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Transparência de informações
Para que o cidadão entenda o funcionamento de seu governo

Engajamento público
Para que o cidadão possa influenciar o funcionamento de seu
governo ao participar de processos políticos governamentais e
programas de políticas públicas

Responsabilização
Para que o cidadão possa cobrar a responsabilidade do governo

por suas políticas e prestação de serviços

POR QUE DADOS ABERTOS?



 Constituição Federal - Art. 5º, Inciso XXXIII

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado

 Constituição Federal - Art. 37

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e
indireta, regulando especialmente:

 I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a
manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e
interna, da qualidade dos serviços
 II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de
governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

(LAI 12.527/11, Art. 8º, § 3º)

● I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão

● II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e 
texto, de modo a facilitar a análise das informações

● III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em 
formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina

DADOS ABERTOS NO BRASIL - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Princípios de dados abertos!



Objetivos:

 Proporcionar aos cidadãos, e ao governo, um ponto de acesso central
aos dados públicos, disponível na web

 Coordenar e orientar a padronização no ciclo de vida da informação,
em especial no momento de sua publicação na web

 Incentivar a agregação de valor aos dados públicos e a colaboração
com o cidadão na implementação de novos serviços à sociedade

 Ser uma iniciativa sustentável de Dados Abertos

IN SLTI/MP nº 4, de 13 de abril de 2012

INFRAESTRUTURA NACIONAL DE DADOS ABERTOS - INDA

Para isso

A SLTI definiu um conjunto de padrões, tecnologias,
procedimentos e mecanismos necessários para publicar dados
abertos governamentais, visando seu reúso não só pela
sociedade mas pelo próprio governo



Tecnologia e InovaçãoAccountability Participação Cidadã Transparência

• Construída de forma totalmente colaborativa 

• Todo conteúdo na web

• Lançada em sintonia com a Lei 12.527 (LAI)

• Principal entrega do MP no 1º Plano de Ação da OGP (set/2011)

INDA - BREVE HISTÓRICO



INFRAESTRUTURA NACIONAL DE DADOS ABERTOS - INDA

A INDA é política de Dados Abertos Governamentais do Estado Brasileiro 

 OBJETIVOS

Simplificar a busca e o reúso dos Dados Abertos Governamentais do Brasil

Sistematizar e padronizar a entrega de serviços de dados

Estreitar a distância do governo com o cidadão

 VISÃO

Plataforma de dados abertos como principal ativo para promover a transparência 
(pelo governo) e o controle social (pelo cidadão)



ESTRATÉGIAS PARA AMPLIAR A INDA

• Incorporar processos de gestão de dados abertos na Gestão Pública

• Fortalecer o marco legal das políticas de dados abertos (PL 7.804/2014)

• Criar ou articular a INDA a espaços de cocriação e coprodução de soluções com a 
sociedade civil (participa.br, labhacker da Câmara dos Deputados)

• Federação do catálogo www.dados.gov.br com catálogos federais finalísticos, 
estaduais e municipais

• Estimular o uso dos dados abertos:
– Ações de comunicação e divulgação
– Organização e apoio a concursos e hackathons



DADOS.GOV.BR

● Grande experiência de Governo Aberto do executivo federal

● Federação de dados com outros catálogos

● Já integrado com INDE e Dataprev, principais parceiros do portal

● Conjunto de dados agrupados para facilitar a busca

● Orçamento da União
● Gastos Públicos (compras e transferências voluntárias)
● Eleitorais (eleições, candidatos, partidos)
● Indicadores de Programas de Governo (PGI/MP)
● Previdência
● Trabalho
● Educação
● TCU (IGov-TI)
● Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos



DADOS ABERTOS DO GOVERNO FEDERAL



DADOS ABERTOS NOS ESTADOS



ATUAÇÃO DA SLTI - RESULTADOS

• 34 consultorias para 23 órgãos das esferas federal, estadual e municipal
– publicação de dados, elaboração de PDA e apoio à realização de hackathons

• 10 treinamentos de dados abertos para mais de 40 órgãos da APF

– temas: publicação de dados, websemântica, serviços de dados e PDA

• Lançamento do Plano de Dados Abertos do MP

– planejamento institucional para dados abertos

• Kit de dados abertos disponível no portal

– guia com processo, métodos e técnicas para abertura de dados

• Articulação com estados e municípios

– dois Encontros Nacionais de Dados Abertos
– seis dos dez catálogos de dados estaduais apoiados pela INDA (DF, RS e AL)
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