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1.

Apresentação

Este relatório de monitoramento tem o objetivo de apresentar os resultados
alcançados acerca da política de dados abertos desenvolvida por meio do Plano de Dados
Abertos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR),
relativamente à primeira metade do biênio 2020/2022, em cumprimento ao art 5º, § 4º, inc.
IV, do Decreto nº 8.777, publicado em 12 de maio de 2016 no Diário Oficial da União,
concorrente com o art. 14 da Resolução nº 3, de 13 de outubro de 2017, do Comitê Gestor
da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (CG INDA).
O referido decreto instituiu e disciplinou a política de Dados Abertos do Poder
Executivo Federal, estabelecendo normas para abertura de bases de dados geradas pelos
entes públicos. Esta política de Dados Abertos tem, como principais objetivos promover a
publicação de bases de dados de órgãos da administração direta, autárquica e fundacional,
disponibilizando aos cidadãos dados completos representados em meio digital, primários,
atuais, acessíveis, processáveis por máquina, de modo não discriminatório, em formato não
proprietário e livres de licença, permitindo a livre utilização, consumo ou cruzamento.
A política de Dados Abertos no âmbito dos órgãos do Poder Executivo se
materializa pelo Plano de Dados Abertos (PDA) como principal instrumento. Nele consta
o planejamento das ações, a sustentação, racionalização e promoção da abertura de
dados durante o período de vigência.
O IFPR está com o PDA publicado, este para o biênio nov/2020 - nov/2022. O citado
plano garantiu que os dados fossem abertos, apresentando-se como instrumento
importante para o aumento da transparência e do acesso às informações públicas, fato que
implica no aumento da eficiência e integridade na prestação de serviços.

2.

Base Legal

O Decreto nº 8.777/2016, alterado pelo Decreto nº 9.903, de 8 de julho de 2019,
englobam a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, atribuem à
Controladoria-Geral da União (CGU) a responsabilidade pela gestão e o monitoramento
dos Dados Abertos. Estes normativos são regidos pela Resolução CG INDA nº 03/2017,
que aprova as normas sobre elaboração e publicação de Planos de Dados Abertos,
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conforme disposto no Decreto nº 8.777/2016 Há outros normativos que orbitam o tema
Dados abertos, tais como a Estratégia de governo digital, sedimentada no Decreto nº
10.332, de 28 de abril de 2020, bem como a Lei nº 14.129/2021.

3.

Monitoramento e Controle

O monitoramento do PDA institucional está balizado pelo art 5º, § 4º, inc. IV do
Decreto nº 8777/2016 e no art. 14 da Resolução CG INDA nº 03/2017, que trazem o
seguinte texto.
[...]
Art. 14. A autoridade designada nos termos do art. 40 da Lei nº 12.527, de
2011, será responsável por assegurar a publicação e atualização do PDA,
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 PDA; e
IV - elaborar relatório anual sobre o cumprimento dos PDA,com
recomendações sobre as medidas indispensáveis à implementação e ao
aperfeiçoamento da Política de Dados Abertos.
[...]

Neste diapasão o PDA ora tratado previu em suas páginas 32 e 33,
respectivamente, o modelo de sustentação e monitoramento com as seguintes
determinações.
[...]
7. Sustentação, A curadoria das bases de dados eleitas para
abertura caberá às respectivas áreas detentoras da base.
Compreende as seguintes ações:
●
●

Monitorar o cumprimento do cronograma de abertura de
bases;
Verificar a adequação dos dados publicados aos padrões
estabelecidos pela INDA e INDE (quando couber); Verificar
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●
●
●

a nomenclatura das bases publicadas, pois deve ser idêntica
à adotada no PDA;
Verificar a nomenclatura das bases publicadas, pois deve ser
idêntica à adotada no PDA.
Monitorar a disponibilidade e atualização das bases já
catalogadas;
Propor melhorias de qualidade dos dados disponibilizados,
quando couber
7.1. Monitoramento e Governança
Além das ações de orientação e monitoramento do Plano de
Dados Abertos legalmente atribuídas à Autoridade Local de
Monitoramento da Lei de Acesso à Informação, considera-se
a necessidade de acompanhamento da execução do PDA, em
nível estratégico.
O Comitê de Governança Digital (CGD) é o atual responsável
por aprovar os PDAs e o controle da execução do PDA deve
seguir a política institucional de riscos e controles vigente.
Assim, como instância de apoio à ação de monitoramento, o
Escritório de Governança Riscos e Controles-EGRC realizará
o monitoramento das publicações, com o objetivo de verificar
a regularidade dos prazos e, em caso de atraso por alguma
unidade, informar à DEX e a Autoridade Local de
Monitoramento da Lei de Acesso à Informação para que seja
tomada ação necessária para regularização por parte das
unidades responsáveis.
[…]

4.

Execução do Plano

Inicialmente houve a previsão de publicação de 41 (quarenta e uma) bases de
dados, conforme o PDA do IFPR, nos 2 (dois) anos de sua vigência. De acordo com os
critérios de priorização definidos, foram mapeados os conjuntos de dados que foram
disponibilizados inicialmente, conforme o cronograma definido no Plano de Ação do PDA.
As bases de dados foram publicadas em transparência ativa e catalogadas no
Portal Brasileiro de Dados Abertos em consonância com o art. 7º da Resolução nº 3 da CG
INDA, de acordo com a figura 1.
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Figura 1 Página dos Dados Abertos- IFPR
https://reitoria.ifpr.edu.br/acesso-a-informacao/dados-abertos/

O quadro a seguir apresenta, de forma simplificada, o percentual de previsão de
publicação das bases
Quantidade

Mês/ano

%

Status

37

Nov/20

90,24

Publicado

1

Dez/20

~2,43

Publicado

1

Mar/21

~2,43

Publicado

1

Jan/21

~2,43

Publicado

1

Já publicada

~2,43

Publicado

Quadro 1 Evolução das publicações das bases de dados
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A figura 2 mostra a notícia de publicação do PDA para o biênio 2020-2022

Figura 2 Notícia veiculada informando as bases publicadas

Da mesma forma, a figura 3, revela que 100% (cem por cento) das bases
programadas foram publicadas, de acordo com o painel de monitoramento de dados
abertos da Controladoria Geral da União (CGU).

Figure 3 Cem por cento das bases publicada
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Verificou-se que durante a execução do plano, foi publicada a Portaria CGU nº 581,
de 09 de março de 2021, avocando para si a competência de publicar as bases de dados
constantes na plataforma FalaBR.

Art. 72. As unidades setoriais do SisOuv não incluirão informações extraídas da
Plataforma Fala.BR nos Planos de Dados Abertos de que trata o § 2º do art. 5º do
Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016.
Art. 73. A publicação de dados extraídos da Plataforma Fala.BR será realizada pelo
órgão central do SisOuv e constará exclusivamente no Plano de Dados Abertos da
Controladoria-Geral da União.

Assim, a base denominada como “pedidos de informações” foi descontinuada.
Quanto à promoção do uso e reúso das bases de dados, o plano previa o evento “I
Fórum de Transparência Ativa e Dados Abertos do IFPR”. Verifica-se que houve a
programação para a realização do evento, porém, por motivos técnicos de sobreposição da
agenda do Conselho Superior do IFPR (Consup), não foi possível realizar, conforme figura
4.

Figura 4 Adiamento do I Forum de transparência Ativa e Dados Abertos
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5.

Monitoramento

Em monitoramento, verificou-se um descompasso entre à atualização da base de
dados na página do IFPR e a catalogação no Portal Brasileiro de Dados Abertos, conforme
documento inserido no processo pelo Escritório de Governança e Gestão de Riscos e
controle (EGRC), bem como e-mails de orientação enviados pela Autoridade de
Monitoramento. Esta falta de sincronia, pode ser afastada pela instalação do software
mencionado no plano de dados abertos do órgão.

5.1.

Diligência às unidades

Em diligência às unidades pela Autoridade de Monitoramento, recebeu as seguintes
informações da unidades com base de dados abertos

a) Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Proeppi)
Prezada Autoridade de Monitoramento LAI,

Em atendimento ao despacho OG/GR 1498280, informamos abaixo as datas de atualização das bases de
dados sob responsabilidade da Proeppi:
Propriedade Intelectual - 30/11/2021
Bolsistas de Inovação - 30/11/2021
Pesquisadores de Inovação - 30/11/2021
Bolsistas de Extensão - 30/11/2021
Coordenadores de Extensão - 30/11/2021
Projetos de Pesquisa, Extensão e Inovação - 25/03/2021
Grupos de Pesquisa - 30/11/2021
Bolsistas de Iniciação Científica dos Programas PIBIC e PIBIC Jr - 30/11/2021
Cursos de Pós-graduação - 30/11/2021
Bolsistas de Pós-graduação - 30/11/2021

Destacamos que a base "Projetos de Pesquisa, Extensão e Inovação" tem como periodicidade de
atualização anual, portanto sua atualização está programada para março de 2022.
Informamos ainda que todas as bases estão devidamente catalogadas no Portal Nacional de Dados
Abertos (dados.gov.br).
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Atenciosamente,

b) Pró-Reitoria de Administração (Proad)
Prezada Autoridade de Monitoramento LAI,

Em atendimento ao despacho OG/GR 1498280, informamos abaixo as datas de atualização das bases de
dados sob responsabilidade da PROAD:

Base

Periodicidade

Última
Atualização

Licitações concluídas

Semestral

19/11/2021

Bens Imóveis

Anual

20/11/2020

Bens Móveis

Anual

20/11/2020

Portarias emitidas pela PROAD

Mensal

14/12/2021

Objetivos Anuais da PROAD

Mensal

14/12/2021

Contratos Vigentes

Mensal

14/12/2021

Notificações/Penalizações de Fornecedores

Mensal

14/12/2021

Redistribuições de saldos de itens adquiridos em atas de
registro de preços

Mensal

14/12/2021

Adesão - Ata de registro de preços

Mensal

14/12/2021

Prestadores de serviços terceirizados

Quadrimestral

14/12/2021

Pedidos de reequilíbrio de valores de itens em atas de
registro de preços

Mensal

14/12/2021
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Informamos que o período de atualização das bases "Bens Imóveis e Bens Móveis" é anual, porém por
motivos internos da área responsável, não foi possível a atualização em Novembro de 2021;
Informamos ainda que todas as bases estão devidamente catalogadas no Portal Nacional de Dados
Abertos (dados.gov.br).
Atenciosamente,

Em complemento
Prezada Autoridade de Monitoramento LAI,

Em atendimento ao despacho OG/GR 1498280, e complementado as informações do despacho 1522046,
informamos que foram feitas as atualizações das bases desatualizadas, conforme informações abaixo:

Periodicidad
e

Última Atualização

Bens
Imóveis

Anual

22/12/2021

Bens
Móveis

Anual

22/12/2021

Base

As informações da base "Bens Imóveis" foram republicadas mantendo as informações da primeira
publicação, mediante justificativa realizada por e-mail pela área responsável (CCAP/DMASP/PROAD):

"Quanto ao solicitado referente aos dados atualizados dos imóveis no sistema
SPIUNET, estes restam prejudicados, pois desde de março de 2021 uma das
servidores que estaria atuando na extração, compilação e disponibilização
destas informações no SPIUnet foi removida para outra unidade, sem
recomposição da equipe. Fato agravado quando mais uma servidora da unidade
pediu vacância do cargo em setembro de 2021 e até o momento o servidor que
irá ocupar esta vaga não entrou em exercício. Assim, sugerimos manter os dados
publicados de 2020 até que esta unidade seja recomposta e possamos realizar o
devido treinamento para atendimento das demandas de imóveis."
Informamos ainda que todas as bases estão devidamente catalogadas no Portal Nacional de Dados
Abertos (dados.gov.br).

Atenciosamente,
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c) Diretoria Executiva do Gabinete do Reitor (DEX)
À OUVIDORIA

Prezado Ouvidor

Em atendimento ao despacho 1498280, informamos que a base de Dados da Diretoria Executiva DEX,
referente à Comissão Permanente de Avaliação CPA, constante no Plano de Dados Abertos, de acordo
com a Planilha de Monitoramento de Dados (1350024), foi atualizada em março de 2021, relativamente
às avaliações do ano de 2020, e que, as avaliações concernentes ao ano de 2021 estão em andamento,
com previsão de atualização e publicação, em março de 2022.

Atenciosamente,

d) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE)
Processo: 23411.001469/2017-86
Assunto: Atualização Portal Dados Abertos

À Ouvidoria Geral

Em atenção ao despacho SEI 1498280 informamos a última data de atualização para cada base da
Progepe constante no Plano de Dados Abertos:

BASE

DATA ATUALIZAÇÃO

Concursos Públicos IFPR

12/12/2021

Quadro de Pessoal

12/12/2021

Capacitação de servidores solicitações

12/12/2021
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Afastamento de servidores

12/12/2021

Vagas ocupadas e livres

12/12/2021

Capacitação dos servidores necessidades específicas

11/2020 (atualização anual)

Controle ação de desenvolvimento em serviço

12/12/2021

Processos Seletivos para professores substitutos e
temporários

12/12/2021

Nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

e) Pró-Reitoria de Ensino (Proens)

ASSUNTO: Normas e diretrizes institucionais
PROCESSO: 23411.001469/2017-86

À OUVIDORIA GERAL

Em atenção ao despacho SEI 1498280, encaminhamos abaixo as datas da última atualização
das bases da Proens, referente ao Plano de Dados Abertos:
BASE

DATA ATUALIZAÇÃO

Cursos Técnicos ofertados presencialmente

12/2020 (atualização anual)

Estágio: Convênios Ativos

Em atualização
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Graduações ofertadas presencialmente

12/2020 (atualização anual)

Registro de Diplomas

05/2021

Valores disponibilizados
Estudantil)

à

estudantes

(Assistência

Em atualização

As unidades Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) e PróReitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Proplan) não responderam à
diligência com informações sobre o status de atualização das bases de dados.
No decurso deste primeiro ano de execução do PDA, a autoridade constatou a
eficiência na disponibilização das bases pelas unidades, respeitando o cronograma de
abertura estabelecido no plano. Contudo verificou-se, que há uma dificuldades nas
atualizações conforme evidenciado em algumas unidades, bem como de sincronia entre a
publicação e catalogação.
Segundo verificado no PDA do órgão:
“Outras instituições da rede federal utilizam o software CKAN para a construção de
seus portais institucionais de dados abertos
O CKAN é usado globalmente para a disponibilização de dados abertos, sejam eles
produzidos por governos, companhias ou organizações. Para a instalação desse
novo software na infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) do IFPR há
necessidade de atender aos trâmites internos”

A instalação deste software viabiliza a possibilidade de sincronizar de forma
automática os dados do Portal Brasileiro de Dados Abertos com as atualizações que
ocorreram no Portal de Dados Abertos do IFPR. Ou seja, os conjuntos de dados estariam
disponíveis ao público simultaneamente nos portais do IFPR e https://dados.gov.br/, além
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de estarem no mesmo formato. Este procedimento faz com que não haja a necessidade
de atualizações manuais dos dados divulgados e evita possíveis questionamentos por
parte de órgãos de controle internos e externos.
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6.

Recomendações de medidas indispensáveis à implementação e ao
aperfeiçoamento da Política de Dados Abertos.

Em observância ao art. 14, § 4º, da Resolução CG INDA nº 03/2017,
autoridade designada pelo art. 40 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação), no caso este Ouvidor Geral, deverá aqui apresentar recomendações
acerca das medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento da
PDA do IFPR.
Dessa forma, recomenda-se que:
1- A DTIC analise com a máxima brevidade o processo aberto para instalação do
software CKAN constante no plano de dados abertos.
2- As unidades com bases de dados abertos atente-se para as atualizações de
acordo com a periodicidade estabelecida no plano.
3- A administração do órgão promova com a maior brevidade o evento previamente
planejado.
4- A administração do órgão avalie inserir uma seção na página dados abertos com
o nome “notas explicativas”, para eventuais necessidade de ajustes no plano, e que tem a
finalidade de justificar as mudanças e dar transparência.
5- A administração do órgão em conjunto com o Comitê de Governança Digital
(CGD), em consonância as atribuições dispostas no Decreto nº 10.332/2020, adote
medidas para iniciar as atividades para construção do novo PDA 2022-2024 no início do
segundo semestre de 2022.

Cezar Fonseca
Autoridade de Monitoramento LAI
PORTARIA Nº 467/2020
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