
29ª Reunião Ordinária do 
Comitê Gestor

02/12/2021

INFRAESTRUTURA NACIONAL 
DE DADOS ABERTOS



PAUTA DA REUNIÃO

10:00-10:15 Proposta de atuação colaborativa para elaboração de documentos por meio da 
criação de grupos temáticos

10:15-11:10 Criação de grupos temáticos para execução do Plano de Ação da INDA (Ações 10, 
2, 1 e 3)

11:10-11:30 Replanejamento do Plano de Ação da INDA para 2021-2022

11:30-11:45 Calendário de reuniões do CGINDA para 2022

11:35-11:50 Apresentação de relatório sobre o monitoramento da abertura de bases de dados 
pelo Governo Federal elaborado pela Open Knowledge Brasil

11:50-11:55 Sessão de perguntas sobre o relatório apresentado

11:55-12:00 Encaminhamentos e encerramento da reunião



Atuação colaborativa 
para elaboração de 
documentos ■



PROPOSTA

O Plano de Ação  2021-2022 contempla a elaboração de relatórios, proposta de 
decreto, e documentos de padrões, normas e orientações.

Processo colaborativo

• Documentos elaborados por grupo 
temático envolvendo 
representantes de diferentes 
entidades integrantes do CGINDA 

Processo consultivo

• Documentos a serem elaborados 
por um órgão responsável e 
submetido à consulta dos membros 
do CGINDA para contribuições



FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS TEMÁTICOS

• Objetivo específico
• Entregas previamente definidas
• Prazo determinado de atuação
• Grupos propositivos, cujos documentos serão submetidos à 

aprovação do Comitê



Criação de grupos 
temáticos ■



GRUPO TEMÁTICO 1: Elaboração da minuta de 
decreto de reestruturação do CGINDA (Ação 10)

Grupo Temático Ação 10: Normativo de reestruturação da Infraestrutura Nacional de Dados 
Abertos - INDA 

Objetivo do GT
Discutir e contribuir para a consolidação de um texto final do normativo a ser proposto 
para reestruturação da INDA.

Entrega prevista -Minuta do normativo para apresentação e aprovação do CGINDA

Prazo Dezembro/2021 a Abril/2022

Cronograma de 
marcos

Formalizar criação de GT para proposição do decreto com 
participantes do CGINDA

Dezembro/2021

Reunião inicial do GT Janeiro/2022

Elaboração de minuta de decreto Janeiro a março/2022

Apresentação e aprovação da minuta de decreto junto ao 
CGINDA

Abril/2022



PARTICIPANTES DO GRUPO TEMÁTICO 1

Órgão/Representantes

Coordenação Controladoria-Geral da União

Participantes (a definir)

• Ministério da Economia (indicará membro)
• Casa Civil (Ronaldo Nogueira)

Manoel Galdino – Diretor Executivo da Transparencia Brasil (pode indicar outra 
pessoa)
MEC (Jorge Vinicius e Eduardo Pires)
MS (Mateus Rodolpho)
MCTI (Maíra Murieta)
IBGE (Ronaldo Rodrigues avaliará a indicação representante)



GRUPO TEMÁTICO 2: Elaboração documentos 
do framework de dados abertos (Ação 2)

1.Planejamento de 
abertura de dados

2.Preparação de 
dados para 
publicação

3.Publicação e 
catalogação no 
dados.gov.br

4.Acompanhamento 
da publicação e 
atualização dos 

dados

5.Interlocução com 
consumidores de 

dados 6. Fomento ao 
reúso de dados 

abertos

O framework de dados 
abertos é o conjunto de 
padrões, normas e 
orientações para subsidiar os  
órgãos e entidades sujeitas 
ao Decreto nº 8.777/2016 
nas diversas atividades 
necessárias à abertura de 
bases de dados.



DOCUMENTOS DO FRAMEWORK DE DADOS ABERTOS

Documento/Orientação Forma de elaboração
Relação de categorias de dados de alto valor agregado, que servirão como referência

complementar aos órgãos para o planejamento da abertura de dados

Processo colaborativo

Padrão de metadados Processo colaborativo

Manual da catalogação de dados no Portal dados.gov.br – Portal atual – revisão Processo consultivo

Manual e checklist para de elaboração de Planos de Dados Abertos e orientações para

acompanhamento da abertura e atualização periódica dos dados

Processo consultivo

Guia técnico para abertura de dados e checklist de orientação a órgãos e entidade Processo colaborativo

Orientações para proteção de dados pessoais e de direitos autorais, uso dos dados publicados

no Portal e boa interação com usuários de dados

Processo colaborativo

Orientações para a promoção do diálogo com o ecossistema de dados abertos para fomentar o

reúso de dados

Processo consultivo

Manual da catalogação de dados no novo Portal dados.gov.br Processo consultivo

Resolução nº 1 do CGINDA – Regimento Interno Processo colaborativo

Resolução nº 2 do CGINDA – Termos de uso do Portal de Dados Abertos Processo colaborativo

Resolução nº 3 do CGINDA - Normas sobre elaboração e publicação de Planos de Dados Abertos Processo colaborativo



GRUPO TEMÁTICO 2: ELABORAÇÃO COLABORATIVA DE 
DOCUMENTOS DO FRAMEWORK (Ação 2)

Grupo Temático AÇÃO 2. Aprimorar o Framework de Dados Abertos para o governo 
federal

Objetivo do GT
Elaborar propostas de principais padrões e orientações que comporão o novo 
framework de dados abertos para o Poder Executivo Federal

Entregas previstas

- Bases de alto valor agregado
- Padrão de metadados
- Guia técnico para abertura de dados e checklist de orientação a órgãos e 

entidade
- Orientações para proteção de dados pessoais e de direitos autorais, uso dos 

dados publicados no Portal e boa interação com usuários de dados

Prazo Janeiro a Junho/2022

Cronograma de marcos

Reunião inicial (planejamento e distribuição de 
atividades)

Janeiro/2022

Elaboração de documentos Janeiro a Junho/2022

Apresentação e aprovação junto ao CGINDA Março e Junho/2022



PARTICIPANTES DO GRUPO TEMÁTICO 2

Órgão/Representantes

Coordenação Controladoria-Geral da União

Participantes (a definir)

• ME (Renan: definirá o nome)

• IBGE (Ronaldo Rodrigues e Andrea)
• Transparência Brasil (Manoel Galdino indicará o nome)



GRUPO TEMÁTICO 3: LEVANTAMENTO DE BASES DE ALTO 
VALOR AGREGADO PUBLICADAS DO PORTAL dados.gov.br 
(Ação 1)
Grupo Temático Ação 1: Promover a abertura de bases de alto valor

Objetivo do GT
Realizar levantamento das bases de alto valor agregado já publicadas no Portal 
Brasileiro de Dados Abertos

Entregas previstas
- Documento com o levantamento de bases de alto valor publicadas no Portal 

dados.gov.br

Prazo Fevereiro a maio de 2022

Cronograma de marcos

Reunião inicial (planejamento e distribuição de atividades) Fevereiro/2022

Levantamento de conjuntos de dados de alto valor agregado 
publicados no Portal dados.gov.br ou em outros sites 
governamentais

Fevereiro a Março/2022

Consolidação de informações em relatório Abril/2022

Apresentação e aprovação junto ao CGINDA Maio/2022



PARTICIPANTES DO GRUPO TEMÁTICO 3

Órgão/Representantes

Coordenação (a definir)
• Controladoria-Geral da União

Participantes (a definir)
• Em não havendo membros, a ação será realizada no modelo consultivo.



GRUPO TEMÁTICO 4: LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÃO 
SOBRE A ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO PORTAL 
dados.gov.br (Ação 3)

Grupo Temático Ação 3: Revisão das bases publicadas no Portal

Objetivo do GT
Promover a atualização das bases de dados publicadas por órgãos integrantes do 
CGINDA e realizar levantamento geral das bases atualizadas para órgãos com 
status de ministério

Entregas previstas Relatório sobre a atualização de dados de ministérios e agências reguladoras

Cronograma de marcos

Reunião inicial 
(planejamento e distribuição de atividades)

Janeiro/2022

Levantamento da situação das bases publicadas por 
órgãos com status de ministério

Janeiro a Março/2022

Elaboração relatório Abril/2022

Apresentação e aprovação junto ao CGINDA Abril/2022



PARTICIPANTES DO GRUPO TEMÁTICO 4

Órgão/Representantes

Coordenação (a definir)
• Controladoria-Geral da União

Representantes (a definir)

• Casa Civil
• Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
• Ministério da Cidadania
• Ministério da Economia
• Ministério da Educação
• Ministério da Saúde
• Secretaria-Geral da Presidência da República
• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
• Ministério da Justiça e Segurança Pública



Situação e replanejamento 
de prazos de implementação 
do plano de ação da INDA ■



AÇÃO 1
Título da Ação Ação 1. Promover a abertura de bases de alto valor.

Período de implementação Novembro/2021 a Setembro/2022

Detalhamento de atividades para implementação da ação
Atividade Data de início Data de 

término

Responsável/ 

Envolvidos

Status

Realizar levantamento de bases de alto 

valor e identificar aquelas que estão 

publicadas no Portal Brasileiro de 

Dados Abertos e aquelas ainda não 

disponibilizadas (verificar, inclusive, se 

os dados têm sido atualizados)

Novembro/ 2021 Março/2022 CGU/ membros do 

CGINDA

CGU elaborou relação de categorias de 

bases de alto valor agregado 

consolidando as indicações dos índices 

internacionais de avaliação da políticas 

de dados abertos e o modelo de 

referência para abertura de dados

(insumo para Grupo Temático)
Realizar pesquisa junto à comunidade 

de dados abertos para priorizar, dentre 

as bases identificadas, a abertura e/ou 

atualização de bases de dados de alto 

valor

Abril/2022 Junho/2022 CGU/ membros do 

CGINDA

Não iniciado

Realizar articulação com os órgãos 

gestores das bases priorizadas para 

fomentar a criação de plano de ação 

para a abertura dos dados

Julho/2022 Setembro/ 

2022

CGU/ membros do 

CGINDA

Não iniciado



AÇÃO 2
Título da Ação Ação 2. Aprimorar o Framework de Dados Abertos para o governo federal.

Período de implementação Setembro/2021 a Julho/2022

Detalhamento de atividades para implementação da ação

Atividade Data de início Data de 

término

Responsável

/Envolvidos

Situação

Analisar todas orientações e 

normatizações relativas à 

implementação da política de 

dados abertos e indicar pontos que 

requerem revisão e 

aprimoramento.

setembro/

2021

novembro/

2021

CGU Relatório indicando as normas e 

orientações existentes e aquelas que 

requerem revisão, aprimoramento ou 

consolidação publicado no Portal 

dados.gov.br

(insumo para Grupo Temático)

Elaborar e publicar novas 

orientações e normatizações 

relativas à implementação da 

política de dados abertos

Dezembro/ 

2021

Julho/2022 CGU/membros 

do CGINDA

Não iniciada



AÇÃO 3
Título da Ação Ação 3. Revisão geral das bases de dados publicadas no Portal Brasileiro de Dados 

Abertos
Período de implementação Julho/2021 a Abril/2022

Detalhamento de atividades para implementação da ação

Atividade Data de início Data de 

término

Responsável/ 

Envolvidos

Situação

Enviar ofício a todos os órgãos e entidades 

responsáveis pela catalogação de bases de dados, 

solicitando validação e atualização das bases 

catalogadas, e complementação das informações 

sobre as bases no Portal de Dados Abertos

Julho/

2021

Julho/2021 CGU Ofícios enviados em julho/2021

Evento online para orientar sobre a atividade de 

validação e atualização das bases de dados 

catalogadas, e complementação das informações 

sobre as bases no Portal de Dados Abertos

Agosto/

2021

Agosto/2021 CGU Live para orientar sobre o uso do 

Portal

Acompanhamento e interlocução junto aos órgãos Agosto/

2021

Março/2022 CGU/membros 

do CGINDA

Em andamento

Elaboração de relatório sobre as bases de dados 

atualizadas e sobre os órgãos que ainda não 

realizaram as atualizações no Portal Brasileiro de 

Dados Abertos

Abril/ 2022 Abril/ 2022 CGU Não iniciado



AÇÃO 4
Título da Ação AÇÃO 4: Realizar pesquisas sobre abertura e reúso de dados.
Período de implementação Setembro/2021 a Agosto/2022

Detalhamento de atividades para implementação da ação
Atividade Data de início Data de término Responsável/ 

Envolvidos

Resultado verificável

Aplicar pesquisa sobre o uso de dados abertos 

por parte do setor privado

Agosto/2021 Setembro/2021 CGU Pesquisa aplicada entre 

setembro e outubro de 

2021
Tabular e analisar respostas da pesquisa junto 

ao setor privado

Outubro/2021 Dezembro/2021 CGU Relatório em elaboração

Elaborar questionário de pesquisa sobre o reúso 

de bases de dados junto à sociedade civil

janeiro/2022 fevereiro/2022 CGU Não iniciado

Aplicar pesquisa sobre o reúso de bases de 

dados junto à sociedade civil

Março/2022 Março/2022 CGU Não iniciado

Tabular e analisar respostas da pesquisa junto à 

sociedade civil

Abril/2022 Maio/2022 CGU Não iniciado

Elaborar questionário de pesquisa sobre a 

abertura de bases de dados junto aos gestores 

de bases e servidores

maio/2022 Junho/2022 CGU Não iniciado

Aplicar pesquisa sobre a abertura de bases de 

dados junto aos gestores de bases e servidores

junho/2022 junho/2022 CGU Não iniciado

Tabular e analisar respostas da pesquisa junto 

aos gestores de bases e servidores

julho/2022 Agosto /2022 CGU Não iniciado



AÇÃO 5

Título da Ação AÇÃO 5: Realizar eventos de cocriação com o uso de dados abertos.

Período de 

implementação

Julho/2021 a dezembro/2022

Detalhamento de atividades para implementação da ação

Atividade Data de início Data de término Responsável/ 

Envolvidos

Situação

Realizar ação de 

cocriação 2021

Julho/2021 Dezembro/2021 Órgão 

responsável

- Evento “Prêmio Dados Abertos para o 

Desenvolvimento”, promovido pelo BNDES, com 

participação da CGU. Contou com a participação de 

400 profissionais e teve 17 trabalhos inscritos

- Evento “Hackathon Rede +Brasil” promovido pelo 

SERPRO, com a colaboração da CGU.
Realizar ação de 

cocriação 2022

Janeiro/2022 Dezembro/2022 Órgão 

responsável

Não iniciado



AÇÃO 6
Título da Ação Ação 6. Programa continuado de orientação e capacitação em dados abertos e reúso de 

dados.
Período de implementação Março/2021 a dezembro/2022

Detalhamento de atividades para implementação da ação

Atividade Data de início Data de término Responsável/ 

Envolvidos

Situação

Elaborar projeto de detalhamento do programa 

de capacitação em dados abertos

Março/

2021

Março/2021 CGU Planejamento de lives elaborado

Realizar 1 evento de capacitação Agosto/2021 Agosto/2021 CGU Live realizada em 20/08/2021: “Portal 

Brasileiro de Dados Abertos: 

conhecendo e usando”
Realizar 1 evento de capacitação Dezembro/2021 Dezembro/2021 CGU Capacitação planejada para 

07/12/2021: “Como construir uma 

matriz de priorização e um inventário 

de bases de dados”
Realizar 1 evento de capacitação Junho/2022 Junho/2022 CGU Não iniciada

Realizar 1 evento de capacitação Dezembro/2022 Dezembro/2022 CGU Não iniciada



AÇÃO 7
Título da Ação AÇÃO 7: Reestruturação do Portal Brasileiro de Dados Abertos.

Período de implementação Abril/2021 a Junho/2023

Detalhamento de atividades para implementação da ação
Atividade Data de início Data de término Responsável/ 

Envolvidos

Resultado verificável

Definição de funcionalidades a serem 

incorporadas ao novo portal de dados abertos

Abril/2021 Junho/ 2021 CGU Documento preliminar de 

requisitos elaborado e 

publicado
Desenvolvimento do novo portal de dados 

abertos (fase 1)

Fevereiro/2022 Novembro/ 2022 CGU Não iniciado

Homologação e lançamento do novo Portal da 

Dados Abertos (fase 1)

Dezembro/2022 Dezembro/ 2022 CGU Não iniciado

Desenvolvimento do novo portal de dados 

abertos (fase 2) 

janeiro/2023 maio/2023 CGU Não iniciado

Homologação e publicação das novas 

funcionalidades do Portal da Dados Abertos 

(fase 2)

junho/2023 Junho/2023 CGU Não iniciado



AÇÃO 8

Título da Ação AÇÃO 8:  Catálogo de Bases de Dados Federais

Período de implementação Dezembro/2020 a Junho/2022

Detalhamento de atividades para implementação da ação

Atividade Data de 

início

Data de 

término

Responsável/ 

Envolvidos

Situação

Revisão do sistema versão 5.2 Dezembro/

2020

Jun/2021 Ministério da 

Economia

Sistema em produção, onde a SGD está 
alimentando diretamente os dados, sem 
permissão de acesso externo ao ME.

Produção de material didático fev/2021 mar/2021 Ministério da 

Economia
Material da versão atual produzido.

Revisão e qualificação dos respectivos 

cadastros

mar/2021 dez /2021 Ministério da 

Economia
Previsão mantida

Implantação de nova versão do sistema, com 

acesso externo (pelos próprios órgãos 

detentores das informações)

jan/2022 Jun/2022 Ministério da 

Economia

Sistema implantado e novo material 

produzido



AÇÃO 9

Título da Ação AÇÃO 9:  Fomento a adesões de entes federativos e de órgãos dos demais Poderes 

da República ao Portal Brasileiro de Dados Abertos.

Período de implementação Abril/2022 a Agosto/2022

Detalhamento de atividades para implementação da ação

Atividade Data de início Data de término Responsável/ 

Envolvidos

Resultado verificável

Enviar ofício aos estados, capitais e 

municípios com mais de 500 mil habitantes 

com convite para aderir ao Portal Brasileiro 

de Dados Abertos

Março/2022 Abril/ 2022 CGU Não iniciado

Articulação e sensibilização sobre dados 

abertos junto aos representantes dos 

estados, capitais e municípios com mais de 

500 mil habitantes

Abril/2022 Agosto/2022 CGU Não iniciado



AÇÃO 10

Título da Ação AÇÃO 10:  Normativo de reestruturação da Infraestrutura Nacional de 

Dados Abertos - INDA 

Período de implementação Novembro/2021 a dezembro/2022

Detalhamento de atividades para implementação da ação

Atividade Data de 

início

Data de 

término

Responsável/ 

Envolvidos

Situação

Elaborar minuta de decreto para a 

reestruturação da INDA

Novembro/

2021

abril/2022 CGU, ME, Casa 

Civil e outros 

membros do 

CGINDA

Primeira versão enviada À 

CGINDA para discussão e 

aprimoramentos em GT

Realizar interlocuções e trâmites para 

encaminhamento da minuta de 

decreto à Casa Civil

maio/2021 Dezembro/ 

2022

CGU Não iniciada



REPUBLICAÇÃO DO PLANO

• Nova versão do Plano de Ação será diagramada e publicada 
no Portal dados.gov.br em dezembro/2021



Cronograma de reuniões 
do CGINDA para 2022 ■



Reunião Data

Reunião Ordinária 1.2022
31/03/2022

Reunião Ordinária 2.2022
30/06/2022

Reunião Ordinária 3.2022
29/09/2022

Reunião Ordinária 4.2022
15/12/2022

CRONOGRAMA DE REUNIÕES DO CGINDA PARA 2022



Relatório da OKBR e 
sessão de perguntas ■



Encaminhamentos 
finais ■



OBRIGADO ■
dadosabertos@cgu.gov.br


