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Em cumprimento ao Decreto nº 8.777, de 2019, e em conformidade com a
previsão contida no Cronograma de Elaboração e Sustentação do Plano de
Dados Abertos da Secretaria-Geral da Presidência da República 2020-2022,
apresenta-se o trabalho realizado pela Autoridade de Monitoramento da
SG/PR, com apoio técnico da Secretaria de Controle Interno, na busca de
garantir a disponibilidade de informações em formato aberto à sociedade e
fomentar a cultura de transparência na Secretaria-Geral da Presidência da
República.

Monitoramento�da�abertura
das�bases�de�dados

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9903.htm#art2


Sob a coordenação da Secretaria de Controle Interno, a
elaboração do Plano de Dados Abertos da Secretaria-Geral da
Presidência da República, iniciada em meados de 2020, foi um
processo colaborativo, que contou com o apoio da Alta
Administração do órgão. As bases de dados selecionadas
referem-se a informações levantadas no âmbito de atuação da
Imprensa Nacional e da Secretaria Especial de Administração.

PDA SG/PR  2020-2022

O Plano de Dados Abertos é o principal instrumento da Política de Dados Abertos do Governo Federal. A ampla
divulgação desse documento permite que a sociedade tenha cada vez mais acesso a informações produzidas
nos órgãos e entidades federais, as quais podem ser estudadas, reutilizadas e comparadas para qualquer
finalidade.

Com o propósito de envolver o cidadão no processo de construção do Plano de Dados Abertos, a Secretaria-
Geral abriu consulta pública, em 2020, para verificar o grau de relevância das informações para os interessados e
assim construir, em conjunto com a sociedade, o cronograma de abertura das bases selecionadas, durante o
período de 2020 a 2022.



AUTORIDADE DE MONITORAMENTO

Decreto nº 8.777, de 2019

Art. 5º A gestão da Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal será coordenada

pela Controladoria-Geral da União, por meio da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos -

INDA.  

(...)

§ 4º A autoridade designada nos termos do art. 40 da Lei nº 12.527, de 2011, será responsável

por assegurar a publicação e a atualização do Plano de Dados Abertos, e exercerá as

seguintes atribuições:

I - orientar as unidades sobre o cumprimento das normas referentes a dados abertos;

II - assegurar o cumprimento das normas relativas à publicação de dados abertos, de forma

eficiente e adequada;

III - monitorar a implementação dos Planos de Dados Abertos; e

IV - apresentar relatórios periódicos sobre o cumprimento dos Planos de Dados Abertos, com

recomendações sobre as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento da

Política de Dados Abertos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9903.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art40


Acompanhamento mensal das manifestações de Ouvidoria
A Ouvidoria, unidade da Secretaria de Controle Interno, realizou o acompanhamento das manifestações

de usuários, repassando as informações à Autoridade de Monitoramento da LAI. 

Acompanhamento da abertura das bases de dados

Em apoio à Autoridade de Monitoramento, a Secretaria de Controle Interno realizou, no exercício de 2021,

verificações periódicas no Portal Brasileiro de Dados Abertos, quanto à abertura dos dados, de acordo

com o cronograma estabelecido no PDA SG/PR.

Solicitação de adequação ao previsto no Plano de Dados Abertos
Por meio de ofício, foi solicitada às unidades responsáveis pela abertura de dados a revisão dos nomes de

algumas bases registradas no Portal, os quais estavam divergindo da denominação prevista no PDA.

Ainda, foi alertado sobre a necessidade de atualização dos arquivos disponibilizados. 
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Ações de Monitoramento do PDA SG/PR 2020-2022
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Ações de Monitoramento do PDA SG/PR 2020-2022

Atualização dos contatos dos responsáveis pela abertura e publicação dos dados

Considerando a movimentação de servidores ou  a incorporação de novas atribuições, os contatos dos

responsáveis pelas informações constantes das bases de dados foram atualizados, no Plano de Dados

Abertos publicado no site da Secretaria-Geral, duas vezes até a publicação deste relatório. 

Elaboração de Relatório de Monitoramento 
Em conformidade com o estabelecido no Decreto nº 8.777,
de 2016, a Autoridade de Monitoramento elaborou, com

apoio de técnicos da Secretaria de Controle Interno, o

presente relatório, a fim de registrar o acompanhamento

das ações estabelecidas no PDA SG/PR 2020-2022.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9903.htm#art2


1. Abertura de bases em atraso
Recomenda-se à Secretaria Especial de Administração a publicação, no Portal Brasileiro de Dados Abertos, das

bases a seguir relacionadas, de acordo com o previsto no cronograma do PDA. Cumpre registrar que não é

suficiente a divulgação apenas no Portal de Dados Abertos da Presidência da República, onde os recursos são

hospedados.

Empregados terceirizados na Presidência da República -  abertura registrada no Portal Brasileiro até ago/2021

Gestores e fiscais de contratos da Presidência da República - abertura registrada no Portal Brasileiro até ago/2021

Imóveis funcionais da Presidência da República - abertura registrada no Portal Brasileiro até set/2021

Servidores ocupantes de imóveis funcionais da Presidência da República - abertura registrada no Portal Brasileiro até

set/2021

2. Divulgação de abertura de nova base no site
Conforme disposto no PDA SG/PR, recomenda-se às unidades responsáveis pela abertura dos dados a divulgação

no site, com apoio da Assessoria de Comunicação, sempre que houver abertura de nova base de dados, para

conhecimento da sociedade, o que poderá ocorrer, por exemplo, quando da retomada da atividade abaixo,

suspensa devido à pandemia da covid.

Visitação pública ao Palácio do Planalto

Recomendações 



Considerações Finais

O PDA SG/PR 2020-2022 registrou que a base denominada “Dados referentes às auditorias e fiscalizações”, sob
responsabilidade da Secretaria de Controle Interno – CISET, seria amplamente modificada, considerando a
adoção de novo sistema operacional, gerenciado pela Controladoria-Geral da União – CGU, razão pela qual não
seria mais publicada. Ainda, vale ressaltar que a Secretaria-Geral não detém mais a competência de alimentar as
bases denominadas "Programa de Parcerias de Investimentos (PPI)" e "PPI | Projetos concluídos", considerando
que a gestão do Programa passou a ser de responsabilidade do Ministério da Economia.

Importante frisar que a base de dados "Visitação pública ao Palácio do Planalto" não foi alimentada em 2021
devido à suspensão do serviço, em virtude da pandemia da covid. Caso a visitação seja retomada, os dados
voltarão a ser publicados no Portal Brasileiro de Dados Abertos. 

Registra-se, por fim, que a Ouvidoria recebeu, em 2021, o total de 23 manifestações relacionadas aos dados
publicados no Portal Brasileiro de Dados Abertos, todas referentes à base "Publicações do Diário Oficial da
União", tempestivamente respondidas pela Imprensa Nacional.

http://dadosabertos.presidencia.gov.br/dataset/ppi-projetos-qualificados
http://dadosabertos.presidencia.gov.br/dataset/ppi-projetos-concluidos


Autoridade de Monitoramento da LAI
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