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Nome da Base 

Previsão de 
Abertura Atual 

Nova Previsão 
de Abertura 

Periodicidade 
de 

Atualização 

Justificativa 

Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS) 

SET/21 ABERTA em 
SET/21 

PO Anteriormente, havia sido informada como “PORTAL CNAS”.  

Programa Cisternas OUT/21 ABERTA 
OUT/21 

Trimestral  

Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) 

OUT/21 ABERTA 
OUT/21 

Semestral  

Programa Fomento Rural NOV/21 ABERTA em 
JAN/22 

Trimestral  

Lei de Incentivo ao Esporte PDA 19/20 FEV/22 Mensal Anteriormente, havia sido informada como “SISTEMA DE 
APOIO ÀS LEIS DE INCENTIVO AO ESPORTE – LIE”.  

Auxílio Brasil - FEV/22 Mensal Embora não tenha sido incluída na primeira versão do PDA 
2021-2023, o Ministério da Cidadania considera a base de 
dados do Auxílio Brasil de grande interesse para a sociedade, 
tendo em vista o grande número de solicitações para 
conhecimento de tal base, nos canais de atendimento. 

CADSUAS JAN/22 MAR/22 Anual Garantir tempo hábil para que a equipe da SAGI/DGI 
trabalhe em conjunto com as áreas responsáveis pelas 
bases de dados e consigam identificar a forma de extração 
das informações a serem publicadas, os critérios de 
segurança e a conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) nº 13.709/2018. 
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SISC JAN/22 MAR/22 Anual Garantir tempo hábil para que a equipe da SAGI/DGI 
trabalhe em conjunto com as áreas responsáveis pelas 
bases de dados e consigam identificar a forma de extração 
das informações a serem publicadas, os critérios de 
segurança e a conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) nº 13.709/2018. 
 

Prontuário Eletrônico SUAS DEZ/21 ABR/22 Anual Garantir tempo hábil para que a equipe da SAGI/DGI 
trabalhe em conjunto com as áreas responsáveis pelas 
bases de dados e consigam identificar a forma de extração 
das informações a serem publicadas, os critérios de 
segurança e a conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) nº 13.709/2018. 
 

Programa Bolsa Atleta NOV/21 JUN/22 Anual Garantir tempo hábil para que a equipe da SAGI/DGI 
trabalhe em conjunto com as áreas responsáveis pelas 
bases de dados e consigam identificar a forma de extração 
das informações a serem publicadas, os critérios de 
segurança e a conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) nº 13.709/2018. Anteriormente, havia sido 
informada como “BOLSA ATLETA”.  
 

Cadastro Nacional de Entidades de 
Assistência Social 

DEZ/21 JUN/22 Anual Garantir tempo hábil para que a equipe da SAGI/DGI 
trabalhe em conjunto com as áreas responsáveis pelas 
bases de dados e consigam identificar a forma de extração 
das informações a serem publicadas, os critérios de 
segurança e a conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) nº 13.709/2018. 
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SIS ACESSUAS FEV/22 JUL/22 Anual Garantir tempo hábil para que a equipe da SAGI/DGI 
trabalhe em conjunto com as áreas responsáveis pelas 
bases de dados e consigam identificar a forma de extração 
das informações a serem publicadas, os critérios de 
segurança e a conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) nº 13.709/2018. 
 
 

Centro de Iniciação Esportiva – CIE PDA 19-20 JUL/22 Anual Garantir tempo hábil para que a equipe da SAGI/DGI 
trabalhe em conjunto com as áreas responsáveis pelas 
bases de dados e consigam identificar a forma de extração 
das informações a serem publicadas, os critérios de 
segurança e a conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) nº 13.709/2018. 
 

SISDILIGÊNCIA FEV/22 AGO/22 Anual Garantir tempo hábil para que a equipe da SAGI/DGI 
trabalhe em conjunto com as áreas responsáveis pelas 
bases de dados e consigam identificar a forma de extração 
das informações a serem publicadas, os critérios de 
segurança e a conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) nº 13.709/2018. 
 

SIMPETI NOV/21 SET/22 Anual Garantir tempo hábil para que a equipe da SAGI/DGI 
trabalhe em conjunto com as áreas responsáveis pelas 
bases de dados e consigam identificar a forma de extração 
das informações a serem publicadas, os critérios de 
segurança e a conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) nº 13.709/2018. 
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NOVO SUASWEB OUT/21 OUT/22 Anual Garantir tempo hábil para que a equipe da SAGI/DGI 
trabalhe em conjunto com as áreas responsáveis pelas 
bases de dados e consigam identificar a forma de extração 
das informações a serem publicadas, os critérios de 
segurança e a conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) nº 13.709/2018. 
 
 

Certificação das Entidades DEZ/21 OUT/22 Anual Garantir tempo hábil para que a equipe da SAGI/DGI 
trabalhe em conjunto com as áreas responsáveis pelas 
bases de dados e consigam identificar a forma de extração 
das informações a serem publicadas, os critérios de 
segurança e a conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) nº 13.709/2018. 
 
 

SIGTR (Repasse de 
recursos e saldo de conta 
corrente) 
 

NOV/21 OUT/22 Anual Garantir tempo hábil para que a equipe da SAGI/DGI 
trabalhe em conjunto com as áreas responsáveis pelas 
bases de dados e consigam identificar a forma de extração 
das informações a serem publicadas, os critérios de 
segurança e a conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) nº 13.709/2018. 
 
 

SIGTV OUT/21   A partir de uma renovação de sistemas e estudo de 
otimização de disponibilização de informações, o Ministério 
da Cidadania irá mergir as bases do SIGTV e do SISFAF, de 
forma a disponibilizar as informações neles constantes por 
meio da base do SIGTR, identificada acima. 
 
 

SISFAF NOV/21   
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Esporte – Base de Conhecimento PDA 2019-2020 NOV/22 Anual Tendo em vista a Reforma Administrativa que decidiu 
sobre a recepção do Ministério do Esporte na estrutura do 
Ministério da Cidadania, algumas dificuldades físicas 
foram encontradas no que tange ao armazenamento de 
alguns sistemas e bases. Contudo, esforços estão sendo 
feitos para que esta base possa ser disponibilizada o 
quanto antes, considerando, ainda a devida extração das 
informações a serem publicadas, os critérios de segurança 
e a conformidade com a legislação vigente, inclusive com a 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) 
n˚ 13.709/2018. 
 

Estatísticas sob a Temática do 
Esporte 

PDA 2019-2020 NOV/22 Anual Tendo em vista a Reforma Administrativa que decidiu 
sobre a recepção do Ministério do Esporte na estrutura do 
Ministério da Cidadania, algumas dificuldades físicas 
foram encontradas no que tange ao armazenamento de 
alguns sistemas e bases. Contudo, esforços estão sendo 
feitos para que esta base possa ser disponibilizada o 
quanto antes, considerando, ainda a devida extração das 
informações a serem publicadas, os critérios de segurança 
e a conformidade com a legislação vigente, inclusive com a 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) 
n˚ 13.709/2018. 
 

 


