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 Todos os itens apontados estão em fase de aprimoramento no órgão, 
principalmente depois do I Encontro da Rede SIC – Sistemas Transportes, na qual 
reuniu em um único ambiente, as pessoas responsáveis pelos procedimentos no 
manuseio e respostas no Sistema E-SIC. 

INFORMAÇÃO SOBRE POSSIBILIDADE DE RECURSO 

Nesse item foi verificado se o órgão informou ao requerente sobre a possibilidade de 
interposição de recurso (prazo para interposição do recurso e autoridade que deverá 
julgá-lo).  
 
Conforme orientações constante no Relatório de Qualidade das Respostas apresentada 
pelo Ministerio de Fiscalização – CGU o órgão passará a  inserir as informações sobre a 
possibilidade de interposição de recurso em todas as respostas. Incluindo o 
preenchimento correto do campo “Destinatário do recurso de primeira instância”.  

Texto padrão que será adotado: 

Prezado senhor, bom dia! 
Em resposta ao pedido registrado no E-sic por Vossa Senhoria, que gerou o Protocolo 
nº XXXXX.XXXX/XXXX-XX, encaminho anexo às informações solicitadas. Informo que 
esta solicitação está sendo encerrada, se novas informações complementares se 
fizerem necessárias, abra um novo pedido no sistema e-SIC, para prosseguirmos com 
o atendimento. 
Caso a resposta enviada seja insatisfatória, a Lei de Acesso à Informação prevê a 
possibilidade de interposição de recurso no prazo de 10 dias, contatos a partir da 
data de envio da resposta. A autoridade competente para apreciação de seu recurso 
é a titular da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
O Recurso poderá ser interposto pelos seguintes canais de atendimento: 

 E-mail: sic@transportes.gov.br 

 Sistema e-SIC: www.acessoainformacao.gov.br 

 Carta ou Presencial no endereço:  

 Esplanada dos Ministérios, Bloco "R", sala T-25 
CEP: 70.044-900 - Brasília/DF 
Telefones: 61 2029-7283 / 2029-8004 
De segunda à sexta, das 8h às 18h. 
 
Após o recebimento do recurso por parte do órgão, o prazo da resposta é de 5 (cinco) 
dias corridos. 
 

2 - O preenchimento do campo “Destinatário do recurso de primeira instância” está 
sendo inserido conforme orientações. Mesmo assim alguns atendentes ainda insistem 
em colocar de forma indevida, talvez por conta do costume, mas estão sendo 
informadas periodicamente e monitoradas pelo Gerente do Serviço de Informação ao 
Cidadão.  Exemplo NUP 50650000364201760: 

mailto:sic@transportes.gov.br
http://www.acessoainformacao.gov.br/
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NUP 50650000364201760 
 

 
3 – O órgão tem indicado vários canais para interposição de recurso, para facilitar o 
atendimento ao cidadão.  Informo que todos os casos estão sendo registrados no 
Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC). Conforme previsto na 
Portaria Interministerial nº 1.254 de 18 de maio de 2015, inciso II do Artigo 4º.  
 

“Art. 4º Compete aos órgãos e entidades do Poder Executivo federal: 
... 
II - garantir que todos os pedidos de acesso à informação direcionados a seu órgão ou entidade, 
no ato de seu recebimento, sejam registrados no e-SIC, bem como as respectivas respostas, os 
recursos, as reclamações e as decisões;” 
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INDICAÇÃO SOBRE ÁREA PRODUTORA DA RESPOSTA 

Nesse item foi verificado se a indicação no campo “Responsável pela resposta” estava 
adequada. 
 
Na indicação no campo “Responsável pela resposta” em todos os casos, está sendo 
inserida a área técnica produtora da resposta e não a área técnica que inseriu a resposta 
no sistema, como feito anteriormente.  
 
Exemplo: NUP 00700000152201771 
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MARCAÇAO NO CAMPO “TIPO DE RESPOSTA” 

Nesse item foi verificado se a marcação do campo “Tipo de Resposta” do e-SIC foi feita 
corretamente.  
 

1 – Não identificamos desde a data da reunião algum pedido que houvesse marcado 
“acesso parcialmente concedido” quando a informação não foi concedida. Mas foi 
repassada orientação aos atendentes do SIC, e com as informações passadas no “I 
Encontro Rede SIC – Sistema Transportes”, acreditamos que será solucionado este erro. 
No intuito de sanar as duvidas dos atendentes SIC, foi encaminhado via e-mail a planilha 
abaixo com as orientações gerais repassados pela CGU. 
 
 

 
TIPO DE RESPOSTA 

 

 
EXPLICAÇÃO 

Acesso Concedido 

Acesso concedido é a classificação dada quando toda a informação 
solicitada foi franqueada ao requerente. Não é considerado acesso 
concedido quando o órgão recebe várias perguntas e responde apenas 
aquelas que são de sua competência, indicando ao cidadão como pode 
buscar a informação. Nesse caso a correta marcação seria acesso 
parcialmente concedido. 
O e-SIC possui as seguintes subclassificações do “Acesso Concedido”: 

a) Comunicada necessidade de pagamento de custos de postagem 
e/ou reprodução 

b) Concedido acesso a sistema corporativo para consulta da 
informação 

c) Data, hora e local para consulta agendados 
d) Informações enviadas pelo correio 
e) Informações enviadas por e-mail 
f) Orientação sobre como encontrar a informação solicitada na 

internet ou em publicações existentes 
g) Resposta solicitada inserida no e-SIC 

Acesso Negado 

Está correto quando o órgão nega o acesso à informação devido aos 
motivos previstos em legal. O e-SIC oferece as seguintes subclassificações 
de “Acesso Negado”: 

a) Dados pessoais 
b) Informação sigilosa classificada conforme a Lei 12.527/2011 
c) Informação sigilosa de acordo com legislação específica 
d) Pedido desproporcional ou desarrazoado 
e) Pedido exige tratamento adicional de dados 
f) Pedido genérico 
g) Pedido incompreensível 
h) Processo decisório em curso 

Acesso parcialmente 
concedido 

Acesso parcialmente concedido é a classificação dada quando apenas 
parte da informação solicitada foi disponibilizada.  
Não é considerado “Acesso parcialmente concedido” quando o solicitante 
pede determinada informação e o órgão concede outra. 
Por exemplo: caso o solicitante peça acesso à folha de frequência de um 
servidor e o órgão enviar a informação sobre quantas horas o servidor 
trabalhou em um determinado mês, isso não é considerado “Acesso 
Parcialmente Concedido”, já que a informação solicitada não foi fornecida. 
O sistema possui as seguintes subclassificações para “Acesso parcialmente 
concedido”: 

a) Parte da informação contém dados pessoais. 
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b) Parte da informação demandará mais tempo para produção 
c) Parte da informação é sigilosa e classificada conforme a Lei 

12.527/2011. 
d) Parte da informação é informação sigilosa de acordo com 

legislação específica. 
e) Parte do pedido é desproporcional ou desarrazoado. 
f) Parte do pedido exige tratamento adicional de dados. 
g) Parte do pedido é genérica. 
h) Parte do pedido é incompreensível. 
i) Processo decisório em curso. 
j) Parte da informação é inexistente 
k) Parte da informação é de competência de outro órgão/entidade 

Não se trata de 
solicitação de 
informação 

Quando o órgão entende que não se trata de um pedido de informação, 
mas de outro tipo de demanda, como denúncia ou sugestões. 

Informação inexistente 
Deve ser marcada quando o órgão diz que a informação solicitada não 
existe. 

Órgão não tem 
competência para 
responder sobre o 

assunto 

 
Ocorre quando o órgão informa ao solicitante que não possui competência 
para responder sobre o assunto acerca do qual foi feita a solicitação. 

Pergunta 
duplicada/repetida 

Quando o solicitante faz o mesmo pedido várias vezes, o órgão deve 
responder apenas um dos pedidos e nos outros marcar a opção “Pergunta 
duplicada/repetida”, informando o NUP do pedido ao qual foi enviada a 
resposta. 
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JUSTIFICATIVA LEGAL PARA NEGATIVA 

De acordo com o Art. 11, § 1º, inciso II da Lei nº 12.527/2011, o órgão deve indicar as 
razões da negativa, total ou parcial, do acesso. Neste item foi avaliado se o órgão deu 
uma justificativa nos casos em que o órgão negou acesso a uma informação ou a 
concedeu parcialmente.  
 
1. Orientamos os atendentes SIC que sempre que o órgão negar o acesso a uma 
informação deveram indicar as razões da negativa, total ou parcial, especificando o 
embasamento legal que a fundamenta. Destacamos que, além da citação legal para 
negativa, é importante que se explique por qual motivo ela se enquadra no pedido em 
questão.  
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SOBRE RESTRIÇÃO DE CONTEÚDO 

Nesse item foi avaliado se o órgão marcou corretamente o campo sobre restrição de 
conteúdo .  
  
1 – Sobre o assunto, os atendentes SIC foi orientado a ter mais atenção na hora de inserir 
os arquivos em anexos, deixamos de anexar toda documentação da tramitação do 
pedido no órgão. Assim, passamos a anexar apenas o arquivo fruto da resposta 
solicitada. Verificando ainda, se há alguma informação pessoal “sensível” que requer 
restrição, conforme orientações do artigo 31 da Lei de Acesso à Informação, ao 
regulamentar o acesso às informações pessoais, impôs deveres de salvaguarda à 
Administração apenas quando informações pessoais se refiram à intimidade, à vida 
privada, à honra e à imagem. Pretende-se, portanto, proteger os direitos à privacidade 
e à vida privada. 
 
Adotamos a orientação da CGU, que para evitar dúvidas, ao responder um pedido de 
informação, não colocamos na resposta o nome completo do cidadão, CPF, RG e outros 
números de identificação.  
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SOBRE PRORROGAÇÃO 

Nesse item foi avaliado se órgão apresentou motivação para prorrogação do pedido. 
Conforme a Lei nº 12.527/2011, os órgãos e entidades da administração pública federal 
devem responder pedidos de informação no prazo de 20 dias, sendo permitida uma 
única prorrogação de prazo por dez dias, mediante justificativa (art. 11).  
 

 O caso apresentado no Relatório da CGU tratava se do DNIT. Destacamos que 
sempre informamos o motivo da prorrogação repassada pela unidade técnica, que nos 
repassa via e-mail o pedido de prorrogação. 
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NOME DO SOLICITANTE NA RESPOSTA 

Nesse item foi avaliado se o órgão inseriu o nome do solicitante no texto da resposta 
(incluindo anexos e título do arquivo anexado).  
 

Após sugestão da CGU sugerimos que não sejam colocados os nomes dos solicitantes 
nas respostas e anexos, a não ser quando estritamente necessário adotaremos o texto 
abaixo como padrão: 
 
Prezado senhor, bom dia! 
Em resposta ao pedido registrado no E-sic por Vossa Senhoria, que gerou o Protocolo 
nº XXXXX.XXXX/XXXX-XX, encaminho anexo às informações solicitadas. Informo que 
esta solicitação está sendo encerrada, se novas informações complementares se 
fizerem necessárias, abra um novo pedido no sistema e-SIC, para prosseguirmos com 
o atendimento. 
Caso a resposta enviada seja insatisfatória, a Lei de Acesso à Informação prevê a 
possibilidade de interposição de recurso no prazo de 10 dias, contatos a partir da 
data de envio da resposta. A autoridade competente para apreciação de seu recurso 
é a titular da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
O Recurso poderá ser interposto pelos seguintes canais de atendimento: 

 E-mail: sic@transportes.gov.br 

 Sistema e-SIC: www.acessoainformacao.gov.br 

 Carta ou Presencial no endereço:  

 Esplanada dos Ministérios, Bloco "R", sala T-25 
CEP: 70.044-900 - Brasília/DF 
Telefones: 61 2029-7283 / 2029-8004 
De segunda à sexta, das 8h às 18h. 
 
Após o recebimento do recurso por parte do órgão, o prazo da resposta é de 5 (cinco) 
dias corridos. 
 
 
 

  

mailto:sic@transportes.gov.br
http://www.acessoainformacao.gov.br/
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SOBRE A LINGUAGEM  

Nesse item, avaliou-se se a resposta do órgão apresentava linguagem que facilitasse o 
entendimento de qualquer pessoa. A linguagem utilizada nas respostas aos pedidos de 
acesso a informações deve buscar ao máximo a aproximação da Administração Pública 
à população em geral. Para isso, é importante que a informação fornecida seja clara, 
simples e objetiva, de maneira a facilitar o entendimento de qualquer cidadão. Foi 
avaliado, ainda, se a linguagem utilizada na resposta estava adequada ao perfil do 
solicitante.  
 
Nesse item, avaliou-se se a resposta do órgão apresentava linguagem que facilitasse o 
entendimento de qualquer pessoa. A linguagem utilizada nas respostas aos pedidos de 
acesso a informações deve buscar ao máximo a aproximação da Administração Pública 
à população em geral. Para isso, é importante que a informação fornecida seja clara, 
simples e objetiva, de maneira a facilitar o entendimento de qualquer cidadão. Foi 
avaliado, ainda, se a linguagem utilizada na resposta estava adequada ao perfil do 
solicitante.  
 
1 – Após orientações da CGU, o SIC esta inserindo apenas o arquivo da resposta da 
unidade técnica, não mais toda a tramitação interna, a fim de facilitar o entendimento 
ao cidadão. 
 
 



MiN]STERlo Dos TmspoRTES, PONTOS E A\NAÇÃO CTV[L
ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Ed. Sede, 4' Andai - Bairro Zona Cívico Administrativo,
Btasília/DF, CEP 70044-902

Teieione: 2029-7467 / 7933 e Fa<: 2029-739] - VLQVLV.tjalsporTes.gov.t) l

lvíemoiaílclo n' 23 1/201 7/AECT

Btasí[ia, 30 (]c agosto d e 20] 7

Ao(A) SI(a). {-)uvido! do Ministério dos Transe)artes, Porcos c Aviação Civil

Asse T] [o: ReiaÊáü.'io de Cuimpí'iene l o (]a$ Ob3'i:laçães de TÊ:amc.puas- êxlcía A.tava

1. 11ata o presente processo do C)cicio íl' 13949/20]7/CGAT/D]C/STPC-CGU, de
]6.08.2017, do l\'ministério da Transparência e Controladoiia-Geral da União, pelo qual é
concedido pl-azo de 30 dias, a contei- de [7.C)8.2017. pma serem respondidas l)or este
N/línistério as questões apontadas no Reiatóiio de Ct-lmpjimento das Obrigações de
Tianspalência Altiva, encaminhado a esta .assessoria por tneio da iefelida colles})ondê1lcia.

2. De acordo com os e$)tencliinentos mantidos, solicito a afiação das
providências cabívels, 110 sentido de sanar as questões apontadas pela CGU. e posterior
restituição, at-é 12 de setcmbíü pió)úmlo, coi-n a idelltificação das cedidas estabelecidas
para adequação do site do N]TPA e otittas julgadas necessárias, a fim de subsidiar a resposta
desta /\ssessoria àquela Pasta.

.\ t en aos íunente ,

Pér $ Taãeu da $ a Rezei«ra

Chefe.da Assessoria Especial de Conltole InTeIRo - Subsfitulo

Documento assinado elerlonicairlente })o l PexÊcles 'F.ateu da Cünsá-a rezei'ia. CheÊ'e da

Assessor'ãa Especi de Cü! {ro$e !xateB'ma - $wbstãg.tãlta, cm 01/09/201 7, às 15:22,
conforme horãiio oficia\l de Brasília, col-n fundamento no art. 3', inciso v. da Poilaria

446/20]5 do M iríisrério dos Transportes.

/\ autenticidade deste documento pode ser cc] nferida no sine
hítp.s://sei.transportes.gov.br/sei/controla(]or exaeino.php?
acao=docunlento.coi l:eiir&id.Olgao.acesso.externo:=0. infolrílando o código
[r,:..-;Í:;p,],]nr #]EZgRK a n nÁH;nn Í'DÍ' [!q rEB]Q]F9
V LL IL[\-L]\-]U L v\P ](v\yq#c/ \- \J L\JLA iént/ \]]\\J q]r ) \PqPÜ \.PU.PG#'

Refere c : Processo il' 00190.]03607/20}7-]5 SEI n' C)546589

' í:;l:í. l



ANÕES EM RESPOSTA AO RELAI'C)RIO l)E AVAL.IAÇÃ{) DC) ATEiHDlldENTO À$ Oi3RIGAÇÕES l)E

'l'lRP íj$PARÊhJCI.a. ATAVA i9ELC) hlli'jlSTÊilRÜ DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL

C ü$Ê aÇã $, GrleraÜÇ6 $ © Âçõe$

ã . $ Fj$TÊTU€80NÂt

G ms citação ] .'i A estrutura Organizacional do órgão fol localizada na seção apropriada. blo
entanto, a$ Informações só chegam aíé o 3' nível hierárquico

Orientação q.] Orienta-se que a órgão disponibilize as inforEnações mencionadas até o 4'
nível hierárquico (dll'eioí ou equivaleníes>

ÀÇão q .q ©.lteração realizada pelo a setoí responsável e' Ê)ubiicada com aj star
pela Ascom.

Constaeacíão '$ .2 As competências do órgão foram encontradas ha seçêo adequada no llnk
que trata do Regimento Interno, no entanto, conforme informado FEO ;$1'.z\,
está desatualizado.

<)f[e}3ÊaÇão ] .2 C)rlenía-se que o órgão atuaiize, o quarlto antes, o regimento interno

AÇão ] .2 Em razã da f $ã das exÊim$ns self: rias de Pomos e Aviação Gãvli,
ao êyqlmisÊéi'lo dos Trai3spoües, $ s f $ estão mobilizados para
pfeparaê" © düc ríi mío e aÊuaÊizá-lo Q qliamÊo anÊe$.

Caí'is a açãa q .13 O hlinistério disponibiliza: em uma seçãa cr.amada 'Legislação - Base
Jurídica': as normativas que produz. mas não a legislação em que estão
baseadas as suas competências

Orienta-se que o órgão incida, na seção 'Acesso à Iríorinaçêo' >
InsÍítucionai' a base jurídica da estrutura organizacional e das

competências aÍé o 4' nível hierárquico, Como lá disponibiliza a informação
em Quero local, pode optar por disponibilizar link I'emetendo para a área
específica onde ê] mesma $e encontra

ÂÇãü ] .3 Ai'ea alterada, cona a inclusão do Decreto N. 9000/2ü17, que deíÉne a$
campeÊên l $ do órgão.

C nseataÇão q.8 As informações constantes das agendas de autoridades foram localizadas
no entanto algumas estão genéricas.

ürlentaçãü q .$ A agenda deve ser aÊuallzada diariamente e l)ermanecer reglstrada para
consultas posteriores. A publicação da agenda de autoridades é u,ma
determinação da Lei tl'12.813/20]3 - Lei sobre C.onfiltc} de Interesses.
Como essa iel ainda não foi I'egulameniada. alglins critérios ainda não
forahl esiabelecidog. No entanto, sugei'e-se,com base nos princípios da
máxima divulgação, que a divulgação das agendas contenha no mínimo: a>
RegisÍro de eventos públicos de que participe o agentêl b) informação
sobre audiências e reuniões(com agentes públicos ou privados), Indicando
objetivo e lista com nome dos pi31licipantesl c) para a$ reuniões ê
despachos Internos da autoridade com agentes públicos do próprio órgão
ou entidade: dispensa-se a indicação de participantes e objetívos; dl

ã



agerlda de viagens a serviço, inclÚslve internacionaisl e) participação das
auEoridadeg êm eventos externas,l com Informações sobre condições de
Sela participação, incluslt/e {emuderação, se for o casal f) audiências
concedidas, CQm informações sobre seus objetivos, participantes e
resultados: as quais deverão será registradas por servidor do órgão ou
entidade designado para acompanhar a reuniãol e g) eventos político
elelÍorals, Informando a$ condições logísticas ê financeiras da sua
participação. Em caso de fériasl ou ausência do titular do cargo, é
ne:;essário publicar a agenda dé quem o está substituindo. Caso o
substituto já possua agenda publicada. basta colocar referência para ela
[ambén} deverá ser a]teíado o conteúdo da agenda sempre que houver
mudança na programação. como cancelamento de eventos ou inclusão de
novos compromissos. É necessári(i, ainda, criar mecanismo que possibilite
o do\R/nload do histórico da agenda de autoridades em formato aberto

DQM3Hid3 encaminhada ao Gabinete N'81nisterial, para que sejam
orientadas as áreas paÊ'a aÊ pfo edlmemios d© Inclusão de
Informações relativas às agendar dos gestorl3s, ressalvados os itens
e,f,g os quais serão abjeto dei discussões il ermas qrianto a sua
viabilidade.i

GamstaeaÇÃo q .8 O Ministério dos Transportes. Portos e Aviação Civil não publica os
currículos de todos os ocupantes @e cargos de direção e assessoramento
superior na seção específica. l

A Manifestação n" 2, de 10 dejdezembro cie 2015, do Conselho de
Transparência Pública e Combatelà Corrupção, recomenda que todos os
órgãos e entidades da Poder Executivo Federal publiquem em suas
páginas oficiais na Internet os currículos de tç)dos os ocupantes de cargos
de direção e assessoramenEo suÉ)prior, no mínimo, de nível DAS 4 0u
equivalentes.i

Link acrescentada ao .menu "Acesso à inform?ção". Currículos já
$ ãi ieãdos às áreas.

Qfl f cação 4.8

Alterações e acréscimos estão sendo realizados pela /\scom
LÊnk: www. ra{2sgoi"ies.gov.br/área»de-!üpremsa/32«Enenu-

$ uperlo E/a íea-de-iln l)tensa/92-cu t i'lc ul os-das -autora cl artes . htm l

2 &ÇQE$ E PROA gAMãle%$

C r seataÇão 2.q Os linl(s para o detalhamento de íníomlações sobre as anões. projeios e
programas desenvolvidos pelo Ministério estavam, em sua maioria,
desativados.i

O órgão deve. divulgar a lista completa dos programas. projetos e ações
executados. Caso já publique a inÊürlnação em outro local; pode optar por
inserir link para o local específlcol sendo necessário, no entanto, garantir
que os mesmos esEejafn funcionando córretãmente

OrêenÍmçãa 2.]

Constatação 2.2 Não foram encontradas. em 'Acesso à Informação' > 'Ações e Programas'.
Informações sobre a$ unidades ires:ponsáveis pelo desenvolvimento e
impiernentação dos programas, prdjêtos e ações.

O órgão deve indicar, junto a(is programas. proletos e ações que
desenvolve, a área responsável Hor cada um deles. Caso lá divulgue o
referido conjunto de infonnaçõesl em seu site, pode disponibilizar link
remetendo para onde estão as Informações

Orlenãnção 2.2

2



Constatação 2.3 Não forarri encontradas, ena 'Acesso à inforfnação'> 'Ações e Programas
informações sobre principais metas dos prograITlas, projetos e aÇÕes

Ofleneação 2,3 O órgão deve divulgar s principais !netas dos programas. projetos e ações
que, desenvolve. Caso já divulgue o referido conjunto de informzições em
seu site. pode disponibilizar link remeíendc} para 8 área onde estão
publicadas

G nsEaÊaÇão 2.4 Não. foram encontrados, ern 'Acesso à Informação' > 'Ações e Programas
os indicadores de resultado e impacto de seus programas, projetos e
acoes

Orienta ção 2.4 C órgão deve divulgar. quando exisÍit. os indicadores de resultado e
Impacto relativos aos programas, projetos e ações desenvolvidos. Caso
:lão existam: o ói'gão deve informar que ainda não possui indicadores
relacionadas àqueles itens. Se já divulgar tais dados em seu site, pode
disponibilizar llnl( remetendo para onde as informações estão disponíveis.

ConsÍaÊaÇã6 2.5 Não foram encokltradas. em 'Acesso à infoíinação'> 'Ações e Programas
Informações sobre os principais resultados de seus programas, projeíos e
aches

QfÊCHi Çã© 2.$ Devem ser divulgados os principais resultados de seus programas,
projeÍos e ações. Se já publicar tais dados em seu site, deve $er
disponibilizado iink remetendo para onde as InformÉaçóes estão disponíveis

ÃÇão 2.] 3 2.5 À$ Ê rm açães foram aÊuagizadas. Foram iê serêdos 81ml<s para a
piBbã[cação "Cadernos d© ]'íanspüÊ'Êes" dos ÚBÊ]ivlos canos. Q gllater]ag

traz fefefên las específicas tias apõe'$ d© cada ,$eçfeÊarãa do
Wlinâsérlo, indicadores f $ 1a($üs stfaãg$cos Fol awhéÊn
acfcsçeritado llnÊ{ para Àrêuáí'lo Es a ÊsÊlco.

Ã$ áreas sefã oí'lemtadas a ma eef a$ Informações atualãzadas

Co:nstaeação 2.5 Não {ol encontrada. ern 'Acesso à Inforfnação' > 'Açóes e Programas', a
:Cara de Serviços' do Ministério

CÊi'í©nimçãG 2.$ C)rlenta-se que o órgão publique a Carta de Serviços no local mencionado
Como já divã.liga â Informação em outro lugar: pode disponibilizar link
remetendo para o fugia! onde jó é dispoílibilizado o dado. Destaca:-se que o
órgão deve, ainda. maníel seus serviços atualizados no Portal de Serviços
da Cidadão: , pois a partir de dezernbío de 2017 esse procedimento se
tornará obrigatório, conforrrte determina os cRÊs. 42 e 72 do Decreto n9
8.936. de 19 de dezembro de 201 6,

AÇão 2.6 Item incluído ao $Wãenu, com !ãnk dlreto pala ü documenta éÃÊuaÊêzado

C oseataÇão 2.7 Informação não localizada na seção 'Acesso à Inl;armação'. O fdinistérlo
disponibiliza uma senão 'Incentivo í:iscas' na página prIncIPal, mas não o
conjunto mínimo de infol'mações sobre todos os progíamzis

ClflenÊação 2.7 O órgão deve disponibilizar em 'Acesso à Informação' > 'Anões e
programas' Infonnações sobre o tema. Os aue realizam programas que
resultem em renúncias de receitas devem divulgar informações gerais
sobre esses programas. tais como o objetivo do programa. as condições
de adesão, a fo !na de execução: os prazos, os valores e a legislação
aplicável. No entanto. ainda que não desenvolva tais programas.

3



.4iérn do conteúdo rede?ente aosiincentivos fiscais está dlsponí:.'el na
áí'ea específica, dei)omirtada, Ean)bém, corno ''l lcentivos Fiscais". l=ol
incHtiído o gins, coma submer! i jde "/ÕLçõe$ e f'ç'ogl'amas", dentro da
caiegol'ia ''Acesso ã Infoi'criação"í

ComstataÇãa 2.$ Não fclram localizadas. erõ 'Acesso à Informação' > 'Ações e Programas',
informações sobre programas finê$nciados cotn o Fundo de Amparo ao
trabalhador -- FAT.

Clfêeneação 2.$ Os órgãos e entidades que desenvolvem programas financiados pelo
Fundo de Amparo ao trabalhado( -- FAT devem divulgar informações
sobre esses. Ainda que não desênvoiva tais programas. é necessário
rnenclonar que não há conteúdo a jser publicado. Se já divulgar tais dados
em outro local, deve disponibillzdr link remetendo para onde estão as
Informações.l

Foi acrescentada a Irlf-armação âballço, ila.ái'ea

Praga'amas Financiadas com Q Fundo qe Amparo ao Traí l iêãdor - FAT
Não existem programas financiador pelo IFAT, junto ao MiniéÍério

Àçães Pr g:camas

3 PÃKTgCgPAÇÃO SOCIAL

GansÍalação 3 A seção 'Acesso à Informação' não disponibiliza
mecanismos de participação social ído h/ministério

as Instâncias e

üriünMção 3 Orienta-se a criação do item 'Participação Social' na seção 'Acesso à
Informação', divulgando o conjunto mínimo de Informações relativas às
Instâncias de participação social previstas pelo Ministério. O subirem i d©-.rc
trazer informações sobre o$ canaisl mantidos peia Duvidaria do órgão para
a apresentação de denúncias, solicitações, sugestões: reclamações e
eioglos referentes a seus sen/içou b agentes. O subiÍenl il deve relacionar:
as audiências ou consultas públicas previstas; - incluindo aviso publicado

no DC)Ui data. local. horário. documentos em discussão, pr.ogramação.
bem como o objetivo, pauta e forêãa de cadastramento e paülcipação. as
audiências ou consultas públicas jrealizadaé - Incluindo os documentos
Indicados nzí alínea "a", acrescidos da iigta de participantes e dos principais
resultados e desdobramentos. O lstibitein lli deve indicar quais são os
conselhos e órgãos colegiadog mantidos pelos órgãos. incluindo
Informações sobre a estrutural legl$1açãol composição: data, horário e local
das reuniõesl c,ontatosl deiiberaçõcjs, resoluções e afãs. O subltem 1~/ deve
disponibilizar: as conferências p!'e$'1sias - Incluindo convocação publicada
nõ DOU; agenda (cow] data, horário e local de realização)l regia ente gerall
membros da comissão organidadorai orientações: documentos de
E-eferêhcia e forma de credenciámenÍo. As conferências realizadas
Incluindo as informações Indicadas na alínea "a". acrescidas da lista de
participantes e dos principais resultados e desdobramentos. No subirem V.
o órgão poderá acrescentar infórrr-ações sobre outras iniciativas de
participação social realizadas pelo órgão ou entidade. como comissões de
políticas públicas. mesas de diálogo. fórum interconselhos. consultas
públicas em ambiente \riríu81 de paj-iicipação social, dentre outras. Sugere-
se qi.ie sejam publicadas infomlaÇões sobre os mecanismos existentes.
seus aios e resultados. Caso o órgão Já divulga informações relativas ao
assunto em seu site, pode dlspoÉlibiiízar iink remetendo para a referida
área. Ainda que não desenvoiüa ações, instâncias e mecanismos
relacionados 8 alguns dos subiteÕs de paiqicipação social, deve criar o
subirem de navegação, informandojque não há conteúdo a ser publicado
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AÇão 13 Foi acrescem'indo crie conteúdo rio xnenu "/acesso à IrlfoHünação"
coilll Êin para "Ouliidoria", "çon$1iieau$ PúbÊ:cas" e "$elviço de
In'for?'maçã ü ao Cidadão "

4. AUDgTORgA

Cona cação 4.4 Não foi localizado o Relalórlo Anual de /\tivldades de /\uditoria interna
(RANT) eEn 'Acesso à Informação' > 'Auditoria

C>fâenüçã0 4.4 C) ói-gão deve informar na seção
não produz a informação

'Acesso à Informação' > '/\udiÍorla que

lqÇãü 4«4 Foi acrescem;: (!a Infoínriação anal){o, tla área "Acesso à iniolmaçãa
- ÂudlÊã!'i8 "

Relatório Anual de Âtlvldades de Auditoria Interna {R/\lNT}
O Ministério dos TíanspoNes, Portos e Aviação Civil não possui unldadé de Auditoria
Interna, !rlotivo pelo qual não produz a informação

5 (ONVENgü$ E TRÂ81$FERENCãÂ$

Cof$stataÇã $ C) ihinlsíério cjisponiblliza apenas link para a seção de convénio do Portal
da 'Fransparêncla

C>rlemÊaÇão $ Orienta se que o órgão apresente um passo-a-passo de como acessat as
informações do ininlsíéíio no Portal da Tíarl:paíência para facilitar 8
locz3lização da infórlílação desejada. Além ,disso é necessário Inseiif iinlçs
para: a> Senão "Despesas -- T!-ansíerências de Recursos" do Portal da
Transparência. com passo a passo; e b) Seção "Convênios" da Página de
Transparência do fainistério. com passo a passo.

F©i incluído kÊ abzãlx m ÊÊmki çam © passa-a-passo para
Oflemeação do usuÃíio.

Paf nf flr a$ Ê }ofmaçõ $ $ br repasses © {ransf Bêmcias d©

}e-çlgfsü$ fliüan elr $ efcÊuad $ Ê) Êü MÊnês érÊo d©$ TfanspoMes,
Porcas © Aviação Givl$, aces$e aqui o Poi'Êal da Tf'amsparêncÊa.

Siga ©$ segul93tês passos para obter a in rmação desejada

g clique ou c«ole o seguinte endeÊ'eçó em $eu navegador
www.Êranspaí'e cia.qov.br

2- N© PoNaê da Tfamspai'âí3çÉa: ©$ gha ã OPÇão Camvàal $ na$ ab $
dlspoi31vels na área central.

1)- Restrinja = sua pe (liiísa conforme os fieis indicados, por meio do
lten3 "pof GI'gã G mpeÉenie"

4

$

CilqLse eiu f iÊ$r

Jqpareceíá uma lista CGm as órgãos da Adrninistmçãa Pi hlíca. Clique
llo "MêlhisÊãflo dos TfansÊ) üe$, P N $ © A'/laçÊlo Glvi$" para ver o
deíalÊ3aívãemeo pcr unidade fõdefativ.a.
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$ RECEêTÂ$ E DESPESAS

C m$ aÊaÇãa G.q O ministério disponibiliza em 'Acesso à Informação'. subseção que trata
apenas de despesas= não publicarjdo nada sobre receitas

O órgão deve alterar o nome dêÍ subseção 'Despesas' para 'Receitas e
Despesas' e disponibilizar ao monos o conjunta mínimo de Informações
sobre o lema. Para publicar as informações relativas às receitas. o órgão
ou entidade deve disponibilizar lirjk para a seção de receitas, do Portal da
Transparência: www.poilaldaíranl;parencla.g'ov.br/receitas. É necessário
que sela apresentado um pasmo-a-passo para auxiliar o cidadão a
encontrar a informação desejada. i

Grlemeação $.q

ConsÊ tição $.2 O órgão indicou link para o Papal da Transpaiêncla onde é possível
encontrar as informações reíeleneeÉ às despesas de todos os órgãos do
Poder Executivo Federal. No entanto, não há link específico para as
informações do ministério e neÜ um passo a passo que fi3cillEe que o
cidadão as encontre

DfêentãGvã© 6.2 Or.ente se que o órgão inclua IÍnk específico para as informações do
ministério e um passo-a-passo SK)bre como acessar as informações do
Ministério no PrDH8i da Transpàrêrlcla para facilitar a localização da
informação desejada. i

O órgão indicou vários íinks para o Portal da Transparência onde é
possível encontrar as informações .referentes às despesas de todos os
órgãos do Pclder E)ncutlvo Federal. No entanto, não laá linl( específico
par;à as informações do ministério e nem um passo a passo que facilite que
o cidadão as encontre

C;oüstgâÍaÇão 6.3

Oi'êemhÇão $.3 C)ríenta se que o órgão inclua linl< específico para as informações do
ministério e tim passo-a-passo spbre como acessar as Informações do
Ministério no Portal da Transparência para facilitar a localização da
inforrriação desejada

O orgão disponibiliza link que vai apara a página com detalhamento diária
de despesas no Portal da Transparência de todas as unidades gestoras do
Poder Executivo Federal, no entanto. não apresenta passo a passo que
facilite que o cidadão as encontre l

O Ministério dos Transportes deve incluir passo a passo sobre coilao
acessar as informações do h/]iniqtério no Portal da ]'ransparência para

facilitar a localizam.ão..da informação desejada.j necessário. ainda. inserir
link para a seção de "Diárias e Paisagens" da Página de Transparência do
MInIstérIo

ltp :/./www3 .Iransparencia.gov. bi ljs prd farias/d iariaTe>(to .JS f? consulta=5&cons
ulta2=0&CodlgoOfga0=39000

Ga sÊataÇã.o $.4

QflemtaÇão $.zl'

AÇãÕ $.q a 6.4 D item de merlu foi alterada para ; Rec-faltas ,e Despesas"

I'ambém foram acbescentadoé o$ 11ílks para Avaliação Plano
Plurianual (PPA) e para ©$ RxelaÊ$Nos Orçamentárlos, produzidos pela
$ubsecretaila de Planejamen o é OfçarnenÉo:

êllíB!!âçã9.. ..Ela!!g!.. By(ian11al {P?..à}

8



* $@3 Úf*$ . . amlenÍãflos:

da Exe<:uçãc ürcaímeniái'la e F$naficelía

Siga os seguinte passos para obter a irifolmação desejada

4- Clique QM G$ sgulnte emd©r©cvG ©E]]

ma\regador: à
2- No Poí'tal da I'íansÍ-aíêmcia, escollla a opção ''lReceitas'' na$ aptas
disponíveis ma ã íea centra ! .
13- Restrinja a $ua pesq í$a fforme $ 1 en$ Indica(gos, par meio d©

item ''EK rçício", escola\endo o aí%o para a pesquisa
4- Assinale a opção "por órgão"
5- GÊlque e m comsuêtar.
6- #\parecem'á Urna llsl:a com ©$ á'fgã $ da Adwlmlseraçãó PÚblIca.

para ver © detalham3eneo.

DE$PE$Â$ Empenha, liquidação e pagameíleo

]- Clique ou cabe o seg ãlflÊ

navegad or: :11C8C8ÍJraims [la feno;la .gj;iX:©Í:

2- Mü Pomar da Transparência, escolha a c pçã© "Despesas" nas 8büs
disponêvels na área cemÊfa l.
3 - CAIR t m com$u$Êar.

4- Defina p íãodo da pesquisa © a fase da de:spesa {Empenho,
L[qu[daçã u ? g mÊ -- G peB'iodo gwáximo é d© 3] dias.
5- Mo campo "órgão supefÊ r", escogl G Item "398üü- MglmÉstérla dos
TransparÊes, Poà'Êos e Aviação GÊvii"
6- '<) preemçhÉmemeü do campo "Favorecido" éggÊ{ÉZ8@{.

y - Gllq ue em cogê$ !! gta i.
8- Ãpareçei'á, gla pane !mfeflof da pagina, Mina ãlsea f f r nÊ $ ia
pesquisa.

cn(âefeçü ©m

7. í.}C93'AÇOKS E Cü?ól'RÀTQ$

C€1i $É aÇão 7.] Na seção 'Acessc} à informação' > 'Licitações e Contratos'; forê3m
encontradas algumas informações sobre as iici açõe$ píomclvidas pelo
órgão. O linl< para a Página de Transparência. náo eslava funcionando

Orlen açãa 7.1 Orienta se que seja incluído passo-a passo sobre como acessar as
Informações do Ministério no Portal da Transparência para facilitar sua
localização É necessário, ainda: adequar o linl( para seção sobre
Licitações" da Página de Transparência do órgão.

ConsÊaeaÇãã 7.2 Foram encontrados os registros dos contratos na seção adequada

OfienÊaçêlo 7.2 Orienta-se que seja iHn,puído pa:;se a pa:sso sobre como ac:asar as
[níorinaçóes do iyi[nisiél']o no Podar da ]"ransparência para íaci]itar $tia
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localização. É necessário. ainda.. adequar o link para seção sobre
Contratos" da Página de Transparência do órgão

AÇãa 7.q ã 7.2 Foianl Inseridos os pa se-a-pasma para pesquisa do tema junco ao
Portal Compras Governamentaisl As informações foram
íeorganlzadas e retirados os lin!(h qLiehrados.

f'afa ac;ompanhar o andamento das licitações realizadas pelo
Governa Federal, o cldaciãa tem $ $ua disposição o l)orai cle
C;amoras do Governa Federal (gé$n$!ca8.6Ê)Íeceaaãgülia&).
D$ dados são ob€1das do $1sÊemà Integrado de Admlnlstraçã de

Seivíços Gerais do(3oveç'no l:eciêfal($1asg).

LgCÊTÃÇOE$

q - Clique no endereço ou ceia eãl seu
navegador: uf\i fw.cl)ilÍipiasç \fe!©iUlu'Reais.clov.IX.
2--Macha"Ges fPúb$1 ",escol a iem"çoms Êa$
3 -- Abra tD item ''Gom!)ras Governamentais" e clique ern "Licitações"
4 -- 1:saDIna entre as cli Cães 8h8lkCJ. fio\ros campos al)arecerão, onde
a l3esqulsa deverá $eE' r $ f8ngêd@ paã'a a ?8TPÂ.

4.q - "Âvis $ d© LlçlÍaçáo"
4.2 -"Avisos de Licií çã© do Dual'--clique e veja quais órgão êm
llcl açães em andamemeü. l
4.3 - "ResuiÊadas d© Licitações"j- escolha a nidãde federativa eo

FJiinistério dos Transpaües", cliçiue em "ak"

>>ACESSE 0iRET0 i\iA PÁGINA:l

1..1cil cães l)ig.Eànnl fei {Cadas ai ias até o dia 16/03/17)

idos/as !-Êci&acõos Disnoí lveís {C;adastíadas a partir do dla 28/C3/i7)

Ê:ÃüÉÊgÍ&ãs3..uõ..!xãgí$êlÊid8gÊ1.8jBÜ l

P ra $ gê l ar êntcgía de edltaÊs lseus anexos; ene!~e en] çanÊa#o çom
a é; rüa g'asnonsávcl

GON'Y'RÀ'fOS

1 - Clique no endereço ou cole e@ séu
navegador: Büõíw;$ap3Ke@ã99:es!!Ba€93aÍ}Ê©g::Ê}9x:gX.

2 -- }:ãa aba "Transparêrâcla", ê$cãgÊla G lêem "Palmeg d© Compras (ãe

3 -- CEüclue no botão "Acessar Painel de Compras do Governo

4 - Abrirá tina página com todos os co11Êíatos, onde o$ resulüdos
l)idem seg fl$eradoã pega UASG --l Unidade GesÉoía

Para scllicitai a iniciara do insíruhento cie con rato e respecti'ios
âdêÊl\ros. entre em contaÉÜ GQm alái'ea fe$p nsável.

>> CONSULTE MÀ PAGINA

C:amÊí'aios \fic$em'Ees

Fun É árias {© rçelfza dã$
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>> QÍI n cães ÊQü!' ia lva

g SERVIDORES

Goí $ a anão $.2 Nâo foram encontradas as íntegras dos editais de concursos públicos para
pro\riFllenio de cargos n8 seção adequada

Orientação 8.2 Oríenia-se que o ministério divulgue as íntegras dos editais de concursos
f)(iblicos para provimento de cargos realizados na seção ou faça link para a
área específica onde tais informações estão sendo publicadas

constatação 8.3 A relação conlpleÍa dos empregados terceirizados está disponível
não hêã lilfonnação sobre a data da ultlrna aEuallzação

mas

Ofl nação $.3 C)rienta-se que o órgão Informe a última data de atuaiizaçào da lista,
Destaca-se a necessidade de aÍualização quadriHesÍral dessas
informações. conforme determina o aü.] 33. $ 12, da Lel n2 13.'i08/2016

ÃÇão 8.2 8 8.3 F Ê $ Êiçltadü, à $ÃAD, atualêzação da Êlsa d m lonárãos
f elrlzados, 8 $ef: opoMumamenÊe dls;pomlblllzada rêa site. À$

l foê'mações ram í'eoÊ'gamlzadag; re Iradas os liglks quem)fados. Foê
Insqt'idü o passo«a-passo para pesquls , do icivia .iumEa ao poí"íaÊ da
Transpagêm l=i, co!'no segue:

Mes seçãa, $1ãQ divulgadas íff fmaçães soar concug$o$ pchhÊicos

d© provlmcf d© cargos e rel çã dos seKvÊdores públicos cotados
ou em exercício í o Ê#ããmis érêo das Trai3spoi'Êes, Pomos e /\viação

Para saber Ir formações sobre $ $ rvldoü'es, ace$$e $ glmks abaixo

$8i'\íld©E'©$ cn elwF'ciclo no órgão

$:ervldor lo idos na ãrGlã

Para p'esqulsar pelos $e vldares en'i exercício ou lotêdos iló
MllnlsÍéí'la no Pardal da Transparêr3 ia:

'l -Çílqueoucoleoef8def ço r $eu

navegladoÊ: BüõÍ)g:2RÍ:gãÍ@95i€8illg©gj:gania,ÜÊ)í:br

2 omÊeíldo central, clêqu m aba Servidores

13 - Esc Iha a opção que coffespo1lde à Infoi'mação que você deÊám2

{Mame ou CPF; órgão de exercício; i$fgão de anão; poÊ'função ou
DÂS © óí'$1êo; pof função af] DAS).

4 - Clique em "Consultar

ÂÇES$E TAM8EãM

Qi.ãadfa dc- Pessoal

,qssi!;:8nclÊLg Sa1líde {í$eí-.'odores e depenüeníes)

Ges Eã{3 da Pctssoas
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Qu2di'o d$} Ê:uràcl rtáfl<:ls 'l'crcalílzadüs

puE !- lc .&çõÊ=s l

EdItaIs c Pürtõílas fel Êí\fa à G $Íãü d© Pessoas

9. ã8jFORãWAÇQE$ ($A$$ÊFãeÂDÂ$

Coí)seataÇã $.3 C) órgão não divulga a lista at*-al das informações classificadas. Foi
encontrado apenas o rol com úiÍlf-nà atualizaçêo em 12/06/2015

O rol de informações classificadasí deverá relac,íonar todas as Infoílnações
com classificação formalizada pór TCI -- Termo de Classificação da
nforrnaçaol. por parte .do órgão oul entidade.: como prevê o art. 28. Lei n2
12.527/2011 e o aít. 31. Decreto n2 7.724/2012. Assim. qué:.íquer
Informação com classificação válida existente no órgão ou entidade:
necessariamente. deverá estar listada Fi©s$e rol. O conteúdo dessa área
deverá apresentar as seguintes ãnfornlações: Código de Indexacão de
Documento que contém Informação Classificada -- CIDICI Categoria na
qual se enquadra a infoiinaçãotl . Indicação cla dispositivo legal que
fundamenta a classificaçãol Datam da produção da informação: Data da
classiflcaçãol e Prazo da classiflcak;ão. Recomenda-se. ainda. que o órgão
ou entidade divulgue o assunto dd que se trata o documento classificado.
com o intuito de êlumentar a {ran$parência em relação ao seu conteúdo.
bem como permitir o controle social. fRessalte-se que a Inclusão do assunto
na lista de documentos classificada)s auxilia na identificação de referência
futura, confonne previsto no art. 30, 11, Lei n9 12.527.'2011. Para {anío o
órgão deve informar de forma mais ampla possí*/el o teor do documento.
sem, no entanto, revelar de qup se tratam as informações restritas
DrienEações detalhadas sobre ccjmo fazer essa publicação pode'n ser
encontradas no "Guia para publicação do rol de informações classificadas
e desclassificadas". disponível na 'seção ''SIC: Apoio e Orientações'i. no
item "Guias e Orientações" de file fa Lei de Acesso à Informação

A informação sobre a existências cle informações desclassificadas está
desatualizada. A última atualizaçãcj íoi feita em 1 9/06/201 5

C)rienra-se que seja aLualizado o rol de informações desclassificadas
Deve-se, ainda. rnantei publicada a relação de informações
desclassificadas en] períodos anteriores, caso haja

C>rlcnMÇão 9.q

Constatação 9.2

Qrêemüçãa 9.1Z

Ccnseaeação 9.3 Nãa foram localizadas: iia senão 'Acesso à Informação' >
Classificadas'. formulário de pedido de desclassificação
referente ao pedido de (]esclassific$ção

Orienta-se que, na seção. scijarn disponibilizados os
rnencion idos . l

Iníorluaçóes
e recursos

OglenÊaçãa 9,3 na disponibilizados fo rÊnulárlos



ÂÇão 9.] a 9.3 A$ pêovidêm las para atualizaçá das ênfoã'mações las ê lcadas estão
eÊQiÊrãíüÊ esefã p a m Jã p mlbãilzadas.

$[8VÊÇQ DE ÊNFOEMAeÃO ÃO C$DÃnÂO e$$e}

ComsÍaeaÇão qg.3 O órgão publica banner do e-SIC, mas o iink está direclonaí3do o usuário
para página da LAI e não para o Sistema Eletrõnico dc. Ser\lça de
informações ao Cidadão(e-SiC).

Og'tentação ] (1.3 Orienta se que o órgão corrijo o llnk para direcioná-lo ao e-SIC a fim de
l:acolitar a x/isualização do caminho para o sistema. O endereço do Sistema
é: htips://eslc.cgu .gov. br/si síe í]] a/site/index.asp)(

ÂÇêlo q Q.13 O link já f i de\ridai'neílEe aíualizado, encaminhando Q usuária diíeto
aa l$êste i-ma e-SIG.

Consta {aÇãa ]Ü.'ã O Wllnistério não disponibiliza linl< para o$ relatórios estatísticos do e SIC
mas para UEn relatório ,parcial de 201 5

Gflenü.3ção q8.4 Orienta-se que seja disponibilizado o iink para os relatórios estatísticos do
e SIC: https:.//'eslc.cgu.gov. brisistema./site/felatoi'los.estatísticos.htm l

AÇão q8.4 Q llml ã {©i devÊdaímemÊe aÊtaÊlzadc, encamlnÊ)ando © usuãrlo difeeo
aü Rega ãfleo EsÊãÊisEíco d© e-$ÍC.

ã&. ?ERGej gWTÂ$ rREQijEM7ES

C msÊakaÇão q $ Verificou-se que o órgão disponibiliza as perguntas e iesposÊas mais
frequentes realizadas.

DfíenÊação % q Orienta-se que o órgão verifique periodicamente se as informações estão
atualizadas

Ação q ] EM vlÊude da ree$ ruÊuração d© MTF»Â a$ Ênfofma$ães reÊatlva à$
'l)ergur%eas Fi'equemÊes" estão sendo ã'evls a$ e aiuaglzadas peia

Assessoria d© Gomunlc çã -- A$GGiMq, e serão dispanÊbÊllzadas
op08umag"Rente.

&2. 0AÜ0$ ABERTOS

CoílsÊaÊação q2.q O órgão ainda não criou. na seção 'Acesso à IníormEição'. a subseção
Dados Abertos

ürâemEação q2.q Orienta-se que o órgão crie o item 'Dador Abertos'. derlEro da senão
:Acesso a inforÉnação' e disponibilize dados sobre sua política de dados
abetos. incluindo o Plano de Dados /\berços (PD/\). Caso já publique a
Informação ein outro lugar na síie, pode $er feito um liilk na área

Consta cação %2.2 Verificou se que o site. eíetix/amante. possibilita o download de relatórios e
Informações primárias em diversas seções

}1



Orienta se. no entanto, que, ao disponibilizar documentos de texto
planllhas, divulgue os em t odes os formatos abertos e náo proprietários

OTÊenMçãa q2.2 OLI

AÇão 1 2.1 e 12.2 Lirli( criado ilo item "/lce$$o àl Infclrmaçâo", com informações do
Plano de Ação e acesso paga o f)ãrÁtal E)idos Abe!-tos.

CRONGGRAêyA DE ÂBeRT{JKÂ DE DADOS

C;omstaeaÇão q$ No tópico 9.2 do Plano de Dados k\bertos do Ministério dos Transportes.
Portos e Aviação Civil (MTPP-). encontra-se a "Matriz de Conjunto de
Dados a serem publicados", com; cronograma definido de abertura de
bases. Verificou-se. toda./ia, no i Portal Brasileiro íde EJ3dos .z\hortos

(http://dadosav.br/). que o órgão não disporaibilizou, aLé a presente pala
todas a$ bases planejadas para publicação
Das 39 1)ases programadas: l
27 estão eiu atraso: i
09 estão abeRas: l
03 estão previstas para abertura. l
[)ata de conferência de base's no fâorta] dados.go','.br: 1 1/08/17

Orê mMÇãü ]$ C)rienta-se a publicação imediata das bases de dados acima. de modo a
regularizar a situação do órgão emirelação à Política. /\s bases devem set
catalogadas no Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov.br) com
iloínenclatura idêntica àquela

AÇã© ]$ C) Grupo de Trabalho responsável peia elaboração do f)lama de Dados
Ab r $ d© MTPA, {ai çomunÉcado $ bfe a$ ç m$taÍaçõe$ levantadas
© ã necessidade de ã uailzaçãa NeJ$ dados. Ã fima} do Pr ce$$ êe
aÊ lêzação a$ 1níõfmaçã $ seã'ãà dÊspomãhlilzadas ilo slÊe do ã;gTP8; ©

?arÊaÊ d© [)adüs Abetos.

3.2


