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NADA SERÁ 
COMO aNTES, 
AMANHÃ
No interior de Minas, Patrocínio e Serra do Salitre 
embarcam numa trilha sem volta rumo à transparência
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“Eu já estou com o pé nessa estrada
Qualquer dia a gente se vê
Sei que nada será como antes, amanhã (...)”

Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, 
em “Clube da Esquina”
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Os esforços para definir o que é um governo aberto se tornam muito mais 
simples quando pensamos neste conceito não somente como uma agenda 
estática que reúne boas práticas de gestão pública, mas, sobretudo, como 
uma trilha a ser percorrida, repleta de aprendizados em seu percurso.

É consenso que uma administração pública fechada é aquela que não 
consegue superar seus desafios porque não acolhe as demandas reais da 
população, não facilita o acesso às informações e serviços públicos, que não 
zela pela participação social, tampouco pela prestação de contas. Isso deixa 
evidente o quanto se faz necessário trilhar caminhos opostos a este para 
que tenhamos uma gestão pública de qualidade, que garanta os direitos 
fundamentais a todos os cidadãos e cidadãs de seu território. 

o interior de Minas aposta na abertura
A TRILHA DO GOVERNO ABERTO

Mas, então, o que é um governo aberto?
Governo aberto pode ser entendido como um  conceito 
força para estruturar políticas públicas inovadoras e 
orientadas pelos seguintes eixos:

Para contar um pouco mais sobre o tema na prática, mostraremos 
os caminhos percorridos nos municípios de Patrocínio e Serra do 
Salitre, no interior de Minas Gerais. Ambos participaram do Projeto 
Município Transparente, executado pela Agenda Pública, com 
financiamento da Techint Engenharia e Construção e parceria com 
o Instituto Ethos.

O projeto tem como principal objetivo fomentar a adoção de 
práticas e ações de Governo Aberto e Integridade Pública, por 
meio da formação de servidoras e servidores públicos, com 
foco em ética, controle interno e transparência pública ativa 
e passiva. É realizado pela Agenda Pública em parceria com o 
Instituto Ethos e patrocínio da Techint E&C.

O Projeto Município Transparente

Transparência 
Pública

Integridade 
Pública 

 

 Participação 
Social

Tecnologia 
e Inovação
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Formações em transparência inspiram a gestão pública a 
disponibilizar informações, responder questionamentos e, 
literalmente, abrir suas portas para os cidadãos e cidadãs.

O município de Serra do Salitre demonstra que um governo 
aberto não reside apenas onde existem incrementadas soluções 
tecnológicas. Muito mais do que o uso de novas tecnologias, é o 
sentido, a mentalidade e a cultura dos governos que precisam ser 
transformados para construção de gestões mais abertas, participativas 
e eficientes.

Uma série de processos e atividades de aprendizagem ativa em 
transparência, realizadas pela Agenda Pública, junto a um time 
composto por servidoras e servidores de diferentes áreas, inspiraram 
a prefeitura a avançar dentro deste tema.

SERRA DO SALITRE, Minas Gerais
UMA PREFEITURA DE PORTAS ABERTAS

Caíque Maciel e Marcus Ávila, respectivamente assessor da secretaria 
de Educação e secretário municipal de Administração, avaliam que, 
para além da regulamentação da Lei de Acesso à Informação e outros 
avanços, é nítida uma mudança no espírito da gestão e no clima 
organizacional dos órgãos pertencentes ao município.

Um exemplo ilustrativo? Depois das atividades promovidas pela 
Agenda Pública, as portas da Prefeitura agora ficam abertas. 
Literalmente.
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PATROCÍNIO, Minas Gerais

A Prefeitura do município de Patrocínio criou uma Coordenadoria 
de Transparência e enxerga governo aberto como caminho para o 
desenvolvimento sustentável na região.

São várias as abordagens possíveis sobre o tema. Há os que 
defendem o conceito como forma de combate à corrupção, enquanto 
outros dão mais relevância às possibilidades de participação social. 
Em Patrocínio, uma interessante visão vem sendo construída. Com 
a criação de uma estrutura administrativa específica para coordenar 
ações dentro do tema, o município vem desenvolvendo a ideia de 
que a abertura do governo vai na direção do planejamento público 
orientado para um desenvolvimento sustentável e inclusivo.

UM GOVERNO QUE SE ABRE À SUSTENTABILIDADE

É o que afirma a chefe da Coordenadoria de Transparência, Jô 
Caixeta. Ela defende sua pasta como um espaço de afirmação do 
diálogo entre o setor público, privado e a sociedade civil. O município 
teve o apoio da Agenda Pública na regulamentação da lei municipal 
de Acesso à Informação bem como na adequação de fluxos de 
atendimento às demandas da população, a partir da modernização 
do serviço de Ouvidoria, por exemplo.



6

Aquecendo o motor: 
qual o 

problema público?

Pé na estrada: 
lançamento 
do projeto

O caminho: 
qual a solução?

Ponto de chegada: 
Qual o resultado?

Os passos do Programa Município Transparente
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O baixo nível de transparência pública, ativa e passiva: considerando os 
Indicadores Cidades Transparentes Ethos em 2019, ambos municípios 
apresentaram valores abaixo da média nacional de 40,87. Serra do Salitre 
apresentou indicador de 23,87 e Patrocínio, de 40,46.

• Implantação dos projetos prioritários elaborados no ciclo de planejamento
• Imersão em Governo Aberto: Intercâmbio de boas práticas para troca de 

conhecimentos e práticas entre organizações públicas que são referência 
nos temas dos projetos implantados

• Oficinas de Práticas 
• Mentorias para apoio e monitoramento de projetos implantados

Sensibilização dos servidores e servidoras para formação dos grupos de 
trabalho;

Aquecendo o motor: 
qual o problema público?

Pé na estrada: 

O caminho: qual a solução?

Transparência, colaboração e inovação

Controle Interno e Combate à Corrupção

Laboratórios de Planejamento

Ciclo de Qualificação e Monitoramento

• Mapeamento dos conhecimentos sobre os temas dentro dos grupos 
• Formações temáticas

• Mapeamento dos conhecimentos sobre os temas dentro dos grupos 
• Formações temáticas 

• Formação em gestão estratégica de projetos no setor público 
• Formação em resolução de problemas 
• Diagnóstico inicial para identificação dos desafios
• Elaboração de projetos para endereçar desafios prioritários

• Melhoria na atuação intersecretarial nas duas prefeituras, facilitando ações 
e processos que envolvam articulação entre diversas áreas e atores;

• Diagnóstico situacional  e Mapa de desafios prioritários no tema de 
Governo Aberto (focando em transparência e controle interno) de cada 
prefeitura para elaboração de plano de ação (curto e médio prazo);

• Práticas, instrumentos e métodos de gestão estratégica de projetos 
inseridos na rotina das duas prefeituras;

• Desenvolvimento e análise das viabilidades técnica e financeira de três 
projetos em cada município e soluções viáveis para os desafios prioritários 
levantados por cada município;

• Fluxos e processos das áreas correlacionadas aos projetos reestruturados e 
estabelecidos;

• Regulamentação da LAI nas duas cidades;
• Unidades do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) (presencial e online) 

implementadas;
• Ouvidoria Pública Municipal de Patrocínio reestruturada e modernizada;
• Sistema de Controle Interno criado e regulamentado;
• Aumento do acesso a serviços públicos;
• Maior transparência nos atos e políticas governamentais;
• Servidores públicos capazes de resolverem problemas, mais engajados e 

comprometidos;
• Maior confiabilidade da população perante o setor público.

Ponto de chegada: Qual o resultado?

Mais resultados:
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A nossa estrada: Abrindo as portas das prefeituras

Início do Ciclo de Formação Temática 

Partindo do entendimento de que existem áreas fundamentais para a 
implementação de ações de governo aberto dentro da administração 
pública, identificamos setores que se correlacionam com o tema para 
formação de grupos de trabalho. Assim, em cada prefeitura, os grupos 
compostos por servidores e servidoras que desempenham funções 
elementares para as atividades desenvolvidas neste projeto, contaram com 
representantes das seguintes áreas:

Controle interno

Ouvidoria

Corregedoria

Administração e Finanças

Setor responsável pelo portal de 
transparência/site da prefeitura 
(TI/coordenadoria específica, se houver)

Demais setores correlacionados 
com a temática

Funcionários com autonomia e acesso aos 
secretários para dar celeridade 
nos processos de tomada de decisão

Já estejam envolvidos com as temáticas 
de governo aberto em suas funções

Que sejam comunicativas, abertas, 
inclusivas, receptivas

Dispostas a compartilhar o conhecimento 
obtido nas formações com suas 
respectivas áreas, buscando enraizar 
a prática de agentes multiplicadores 
de conhecimento nas prefeituras 
de Serra do Salitre e Patrocínio

Além da priorização por áreas, foi importante ressaltar algumas 
características/habilidades interpessoais consideráveis para a execução das 
atividades, priorizando, assim:

formações temáticas
Ao longo da nossa jornada, a condução das atividades ministradas pela 
Agenda Pública teve um olhar atento e conectado a metodologias ativas 
de aprendizagem, alinhadas aos diversos interesses e necessidades da 
administração pública local. O objetivo foi inspirar e valorizar os servidores e 
servidoras para que se tornassem protagonistas no projeto e na promoção 
de mudanças em seus respectivos ambientes organizacionais. 
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O ciclo de qualificação e 
monitoramento: Oficinas de 
práticas e mentorias

Após o Ciclo de Planejamento, realizamos o Ciclo de Qualificação e 
Monitoramento, em que aconteceram oficinas e mentorias com o objetivo 
de: 

• Apoiar a primeira fase da implementação dos projetos; 
• Acompanhar o andamento das ações propostas pelos grupos; 
• Oferecer ferramentas/instrumentos de avaliação; 
• Proporcionar contato com outras organizações públicas para troca de 

experiências e boas práticas.

O ciclo de planejamento: 
Laboratórios temáticos 

Formação em gestão estratégica de projetos no setor 
público:

Por que planejar e elaborar projetos no setor público? Além da gestão de 
projetos, quando falamos de planejamento no setor público, a gestão de 
pessoas merece grande destaque. Mesmo diante de um quadro funcional 
rígido, a administração pública vem incorporando práticas de avaliação do 
desempenho de servidores e servidoras, estabelecendo gratificações de 
acordo com seus resultados. 

Seguindo essa lógica, atentando-se também à qualificação do corpo técnico, 
a administração pública passa a valorizar a elaboração de planejamento 
estratégico, que evidencie o propósito das instituições públicas. Possibilitando 
que os servidores e servidoras construam em conjunto o que a organização 
quer alcançar, quais os objetivos e metas a serem monitorados, quais planos 
de ação podem ser traçados, quais os princípios norteadores de atuação e 
quais os fatores externos de influência. Sendo este tema, o foco da nossa 
formação.

Formação em Resolução de Problemas:

Aqui, focamos na capacitação dos servidores em métodos possíveis para a 
resolução dos problemas prioritários da gestão municipal.

A metodologia utilizada pela Agenda Pública nesta fase buscou 
“desembaraçar nó por nó”, sendo uma etapa “mão na massa”, em que os 
servidores e servidoras definiram os problemas prioritários, desenharam 
possíveis intervenções para solucioná-los, e por fim, avaliaram a viabilidade 
técnica, política e econômica dos projetos que serão implantados. 
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Para finalizar o Ciclo de Qualificação e Monitoramento, realizamos a atividade “Imersão 
em Governo Aberto”, um espaço de intercâmbio de conhecimentos entre organizações 
públicas.

O objetivo foi proporcionar uma experiência de aprendizagem ativa a partir de práticas 
de governo aberto bem-sucedidas em outros territórios, para que os servidores e 
servidoras pudessem aproveitar as informações e casos trazidos por especialistas/
servidores e servidoras da Controladoria Geral da União - CGU;  Prefeitura Municipal 
de São Paulo – Supervisão para Assunto de Governo Aberto;  Controladoria Geral 
do Estado de MG – CGE/MG;  Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação/PMSP – 
DESCOMPLICA SP. Saiba mais sobre essa atividade, clicando aqui.

Otávio Castro Neves, atual diretor de Transparência e Controle Social na 
Controladoria-Geral da União (CGU), em que é responsável pelo Portal da 
Transparência e pela política de Dados Abertos, trouxe um exemplo para ilustrar 
como boas práticas de governo aberto se traduzem no dia a dia:

“Eu queria contar o caso de uma menina que estava aguardando transplante e, 
depois de ter conseguido, na hora de transportar o órgão não havia nenhum 
meio de transporte. Por meio da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), 
descobriram que aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) estavam fazendo viagens 
pouco importantes. Em função da luta dessa família, o governo assinou um 
decreto obrigando a FAB a ter sempre um avião disponível para transporte de 
órgãos e, de lá pra cá, 400 a 500 transplantes foram realizados com apoio dos 
aviões”, conta.

A atividade online fez parte do esforço da Agenda Pública 
para adaptar ações presenciais dos projetos, por conta da pandemia.

Intercâmbio de Boas práticas Governo Aberto na Prática!

https://www.agendapublica.org.br/no-interior-do-interior-de-minas-gerais-governo-aberto-nao-e-apenas-um-sonho/
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mural de 
depoimentos

“Com a visão de mundo globalizado, 

desenvolvimento humano, democracia,  quanto 

mais os governos e as governabilidades forem 

mais abertos, ou seja, trabalhar em conjunto 

com todos, debater, dialogar, colher e também 

ofertar informação/conhecimento/transparência,  

penso que estaremos caminhando para o tão 

falado desenvolvimento sustentável, tendo como 

consequência a felicidade da nossa comunidade 

não só patrocinense , mas brasileira.”

“É extremamente importante trabalhar a transparência dentro dos governos, como forma de repassar à sociedade um feedback quanto às ações executadas com os recursos públicos. A transparência é um feedback dos governos para a sociedade. Hoje, temos como ferramenta o Portal da Transparência, apoiado na Lei de Acesso à Informação, que disponibiliza o que ocorre nas administrações.”

“É muito gratificante para nós ver a dedicação dos Municípios com este programa. Os resultados alcançados demostram o comprometimento dos servidores com a Ética, a transparência e a integridade. Temos orgulho de fazer parte disso!!!”

 “O Projeto Município Transparente é um marco 

para o desenvolvimento local e um legado que a 

Techint deixa nas comunidades por onde passa, 

dando ênfase e multiplicando um dos nossos 

valores: ética e transparência.”

“Participar do projeto Município Transparente foi muito 

desafiador, enriquecedor e motivador. Houve um 

crescimento pessoal e profissional muito grande, impactando 

o meu trabalho na prefeitura, uma vez que pudemos aplicar 

na prática toda informação e conhecimento agregado no 

decorrer do projeto. Sinto-me honrada por ser uma Agente 

de Governo Aberto. O município de portas abertas para 

receber cada cidadão…que este projeto possa ser levado 

a outros municípios e que esta visão possa se expandir na 

busca por uma melhor administração das cidades.”
Jô Caixeta

coordenadora de Transparência 

em Patrocínio 

Caíque Fernandes Macielservidor público em Serra do Salitre

Bruna Galdão Gerente Jurídica e Compliance da Techint Engenharia e Construção

Michele Araújo

Coordenadora de RH e 

Responsabilidade Social da Techint
Nayara Bernardes

Fiscal Tributária na Prefeitura de Patrocínio

“O Projeto Município Transparente é muito potente 

justamente por entender governo aberto como um 

conceito força que nos possibilita fazer políticas públicas 

mais inclusivas e inovadoras, e pautadas por princípios 

fundamentais para os entes governamentais, como 

transparência, integridade pública e participação social. 

Nós, da Agenda Pública, atuamos em Serra do Salitre 

e Patrocínio valorizando e inserindo as servidoras e 

servidores como protagonistas na busca por serviços 

públicos de qualidade e focados nas reais necessidades 

da população. Por conta disso, acreditamos que além 

dos avanços e resultados obtidos no período do 

projeto, estamos deixando um legado para ambos os 

municípios, que também acreditam que atuar de acordo 

com as práticas de governo aberto deve ser objetivo 

constante no fazer público.”

“O Programa Município Transparente é uma marca da Techint e é um orgulho vê-lo atravessar o Brasil. Temos um compromisso com a ética, compliance e transparência e queremos levar nossos valores para todos os locais onde atuamos. Alcançamos um resultado extraordinário em Patrocínio e Serra do Salitre. Temos a certeza de que as cidades estão prontas para construir um futuro ainda melhor”.

Amanda moreira

coordenadora do projeto 

pela Agenda Pública

Ricardo OuriqueDiretor - Geral da Techint Engenharia e Construção

“A boa governança pública nunca foi tão 

essencial. Significa confiança da população, 
capacidade de atrair investimentos 
e maior eficiência na aplicação dos 

recursos. Por isso, as políticas de governo 
aberto desenvolvidas com as prefeituras 

no Programa Município Transparente 
representam algumas das melhores práticas 

da gestão pública contemporânea, mais 
transparente, com uma participação social 

mais inovadora, zelando pela qualidade do 

gasto público e respeitando o cidadão.”

Sergio Andrade
Diretor Executivo da Agenda Pública

“

”

Marcus Ávila
secretário municipal 

de Administração em Serra do Salitre

“Apesar de sermos o “interior do interior”, 
eu acredito que o governo aberto já não 
é mais um sonho aqui, eu acho até que 
podemos servir de modelo para Minas 

Gerais e para o Brasil. O momento é difícil, 
mas estamos evoluindo. Nós saímos da 

janelinha, onde fazíamos o atendimento à 
população, há apenas oito meses. Tivemos 
que redesenhar a prefeitura na parte física 
e administrativa para prestar um serviço 

melhor, utilizando a tecnologia como 
aliada.”
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Transformar positivamente a realidade da gestão pública municipal, especialmente por meio de uma proposta 
inovadora como a agenda de governo aberto, não é uma tarefa fácil!

No entanto, atuar em conjunto com gestores públicos comprometidos e íntegros, com senso de propósito, que 
dedicam suas vidas a melhorar a vida de todas as pessoas, nos enche de certeza: é possível superar todos os 
desafios.
 
Quem teve a oportunidade de trabalhar com o querido Marquinhos, de longe, conseguia perceber que ele 
era exemplo a ser seguido por todos e todas que trabalham em órgãos públicos. Além de ser um grande 
presente para o time da prefeitura municipal de Serra do Salitre e para toda a cidade, Marcus era um excelente 
gestor público, qualificado, comprometido, engajado, sensível, desconfiado, visionário, parceiro, divertido e 
extremamente hospitaleiro (a cara da nossa Serrinha!).
 
Foi ele quem abriu as portas da prefeitura da pequena Serra do Salitre para que, por meio do Projeto Município 
Transparente, pudéssemos contribuir com o alcance do seu maior sonho: Tornar a gestão pública de Serra do 
Salitre uma referência para todo o Brasil.

Foi com muito trabalho, dedicação, apoio mútuo, desafios complexos, cafézinhos e risadas, que levamos a 
Serrinha a entrar em um caminho sem volta, rumo ao nosso sonho conjunto. Hoje, em grande parte, pela 
atuação de Marquinhos, Serra do Salitre se destaca como um dos municípios mais transparentes e íntegros de 
todo o território nacional.

Portanto, nós, do projeto Município Transparente, deixamos aqui nossos mais sinceros agradecimentos e 
expressamos nossa profunda tristeza diante da perda do Marquinhos, em decorrência de complicações da 
Covid-19. Deixa um legado, fortalece nosso propósito. Seguimos juntos, para sempre inspirados por todos os 
sonhos compartilhados.

Legado para a gestão pública - Marcus e a Serrinha
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Realização

Patrocínio

Apoio


