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Introdução
Considerando o art. 67 do Decreto 7.724/2012, com base no art. 40 da Lei
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), as instituições devem designar uma
Autoridade de Monitoramento da LAI, a quem cabe elaborar um relatório anual de
avaliação e monitoramento da implementação da transparência.
A mesma autoridade de Monitoramento também é responsável pelo
acompanhamento da execução do Plano de Dados Abertos da instituição. Sendo assim,
este relatório abordará as duas situações.
Atuação da Autoridade de Monitoramento com relação à Transparência Ativa
Transparência ativa é o princípio que exige de órgãos e entidades públicas a
divulgação de informações de interesse geral, independentemente de terem sido
solicitadas.
As orientações com relação ao tema contam no Guia de Transparência Ativa
(GTA) para os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/lai-para-sic/guias-e-orientacoes/gta-6aversao-2019.pdf
No dia 27/03/2020 recebemos o Ofício Circular nº 77/2020/STPC-CGU em que
constava a verificação feita pela Controladoria-Geral da União (CGU) de 49 itens
constantes no menu Acesso à Informação do site do IFMS.
A CGU se utiliza do Sistema Fala.BR para analisar todos os itens citados, e a
classificação utilizada é “cumpre”, “cumpre parcialmente” e “não cumpre”.
Foi verificado que, dentre os itens avaliados, 9 (nove) estavam com status
“não cumpre” e 6 (seis) com status “cumpre parcialmente”. As atualizações das
páginas do site institucional são de responsabilidade da Assessoria de Comunicação
(Ascom), para a qual encaminhamos a solicitação, via e-mail, das adequações
necessárias, a fim de atender o disposto no ofício supracitado. Até o dia 30/04/2020
todas as adequações foram feitas e os links correspondentes foram inseridos no
Sistema Fala.BR para nova avaliação da CGU.
Conforme consulta feita ao “Formulário de Verificação” do sistema, a última
avaliação da CGU se deu no dia 27/07/2020, em que foi constatado que 4 (quatro)
itens ainda continuavam incompletos, portanto, com status “cumpre parcialmente”.
Um dos itens já foi atualizado em 15/01/2021 e está aguardando nova verificação da
CGU. Com relação aos outros três itens, novamente solicitamos à Ascom as
adequações necessárias para que, enfim, possamos constar dentre os primeiros no
ranking da Transparência Ativa.
Conforme imagem a seguir, extraída do “Painel da Lei de Acesso à
Informação” da CGU, em 01/02/2021, pode-se observar que, hoje, ainda estamos em
34º lugar dentre as 300 instituições cadastradas no Painel da Lei de Acesso à

5
Informação – http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm, porém, a meta de 2021 é
melhorarmos ainda mais nossa posição.
Essa classificação é alterada conforme as instituições vão atualizando seus
itens.
Recomenda-se que, após os ajustes feitos pela Ascom nos itens que
cumprimos parcialmente, estes sejam atualizados no Sistema Fala.BR, no módulo
“transparência ativa”.
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Atuação da Autoridade de Monitoramento com relação aos Dados Abertos
Os “dados abertos” ganharam popularidade no movimento de transparência
pública e governo aberto em todo mundo. No Brasil, 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”. (Art. 2º, V, do Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016).
A publicação e a atualização dos Planos de Dados Abertos devem ser
asseguradas pela Autoridade de Monitoramento da LAI, a quem incumbe também
apresentar relatórios anuais sobre o seu cumprimento, com recomendações sobre as
medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento da Política de Dados
Abertos (art. 14 da Resolução CG-INDA 3/2017 e Decreto 8.777/2016, art. 5º, §4º).
As bases de dados já existentes, disponibilizadas desde 2017, foram
monitoradas constantemente garantindo o cumprimento dos prazos estipulados no
PDA anterior.
Aqueles poucos setores que, por algum motivo, não disponibilizaram as
informações tempestivamente, receberam e-mail da autoridade de monitoramento
solicitando que o fizessem o quanto antes, o que foi atendido prontamente.
A base de dados “Assistência Estudantil”, que deveria ter sido atualizada em
outubro de 2020, teve um atraso no atendimento ao calendário devido a troca de
gestão e a forma de organização das informações. Dessa maneira, apenas agora, em
janeiro de 2021, foi possível atualizá-la.
Em 2020 foi elaborado o novo Plano de Dados Abertos (PDA), por meio de
uma comissão instituída pela Portaria nº 872, de 7 de agosto de 2020 - Processo
23347.012197.2019-22.
Após a execução de todas as etapas previstas na legislação, o PDA foi
publicado em 7 de dezembro de 2020, biênio 2020/2022, conforme link
https://www.ifms.edu.br/noticias/2020/publicado-novo-plano-de-dados-abertos-doifms. As primeiras bases de dados serão abertas em 2021.
Para facilitar o entendimento do cidadão do que vem a ser Dados Abertos, foi
inserido um item sobre este assunto na página de “Perguntas frequentes” https://www.ifms.edu.br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/#dados-abertos
Na imagem seguinte, extraída em 01/02/2021, do Pinel de Monitoramento de
Dados Abertos, da CGU, pode ser observado que o IFMS não tem nenhuma base em
atraso.
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Recomenda-se que o cronograma de abertura das novas bases de dados seja
constantemente monitorado, assim como as atualizações das bases já disponibilizadas e das
que ainda serão abertas.
Recomenda-se também que todas as ações referentes aos Dados Abertos sejam
registradas a fim de elaborar o próximo relatório.
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