16. DO ACOMPANHAMENTO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

0 

18. DAS PENALIDADES 0 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 0 

ANEXO I 0 

 



ANEXO II 0 

ANEXO III 0 

TOTAL 4 

 

Tabela 2 - Contribuições e pareceres emitidos 

ITEM SUGESTÕES/ 
COMENTÁRIOS 

PARECER JUSTIFICATIVA 

6 A categoria 6.1.5. Categoria 5 - Controle       
Social e Combate à Corrupção: ela fala de:        
procedimentos administrativos, contratação   
pública e licitações, atividades de     
disseminação de programas, projetos,    
avaliação e monitoramento de políticas     
públicas, produção de indicadores de políticas      
públicas, estrutura e funcionamento da     
máquina pública, MAS, não fala sobre o       
agente corruptor e nem sobre o corrompido.       
Uma sugestão seria de destrinchar nas outras       
categorias estes aspectos, ou mudar o tema       
da categoria para (6.1.5. Categoria 5)      
"Participação Social, Controle e Combate à      
Corrupção": tendo como orientação    
exemplificativa a realização de oficinas     
relacionadas e voltadas à; apresentação do      
entendimento histórico-filosófico-sociológico  
do entendimento da corrupção; discussões     
sobre desafios morais, éticos e cocriação de       
soluções do combate à corrupção; percepção      
de (retirado da cat. 6) que forma a democracia         
se concretiza na esfera municipal; atividades      
introdutórias, intermediárias e avançadas    
sobre a estrutura e funcionamento da máquina       
pública; fomentando o desenvolvimento da     
sociedade civil organizada (retirado da cat. 2);       
Ética e responsabilidade social. Fica a dica.       
Abraço 

Não incorporado As 6 categorias do edital     
dialogam entre si, dessa    
forma, as sugestões   
temáticas feitas já estão    
contempladas.  

7 Penso ser de extrema importância levar em       
consideração gênero, raça, classe e território,      
para que assim o corpo de agentes seja        
diversificado. 

Incorporado 
parcialmente 

Raça e território já estão     
contemplados no edital,   
respectivamente, com a   
reserva de 30% de vagas     
para negros e   
afrodescendentes, e ponto   
extra para candidatos que    
residem em regiões de    
vulnerabilidade, de acordo   
com o IPVS, em ambas     
fases de seleção (itens    
12.16 e 12.20. Quanto à     

 



questão de gênero, não há     
amparo jurídico na   
legislação. 

13 Explicitar como será realizada a pontuação -       
média das avaliações das secretarias? Sugiro      
apresentar a conta realizada, bem como      
disponibilizar avaliações das secretarias    
individualmente para que não se gaste recurso       
solicitando essas informações. 

Incorporado 
parcialmente 

Na primeira etapa, o    
resultado se dá pela média     
da soma das notas das     
secretarias que compõem a    
Comissão de Seleção,   
acrescidas de ponto extra    
caso o candidato resida em     
região de vulnerabilidade,   
conforme o IPVS. Na    
segunda etapa, o resultado    
final final é obtido pela     
média da nota atribuída    
pelas secretarias que   
comporão a banca   
examinadora, também  
acrescidas da pontuação   
extra, caso o candidato    
resida em região de    
vulnerabilidade (item 12). 
 

14 Sugiro descrever melhor o processo de      
recurso - recursos aceitos terão quantos dias       
para resposta? quantas instâncias recursais     
haverá caso seja deferido? Como isso afeta o        
processo do edital? 

Não incorporado O processo de recurso, bem 
como os respectivos prazos 
para cada etapa, está 
especificado no item 14 e 
subitens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 RESULTADO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

A Audiência Pública contou com a participação de 30 munícipes que fizeram 9             

contribuições.  

A dinâmica da reunião contou com uma apresentação, pela Equipe Técnica da Supervisão             

para Assuntos de Governo Aberto, sobre os dados das edições anteriores, bem como as              

projeções da edição de 2020. Após, os presentes foram distribuídos em grupos no intuito de               

discutir os termos do edital e registrar seus comentários nas fichas previamente distribuídas. Por              

fim, a atividade foi encerrada com a leitura das contribuições feitas, com espaço para comentários               

e informações acerca das próximas etapas do cronograma. 

A tabela 3 apresenta a quantidade de contribuições recebidas de acordo com o item do               

edital. A tabela 4, traz a transcrição das contribuições e os respectivos pareceres emitidos              

posteriormente pela Supervisão para assuntos de Governo Aberto e pela Controladoria Geral do             

Município.  

 

   Tabela 3 - Quantidade de contribuições por item do Edital 

ITEM CONTRIBUIÇÕES 
QUANTIDADE 

SEM ESPECIFICAÇÃO 3 
1. DO OBJETO 0 
2. DAS DIRETRIZES, DOS OBJETIVOS E DAS ORIENTAÇÕES 0 
3. DO PAGAMENTO 0 
4. DO AGENDAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS OFICINAS 1 
5. DO CRONOGRAMA 0 
6. DAS CATEGORIAS DOS PROJETOS DE OFICINA 1 
7. DAS ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES DE GOVERNO ABERTO 3 
8. DA GRAVAÇÃO EM VÍDEO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA INTERNET 0 
9. DAS EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO PARA 
AGENTES DE GOVERNO ABERTO 

0 

10. DAS INSCRIÇÕES DOS AGENTES DE GOVERNO ABERTO 0 
11. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E SUAS ATRIBUIÇÕES 0 
12. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 1 
13. DO RESULTADO PRELIMINAR 0 
14. DO RECURSO 0 
15. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO DE AGENTES 0 
16. DO ACOMPANHAMENTO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

0 

18. DAS PENALIDADES 0 
19. DISPOSIÇÕES FINAIS 0 
ANEXO I 0 

 



ANEXO II 0 

ANEXO III 0 

TOTAL 9 

 

Tabela 4 - Contribuições e pareceres emitidos 

ITEM SUGESTÕES/COMENTÁRIOS PARECER JUSTIFICATIVA 
 

4.5 
(Edição) Aumento da duração das     
oficinas com o aumento da carga      
horária de 45 horas mensais com      
reembolso em equilíbrio com o     
orçamento e a carga horária     
disponibilizada. 

Não 
incorporado 

Não há possibilidade de    
alteração do orçamento da    
edição 2020, já aprovado na     
Câmara Municipal. A ampliação    
da carga-horária de oficinas,    
consequentemente, alteraria o   
orçamento do programa.  

 
6 

(Edição) aumento de horas para cada      
categoria. obs: sabendo que há     
necessidade dos itens 6.1.3, 6.1.5 e      
6.1.6. 

Não 
incorporado 

Não há possibilidade de    
alteração do orçamento da    
edição 2020, já aprovado na     
Câmara Municipal. A ampliação    
da carga-horária de oficinas,    
consequentemente, alteraria o   
orçamento do programa.  

7.4.1 

(Edição) da responsabilidade dos    
certificados ao preenchimento seja    
referido à prefeitura devido ao número      
dos participantes 

Não 
incorporado 

A média de público participante     
nas oficinas do programa está     
entre 20 e 30 pessoas. Assim,      
é viável o preenchimento dos     
certificados pelos agentes,   
inclusive digitalmente, caso os    
participantes disponham de   
e-mail. Seria dificultoso para os     
participantes retirarem seus   
certificados na Prefeitura se    
coubesse a ela a    
responsabilidade de  
preenchimento dos mesmos. 

7.11.2 

(Adição) sugestão para inserir maior     
esclarecimento quanto ao item 7.1.1.2     
(a) para (I) e (b) para (II) para maior         
entendimento dos oficineiros. 

Não 
incorporado 

Numerais romanos são   
utilizados para incisos e não     
para alíneas, como é o caso do       
item especificado. A alínea é     
utilizada quando a temática se     
refere ao aprofundamento ou    
complementação do tema do    
caput. 

7 

(Adição) os selecionados deverão criar     
e enviar vídeos para divulgação nos      
meios de comunicação da Prefeitura     
em suas redes e também divulgarem      
na data da palestra (workshop) 

Não 
incorporado 

A Prefeitura não pode colocar     
como obrigatoriedade ao   
agente a produção de vídeos     
de alta qualidade para divulgar     
nas suas redes.  

 
12.13 

(Edição) sugiro para esse ponto, na      
categoria 5, que além da SGM e       

Não 
incorporado 

A escolha das secretarias que     
compõem a Comissão de    

 



CGM a SMDHC ou SMADS execute      
um auxílio para a avaliação 

Seleção está atrelada à    
competência e disponibilidade   
de cada pasta.  

 
Inexistente (Adição) inserir no edital a informação      

sobre o valor do recurso destinado ao       
projeto 

Não 
incorporado 

O edital do Programa Agentes     
de Governo Aberto é publicado     
juntamente com uma portaria    
que informa o valor total da sua       
execução.  

 
Inexistente 

(Adição) há interesse de discutirmos a      
questão de valores para execução do      
projeto para os agentes, material     
impresso, com a responsabilidade    
compartilhada com a Prefeitura 

Não 
incorporado 

Não há orçamento previsto    
para arcar com materiais    
impressos além daqueles   
previstos no edital. 
Item 3.2: “O valor ofertado de      
bolsa refere-se à atividade e ao      
seu respectivo planejamento,   
não sendo os demais custos     
como produção de materiais e     
cartilhas, cópias reprográficas,   
deslocamento, alimentação e   
outros arcados pela Prefeitura    
de São Paulo. 

 
Inexistente 

(Adição) da participação dos    
empreendedores (Pessoa  
Jurídica-MEI) para participarem do    
edital. 

Não 
incorporado 

Não há tempo hábil para     
alteração da dotação   
orçamentária da edição 2020,    
destinada à contratação de    
pessoas físicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ambos processos participativos totalizaram 13 contribuições de alteração ao edital.          

Destas, 02 incorporadas parcialmente e 11 não incorporadas. 

As contribuições incorporadas parcialmente ou não incorporadas serão estudadas         

posteriormente quanto à possibilidade ou não de serem incluídas nos próximos editais. 

A Secretaria de Governo Municipal e a Controladoria Geral do Município agradecem aos             

diversos segmentos da sociedade civil que participaram de ambos os processos, contribuindo,            

dessa forma, com o aprimoramento do Programa Agentes de Governo Aberto e            

consequentemente com as ações de Governo Aberto da Prefeitura da Cidade de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ANEXOS  

Anexo I 

Convite Consulta Pública 

 

Link: https://participe.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/consulta/governo-aberto-2020 

 

 

 

 

 

 

https://participe.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/consulta/governo-aberto-2020


Anexo II 

 

Convite da Audiência Pública 

Participe da Audiência Pública da edição de 2020 do Programa Agentes de Governo             
Aberto! 

Data: 28/01 (terça-feira) - Horário: 18h30 às 20h30 

Local: Mobilab+ (Rua Boa Vista, 128 - Centro, SP) 

Link para inscrições: http://bit.ly/audienciapublica2801 

Compareça e contribua com suas sugestões para o edital 2020! 

 

 

   

 

http://bit.ly/audienciapublica2801

