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2093674                            08850.002091/2020-71

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PRESIDÊNCIA

 
OFÍCIO Nº 700/2020/PRES/FUNAI

 

Ao cidadão solicitante nº 017475

 

Assunto: Plano de Dados Abertos da Funai.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08850.002091/2020-71.
  

Prezado cidadão,
  
1. Cumprimentando-o cordialmente, reportamo-nos às informações requeridas por Vossa Senhoria, elencadas a seguir.

"1 - Quantas bases de dados e documentos abertos o órgão possui para
consulta? Quais são? Quantas e quais dessas bases são disponibilizadas
em transparência ativa e quantas em passiva?
2 - Quantas bases de dados e documentos foram abertas por esta pasta,
seus órgãos internos e /ou antigos ministérios e/ou secretarias hoje aqui
abrigados, nos últimos 3 anos? Favor informar, ano a ano, quantas e
quais foram abertas.
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3 - Essas bases de dados são atualizadas de quanto em quanto tempo?
Favor informar, por base de dados, a data da última atualização.
4 - Quantas bases de dados e documentos foram fechadas ou retiradas
do ar nos últimos 3 anos? Quais são? Por quais motivos, de fato e de
direito, elas foram retiradas do ar?
5 - Quantas bases de dados e documentos deixaram de ser atualizadas
nos últimos 3 anos? Quais são? Por quais motivos, de fato e de direito,
elas deixaram de ser atualizadas?"

2. Primeiramente, informamos  que a  Portaria nº 1070/PRES, de 09 de Agosto de 2019 instituiu Grupo de Trabalho com o objetivo de elaborar o
Plano de Dados Abertos, no âmbito da  Fundação Nacional do Índio e o referido PDA encontra-se em fase de elaboração. O Recurso de  2ª Instância
interposto com vistas ao fornecimento das informações demandadas, também foi encaminhado para a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e
Comunicações, a qual se manifestou reiterando que o PDA ainda não foi consolidado, conforme:

 "o processo de elaboração do Plano de Dados Abertos encontra-se em andamento e tão logo esta Coordenação Geral de TIC obtenha todos os dados consolidados
pelas respectivas áreas, estes serão disponibilizados no site da Funai dando conhecimento a toda sociedade."

3. Ressaltamos os seguintes conceitos exarados no  Manual de elaboração de Planos de Dados Abertos 2018 .
O que são Dados Abertos? São dados que podem ser livremente acessados, utilizados, modificados e compartilhados por qualquer pessoa, estando sujeito a, no
máximo, exigências que visem preservar sua proveniência e abertura. (Fonte: Open Knowledge)
Quais bases devem ser disponibilizadas em dados abertos? O cenário ideal é a completa abertura de bases de dados, exceto as suas partes de natureza sigilosa ou
que possam violar a privacidade do cidadão. Todavia, sabe-se que o processo de preparação e abertura dessas bases pode ser dificultoso para alguns órgãos.
Considerando essa realidade criou-se uma matriz de prioridade de modo a associar oferta x demanda x esforço operacional e assim otimizar e priorizar a abertura
de bases.

4.   Diante dos conceitos apresentados, informamos que a Funai ainda não realizou a abertura de bases, tornando-se inviável ofertar uma resposta
que contemple as indagações contidas no pedido de informação em tela.
5. Por fim, salientamos que esta Fundação dispõe de uma vasta gama de conteúdos informativos em sua página  http://www.funai.gov.br/ e, por
ora,  a indicamos como fonte de pesquisa.

  
Atenciosamente,
 

(Assinado Eletronicamente)
Marcelo Augusto Xavier da Silva

Presidente da Funai

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Xavier da Silva, Presidente, em 17/04/2020, às 18:18, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://wiki.dados.gov.br/GetFile.aspx?File=%2fManuais%2fPlanos%20de%20Dados%20Abertos%2f2018%2fManual%20de%20Elaboracao%20de%20Planos%20de%20Dados%20Abertos.pdf
http://www.funai.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site: h�p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2093674 e o código CRC A23739BC.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 08850.002091/2020-71 SEI nº 2093674
 

SCS, Quadra 9, Torre B, Ed. Parque Cidade Corporate
CEP: 70308-200 - Brasília-DF 

Telefone: (61) 3247-6004-  http://www.funai.gov.br
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