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I - INTRODUÇÃO  

  

A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) institui o seu Plano de Dados Abertos, em atendimento às determinações do 

Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, do Decreto nº 9.903, de 8 de julho de 2019, da Resolução CGINDA nº 3, de 13 de outubro de 2017 e da IN OGU/CGU 

nº 12, de 2 de agosto de 2019. 

Este documento tem como objetivo promover a publicação dos dados contidos nas bases desta autarquia sob a forma de dados abertos, como forma 

de contribuir na interação com a sociedade, aprimorando a cultura da transparência pública, com o controle social, o empoderamento do cidadão e da cidadã 

e a melhoria da eficiência dos serviços públicos. 

De acordo com o artigo 2º, do Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, "dados” são uma sequência de símbolos ou valores, representados em 

qualquer meio, produzidos como resultado de um processo natural ou artificial. E os "dados abertos” são dados acessíveis ao público, representados em meio 

digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre 

utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte. Esses dados não podem ter restrição de patentes ou mecanismos de controle. 

Na prática, a filosofia de dados abertos estipula algumas restrições tecnológicas para que os dados sejam legíveis por máquina. 

Todo dado público tem vocação para ser dado aberto. Como praticamente todo dado governamental é público. 
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II - CENÁRIO INSTITUCIONAL 

 

A Sudeco é um órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), foi instituída na forma do art. 43 da Constituição Federal, por meio 

da Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro de 2009, e tem por finalidade promover o desenvolvimento regional do Centro-Oeste, de forma includente e 

sustentável, além da integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional. A sua área de atuação inclui os estados de Goiás, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. 

 

Plano Estratégico 2018-2022 

 

No mapa do plano estratégico (Anexo 6) temos a missão, a visão e 4 indicadores que estão diretamente vinculados a 11 objetivos estratégicos, que 

têm a finalidade de medir, avaliar o desempenho e corrigir a atuação da Superintendência para que os objetivos definidos sejam alcançados. 

 

Indicador da perspectiva - Sociedade  

Objetivo Estratégico 1 – Fomentar o acesso aos Fundos 

Objetivo Estratégico 2 – Fortalecer Políticas Públicas para o Desenvolvimento Regional 

Indicador da perspectiva - Processos Internos 

Objetivo Estratégico 3 – Ampliar Parcerias para Fomentar Investimentos 

Objetivo Estratégico 4 – Ampliar a Promoção Institucional 

Objetivo Estratégico 5 – Viabilizar Estudos e Projetos para Promover o Desenvolvimento Regional 

Indicador da perspectiva - Aprendizado e Crescimento e TIC 

Objetivo Estratégico 6 - Fortalecer a Gestão Estratégica 

Objetivo Estratégico 7 – Mapear e Organizar Processos de Trabalho 
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Objetivo Estratégico 8 – Motivar e Qualificar Corpo Técnico 

Objetivo Estratégico 9 – Implantar a Gestão por Competência 

Objetivo Estratégico 10 – Ampliar Investimento em TIC 

Indicador da perspectiva - Orçamento 

Objetivo Estratégico 11 – Ampliar Orçamento 
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III - OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral – O estabelecimento de um plano para organizar a disponibilização dos dados produzidos pela Sudeco em formato que permita seu uso e 

reúso, cumprindo um papel fundamental na democracia, pois une governo digital, transparência ativa e canais de diálogo com a sociedade. 

 

Objetivos Específicos  

• Apurar a demanda pelos dados da Sudeco e priorizar a abertura destes, preferencialmente conforme o grau de relevância identificado;  

 

• Estimular o controle social;  

 

• Fornecer dados atualizados;  

 

• Incrementar os processos de transparência ativa; 

 

• Fomentar o ecossistema de dados abertos;  

 

• Sensibilizar a sociedade sobre a importância e potencial da utilização dos dados publicados; e 

 

• Estimular o desenvolvimento de novos negócios e aplicativos cívicos que utilizem dados abertos. 

Para o dado ser aberto, ele deve estar disponível na internet (url) e em formato compreensível por máquina (padrão aberto) para que ele possa ter 

utilidade e ser reaproveitado. Além disso, sua redistribuição deve ser legal (livre), os dados precisam ser completos, primários, atuais, acessíveis, processáveis 

por máquina, acesso não discriminatório, os formatos não proprietários e livres de licenças. 
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IV - CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE DADOS ABERTOS 

 

A abertura dos dados da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste foi feita conforme as seguintes ações e etapas: 

 

1. Criação de Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Plano de Dados Abertos – 2021/2023; 

 

2. Levantamento de bases de dados da Sudeco; 

 

3. Consulta pública dos dados; 

 

4. Definição dos dados que serão abertos durante a vigência do PDA, conforme o resultado da matriz de priorização, em atenção aos critérios listados no 

art. 1º, da Resolução CGINDA nº 3, de 13 de outubro de 2017; 

 

5. Elaboração de devolutiva à sociedade a respeito da consulta pública; 

 

6. Definição dos responsáveis pelo preparo, abertura e atualização dos dados; 

 

7. Definição de cronograma de abertura de bases com prazos definidos; 

 

8. Publicação dos dados, observando o uso de URL fixa, nomenclatura idêntica ao exposto no PDA e obediência ao cronograma de abertura conforme 

Item VIII – Planos de Ação. 
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V - DADOS SELECIONADOS PARA ABERTURA 

 

Critérios para a priorização de bases de dados 

 

A abertura das bases de dados da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste foi planejada para atender às premissas do interesse público, 

da publicidade, da transparência, da eficiência e da eficácia. Por isso, adotamos um conjunto de critérios para atender a esses princípios durante a priorização 

da abertura de bases, entre eles os já elencados no art. 1º da Resolução CGINDA nº 3, de 13 de outubro de 2017. 

 

• o grau de relevância para o cidadão; 

• o estímulo ao controle social; 

• a obrigatoriedade legal ou compromisso assumido de disponibilização daquele dado; 

• o dado se referir a projetos estratégicos do governo; 

• o dado demonstrar resultados diretos e efetivos dos serviços públicos disponibilizados ao cidadão pelo Estado; 

• a sua capacidade de fomento ao desenvolvimento sustentável; e 

• a possibilidade de fomento a negócios na sociedade. 
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Consulta Pública - Grau de Relevância para o(a) Usuário(a) 

 

Para conhecer o grau de relevância das bases de dados da Superintendência do Desenvolvimento do centro-Oeste pelo usuário(a), conforme a 

Resolução CGINDA nº 3, de 13 de outubro de 2017, realizamos uma consulta pública pelo período de 20 dias – (20/01/2021 a 08/02/2021) no sítio eletrônico 

da Sudeco. Ao todo, foram registrados 259 acessos à página da consulta pública, dos quais, 145 foram acessos únicos, ou seja, a página da consulta foi acessada 

259 vezes, por 145 pessoas diferentes (Tabela 2). Quanto ao número de respostas, tivemos 32 respondentes, que foram responsáveis por 94 votos, distribuídos 

conforme exposto na Tabela 1 (abaixo): 

 

Classificação Nome da base de dados Votos 

 

1º Banco de Dados das Contratações do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO1 16 

 

2º 
Contratos Sudeco 

12 
Convênios – Prestação de Contas 

 

3º 

Consultas Prévias – Projeto – Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO 

11 Controle Orçamentário e Financeiro 

Projetos – Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO 

 

4º Plano Estratégico 10 

 

5º 

Colaboradores Terceirizados  

9 Licitações e Dispensas 

Relatório de Gestão da Sudeco 

 

6º 

Capacitações 

8 
Convênios – Controle de Pagamento 

Convênios – Obras/Equipamentos 

Reuniões – Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste - CONDEL 

 
1 Nota Informativa nº 2/2021-LAI/SUDECO no Anexo 7. 
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Servidores e Estagiários SUDECO 

   

7º 

Ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC 

7 Contratos – Penalidades Aplicadas 

Reuniões da Diretoria Colegiada da SUDECO 

 

8º 
Controle de Viagens Realizadas 

6 
Reuniões – Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - COARIDE 

 

9º Agenda do Superintendente 

5 Controle de Portarias e Resoluções da Sudeco 

Convênios – Projetos Especiais 

 

10º Controle de Portarias de pregoeiros, equipe de apoio de licitações, gestores e fiscais de contratos 

4 Termo de Execução Descentralizadas - TED 

Transferências Voluntárias 

 

11º Controle Orçamentário de Viagens 3 

 

12º Composição – Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste - CONDEL 2 

 

13º Necessidades elencadas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 1 

 

Total:  94 

Tabela 1 – Formulário Forms – Microsoft 
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Tabela 2 – Microsoft 
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Matriz de Priorização 

 

Com o objetivo de atender a demanda da sociedade por dados, otimizar o esforço de abertura de bases e cumprir todos os requisitos relacionados na 

Resolução CGINDA nº 3, de 13 de outubro de 2017, elaboramos uma matriz de prioridade, em que foi atribuído, para cada base pendente de abertura, um peso, 

estabelecendo-se assim uma ordem prioritária para direcionar esforços e viabilizar sua abertura, conforme exposto a seguir: 

Matriz de Priorização de Bases 
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Peso 5 4 5 5 5 4 3 1 

Avaliador GT-PDA GT-PDA GT-PDA GT-PDA GT-PDA GT-PDA GT-PDA GT-PDA 

 

Banco de Dados das Contratações do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – 

FCO2 

3 3 3 3 0 2 3 2 76 

Contratos Sudeco 3 3 3 0 1 1 3 1 61 

Convênios – Prestação de Contas 3 3 3 0 0 0 0 3 45 

 
2 Nota Informativa nº 2/2021-LAI/SUDECO no Anexo 7. 
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Consultas Prévias – Projeto – Fundo de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO 
3 3 3 3 2 3 3 2 90 

Controle Orçamentário e Financeiro 3 3 3 0 0 0 0 3 45 

Projetos – Fundo de Desenvolvimento do Centro-

Oeste - FDCO 
3 3 3 3 2 3 3 2 90 

Plano Estratégico 3 3 3 0 0 0 0 0 42 

Colaboradores Terceirizados  2 2 1 0 0 2 3 1 41 

Licitações e Dispensas 2 3 3 0 1 1 3 1 56 

Relatório de Gestão da SUDECO 2 3 3 3 0 0 0 0 52 

Capacitações 2 3 3 2 2 1 0 0 61 

Convênios – Controle de Pagamento 2 3 3 0 0 0 0 1 38 

Convênios – Obras/Equipamentos 2 3 3 2 2 2 2 0 71 

Reuniões – Conselho Deliberativo do 

Desenvolvimento do Centro-Oeste - CONDEL 
3 3 1 3 0 1 1 3 57 

Servidores e Estagiários Sudeco 2 3 3 2 2 1 3 0 70 

Ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação - 

TIC 
2 1 1 1 0 0 2 2 32 

Contratos – Penalidades Aplicadas 2 3 3 0 1 0 2 1 49 

Reuniões da Diretoria Colegiada da Sudeco 2 3 1 2 0 1 1 3 47 

Controle de Viagens Realizadas 2 3 3 3 0 3 3 1 74 

Reuniões – Conselho Administrativo da Região 

Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 

Entorno - COARIDE 

2 2 2 2 2 2 2 3 65 

Agenda do Superintendente 3 3 1 0 1 0 0 1 38 
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Controle de Portarias e Resoluções da Sudeco 1 3 0 0 0 0 1 3 23 

Convênios – Projetos Especiais 1 2 3 3 3 2 3 1 76 

Controle de Portarias de pregoeiros, equipe de apoio 

de licitações, gestores e fiscais de contratos 
1 3 3 0 1 0 0 3 40 

Termo de Execução Descentralizadas - TED 1 2 3 3 3 2 3 1 76 

Transferências Voluntárias 1 3 3 2 2 2 2 0 66 

Controle Orçamentário de Viagens 1 3 3 3 0 3 3 1 55 

Composição – Conselho Deliberativo do 

Desenvolvimento do Centro-Oeste - CONDEL 
2 1 1 0 0 0 0 1 20 

Necessidades elencadas no Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 
1 1 1 1 0 0 2 2 27 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valor do Critério  Valor do Peso 

 Muito baixo 1 

Não se aplica 0 Baixo 2 

Baixo 1 Médio 3 

Médio 2 Alto 4 

Alto 3  Muito alto 5 
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VI - PROCESSO DE CATALOGAÇÃO 

 

As bases de dados programadas para publicação em formato aberto serão catalogadas no sítio eletrônico da Sudeco e no Portal Brasileiro de Dados 

Abertos. Esse processo será realizado diretamente pelas unidades administrativas da autarquia responsáveis pelos dados e deverá seguir o cronograma de 

abertura estabelecido no item VIII – Planos de Ação (página 20) deste PDA considerando sempre as seguintes premissas: 

1. Publicar, prioritariamente, os dados considerados relevantes para a sociedade, o mais rápido possível, em formato não proprietário e informando as 

eventuais limitações de qualidade dos dados; 

 

2. Sempre que possível, publicar dados e seus metadados, conforme estabelecido no Plano de Ação da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA), 

que institui que cada conjunto de dados deve conter, no mínimo: 

 

• Nome ou título do conjunto de dados; 

• Descrição sucinta; 

• Palavra-chave (etiquetas); 

• Assuntos relacionados do Vocabulário Controlado do Governo Eletrônico (VCGE); 

• Nome e endereço do correio eletrônico da unidade administrativa responsável pelos dados; 

• Periodicidade de atualização; 

• Escopo temporal (anual, bimestral, mensal e diário); e 

• Escopo geopolítico (por cidade, por estado e por região). 

 

3. Nos casos de dados georreferenciados, deve-se levar em conta normas e padrões da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) – Decreto nº 

6.666, de 27 de novembro de 2008; 

 

4. Publicar os dados da Sudeco seguindo os padrões definidos pela e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico) pela INDA e INDE;  

 

5. Catalogar os dados abertos no Portal Brasileiro de Dados Abertos, ponto central de acesso aos dados do Governo Federal; 

 

6. Catalogar dados geoespacializados na INDE; 

 

https://dados.gov.br/
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7. Promover a integração entre os catálogos de metadados INDA e INDE; 

 

8. Manter os dados publicados e sincronizados com a origem, com a menor periodicidade e maior granularidade viáveis; 

 

9. A atualização dos dados deve ocorrer, preferencialmente, por meio de sincronização automática, estabelecendo-se um processo contínuo, especialmente 

no caso de sistemas estruturantes; 

 

10. Catalogar as bases de dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos utilizando sempre o mesmo nome registrado neste PDA; 

 

11. Utilizar, como forma de disseminação, os ambientes do Portal Brasileiro de Dados Abertos do Governo Federal e a página institucional da Sudeco 

(gov.br/sudeco). 

  

file://///sudeco.gov.br/arquivos/ascom/Kainã/pessoal%20kainã/gov.br/sudeco
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VII - SUSTENTAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE 

 

Sustentação, Comunicação e Participação Social 

A institucionalização do Plano de Dados Abertos, sua governança e revisões serão comunicadas a toda Superintendência e à sociedade por meio do 

sítio eletrônico da Sudeco e suas redes sociais, assim como no Portal Brasileiro de Dados Abertos. 

A publicação das bases programadas será sempre anunciada por meio de ações específicas de comunicação coordenadas pela Assessoria de 

Comunicação Social da Sudeco, de modo a promover divulgação interna e externa. As ações considerarão os diferentes interesses relacionados à base aberta. 

O usuário poderá usar os canais disponibilizados pela Ouvidoria para se manifestar quanto a este PDA, podendo oferecer sugestões, fazer solicitações 

e informar a Superintendência sobre problemas técnicos ou inconsistências encontradas nos dados publicados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressaltamos que o processo de priorização da abertura de bases contou com a participação da sociedade por meio de consulta pública. O resultado 

da consulta pode ser conferido no Anexo 2 deste PDA. 

De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, exceto feriados, no endereço: Setor Bancário 

Norte – SBN, Quadra 1, Bloco F, Edifício Palácio da Agricultura, 20º andar – Brasília/DF. Agendamento 

pelos telefones: (61) 3251-8506 / 3251-8511 

(61) 3251-8506 / 3251-8511  

https://falabr.cgu.gov.br   

ouvidoria@sudeco.gov.b

r 

https://falabr.cgu.gov.br/
mailto:ouvidoria@sudeco.gov.br
mailto:ouvidoria@sudeco.gov.br
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VIII - PLANOS DE AÇÃO 

Cronograma de Elaboração e Sustentação do PDA 

Produto Ação Meta/Prazo Unidade Responsável Ponto Focal 

 

Ponto focal pelo Gabinete 

e pelas Diretorias  

Definir pontos focais em todas as áreas 

da Superintendência de acordo com as 

bases publicadas no PDA – 

(Titular/Suplente) 

Julho/2021 

Autoridade designada 

nos termos do art. 40 

da Lei nº 12.527/2011. 

Maria Angélica Aben-Athar 

Portaria SUDECO nº 97/2020. 

 

Relatório Periódico – PDA 

– 2021/2023 

Apresentar os processos de 

monitoramento e controle das ações 

previstas no PDA, por meio de relatório 

de acompanhamento periódico, 

conforme a orientação do inciso IV 

parágrafo 4º art. 5º do Decreto nº 

8.777/2016.  

 

Relatório Trimestral 

Autoridade designada 

nos termos do art. 40 

da Lei nº 12.527/2011. 

Maria Angélica Aben-Athar 

Portaria SUDECO nº 97/2020. 

 

Relatório Temático sobre 

as manifestações 

acolhidas sobre o PDA 

2021-2023. 

Apresentar na Diretoria Colegiada da 

Sudeco o Relatório Temático sobre as 

manifestações acolhidas sobre o PDA 

2021-2023 e dar conhecimento a 

Diretoria e ponto focal. 

Relatório Trimestral 

Autoridade designada 

nos termos do art. 40 

da Lei nº 12.527/2011. 

Maria Angélica Aben-Athar 

Portaria SUDECO nº 97/2020. 

 

  



 

20 
 

Cronograma de Abertura de Bases 

Nome da base de dados 
Mês/Ano previstos para 

publicação 

Frequência de 

atualização da base 
Breve descrição da base 

Unidade 

responsável 

     

Consultas Prévias – Projeto – Fundo de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste - 

FDCO 

Julho/2021 Mensal 

Dados sobre o nome da empresa, 

UF de localização do projeto, 

setor/segmento de atuação da 

empresa, resultado da análise da 

Consulta Prévia. 

DIPGF 

     

Projetos – Fundo de Desenvolvimento do 

Centro-Oeste - FDCO 
Julho/2021 Mensal 

Planilha contendo: valor 

empenhado e respectivo 

exercício, situação atual do 

pleito/projeto, valor contratado e 

valor liberado por exercício. 

DIPGF 

     

Banco de Dados das Contratações 

do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste – FCO3 

Agosto/2021 Mensal 

Caderno contendo dados sobre: 

Recurso do Fundo, Programação e 

Execução Orçamentária, Repasse à 

outras Instituições Financeiras, 

Contratações, Indicadores, Saldos 

de Financiamentos e 

Geração/Manutenção de 

empregos. 

DIPGF 

     

Convênios – Projetos Especiais e Termo 

de Execução Descentralizadas – TED 
Julho/2021 Mensal 

Dados sobre os instrumentos: 

número do processo, convenente, 

descrição do objeto, data de 

assinatura, publicação, situação, 

vigência, valores etc.  

DPA 

     

 
3 Nota Informativa nº 2/2021-LAI/SUDECO no Anexo 7. 
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Controle de Viagens Realizadas Julho/2021 Mensal 

Dados sobre as viagens realizadas 

com informações sobre tipo de 

viagem, tipo de transporte, 

destino e conclusão. 

DA 

     

Convênios – Obras/Equipamentos Julho/2021 Semanal 

Dados sobre os instrumentos: 

número do processo, convenente, 

descrição do objeto, data de 

assinatura do instrumento, 

situação, data de publicação, 

vigência e valores. 

DIPGF 

     

Servidores e Estagiários Sudeco 
Agosto/2021  

 
Mensal 

Dados sobre a frequência e a 

forma de trabalho 

(presencial/remoto) dos 

servidores e estagiários da 

SUDECO. 

DA 

     

Transferências Voluntárias Julho/2021 Semanal 

Painel com informações 

detalhadas sobre as 

Transferências da União realizadas 

por meio da Plataforma +BRASIL, 

como o valor contratado, 

liberado, saldo e situação das 

parcerias. 

DIPGF 

     

Reuniões – Conselho Administrativo da 

Região Integrada de Desenvolvimento do 

Distrito Federal e Entorno – COARIDE* 

Julho/2021 Trimestral 

Ata das reuniões, listas de 

presença, pautas, membros, 

Resoluções e documentos 

auxiliares que compuseram as 

reuniões deste órgão colegiado. 

DPA 
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Capacitações 

 

Agosto/2021 

 
Mensal 

Dados sobre as ações de 

capacitação realizadas  

por servidores da SUDECO. 

DA 

     

Contratos Sudeco Julho/2021 Mensal 

Dados sobre os contratos 

vigentes e vencidos celebrados no 

âmbito da SUDECO (estamos em 

fase implantação do sistema), com 

controle de vencimento da 

vigência contratual, da 

movimentação dos processos e da 

vigência das garantias contratuais. 

DA 

     

Reuniões – Conselho Deliberativo do 

Desenvolvimento do Centro-Oeste – 

CONDEL 

Julho/2021 Trimestral 

Ata das reuniões, listas de 

presença, pautas, Resoluções e 

documentos auxiliares que 

compuseram as reuniões deste 

órgão colegiado. 

GABSUP 

     

Controle Orçamentário de Viagens Julho/2021 Mensal 

Dados sobre limites 

orçamentários para viagens 

discriminados por mês/ano. 

DA 

     

Licitações e Dispensas Julho/2021 Mensal 

Dados sobre as licitações e 

dispensas de licitações realizadas 

no âmbito da SUDECO. 

DA 

     

Relatório de Gestão da Sudeco Julho/2021 Anual 

Documento que demonstra os 

resultados alcançados pela 

SUDECO durante o ano. 

DPA 

     

Contratos – Penalidades Aplicadas 
Agosto/2021  

 
Mensal 

Dados sobre as penalidades 

aplicadas às contratadas. 

 

DA 
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Reuniões da Diretoria Colegiada da 

Sudeco 
Julho/2021 Mensal 

Ata das reuniões, listas de 

presença e documentos auxiliares 

que compuseram as reuniões 

deste órgão colegiado. 

GABSUP 

     

Convênios – Prestação de Contas Julho/2021 Semanal 

Dados sobre o andamento da 

análise da prestação de contas 

financeira dos convênios. 

DA 

     

Controle Orçamentário e Financeiro Julho/2021 Mensal 

Dados sobre a execução 

orçamentária e financeira da 

SUDECO (empenhos e 

pagamentos). 

DA 

     

Plano Estratégico Julho/2021 Quadrienal 

Documento que retrata a 

concepção estratégica e as 

principais diretrizes que norteiam 

a atuação da SUDECO no período 

de 2018/2022. 

DPA 

     

Colaboradores Terceirizados  
Agosto/2021  

 
Mensal 

Dados sobre colaboradores, como 

nome, lotação e cargo dos 

terceirizados que atuam na 

SUDECO. 

DA 

     

Controle de Portarias de pregoeiros, 

equipe de apoio de licitações, gestores e 

fiscais de contratos 

Agosto/2021  

 
Mensal Dados sobre todas as portarias. DA 

     

Agenda do Superintendente 

2021 - Julho/2021 

2020 - Agosto/2021 

2019 - Setembro/2021 

2018 - Outubro/2021 

Mensal 

Informações sobre as reuniões 

e/ou eventos institucionais que 

contaram com a presença do 

Superintendente. 

GABSUP 
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2017 - Novembro/2021 

2016 - Dezembro/2021 

     

Convênios – Controle de Pagamento Julho/2021 Mensal 

Dados sobre convênios pendentes 

de pagamento com informações 

do tipo (emenda parlamentar ou 

plano de ação), ano, nome 

parlamentar, parcela, fonte de 

recursos, dentre outras. 

DA 

     

Ativos de Tecnologia da Informação e 

Comunicação - TIC 

Agosto/2021  

 
Mensal 

Dados sobre todos os ativos de 

TIC incluindo equipamentos 

(mouses, teclados, cabos), 

ferramentas/sistemas e demais 

recursos físicos ou virtuais da TI. 

DA 

     

Necessidades elencadas no Plano Diretor 

de Tecnologia da Informação e 

Comunicação - PDTIC 

Agosto/2021  

 
Bienal 

Dados sobre as necessidades de 

tecnologia da informação e 

comunicação das unidades desta 

Autarquia alinhadas aos objetivos 

estratégicos.  

DA 

     

Controle de Portarias e Resoluções da 

Sudeco 

2021 - Julho/2021 

2020 - Setembro/2021 
Mensal 

Dados sobre o controle de 

publicações no Boletim Interno da 

Sudeco e  

no Diário Oficial da União – DOU. 

GABSUP 

     

Composição – Conselho Deliberativo do 

Desenvolvimento do Centro-Oeste – 

CONDEL 

2021 e 2020 - Julho/2021 

2019 e 2018 - Setembro/2021 

2017 - Novembro/2021 

Anual 

Dados com a relação dos 

integrantes fixos e dos 

representantes que possuem 

mandato de 1 (um) ano. 

GABSUP 
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Cronograma de Promoção, Fomento, Uso e Reúso das Bases 

Produto Atividades Meta/Prazo Unidade/Responsável 

 

Solicitar a produção de matéria 

informando sobre a publicação de 

bases e o seu conteúdo. 

Solicitar por meio de Ofício a produção de 

matéria informando sobre a publicação de 

bases e o seu conteúdo. Dar conhecimento a 

autoridade de monitoramento da Lei nº 

12.527/2011. 

Mês corrente ou 

subsequente à abertura de 

novas bases. 

Ponto focal da respectiva unidade 

administrativa da Sudeco 

responsável pela base. 

    

Produção de matérias informando 

sobre a publicação de bases e o seu 

conteúdo. 

Produção de matérias para publicação no sítio 

eletrônico da Sudeco e suas redes sociais, nos 

meses em que forem publicadas novas bases. 

Encaminhar a matéria para nossa mala direta. 

Mês corrente ou 

subsequente à abertura de 

novas bases. 

ASCOM/GABSUP/SUDECO 
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IX - ANEXOS 

 

Anexo 1 – Inventário de Bases de Dados da Sudeco 

Inventário de Bases de Dados - SUDECO/MDR 

Gabinete da Superintendência 

Base de Dados Descrição Unidade Responsável 
Disponível em 

dados.gov.br? 

Periocidade 

de 

Atualização 

Política Pública 

Relacionada, quando 

aplicável 

Possui 

conteúdo 

sigiloso? 

       

Agenda do 

Superintendente 

Informações sobre as 

reuniões e/ou eventos 

institucionais que contaram 

com a presença do 

Superintendente. 

Gabinete da 

Superintendência - 

GABSUP 

Sim Diária Não se aplica Não 

      

Controle de Portarias e 

Resoluções da SUDECO 

Dados sobre o controle de 

publicações no Boletim 

Interno da SUDECO e  

no Diário Oficial da União - 

DOU. 

Não Diária Não se aplica Não 

      

Reuniões da Diretoria 

Colegiada da SUDECO 

Ata das reuniões, listas de 

presença e documentos 

auxiliares que compuseram 

as reuniões deste órgão 

colegiado. 

Sim Mensal Não se aplica Não 

      

Reuniões - Conselho 

Deliberativo do 

Desenvolvimento do 

Ata das reuniões, listas de 

presença, pautas, Resoluções 

e documentos auxiliares que 

Sim Trimestral 

Politicas Púbicas de 

Desenvolvimento 

Regional - PNDR                                  

Não 
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Centro-Oeste - 

CONDEL 

compuseram as reuniões 

deste órgão colegiado. 

(Decreto nº 9.810, de 

30 de maio de 2019) 

      

Composição - Conselho 

Deliberativo do 

Desenvolvimento do 

Centro-Oeste – 

CONDEL 

Dados com a relação dos 

integrantes fixos e dos 

representantes que possuem 

mandato de 1 (um) ano. 

Não Anual 

Politicas Púbicas de 

Desenvolvimento 

Regional - PNDR                                  

(Decreto nº 9.810, de 

30 de maio de 2019) 

Não 

       

Diretoria de Administração - DA 

Base de Dados Descrição Unidade Responsável 
Disponível em 

dados.gov.br? 

Periocidade 

de 

Atualização 

Política Pública 

Relacionada, quando 

aplicável 

Possui 

conteúdo 

sigiloso? 

       

Servidores e Estagiários 

SUDECO 

Dados sobre a frequência e a 

forma de trabalho 

(presencial/remoto) dos 

servidores e estagiários da 

SUDECO. 

Coordenação de Gestão 

de Pessoas - COGEP 

Não Mensal Não se aplica Não 

      

Capacitações 

Dados sobre as ações de 

capacitação realizadas  

por servidores da SUDECO. 

Desde 

setembro de 

2020 está 

sendo 

disponibilizado 

no site da 

Sudeco 

Mensal Não se aplica Não 

       

Colaboradores 

Terceirizados 

Dados sobre colaboradores, 

como nome, lotação e cargo 

dos terceirizados que atuam 

na SUDECO. 

Divisão de Logistica - 

DILOG 
Não Mensal Não se aplica Não 



 

28 
 

       

Contratos SUDECO 

Dados sobre os contratos 

vigentes e vencidos 

celebrados no âmbito da 

SUDECO (estamos em fase 

implantação do sistema), 

com controle de vencimento 

da vigência contratual, da 

movimentação dos 

processos e da vigência das 

garantias contratuais. 

Divisão de Contratos - 

DICON 

Não Diária Não se aplica Não 

      

Contratos - 

Penalidades Aplicadas 

Dados sobre as penalidades 

aplicadas às contratadas. 
Não Diária Não se aplica Não 

       

Licitações e Dispensas 

Dados sobre as licitações e 

dispensas de licitações 

realizadas no âmbito da 

SUDECO. 
Coordenação de 

Licitações e Contratos – 

CLIC 

Não Diária Não se aplica Não 

      

Controle de Portarias 

de pregoeiros, equipe 

de apoio de licitações, 

gestores e fiscais de 

contratos 

Dados sobre todas as 

portarias. 
Não Diária Não se aplica Não 

       

Necessidades 

elencadas no Plano 

Diretor de Tecnologia 

da Informação e 

Comunicação - PDTIC 

Dados sobre as necessidades 

de tecnologia da informação 

e comunicação das unidades 

desta Autarquia alinhadas 

aos objetivos estratégicos.  

Divisão de Tecnologia 

da Informação - DTI 

Não Bienal Não se aplica Não 
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Ativos de Tecnologia 

da Informação e 

Comunicação - TIC 

Dados sobre todos os ativos 

de TIC incluindo 

equipamentos (mouses, 

teclados, cabos), 

ferramentas/sistemas e 

demais recursos físicos ou 

virtuais da TI. 

Não Mensal Não se aplica 
Não (cautela 

com segurança) 

       

Controle Orçamentário 

de Viagens 

Dados sobre limites 

orçamentários para viagens 

discriminados por mês/ano. 

Setor de Concessão de 

Diárias e Passagens - 

SCDP  

Não Mensal Não se aplica Não 

      

Controle de Viagens 

Realizadas 

Dados sobre as viagens 

realizadas com informações 

sobre tipo de viagem, tipo de 

transporte, destino e 

conclusão. 

Não Mensal Não se aplica Não 

       

Controle Orçamentário 

e Financeiro 

Dados sobre a execução 

orçamentária e financeira da 

SUDECO (empenhos e 

pagamentos). 

Coordenção-Geral de 

Execução Orçamentária 

e Financeira e Prestação 

de Contas - CGEOFPC 

Não 
Sob-

demanda 
Não se aplica Não 

      

Convênios - Controle 

de Pagamento 

Dados sobre convênios 

pendentes de pagamento 

com informações do tipo 

(emenda parlamentar ou 

plano de ação), ano, nome 

parlamentar,  parcela, fonte 

de recursos, dentre outras. 

Não 

Mensal 

(emenda)  / 

Semanal 

(plano de 

ação) 

Não se aplica Não 

      

Convênios - Prestação 

de Contas 

Dados sobre o andamento 

da análise da prestação de 
Não Semanal Não se aplica Não 
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contas financeira dos 

convênios. 

       

Diretoria de Planejamento e Avaliação - DPA 

Base de Dados Descrição Unidade Responsável 
Disponível em 

dados.gov.br? 

Periocidade 

de 

Atualização 

Política Pública 

Relacionada, quando 

aplicável 

Possui 

conteúdo 

sigiloso? 

       

Plano Estratégico 

Documento que retrata a 

concepção estratégica e as 

principais diretrizes que 

norteiam a atuação da 

SUDECO no período de 

2018/2022. 

Divisão de Planejamento 

e Avaliação - DIPLAV 

Não 

Não há 

periodicidade 

definida 

Não se aplica Não 

      

Relatório de Gestão da 

SUDECO 

Documento que demonstra 

os resultados alcançados 

pela SUDECO durante o ano. 

Não Anual Não se aplica Não 

       

Reuniões - Conselho 

Administrativo da 

Região Integrada de 

Desenvolvimento do 

Distrito Federal e 

Entorno - COARIDE 

Ata das reuniões, listas de 

presença, pautas, membros, 

Resoluções e documentos 

auxiliares que compuseram 

as reuniões deste órgão 

colegiado. Coordenação de 

Articulação, Planos e 

Projetos Especiais - 

COAPPE 

Não 

Não há 

periodicidade 

definida 

Politicas Públicas de 

Desenvolvimento 

Regional - PNDR                                  

(Decreto nº 9.810, de 

30 de maio de 2019) 

Não 

     

Convênios - Projetos 

Especiais 

Dados sobre os 

instrumentos: número do 

processo, convenente, 

descrição do objeto, data de 

assinatura, publicação, 

situação, vigência, valores 

etc.  

Não Mensal Não 
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Termo de Execução 

Descentralizadas - TED 

Dados sobre os 

instrumentos: número de 

processo, convenente, 

descrição do objeto, data de 

assinatura, publicação, 

situação, vigência, valores 

etc.  

Não Semanal Não 

       

Diretoria de Implementação de Programas e de Gestão de Fundos - DIPGF 

Base de Dados Descrição Unidade Responsável 
Disponível em 

dados.gov.br? 

Periocidade 

de 

Atualização 

Política Pública 

Relacionada, quando 

aplicável 

Possui 

conteúdo 

sigiloso? 

       

Convênios - 

Obras/Equipamentos 

Dados sobre os 

instrumentos: número do 

processo, convenente, 

descrição do objeto, data de 

assinatura do instrumento, 

situação, data de publicação, 

vigência e valores. Coordenação-Geral de 

Execução de Programas 

de Desenvolvimento 

Regional - CGEPDR 

Não Diária 

Politicas Púbicas de 

Desenvolvimento 

Regional - PNDR                                  

(Decreto nº 9.810, de 

30 de maio de 2019) 

Não 

      

Transferências 

Voluntárias 

Painel com informações 

detalhadas sobre as 

Transferências da União 

realizadas por meio da 

Plataforma+BRASIL, como o 

valor contratado, liberado, 

saldo e situação das 

parcerias. 

Não Diária Não se aplica Não 
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Banco de Dados das 

Contratações do Fundo 

Constitucional de 

Financiamento do 

Centro-Oeste – FCO4 

Caderno contendo dados 

sobre: Recurso do Fundo, 

Programação e Execução 

Orçamentária, Repasse à 

outras Instituições 

Financeiras, Contratações, 

Indicadores, Saldos de 

Financiamentos e 

Geração/Manutenção de 

empregos. 

Coordenação do Fundo 

Constitucional do 

Centro-Oeste - CFCO                                          

(Material elaborado pelo 

Banco do Brasil) 

Não Mensal 

O FCO foi criado pela 

Lei nº 7.827, de 27 de 

setembro de 1989, que 

regulamentou o art. 

159, inciso I, alínea "c", 

da Constituição 

Federal, com o 

objetivo de contribuir 

para o 

desenvolvimento 

econômico e social da 

Região, mediante a 

execução de 

programas de 

financiamento aos 

setores produtivos. 

Não 

       

Consultas Prévias - 

Projeto - Fundo de 

Desenvolvimento do 

Centro-Oeste - FDCO 

Dados sobre o nome da 

empresa, UF de localização 

do projeto, setor/segmento 

de atuação da empresa, 

resultado da análise da 

Consulta Prévia. 

Coordenação do Fundo 

de Desenvolvimento do 

Centro-Oeste - CFDCO 

Não Mensal 

O FDCO foi criado pela 

Lei Complementar nº 

129, de 8 de janeiro de 

2009, e regulamentado 

pelo Decreto nº 

8.067/2013 até 2-12-

2019 e pelo Decreto nº 

10.152, de 2-12-2019, 

a partir de sua 

publicação em 3-12-

2019. O Plano Regional 

de Desenvolvimento 

do Centro-Oeste - 

Não 

     

 
4 Nota Informativa nº 2/2021-LAI/SUDECO no Anexo 7. 
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Projetos - Fundo de 

Desenvolvimento do 

Centro-Oeste - FDCO 

Planilha contendo: valor 

empenhado e respectivo 

exercício, situação atual do 

pleito/projeto, valor 

contratado e valor liberado 

por exercício. 

Não Mensal 

PRDCO 2020-2023, 

aprovado pela 

Resolução 

CONDEL/SUDECO nº 

86, de 20 de maio de 

2019 - instrumento 

fundamental na 

orientação das 

políticas públicas dos 

diversos entes 

federativos em atuação 

no Centro-Oeste e 

para a articulação com 

agentes privados 

interessados no 

desenvolvimento 

regional. 

Não 
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Anexo 2 – Devolutiva da Consulta Pública 

Classificação Nome da base de dados Votos 
Justificativa 

(não abertura da base) 

 

1º 
Banco de Dados das Contratações do Fundo Constitucional de Financiamento do 

Centro-Oeste – FCO5 
16 

 

 

2º 
Contratos Sudeco 

12 
 

Convênios – Prestação de Contas  

 

3º 

Consultas Prévias – Projeto – Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO 

11 

 

Controle Orçamentário e Financeiro  

Projetos – Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO  

 

4º Plano Estratégico 10  

 

5º 

Colaboradores Terceirizados  

9 

 

Licitações e Dispensas  

Relatório de Gestão da Sudeco  

 

6º 

Capacitações 

8 

 

Convênios – Controle de Pagamento  

Convênios – Obras/Equipamentos  

Reuniões – Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste - CONDEL  

Servidores e Estagiários Sudeco  

    

7º 

Ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC 

7 

 

Contratos – Penalidades Aplicadas  

Reuniões da Diretoria Colegiada da Sudeco  

 

8º Controle de Viagens Realizadas 6  

 
5 Nota Informativa nº 2/2021-LAI/SUDECO no Anexo 7. 
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Reuniões – Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do 

Distrito Federal e Entorno - COARIDE 

 

 

9º Agenda do Superintendente 

5 

 

Controle de Portarias e Resoluções da Sudeco  

Convênios – Projetos Especiais  

 

10º Controle de Portarias de pregoeiros, equipe de apoio de licitações, gestores e 

fiscais de contratos 
4 

 

Termo de Execução Descentralizadas - TED  

Transferências Voluntárias  

 

11º Controle Orçamentário de Viagens 3  

 

12º Composição – Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste - 

CONDEL 
2 

 

 

13º Necessidades elencadas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação - PDTIC 
1 

 

 

Total:  94  
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Anexo 3 – Referências 

Referência Descrição 

  

 

Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2016. 

Lei de Acesso à Informação (LAI) 

 

 

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3odo art. 37 e 

no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 

1991; e dá outras providências 

 

  

 

Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016. 

 

 

Institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal. 

  

 

Decreto nº 9.903, de 8 de julho de 2019. 

 

 

Altera o Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, que in Institui a Política de Dados Abertos do 

Poder Executivo federal, para dispor sobre a gestão e os direitos de uso de dados abertos. 

 

  

 

Resolução CGINDA nº 3, de 13 de outubro de 2017. 

Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados 

 

 

Aprova as normas sobre elaboração e publicação de Planos de Dados Abertos, conforme disposto 

no Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016. 

  

 

Instrução Normativa CGU/OGU nº 12, 2 de agosto de 

2019. 

 

Estabelece que a publicação em dados abertos de informações extraídas do e-OUV será realizada 

exclusivamente pela Controladoria-Geral da União, não cabendo às unidades setoriais do Sistema 

de Ouvidoria do Poder Executivo federal (SISOUV) propor a publicação em seus respectivos Planos 

de Dados Abertos. 

 

  

 Publicação da Controladoria-Geral da União (CGU) – Julho/2020 
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Manual de Elaboração de Planos de Dados Abertos 

(PDAs) – CGU 

 

  

 

Portaria SUDECO nº 97, de 23 de julho de 2020. 

 

 

Designa, no âmbito da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, a autoridade de 

monitoramento da Lei de Acesso à Informação e institui a equipe responsável pelo atendimento 

aos pedidos de informações e aos recursos. 

 

  

 

Portaria SUDECO nº 122, de 11 de setembro de 2020. 

 

Institui o Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Plano de Dados Abertos – 2020/2022 

da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco.  
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Anexo 4 – Glossário 

Conceitos extraídos do Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016: 

 

Dado 

 

 

Sequência de símbolos ou valores, representados em qualquer meio, produzidos como resultado de um 

processo natural ou artificial. 

 

  

 

Dado acessível ao público 

 

Qualquer dado gerado ou acumulado pelo Governo que não esteja sob sigilo ou sob restrição de acesso nos 

termos da Lei nº 12.527, de 18 de 4 novembro de 2011. 

 

  

 

Dados abertos 

 

Dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por 

máquina, referenciados na internet, disponibilizados, sob licença aberta que permita sua livre utilização, 

consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte. 

 

  

 

Formato aberto 

 

Formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja documentada publicamente e seja de livre 

conhecimento e implementação, livre de patentes ou qualquer outra restrição legal quanto à sua utilização. 

 

  

 

Plano de Dados Abertos 

 

Documento orientador para as ações de implementação e promoção de abertura de dados de cada órgão ou 

entidade da administração pública federal, obedecidos os padrões mínimos de qualidade, de forma a facilitar 

o entendimento e a reutilização das informações. 
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Anexo 5 - Lista de Siglas 

ASCOM Assessoria de Comunicação Social 

AUDITORIA Auditoria-Geral 

CETI Comissão de Ética 

CGAPPE Coordenação-Geral de Articulação, Planos e Projetos Especiais 

CGEOFPC Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Prestação de Contas 

CGEPDR Coordenação-Geral de Execução de Programas de Desenvolvimento Regional 

CGINDA Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos 

CGSLTI Coordenação-Geral de Suporte Logístico e Tecnologia da Informação 

CGP Coordenação de Gestão de Pessoas 

DA Diretoria de Administração 

DIPGF Diretoria de Implementação de Programas e de Gestão de Fundos 

DPA Diretoria de Planejamento e Avaliação 

e-PING Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico 

Fala.BR Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação 

GABSUP Gabinete da Superintendência 

INDA Infraestrutura Nacional de Dados Abertos 

INDE Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais 

LAI Lei de Acesso à Informação 

NAD Núcleo para Assuntos Disciplinares 

PDA Plano de Dados Abertos 

OUV Ouvidoria da Sudeco 

OFCO Ouvidoria do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 

SUDECO Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste 

VCGE Vocabulário Controlado do Governo Eletrônico 
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Anexo 6 – Mapa do Plano Estratégico 2018-2022 
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Anexo 7 – Nota Informativa nº 2/2021 

 

 
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE 

NOTA INFORMATIVA Nº 2/2021/LAI 

PROCESSO Nº 59800.001810/2020-62 

ASSUNTO 

Alteração do nome de base de dados no Plano de Dados Abertos da Sudeco - 2021/2023 (SEI nº 0250450)  

REFERÊNCIAS 

Portaria SUDECO nº 97/2020 (SEI nº 0203101) 

Portaria SUDECO nº 122/2020 (SEI nº 0204874) 

Resultado Consulta Pública nº 1/2021 (SEI nº 0228911) 

Portaria SUDECO nº 251/2021 (SEI nº 0228787) 

Anexo Apresentação PDA - 2021/2023 (SEI nº 0250181) 

Anexo PDA - 2021/2023 (SEI nº 0250450) 

Pauta - 91ª Reunião da Diretoria Colegiada da Sudeco (SEI nº 0249473) 

Ata da 91ª Reunião da Diretoria Colegiada da Sudeco (SEI nº 0251120) 

Plano de Dados Abertos da Sudeco - 2021/2023 (SEI nº 0251828) 

http://sei.sudeco.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=268588&id_procedimento_atual=217970&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000109&infra_hash=f1bf5176d93cd02e9dd8247ff68a42f559684773506bed3fe12ccb7cf4294340
http://sei.sudeco.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=218682&id_procedimento_atual=217970&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000109&infra_hash=9a86aaba073fdce35cd045fd61d04713c1606c6b63da6526c5829ac6bc76cd0b
http://sei.sudeco.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=220573&id_procedimento_atual=217970&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000109&infra_hash=4fc69743e645d914547510a84e636a364b54902f2edd73e7a09a8cf4e2b9ecc2
http://sei.sudeco.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=245909&id_procedimento_atual=217970&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000109&infra_hash=21443191e06d01a7cc00f1e63f58a3d906a74eace0209f3df2316c57c6a7fbaa
http://sei.sudeco.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=245777&id_procedimento_atual=217970&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000109&infra_hash=29c0e9a6d9379b387b784bc4e831cf12ad69748634826edcd314d5e652477a60
http://sei.sudeco.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=268310&id_procedimento_atual=217970&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000109&infra_hash=23380388751279c36c65b94ce02f73d7571c884544e80dac435823d246c344e6
http://sei.sudeco.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=268588&id_procedimento_atual=217970&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000109&infra_hash=f1bf5176d93cd02e9dd8247ff68a42f559684773506bed3fe12ccb7cf4294340
http://sei.sudeco.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=267583&id_procedimento_atual=217970&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000109&infra_hash=f506b5b6862130f36df6526addc909f3c5950a4a4ccb0d8c85b7e1a14e567c35
http://sei.sudeco.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=269279&id_procedimento_atual=217970&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000109&infra_hash=7fba6cbca24e56d7cef2511ce9dafce00c97bf37f74e5f20956a538399d2d061
http://sei.sudeco.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=270016&id_procedimento_atual=217970&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000109&infra_hash=2c9489efa387001077b272b731dc1352f8ab936521fdb4c9dda951f77c1f1d4c
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Despacho CFCO (SEI nº 0252610) 

HISTÓRICO 

A Portaria SUDECO nº 97/2020 (SEI nº 0203101) designou, no âmbito da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, a autoridade 

de monitoramento da Lei de Acesso à Informação, a Portaria SUDECO nº 122/2021 (SEI nº 0204874), por sua vez, instituiu o Grupo de Trabalho 

responsável pela elaboração do Plano de Dados Abertos – 2021/2023 da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, ao longo do 

processo, alguns integrantes do referido grupo foram substituídos, conforme Portaria SUDECO nº 251/2021. 

Entre 20 de janeiro e 8 de fevereiro de 2021, a Sudeco disponibilizou a Consulta Pública n° 1/2021 - Plano de Dados Abertos, na qual foi 

oportunizada à sociedade a possiblidade de colaborar na elaboração do Plano de Dados Abertos da Sudeco. Os resultados da referida consulta 

estão disponíveis em Resultado Consulta Pública nº 1/2021 (SEI nº 0228911). O referido PDA foi posteriormente aprovado na 91ª Reunião 

Ordinária da Diretoria Colegiada da Sudeco (SEI nº 0251120). 

DA MUDANÇA DE NOME DE BASE DE DADOS 

Ocorre que, após a aprovação e publicação do Plano de Dados Abertos - PDA (SEI nº 0250450), a equipe da Coordenação-Geral de Fundos e 

Promoção de Investimentos, por meio do Despacho CFCO (SEI nº 0252610) solicitou a mudança do nome da base de dados do FCO, pois após 

reavaliar o conteúdo da referida base foi constatado a  necessidade de disponibilizar um banco de dados mais abrangente e completo sobre as 

contratações do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), por isso a necessidade de alterar o nome da base. 

Onde se lê: 

"Caderno de Informações Gerenciais do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO" 

Leia-se: 

"Banco de Dados das Contratações do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO" 

  

CONCLUSÃO 

Como a referida mudança de nome não altera substancialmente o teor do referido Plano de Dados Abertos da Sudeco, tratando-se de um ajuste 

na redação da mesma, não se vislumbra óbice ao atendimento da solicitação, devendo, apenas a mesma ser comunicada à Diretoria Colegiada 

da Sudeco em sua próxima reunião. 

http://sei.sudeco.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=270834&id_procedimento_atual=217970&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000109&infra_hash=48f11c666c11d5dccf22d403664eb868deb9e6dff1cd9175a06b148e0e9acc26
http://sei.sudeco.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=218682&id_procedimento_atual=217970&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000109&infra_hash=9a86aaba073fdce35cd045fd61d04713c1606c6b63da6526c5829ac6bc76cd0b
http://sei.sudeco.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=220573&id_procedimento_atual=217970&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000109&infra_hash=4fc69743e645d914547510a84e636a364b54902f2edd73e7a09a8cf4e2b9ecc2
http://sei.sudeco.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=269279&id_procedimento_atual=217970&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000109&infra_hash=7fba6cbca24e56d7cef2511ce9dafce00c97bf37f74e5f20956a538399d2d061
http://sei.sudeco.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=268588&id_procedimento_atual=217970&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000109&infra_hash=f1bf5176d93cd02e9dd8247ff68a42f559684773506bed3fe12ccb7cf4294340
http://sei.sudeco.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=270834&id_procedimento_atual=217970&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000109&infra_hash=48f11c666c11d5dccf22d403664eb868deb9e6dff1cd9175a06b148e0e9acc26
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Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. 

  

MARIA ANGÉLICA ABEN-ATHAR 

Ouvidora 

Coordenadora - GT/PDA - Portaria SUDECO nº 122/2020 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Angélica Aben-Athar, Ouvidor(a), em 30/08/2021, às 17:32, conforme Decreto N.º 8.539 
de 08/10/2015 e Decreto N.º 8.277 27/06/2014 da Presidência da República. 

 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://bit.ly/292Spi1, informando o código verificador 0256295 e o código 
CRC 7843CD0C. 

 
 

 
Referência: Processo nº 59800.001810/2020-62 
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