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1.Introdução

A elaboração do Plano de Dados Abertos (PDA) atende ao que dispõe a Lei de
Acesso à Informação (LAI), n.º 12.527/2011 na Instrução Normativa SLTI nº 4, de
13 de abril de 2012, o Decreto n.º 8.777/2016, que instituiu a Política de Dados
Abertos do Governo Federal. O plano define a estratégia para abertura dos dados
no formato aberto, com respectivo plano de ação contendo ações, resultados,
prazos e seus respectivos responsáveis. Delimita regras de governança, bem
como a sustentação, o monitoramento e o controle de abertura de dados
institucionais, além de garantir obediência às metodologias e aos padrões para a
correta catalogação e publicação.

2.Situação em 2019

No ano de 2019 o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima
(IFRR) recebeu recomendações da Controladoria Geral da União (CGU) para
realizar alterações no PDA para adequar ao art. 5º do Decreto nº 8.777/2016 e
a Resolução nº 3/2017 do Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados
Abertos (CGINDA) que prevê que o PDA deverá contemplar: Inventário e catálogo
corporativo (Art. 4º, III); Mecanismos de participação social na priorização (Art. 4º,
IV);Cronograma com mecanismos de promoção e fomento (Art. 4º, VI, a);
Publicação do PDA em transparência ativa (Art. 6º); Vigência de 2 anos, a partir
de sua publicação (Art. 3º).

Diante deste panorama visando a adequação do PDA foram realizadas reuniões
para correções do PDA, onde foram triados os principais assuntos solicitados pela
comunidade junto ao Serviço de Informação Cidadão/Ouvidoria e inventariado a
base dados junto a alguns setores da Instituição. Paralelo a isso foi solicitado o
registro da Instituição junto a página de Dados Abertos para posteriormente ser
realizada a catalogação dos dados Institucionais. Embora ainda não aprovado
disponibilizamos o PDA que está sendo adequado em transparência ativa.
Durante as reuniões também ficou definido a solicitação de um servidor para ficar
responsável pela publicação das informações dos setores. Porém devido as
diversas atividades desenvolvidas pelos servidores envolvidos nas adequações do
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