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Em meados de 2020, a cidade de Osasco foi selecionada para integrar o Programa Local da Open 
Government Partnership - OGP e assumir o compromisso de construir um Plano de Ação de 
Governo Aberto. O Instituto de Governo Aberto - IGA apoiou a candidatura de Osasco junto à OGP 
pelo histórico de iniciativas participativas e colaborativas realizadas pela Prefeitura que indicavam um 
esforço para a abertura do governo. Nesse contexto, o ingresso na OGP representaria o 
reconhecimento desse trabalho, além de potencializar e ampliar as ações de promoção da 
transparência, inovação, participação social e prestação de contas no município. Em 2021, 
o município de Osasco, liderado pela Seco município de Osasco, liderado pela Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), irá realizar 
o processo de cocriação do 1º Plano de Ação de Governo Aberto. O IGA, em comprometimento 
com a promoção do governo aberto no âmbito local e disseminação das iniciativas realizadas em 
Osasco, assumiu o compromisso de apoiar, monitorar e reportar à população a experiência piloto 
de construção de políticas de governo aberto para o município de Osasco.

Este Report de Monitoramento visa analisar e monitorar o processo de cocriação do 1º Plano de Ação 
de Governo Aberto de Osasco, em especial as dimensões de transparência e participação social 
adotadas pelo município nessa construção. 

APRESENTAÇÃO

Objetivo do report

Este report analisará o status de implementação (não iniciado, em andamento, realizado) de ações 
essenciais para o planejamento e execução do processo de cocriação do 1º Plano de Ação, assim 
como as iniciativas de  transparência e participação social promovidas em cada fase. 

Este primeiro report analisará as atividades realizadas por Osasco, no período entre Janeiro a Maio de 2021.

Dimensões de análise

Período de análise
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Divulgação da participação 
de Osasco na OGP Local

No período analisado, a Prefeitura de Osasco não 
publicou nota, informe ou realizou evento para 
divulgação do ingresso no Programa OGP Local

Não iniciado 

Não iniciado 

Realizado
Mapeamento das ações de 
governo aberto já 
executadas na cidade

Durante o processo de candidatura à OGP Local, 
a Seplag mapeou e indicou ações de governo 
aberto que já estavam sendo executadas na 
cidade, sem contudo garantir transparência ativa 
dessas informações

Realizado
Designação de equipe para 
execução do processo de 
construção

Por meio de reuniões com a equipe da Seplag, 
vericou-se a designação de  funcionária responsável 
pela coordenação do processo de construção, com 
apoio de demais funcionários da Secretaria

Não iniciado 
Divulgação da metodologia de 
cocriação do Plano, com as 
etapas e atividades previstas

Não foi publicado em nenhum site ou canal ocial 
a metodologia de cocriação do Plano

Não iniciado 
Divulgação de calendário e 
cronograma das atividades

Não foi publicado em nenhum site ou canal ocial o 
calendário e cronograma das atividades planejadas

Transparência do 
cumprimento das atividades 
e metodologias previstas

Não foram divulgadas informações sobre a 
realização das atividades e ações previstas para 
execução da cocriação do Plano

Disponibilização de contato da 
Prefeitura para a solicitação de 
informações sobre a 
construção do Plano

A seção do site da Seplag não conta com 
informações sobre a construção do Plano, tampouco 
endereço ou telefone de contato do departamento 
responsável pelo processo de cocriação

ATIVIDADES AVALIAÇÃOSTATUS

Não iniciado 

Convite para organizações 
da sociedade civil, movimentos 
e lideranças de Osasco 
participarem do processo 
de cocriação do Plano

O IGA foi convidado para apoiar e monitorar o 
processo de cocriação do Plano, no entanto, é 
necessário que sejam envolvidas organizações locais

Em andamento

Realização de eventos e 
encontros abertos ao público 
para discutir  o processo de 
cocriação do Plano

Não foi realizado nenhum evento ou encontro aberto 
como etapa do processo de cocriação do PlanoNão iniciado
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Levantamento colaborativo e 
público de temas e  desaos 
para orientar a construção de 
compromissos do Plano

Durante o processo de realização das Ocinas 
Temáticas do Plano Plurianual (PPA) de Osasco, no 
Eixo Governo Aberto, Plural e Democrático foram 
levantados colaborativamente desaos municipais 
no tema governo aberto, sem contudo garantir 
transparência ativa dessas informações

Realizado

Realização de consulta 
pública com a população 
para priorização dos 
compromissos e/ou temas

Não foram realizadas formas de consultas públicas 
para a priorização de temas a serem abordados na 
construção dos compromissos

Não iniciado

Realização de ocinas de 
cocriação de compromissos 
para o Plano com participação 
da sociedade civil, lideranças 
e movimentos sociais

As ocinas de cocriação ainda não ocorreram, sendo 
atividades que dependem das etapas anteriores

Não iniciado

Denição de marcos, 
responsáveis e prazo 
de execução para os 
compromissos do Plano

Não foram denidos marcos, responsáveis e prazo 
de execução, sendo atividade que depende 
diretamente das anteriores

Não iniciado

Divulgação da versão nal 
do Plano de Ação

Não houve a divulgação da versão nal do Plano 
de Ação em Governo Aberto, já que esta atividade 
deve ser realizada após o cumprimento de todas 
as anteriores

Não iniciado

Avaliação sobre os primeiros meses de Osasco
#STATUS: SINAL DE ALERTA

O processo de cocriação do 1° Plano de Ação de Governo Aberto da cidade de Osasco se encontra em 
estado de alerta, devido ao município não ter iniciado a realização da grande maioria das ações, 
ausência de divulgação das informações sobre a construção e ausência de engajamento da população, 
organizações e lideranças locais neste processo colaborativo. Durante esses primeiros cinco meses, o 
IGA manteve contato periódico com a Prefeitura de Osasco, buscando apoiar e estimular o início do 
desenho da metodologia de cocriação do Plano e a divulgação da seleção de Osasco para o Programa 
Local da OGP. Reconhece-se os importantes avanços com a designação de funcionária para coordenar 
o po processo e a utilização do espaço participativo das Audiências Públicas do PPA para mapeamento dos 
desaos de Governo Aberto. No entanto, é essencial o avanço na denição e divulgação da metodologia 
e cronograma de cocriação do Plano, bem como estratégias para maior engajamento da população, 
organizações locais, movimentos e lideranças nesta iniciativa que tem como principal objetivo aproximar 
e fortalecer a relação entre o governo e a sociedade.
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Abaixo sites onde é possível obter informações ativas sobre o processo de construção 
do 1° Plano de Ação em Governo Aberto de Osasco:

https://www.opengovpartnership.org/es/members/osasco-brazil/
http://www.seplag.osasco.sp.gov.br/
https://www.instagram.com/institutodegovernoaberto/

ONDE ENCONTRAR INFORMAÇÃO SOBRE 
O PROCESSO E ACOMPANHAR
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