
 
 

Relatório Final de Execução do Plano de Dados Abertos  
da Controladoria-Geral da União  

(vigência 12/2018 a 12/2020) 
 
 

A Controladoria-Geral da União (CGU) publicou seu 2º Plano de Dados Abertos (PDA) em dezembro de 2018. O 

documento, disponibilizado em transparência ativa, encerrou seu período de vigência em dezembro de 2020.  

 

Segundo o cronograma de abertura de bases de dados do PDA/CGU apresentado na página 26 do Plano, o órgão 

previu a abertura de 11 bases, das quais10 foram abertas e cadastradas no Portal Brasileiro de Dados Abertos 

dentro dos prazos previstos. As bases abertas podem ser consultadas no seguinte 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 julho de 2021. Para isso, publicou-se um Aviso de Reprogramação de Abertura com o 

objetivo de tornar pública a nova data, conforme orientação do Art. 9º da Resolução nº 3/2017 do CGINDA. 

 

Assim, a abertura das Notas Fiscais eletrônicas emitidas à CGU, inicialmente prevista para ocorrer durante a 

vigência do PDA/CGU 2018-2020, passou a ser tratada no âmbito de um compromisso mais ambicioso 

consignado na Ação CGU 2: Publicação das Notas Fiscais Eletrônicas no Portal da Transparência do Plano 

Anticorrupção. Dessa forma, nos termos do Decreto nº 10.209, de 22 de janeiro de 2020, a CGU publicará, até 

dezembro de 2021, as notas fiscais eletrônicas relativas às aquisições de serviços e produtos pela Administração 

Pública Federal – de forma abrangente, e não restrita às notas da CGU.  

 

Além da publicação das bases de dados programadas, a CGU promoveu, ao longo de 2020, diversas reuniões 

com órgãos do Poder Executivo Federal, bem como executou seu fluxo de monitoramento de publicação de 

PDAs e o acompanhamento dos cronogramas de abertura de bases. Realizou, ainda, duas lives, sendo a primeira 

voltada a questões básicas que envolvem o processo de elaboração de um Plano de Dados Abertos, e a segunda, 

num formato de “Roda de Conversa”, voltada para a apresentação de experiências e desafios dos órgãos para 

elaborarem seus PDAs. Os vídeos e materiais podem ser acessados na seção de capacitação do Portal Brasileiro 

de Dados Abertos. As lives também estão disponíveis no canal da CGU no Youtube: 

 

• Live: Como Construir um Plano de Dados Abertos  

• Live: Roda de Conversa - PDA: Experiências e Desafios 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/plano-de-dados-abertos-da-cgu/arquivos/plano-de-dados-abertos-2018.pdf
http://dados.gov.br/organization/ministerio-da-transparencia-e-controladoria-geral-da-uniao-cgu
https://www.gov.br/cgu/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos
https://www.gov.br/cgu/pt-br/anticorrupcao/plano-anticorrupcao.pdf
https://www.gov.br/cgu/pt-br/anticorrupcao/plano-anticorrupcao.pdf
https://wiki.dados.gov.br/Default.aspx?Page=Capacitacao-da-INDA&NavPath=Principais%20t%c3%b3picos
https://www.youtube.com/watch?v=MigtaYa_DPE&t
https://www.youtube.com/watch?v=esQZaUcnaaw


 
 

 

Por fim, no último trimestre de 2020, a CGU iniciou as atividades relacionadas ao processo de elaboração de seu 

novo PDA. Tais ações envolveram diálogos com as diversas áreas da Casa, definição de pontos focais, atualização 

do inventário corporativo, discussão sobre o cronograma de abertura de bases etc. O novo PDA/CGU foi 

aprovado e publicado, e terá vigência no biênio junho/2021 - junho/2023. 
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