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1. O que é a Devolutiva?
A versão final do 3º Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto esteve em consulta pública entre
os dias 4 e 18 de novembro de 2016 no portal Participa.br. Durante esse período, qualquer cidadão
teve a possibilidade de realizar comentários e opinar sobre o texto final do documento, bem como
enviar sugestões para implementação dos compromissos assumidos pelo Brasil no 3º Plano de Ação,
no âmbito da Parceria para Governo Aberto (Open Government Partnership – OGP).
Este documento, denominado Devolutiva, objetiva apresentar esclarecimentos e informações
acerca dos comentários, questionamentos e sugestões apresentados pelos cidadãos que
participaram da consulta pública.
A versão final do 3º Plano de Ação Nacional, bem como as observações realizadas pela sociedade
podem ser visualizadas na comunidade de governo aberto do portal Participa.br

2. A Devolutiva aos comentários
Durante duas semanas, a versão final do 3º Plano de Ação Nacional esteve sujeito à avaliação da
sociedade e recebeu um total de 20 (vinte) comentários. A maior parte das manifestações
apresentadas pelos cidadãos na consulta pública se concentraram na parte relativa às inovações do
processo de elaboração do Plano, seguida das manifestações sobre o item “Considerações sobre o
3º Plano de Ação Nacional”.
O Governo Federal, por meio do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da
União (CGU), agradece a colaboração dos cidadãos e reconhece o valor da participação social como
aspecto indispensável para a execução e aprimoramento das ações da OGP no Brasil.

 Comentários e respostas
Para acessar o documento que foi submetido a consulta pública, clique aqui
1) Tópico: Introdução (1º parágrafo)
 Comentário na íntegra: melhorar a prestação de serviço(s) público(s).
 Autor: Everson Aguiar
 Data: 9 de novembro de 2016, 14:53
 Devolutiva ao comentário: A alteração proposta (colocar “serviço público” no plural)
foi incluída no texto final. Agradecemos a colaboração.
2) Tópico: Introdução (1º parágrafo)
 Comentário na íntegra: por intermédio da inovação e do uso das tecnologias da
informação e comunicação.
 Autor: Everson Aguiar
 Data: 9 de novembro de 2016, 15:14
 Devolutiva ao comentário: Considerando que as tecnologias de informação e
comunicação não são as únicas formas previstas pela Parceria para Governo Aberto (Open
Government Partnership – OGP) para promoção da melhoria na prestação dos serviços
públicos, a sugestão de complementar a sentença não será incorporada ao documento.
Outras iniciativas estão detalhadas ao longo do texto e nos compromissos assumidos.
3) Tópico: Contextualização (5º parágrafo)
 Comentário na íntegra: onde se lê “desenvolvimento da Infraestrutura Nacional de
Dados Abertos”, leia-se “criação”.
 Autor: Everson Aguiar
 Data: 17 de novembro de 2016, 15:17
 Devolutiva ao comentário: A alteração proposta foi incluída no texto final.
Agradecemos a colaboração.
4) Tópico: Contextualização (6º parágrafo)
 Comentário na íntegra: Não obstante, merece destaque também a abertura dos dados
da execução do orçamento da União, das compras governamentais e a disponibilização de
informações dos sistemas governamentais em formatos de dados abertos.
 Autor: Everson Aguiar
 Data: 17 de novembro de 2016, 15:34
 Devolutiva ao comentário: A alteração proposta foi incluída no texto final.
Agradecemos a colaboração.
5) Tópico: Contextualização (15º parágrafo)
 Comentário na íntegra: ... O objetivo da política é promover a ampliação... avaliar as
políticas públicas. Além disso, essa legislação tem por finalidade também aumentar o
controle social e promover o desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à
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construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática e à melhor
oferta de serviços públicos para a sociedade.
 Autor: Everson Aguiar
 Data: 17 de novembro de 2016, 16:02
 Devolutiva ao comentário: A alteração proposta foi incluída no texto final.
Agradecemos a colaboração.
6) Tópico: Inovações do Processo de Elaboração do 3º Plano de Ação Nacional (1º parágrafo)
 Comentário na íntegra: Antes disso, elas... norteiam a parceria: transparência,
responsabilização, prestação de contas, "inovação e participação/ colaboração em
atividades ou processos que melhorem a interação entre governo e os demais entes da
sociedade.
 Autor: Everson Aguiar
 Data: 17 de novembro de 2016, 16:20
 Devolutiva ao comentário: A alteração proposta foi incluída no texto final.
Agradecemos a colaboração.
7) Tópico: Inovações do Processo de Elaboração do 3º Plano de Ação Nacional (2º parágrafo)
 Comentário na íntegra: A demanda da sociedade civil era por uma mudança no modelo
de governança, porém, para que a construção do plano não ficasse parada, foi de comum
acordo a criação do GT sem que isso significasse que a discussão ficasse parada.
Infelizmente, por mais que o GT tenha funcionado bem, não avançamos em relação à
discussão de reformulação do CIGA.
 Autor: Joara Marchezini
 Data: 10 de novembro de 2016, 17:46
 Devolutiva ao comentário: O texto foi alterado para se fazer menção ao fato de que a
alteração no modelo de gestão do Comitê Interministerial de Governo Aberto – CIGA – é
uma demanda da sociedade civil. Além disso, informamos que, em 2017, a CGU retomará
as reuniões relacionadas ao assunto. Agradecemos a colaboração.
8) Tópico: Inovações do Processo de Elaboração do 3º Plano de Ação Nacional – Metodologia
(3º parágrafo)
 Comentário na íntegra: o quadro não foi apresentado. Se a intenção foi explicitar a
metodologia poderia ser utilizado outro termo ou apresentar uma redação direta como:
"Para melhor entendimento do processo colaborativo de construção do plano se descreve
a seguir as três etapas da metodologia aplicada:".
 Autor: Everson Aguiar
 Data: 17 de novembro de 2016, 16:37
 Devolutiva ao comentário: O quadro estava apresentado no documento original.
Acreditamos que algum problema técnico impediu a visualização da imagem no portal do
Participa.br. Agradecemos a colaboração.
9) Tópico: Inovações do Processo de Elaboração do 3º Plano de Ação Nacional – Metodologia
(9º parágrafo)
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 Comentário na íntegra: participei da oficina de dados abertos e de parte da oficina de
avaliação de serviços públicos e em nenhum momento foram citados os objetivos de
desenvolvimento sustentável.
 Autor: Everson Aguiar
 Data: 17 de novembro de 2016, 16:26
 Devolutiva ao comentário: O esforço para se garantir a aderência dos temas das
oficinas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS – das Nações Unidas
representou um trabalho de base do Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União (CGU) ao longo da etapa de preparação das reuniões.
Assim, embora os ODS não tenham sido mencionados explicitamente durante as
oficinas, a preocupação com a vinculação entre as ações norteou todo o processo.
10) Tópico: Inovações do Processo de Elaboração do 3º Plano de Ação Nacional –
Metodologia (10º parágrafo)


Comentário na íntegra: Cabe destacar também correlação deste plano com a meta
16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os
níveis.
 Autor: Everson Aguiar
 Data: 17 de novembro de 2016, 17:05
Devolutiva ao comentário: A meta destacada no comentário estava elencada no
parágrafo, embora sob uma numeração incorreta. A meta que não havia sido citada era
a 16.7, a qual está agora devidamente incluída no texto.

11) Tópico: Inovações do Processo de Elaboração do 3º Plano de Ação Nacional – Oficinas de
Cocriação (3º parágrafo)
 Comentário na íntegra: Maior do que a preocupação em incluir o setor privado, foi a
preocupação em incluir grupos e perfis diversos entre si, considerando as regiões, a
participação da academia e a diversidade de gênero.
 Autor: Joara Marchezini
 Data: 10 de novembro de 2016, 17:48
 Devolutiva ao comentário: A alteração proposta foi incluída no texto final.
Agradecemos a colaboração.
12) Tópico: Considerações sobre o 3º Plano de Ação Nacional (1º parágrafo)
 Comentário na íntegra: reduzir o atraso que tivemos e todo o contexto político a
"mudanças no corpo técnico e ajustes operacionais" é no mínimo, minimizar muito o
nosso contexto político.
 Autor: Joara Marchezini
 Data: 10 de novembro de 2016, 17:50
 Devolutiva ao comentário: A alteração proposta foi incluída no texto final.
Agradecemos a colaboração.
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13) Tópico: Considerações sobre o 3º Plano de Ação Nacional – Síntese dos Compromissos –
Política de Acesso à Informação no Governo Federal (2º parágrafo)


Comentário na íntegra: na descrição desse compromisso não se comenta sobre a
celeridade das respostas de terceira instância nem da necessidade de colocar o assunto
na divulgação das informações classificadas, que é o objetivo que foi discutido na
oficina de elaboração que participei.
 Autor: Joara Marchezini
 Data: 10 de novembro de 2016, 17:52
 Devolutiva ao comentário: As questões destacadas no comentário estão detalhadas
na ficha do compromisso, notadamente na descrição dos marcos (Anexo do Plano).

14) Tópico: Considerações sobre o 3º Plano de Ação Nacional – Síntese dos Compromissos
– Política de Acesso à Informação no Governo Federal (5º parágrafo)
 Comentário na íntegra: O objetivo é proteger a identidade do solicitante evitando
tratamento diferenciado, e não "pretende contribuir para a proteção do solicitante", e
sim, de seus dados de identificação. Além disso, não é "nos eventuais riscos", mas sim
para prevenir esse risco, e não em situações específicas. A dinâmica aqui seria o
contrário, quando é necessário comprovar ou conhecer a identificação porque se trata
de informação pessoal, poderia haver essa checagem.
 Autor: Joara Marchezini
 Data: 10 de novembro de 2016, 17:56
Devolutiva ao comentário: O texto final foi alterado para: “O compromisso pretende
contribuir para a proteção do solicitante de acesso à informação. Além disso, busca realizar
estudos jurídicos e comparativos internacionais, de forma a viabilizar um modelo de solicitação
de informação pública compatível com a legislação vigente e que exponha de forma mínima
os dados dos solicitantes, a fim de garantir a neutralidade no fornecimento das informações.”.

Agradecemos a contribuição.
15) Tópico: Considerações sobre o 3º Plano de Ação Nacional – Síntese dos Compromissos –
Fomento a Governo Aberto em Estados e Municípios (1º parágrafo)


Comentário na íntegra: o compromisso original, tirado da oficina, faz menção explícita
a "considerando experiências já existentes", e essa referência não aparece aqui e não
há argumentos para retirada, uma vez que a intenção era justamente expandir boas
práticas.
 Autor: Joara Marchezini
 Data: 10 de novembro de 2016, 17:58
 Devolutiva ao comentário: A correção foi realizada. Agradecemos a colaboração.

16) Tópico: Anexo (fichas)


Comentário na íntegra: Como discutido e acordado nas oficinas, não seria outros
atores envolvidos, mas sim, atores responsáveis.
 Autor: Joara Marchezini
 Data: 10 de novembro de 2016, 18:00
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 Devolutiva ao comentário: Os campos das fichas dos compromissos seguem o padrão
da OGP Internacional (vide link)
17) Tópico: Anexo (fichas)
 Comentário na íntegra: No compromisso 1 creio que a menção a "Câmara dos
Deputados" necessite de uma quebra de linha, pois se encontra na mesma que
Ministério do Planejamento.
 Autor: Everson Aguiar
 Data: 17 de novembro de 2016, 17:26
 Devolutiva ao comentário: Acreditamos que algum problema técnico tenha alterado a
formatação do documento no portal do Participa.br, visto que, no arquivo original, não
encontramos esse erro. Agradecemos a observação.
18) Tópico: Anexo (fichas)
 Comentário na íntegra: O novo nome do MDIC é Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços.
 Autor: Everson Aguiar
 Data: 17 de novembro de 2016, 17:27
 Devolutiva ao comentário: A correção foi realizada. Agradecemos a colaboração.
19) Tópico: Anexo (fichas)
 Comentário na íntegra: verificar se houve participação do MEC na oficina que definiu
o 1º Compromisso.
 Autor: Everson Aguiar
 Data: 17 de novembro de 2016, 17:54
 Devolutiva ao comentário: O Ministério da Educação não participou da oficina que
definiu o Compromisso 1.
20) Tópico: Anexo (fichas)
 Comentário na íntegra: no compromisso 10, sugiro acrescentar a participação da
Ouvidoria-Geral da União – CGU
 Autor: Everson Aguiar
 Data: 17 de novembro de 2016, 18:01
 Devolutiva ao comentário: A Ouvidoria-Geral da União – OGU – está na estrutura do
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), citado
na ficha. Por padrão, não fazemos referência específica às áreas dos órgãos que
participaram das oficinas.

7

