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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

PORTARIA Nº 5195, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019

Aprova o Plano de Dados Abertos do
Ministério da Infraestrutura para o biênio
2020/2021.
O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que
lhe conferem o ar go 87, parágrafo único, inciso II da Cons tuição Federal, e, tendo em vista o disposto
na Lei nº 12.527, de 18 de outubro de 2011, no Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, na Resolução
nº 3, de 13 de outubro de 2017, do Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos –
CGINDA, e no inciso III do art. 1º do Decreto nº 8.851, de 20 de setembro de 2016, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano de Dados Abertos do Ministério da Infraestrutura – PDA/Minfra
para o biênio 2020/2021.
Art. 2º O PDA/Minfra torna público o inventário de conjuntos de dados deste Ministério, o
resultado da consulta pública, que mediu o interesse público pelas bases deste órgão, a seleção dos
dados que serão abertos, o cronograma de publicação, a descrição de ações de fomento ao uso e reuso
desses dados, além de outras ações e deﬁnições referentes a dados abertos.
Art. 3º O referido PDA, que terá vigência de dois anos a par r de 1º de janeiro de 2020,
deverá ser publicado no site do Ministério da Infraestrutura até o dia 31/12/2019.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Sampaio Cunha Filho, Ministro de Estado da
Infraestrutura - Subs tuto, em 26/12/2019, às 12:30, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2159759 e
o código CRC A2EBF74D.
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