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Apresentação
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
Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), realizou 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.

Objetivo do report
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. 

Dimensões de análise

Este report analisará o status de implementação (não realizado, realizado
parcialmente e 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.

Período de análise

Este primeiro report analisará as atividades realizadas por Osasco, no período
entre junho a setembro de 2021.
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Divulgação da participação de
Osasco na OGP Local

Em junho, a Prefeitura de Osasco participou do
evento online “Governo Aberto - OGP Local Brasil”
apresentando seu ingresso na OGP e as perspectivas
para a cocriação do Plano. Além disso, em julho, foi
realizado um evento interno com servidores da
Prefeitura em que se discutiu a importância do
Governo Aberto para as ações municipais e o
planejamento para a construção do Plano de Ação de
Osasco.

Realizado

Mapeamento das ações de
governo aberto já executadas na
cidade

Realizado no Monitoramento #1
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

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

Não foi criada uma página eletrônica específica para
divulgar informações sobre o processo de construção
do Plano de Ação, não disponibilizando essa
informação. Foi criado, no entanto, um perfil
específico para a Osasco Aberta em rede social, mas
que atualmente não conta com essas informações.

Realizado
Parcialmente

Designação de equipe para
execução do processo de
construção

Realizado

Realizado no Monitoramento #1
Por meio de reuniões com a equipe da Seplag,
verificou-se a designação de  funcionária responsável
pela coordenação do processo de construção, com
apoio de demais funcionários da Secretaria.

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

Não realizado

Não houve a publicação de um documento com a
descrição de toda a metodologia de cocriação, a
sociedade foi periodicamente sendo convidada a
participar das etapas e atividades de construção.

Divulgação de calendário e
cronograma das atividades

Realizado

O calendário e cronograma das atividades foram
divulgados nas redes sociais da Osasco Aberta,
enviado por meio de mensagens de textos e e-mail
para lista de e-mails da Prefeitura e divulgado na
Imprensa Oficial do Município.

Transparência do cumprimento
das atividades e metodologias
previstas

O andamento das atividades, bem como informações
sobre a quantidade de participantes envolvidos
foram divulgadas nas redes sociais da Osasco Aberta.

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

Além do convite ao IGA para acompanhar as etapas
de cocriação, outras organizações da sociedade civil
foram convidadas a participar do processo, como a
UNIFESP, representantes de conselhos participativos
e de organizações locais de Osasco.

Realizado

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 Plano, no
entanto o IGA teve a oportunidade de conhecer a
metodologia de cocriação do plano previamente a
sua implementação e pode opinar e sugerir
alterações para o seu aprimoramento.

Realizado
Parcialmente

Levantamento colaborativo e
público de temas e  desafios para
orientar a construção de
compromissos do Plano

Realizado no Monitoramento #1
Durante o processo de realização das oficinas
temáticas do Plano Plurianual (PPA) de Osasco, no
Eixo de Governo Aberto, Plural e Democrático foram
levantados colaborativamente desafios 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

Realizado

No período de 03 a 17 de julho foi disponibilizado ao
público consulta pública para a priorização de 02
temas que seriam a base de discussão para
construção dos compromissos, com 535 pessoas
participantes e 1.134 contribuições.

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

Realizado

Em agosto, foram realizadas 03 oficinas online e
abertas à população em que foram discutidos os
temas priorizados anteriormente e definidos os
desafios, soluções e propostas de compromisso. Em
seguida, a escolha dos compromissos para cada tema
se deu por meio de consulta pública. Em média,
participaram cerca de 50 pessoas nas oficinas.

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

Realizado

Após a escolha popular dos compromissos que
compõem o Plano, a Prefeitura de Osasco definiu
internamente os marcos, secretarias responsáveis e
prazos de execução dos compromissos,
apresentando o Plano de Ação completo à OGP no
mês de setembro.

Divulgação da versão final do
Plano de Ação

Após a apresentação do Plano à OGP, foi divulgado
nas redes sociais da Osasco Aberta a versão final do
documento que está disponível apenas no site da
OGP.

Realizado



O processo de cocriação do 1° Plano de Ação de Governo Aberto da cidade de
Osasco finalizou no mês de setembro de 2021, após um período intenso de
etapas participativas e detalhamento dos compromissos de governo aberto
assumidos que deverão ser implementados a partir de 2022. Após o alerta
apontado no último report que alcançou o período até maio, grande parte das
atividades de divulgação da participação de Osasco na Open Government
Partnership, da necessidade de realização dos processos de cocriação do Plano
de Ação e a efetiva realização dessas etapas de construção do Plano foram
efetuadas nos meses seguintes: junho, julho e agosto. Durante esse período, o
IGA se manteve em contato periódico com a Prefeitura de Osasco, apoiando na
construção da metodologia de cocriação, participando de eventos sobre a
agenda de governo aberto na Prefeitura de Osasco e fortalecendo a divulgação
das etapas de cocriação do Plano de Ação. Todo o processo de cocriação
promovido por Osasco de fato se concretizou nos últimos meses avaliados neste
report, o que de certa forma atendeu às necessidades apontadas pela Open
Government Partnership para o processo de cocriação. A realização de ampla
divulgação das atividades de cocriação, o número de participações online e a
realização de duas consultas públicas indicaram que teve início um importante
movimento em prol do governo aberto no município.

Olhado para todo esse processo de cocriação, identificamos que poderiam ser
aprimoradas a transparência e a comunicação da metodologia de construção e
cocriação do Plano, assim como o desenvolvimento das etapas de construção do
Plano, o que se deu principalmente por não haver um portal oficial específico
que pudesse reunir as todas as informações e estimular maior contato entre as
pessoas interessadas e a Prefeitura de Osasco. Entende-se que as etapas
poderiam ter ocorrido de forma mais espaçada e com maior intervalo entre elas,
não se concentrando em tão poucos meses, o que garantiria maior fôlego para a
divulgação, espaço para reflexões e maior qualidade no envolvimento de
participantes. Diante da finalização do processo de cocriação agora se apresenta
o desafio de construir uma verdadeira governança participativa para a
implementação dos compromissos, aliando sociedade civil local e governo nos
esforços para construir os caminhos de implementação, monitoramento e
avaliação dos compromissos de governo aberto presentes no Plano e ampliar a
discussão da abertura de governos por meio da transparência, participação,
inovação e prestação de contas.
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Avaliação sobre o processo de cocriação
#STATUS: FINALIZADO 



Onde encontrar informações sobre
o Plano e acompanhar
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.instagram.com/osascoaberta/ 
https://www.opengovpartnership.org/es/members/osasco-brazil/
http://www.seplag.osasco.sp.gov.br/
https://www.instagram.com/institutodegovernoaberto/
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Realização:


