ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ CONCEITUAL DO GESPÚBLICA.
1. Dados da Reunião
Data

Hora inicial

Hora final

Local

03/08/2016

14:00

16:15

SEGES/MP – Bl K 4º andar sala 482,
Reunião 6 (videoconferência)

2. Memória da Reunião
TÓPICOS:
Eventos Realizados:
 Oficina de autoavaliação (CAU/RS – Primeira fase, MTur);
 Formação de multiplicadores (NEG/AM, NEG/PB, NEG/MT);
 Lançamento do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública do Turismo
(Adesão do MTur ao GESPÚBLICA, Cessão do SAGP 250 Pontos);
 Parceria com o TCU.
Próximos Eventos:
 Oficina de autoavaliação (CAU/RS – Segunda fase, Escola de Governo/DF,
INEP);
 Formação de multiplicadores (NEG/RN, NEG/PE e MTur).
 Apresentação do SAGP 250 Pontos
 Discussão preliminar do SAGP 500 Pontos
 Reuniões bimestrais do Comitê Conceitual;
 Semana de Inovação (19 a 23 de setembro/2016)
 Encontro anual dos NEG (Dois dias na 2ª quinzena de novembro).

Observações:
1. O Comitê sugeriu resgatar autoavaliações corporativas (Ministérios) realizadas no
passado do GESPÚBLICA.
2. TCU - O Comitê conceitual destacou que “vê com bons olhos” a parceria com o
TCU, mas com algumas ressalvas: deixar clara a finalidade do GESPÚBLICA (apoiar
a melhoria da gestão), evitar que o TCU use a autoavaliação como um
instrumento de controle, mas que passe a cobrar os requisitos preconizados pelo
Modelo de Excelência da Gestão Pública.
3. Foi aventada a possibilidade dos ofícios de solicitação de liberação para atuar no
Comitê Conceitual sejam assinados pelo Secretário da SEGES, foi cobrada a
formalização do Comitê Conceitual.
4. Semana de Inovação – O comitê propôs inserir o GESPÚBLICA na fala de abertura
do Secretário de Gestão. Também foi sugerido que o Programa tenha um espaço
para divulgação de suas ações.
5. Houve manifestações quanto as atribuições e atuação dos Núcleos Estaduais do
GESPÚBLICA - NEGs. Foi informado que está em andamento um levantamento da
situação dos NEGs e foi proposto que esta questão seja um ponto de pauta no
encontro anual previsto para novembro.
6. Foi prontamente aceita a proposição de alteração da régua de pontuação do
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Fator Relevância, que passa cobrar a apresentação da “informação comparativa”
a partir do 60%. Também ficou deliberado que bastará a apresentação de um
indicador para possibilitar a pontuação das alíneas do Critério Resultado.
7. Houve consenso quanto a proposição de realização bimestral das reuniões do
Comitê conceitual.
8. Não deu tempo de apresentar o sistema de autoavaliação, por isso decidiu-se
que seria enviado o link e senha de acesso para que os membros do comitê
pudessem conhecer o sistema.

3. Ações decididas na reunião
Item
1.

Descrição

Responsável

Elaboração do SAGP 500 Pontos

Esaú, Miriam e André

Data limite
Dezembro/2016

4. Próxima reunião
Data

Hora
inicial

Hora
final

05/10/2016

14:00

16:00

Item

Local

SEGES/MP – Bl K 4º andar sala 482, Reunião 6
(videoconferência)

Descrição

1
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