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É a iniciativa do Governo Federal para  
organizar as informações sobre base de 

dados em formato simples e de fácil 
entendimento.  

O que é o Catálogo de Base de Dados? 

O Catálogo é primeiro passo 
para a organização de dados e 
informações produzidas pela 

Administração Pública federal de 
forma lógica, apresentando suas 

características e localização. 

Por meio de ferramenta desenvolvida 
pela Secretaria de Governo Digital o 

Catálogo será atualizado 
coordenadamente pelos gestores de 

base dos órgãos e entidades. 



Por que fazer o Catálogo? 

2011

2016

2019
2019

Lei 12.527  

Cria obrigações de 

Transparência Ativa. 

Decreto 8.777

Determina  a criação 

de inventários e 

catálogos de dados. Decreto 10.046

Cria obrigação de 

publicação de 

Catálogos e

SGD definirá 

procedimentos.

Acordão 1486-TCU

Cobra compromissos 

relacionados à 

publicação de Catálogo 

de Base de Dados.

Decreto nº 10.332

Institui a Estratégia 

de Governo Digital 

para o período de 

2020 a 2022

2020



Por que fazer o Catálogo? 

Governança de 

Dados Transparência

Fomento a 

transformação 

Digital  

Qualificação 

das Bases de 

Dados

Dados Abertos

CGU

LGPD
Identificar 

duplicidades

Identificar 

gestores de 

bases
Unificar 

entradas

Mapear 

informações 



O que está sendo feito? 

Censo 

Parceria 

com o BID

Censo com os 

60 primeiros 

órgãos 

selecionados 

25 órgãos 

contatados 
9 órgãos em 

agendamento  

4 órgãos em 

negociação  

Alimentação da 

Ferramenta de

Catálogo 



Qual o papel dos órgãos?

Ficar atento às 
comunicações da 

SGD.

Identificar os 
gestores de base do 

seu órgão.

Receber os 
recenseadores do 

Censo. 

Monitorar o 
levantamento das 

bases do seu 
órgão.

Monitorar o encaminhamento 
das informações para inclusão 

na Ferramenta de Catálogo. 

1

2

3

4

5

CONSULTAR A PÁGINA DO 
CATÁLOGO 

https://www.gov.br/governodigital/
pt-br/governanca-de-

dados/catalogo-de-bases-de-dados.
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A categorização visa separar 
os compartilhamentos em 

três grandes grupos:

O que é a Categorização? 

AMPLO: Dados disponíveis para a sociedade. 

RESTRITO: Protegidos por legislação, porém disponíveis aos órgãos e
entidades por mecanismos e regras simplificados.

ESPECÍFICO: Protegidos por legislação, concedidos aos órgãos e
entidades apenas em casos especiais, por meio de regras definidas
pelo gestor.



Instituída pelo Decreto 
10.046/19 e , objetiva:

Por que Categorizar? 

Facilitar o 
compartilhamento 

de dados;

Dar transparência aos 
possíveis usos dos 

dados.

Orientar as tomadas de 
decisões sobre permissão 

de acesso aos dados;

As orientações e as 
diretrizes para a 
categorização de 

compartilhamento 
de dados estão 

dispostas na 
RESOLUÇÃO Nº 2, 

DE 16 DE MARÇO DE 
2020 DO CCGD.



O que está sendo feito? 

Piloto de 

Categorização

SGP/ME e 

SPU/ME 

Piloto de 

Categorização

SGP/ME e 

SPU/ME 

Elaboração e 

distribuição de 

material de 

orientação de 

categorização

Modelo de 

Portaria de 

Categorização 

Novo prazo de 

180  dias para 

Categorização 



Qual o papel dos órgãos?

CONSULTAR A PÁGINA DA 
CATEGORIZAÇÃO  

https://www.gov.br/governodigital/pt-
br/governanca-de-dados/compartilhamento-de-

dados

A categorização 
é feita pelo 

gestor do dado.

Legislação
vigente.

Orientações 
CCGD

Conhecimento
sobre dados 
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O que é um Cadastro de Referência? 

Um Cadastro de Referência tem o objetivo de padronizar e
definir um conjunto mínimo de dados para um determinado
tema, sendo confiável, disponível e atualizado, de forma
centralizada ou descentralizada, podendo ser oriundo de
uma ou mais fontes, auxiliando a prestação de serviços e a
gestão de políticas públicas.



Por que fazer Cadastros de Referência? 

Decreto 10.046/2019 art. 21

XI - a instituição de outros 
cadastros base de referência 
do setor público de uso 
obrigatório pelos órgãos e 
entidades

Decreto nº 10.332/2020: 
Estratégia de Governo Digital 
para 2020 A 2022

Iniciativa 6.3. Estabelecer 
quinze cadastros base de 
referência para 
interoperabilidade do 
Governo federal, até 2022.



Como Fazer? 

Acompanhar 
e Monitorar

Viabilizar 
Integração

Instituir 
Cadastro de 
Referência e 

Disponibilizar 
Acesso

Identificar 
Novo 

Cadastro

Estratégia

Comunicar 
Novo 

Cadastro de 
Referência

Analisar 
Viabilidade



Planejamento  

Cadastro de 

Referência de 

Endereços: 

2020

Cadastro de 

Referência de 

Municípios: 

2020 Cadastro de 

Referência de 

Países: 2021

Cadastro de 

Referência de 

Empresas: 2021



Qual o papel dos órgãos?  

Adequar os serviços para consumo  
dos cadastros de referência, assim 

que publicada a resolução, de 
acordo com o prazo determinado.
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Contexto 



O que é o CBC? 

Cadastro Base do Cidadão é uma base agregadora com a
finalidade de aumentar a confiabilidade entre os cadastros e
viabilizar uma interface unificada para atualização cadastral
do cidadão, de modo a facilitar o compartilhamento desses
dados para toda a administração pública federal e realizar o
cruzamento de informações para consecução de serviços
públicos e execução de políticas públicas.



O que é o CBC? 



Por que fazer? 

Decreto 10.046/19

Institui o Cadastro 

Base do Cidadão. 

Decreto  10.332/20
Iniciativa 6.1. Interoperar os sistemas 

do Governo federal, de forma que, no 

mínimo, novecentos serviços públicos 

contem com preenchimento 

automático de informações.

Iniciativa 6.2: Ampliar para 20 a 

quantidade de atributos no cadastro 

base do cidadão



O que está sendo feito? 

A versão atual do CBC 

contém os dados 

biográficos que constam 

da base temática de CPF. 

• Ampliação do uso;
• Melhoria nos atributos 

atuais; 
• Inclusão de novos 

atributos e 
• Melhoria da jornada do 

Cidadão

As frentes de 
trabalho do 

CBC são:

Pode ser acessado pelas 

tecnologias API Light e 

b-CPF (blockchain)



Responsabilidade dos órgãos 

O CBC é distribuído aos 
órgãos do SISP como um 

cadastro de referência 
com as informações do 

cidadão. 

O acesso pode 
ser requisitado na 

plataforma 
Conecta Gov.br, 

por meio dos 
Planos de 

Transformação 
Digital




