
 
 

Relatório de execução do Plano de Dados Abertos da  

Controladoria-Geral da União 
(vigência 12/2018 a 12/2020) 

 

Em dezembro de 2018 a Controladoria-geral da União (CGU) publicou seu 2º Plano de Dados 

Abertos (PDA), disponível em transparência ativa por meio do endereço 

https://www.cgu.gov.br/sobre/dados-abertos. O Plano encontra-se, neste momento, na 

metade da sua execução, tendo em vista sua vigência de 12/2018 a 12/2020.  

  

Conforme apresentado no cronograma de abertura de bases de dados do PDA/CGU (p. 26), o 

órgão previu abertura de 11 bases e 10 delas já se encontram abertas e cadastradas no Portal 

Brasileiro de Dados Abertos no endereço: http://dados.gov.br/organization/ministerio-da-

transparencia-e-controladoria-geral-da-uniao-cgu.  

 

A única base pendente de abertura, “Notas Fiscais eletrônicas emitidas à CGU”, possuía 

previsão de publicação inicial para julho de 2019. Por impossibilidade técnica de abertura do 

conteúdo, foi feita a reprogramação da publicação para o mês de junho de 2020. Para isso, 

publicou-se um Aviso de Reprogramação de Abertura no endereço 

https://www.cgu.gov.br/sobre/dados-abertos  com o objetivo de tornar pública a nova data, 

conforme orientação do Art. 9º da Resolução Nº 03 do CGINDA. 

 

Além da publicação das bases de dados programadas, a CGU promoveu, em 2019, 05 

eventos/encontros relacionados a dados abertos. Foram estes: 

 

- Rede Sic: Realização de 2 oficinas com o tema “Como elaborar um PDA” 

Público: Governo 

Data: 03 e 04/09/2019 

 

- 2 Encontros técnicos (Recife e SP) para discutir possíveis e desejáveis melhorias ao Portal de 

Dados Abertos  

Público: Governo e sociedade civil 

Data: 25/07/2019 e 01/11/2019 

 

- Encontro técnico (SP) para discutir possíveis e desejáveis melhorias à Política de Dados 

Abertos 

Público: Governo, iniciativa privada e sociedade civil 

Data: 21/11/2019 

 

- Oficina sobre Transparência e Dados Abertos no evento “O controle no Combate à 

Corrupção” 

Público: Governo e Sociedade civil 

Data: 04/12/2019 

 

Outros eventos e encontros estão previstos para o ano de 2020 e serão compartilhados no 

próximo relatório de execução que será publicado ao final da vigência do atual Plano de Dados 

Abertos.  
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