
Categorização

de Informações 



Instituída pelo Decreto 
10.046/19, visa:

Facilitar o 
compartilha-

mento de 
dados;

Dar 
transparência 

aos possíveis 
usos dos dados.

Orientar as 
tomadas de 

decisões sobre 
permissão de 

acesso aos 
dados.



Instituída pelo Decreto 
10.046/19, visa:

Facilitar o 
compartilha-

mento de 
dados;

Orientar o 
gestor à tomar 
decisões para 

permissão de 
acesso aos 

dados.

Dar 
transparência 

aos possíveis 
usos dos dados.

Separando os dados é possível 
criar processos de acessos 

proporcionais ao grau de sigilo. 



Instituída pelo Decreto 
10.046/19, visa:

Facilitar o 
compartilha-

mento de 
dados;

Dar 
transparência 

aos possíveis 
usos dos dados.

Oferecendo ao 
gestor orientações 
detalhadas sobre 

sigilo e 
compartilhamento. 

Orientar as 
tomadas de 

decisões sobre 
permissão de 

acesso aos 
dados.



Instituída pelo Decreto 
10.046/19, visa:

Facilitar o 
compartilha-

mento de 
dados;

Orientar o 
gestor à tomar 
decisões para 

permissão de 
acesso aos 

dados.

Informando a sociedade o que 
pode ser compartilhado, com 

quem e como. 

Dar 
transparência 

aos possíveis 
usos dos dados.



Público
Disponíveis para a sociedade. 

Sigiloso
Protegidos por legislação, porém sempre disponíveis aos órgãos e 
entidades por mecanismos e regras simplificados. 

MUITO Sigiloso
Protegidos por legislação, concedidos aos órgãos e entidades apenas 
com permissão específica do gestor, com regras definidas por ele. 



AMPLO
Disponíveis para a sociedade. 

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

ESPECÍFICO
Protegidos por legislação, concedidos aos órgãos e entidades apenas 
com permissão específica do gestor, com regras definidas por ele. 



Disponíveis para a sociedade; 

AMPLO

Devem, quando possível, está em dados abertos;

Também disponíveis via Serviço de Informações ao
Cidadão – SIC.

Não possui procedimentos de segurança para acesso;



RESTRITO

Devem ser compartilhados entre órgãos com burocracia
reduzida e processos ágeis;

Possui procedimentos de segurança padronizado
definido pelo CCGD.

Sempre disponíveis dentro do governo;



ESPECÍFICO

Os procedimentos e requisitos de segurança são
modelados conforme decisão do gestor.

Sempre depende de análise e decisão do gestor
da base, que é soberano;



Como fazer categorização?

A categorização é 
feita pelo gestor 

do dado.

Legislação
vigente.

Orientações 
CCGD

Conhecimento

sobre dados 



Como fazer categorização?

A categorização começa 
com os conjuntos de 
dados frequentes em 

suas bases.

Dados 
médicos

Registros 
disciplinares 

Endereço de 
trabalho

Endereço 
residencial

Ex.: Base de 
dados de 
Servidor 
Público

Conjuntos de dados prováveis 

Dados de 
lotação



Como fazer categorização?

Categorizando

Dependentes Endereço de 
trabalho

Endereço 
residencial

Dados de 
lotação

Dados 
médicos



Como fazer categorização?

Amplos 

Dependentes 

Endereço de 
trabalho

Endereço 
residencial

Dados de 
lotação

Restrito 

Específico Dados 
médicos



Como fazer categorização?

Definida a categorização 

básica 

É possível categorizar 

serviço de acesso a 

dados, caso existam.



Como fazer categorização?

Amplo

Dados de lotação 
Endereço do Trabalho 

Portal de Dados 
Abertos

Portal da 
Transparência

API SIAPEws102

Restrito

Endereço Residencial
Dependentes

API SIAPEws203

API SIAPEws404

Específico

Dados Médicos

API SIAPE ws809



Como fazer categorização?

Não é necessário categorizar todos 
os meios de acesso na mesma 
etapa em que categorizar os 

conjuntos de dados.

Feita a categorização 
dos conjuntos de 

dados, é necessário dar 
publicidade por meio 

de documento formal.

Os conjuntos de 
dados tem 

prioridade porque 
orientam a 

categorização dos 
meios de acesso. 
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