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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Reitoria

Ouvidoria

 
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DADOS ABERTOS

PERÍODO 2020-2022 NO INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS

 
1. Em conformidade com as exigências legais do Decreto nº 8.777, de 11 de maio
de 2016, apresentamos o Relatório de Monitoramento sobre o Plano de Dados Abertos
(PDA) do Ins�tuto Federal do Tocan�ns (IFTO). Informamos que o monitoramento do Plano
de Dados Abertos do Período 2017-2019  ocorreu concomitantemente com os avisos
exarados pela Controladoria-Geral da União através do preenchimento dos Relatórios de
Transparência A�va e do encaminhamento de despachos à Comissão de Implantação do
Plano de Dados Abertos.

2. Com relação ao período 2020-2022, também efetuamos monitoramento
através dos processos de Transparência A�va do Órgão (23235.008971/2020-
00 e 23235.011832/2020-55) concomitantemente com os alertas da Controladoria-Geral da
União através de O�cios encaminhados. 

3. Recentemente encaminhamos um documento solicitando informações sobre
as dificuldades que estão sendo encontradas pela Comissão responsável pela implantação
dos Dados Abertos e se há previsão de conclusão dos trabalhos. O presidente da
Comissão informou sobre algumas dificuldades na implantação e jus�ficou o atraso na
publicação do Plano de Dados Abertos. Informou ainda que a comissão deve entregar o
referido plano até o dia 30 de setembro de 2020, devendo enviar para o Comitê Gestor de
Tecnologia da Informação a minuta do PDA para que o Comitê aprove o documento.

4. O diretor de Tecnologia da Informação e responsável pela condução dos
trabalhos informou ainda que, após a aprovação do Comitê Gestor de TI, o PDA será
subme�do a uma consulta pública à comunidade para que sejam colhidas as demandas que
porventura não estejam contempladas no Plano. Após receber as contribuições da
comunidade, será realizada a publicação do PDA 2020-2022.

5. Informamos que, quanto ao monitoramento do Plano de Dados Abertos 2020-
2022, ele será realizado levando em consideração as datas informadas no Despacho
nº 42/2020/DTI/REI/IFTO (1049128) e atendendo ao Decreto nº 8.777, de 11 de maio de
2016, conforme o art. 5º, § 4º. 

6. Em nosso úl�mo monitoramento, solicitamos também que a responsável pelo
monitoramento das Publicações no site ins�tucional nos informasse se há orientação aos
setores do IFTO sobre a publicação em formato odt e ods ou formato aberto e se os
principais documentos, tais como: orçamentos, editais e planilhas, encontram-se em formato
aberto. A Diretoria de Comunicação nos informou que os servidores das unidades que fazem
publicação de documentos recebem treinamentos e são orientados a usarem os seguintes
formatos abertos: pdf, odt ou ods. Os esclarecimentos apresentados por esta
diretoria encontram-se no Despacho nº 19/2020/DC/REI/IFTO (1049307).

 
Palmas, 11 de agosto de 2020.
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JOELMA OLIVEIRA LIMA

Autoridade de Monitoramento da LAI/Ouvidora

Documento assinado eletronicamente por Joelma Oliveira Lima, Ouvidora, em
11/08/2020, às 08:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1050805 e o código CRC 0EF8C1A1.

Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8 - Plano Diretor
Sul — CEP 77020-450

Palmas/TO — (63) 3229-2200
portal.i�o.edu.br — reitoria@i�o.edu.br
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