
Catálogo

de Base de Dados  



Iniciativa

O Catálogo de Bases de Dados é uma iniciativa da

Secretaria de Governo Digital e faz parte de um

conjunto de iniciativas voltadas para a governança

de dados.



Objetivo

Localizar todas as 

informações presentes 

em bases do governo e 

fornecer um caminho 

para obter detalhes 

sobre elas. 

O catálogo conterá informações 

básicas sobre as bases incluindo 

órgãos responsáveis. Com ele 

seremos capazes de identificar 

todas as bases com informações 

sobre estudantes, agricultores, 

pessoas físicas, pessoas jurídicas, 

bens, propriedades etc. 



Sistema e Atualização 

Os dados serão 

coletados num sistema 

desenvolvido para este 

fim e mantidos para 

atualizações futuras. 

Os gestores terão acesso a

este sistema e poderão

atualizar os dados de seus

sistemas e emitir relatórios

sobre suas bases ou sobre

as bases de governo.



Sistema e Atualização 

Periodicamente os gestores serão

solicitados a atualizar os dados. Como a

maior parte das informações não muda

com o tempo, o esforço para mantê-lo

atualizado não será grande.



Unificação de Iniciativas 

O Catálogo pretende convergir várias

iniciativas de mapear informações

no governo, melhorando as

informações coletadas, mantendo-as

atualizadas e reduzindo esforço de

quem coleta e de quem responde.



Base Legal

Decreto 8.777/16
Determina que é 
obrigação dos 
órgãos fazerem 
um inventário de 
dados no PDA.

Decreto 10.046/19
Determina que é 

obrigação dos 
órgãos publicarem 

catálogos seguindo 
orientações da SGD.



Prazos

Não há um prazo definido para

os órgãos preencherem o

Catálogo, mas as obrigações

em decreto, caso não

cumpridas, poderão ser objeto

de questionamento por órgãos

de controle.

Para acelerar o 

processo, a SGD fará 

um censo ainda em 

2020 com alguns 

órgãos selecionados. 



Para Saber Mais

Manual do Catálogo 

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

informações detalhadas

sobre o Catálogo incluindo

as perguntas a serem feitas.
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