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INTRODUÇÃO 
 

 

O Portal de Dados Abertos Bahia (PDA/BA) é uma plataforma 

on-line, baseada em software livre, desenvolvido pelo 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, acessível no 

endereço dadosabertos.ba.gov.br, que tem por objetivo 

promover a publicidade, a transparência e o engajamento 

do cidadão no controle social. 

 

 

Este Guia contém as orientações e informações para os 

órgãos e entidades solicitarem cadastramento no PDA/BA 

para inclusão e atualização dos dados, além do 

procedimento de publicação das informações, com o 

detalhamento de como divulgar os dados e os padrões para 

registro das informações. 
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REFERÊNCIAS NORMATIVAS 
 

 

 Decreto Federal nº 8.777, de 11/05/2016, que institui a 

Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal.  

 

 Decreto Estadual n° 19.808, de 02/07/202, que atribui 

competência à Auditoria Geral do Estado (AGE) para a 

gestão do Portal Transparência Bahia. 
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PRINCIPAIS CONCEITOS 
 

a) Dados abertos: são aqueles acessíveis ao público, representados 

em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis 

por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob 

licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou 

cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte (Decreto 

Federal nº 8.777/2016). Para a Open Knowledge Foundation, são 

dados que podem ser livremente acessados, utilizados, 

modificados e compartilhados por qualquer pessoa, estando 

sujeitos a, no máximo, exigências que visem preservar sua 

proveniência e abertura. 

b) Licença aberta: dados não sujeitos a restrições de direitos 

autorais, patentes, propriedade intelectual ou segredo industrial, 

observado que restrições fundamentadas relacionadas à 

privacidade, segurança e a privilégios de acesso são permitidas; 

e 

c) Dicionário de Dados: todos os conjuntos de dados deverão 

conter um arquivo com a identificação de nomes e definições 

sobre os dados que estão sendo divulgados, de forma a permitir 

o uso padrão e correto. 

 

 

NOTA: A ferramenta utilizada para desenvolver o PDA/BA é o 

Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN), software livre para a 

criação de repositórios de dados abertos mantido pela Open Knowledge 

Foundation. 
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PERFIS DE ACESSO E CADASTRO DE 

USUÁRIOS 
 

Os órgãos e entidades interessados em compartilhar bases de dados 

devem previamente definir os servidores que ficarão responsáveis pela 

elaboração, publicação e manutenção dos conjuntos de dados. 

Existem 3 perfis disponíveis aos servidores que exercerão alguma 

atividade no Portal de Dados Abertos Bahia: 

 

a) Administrador: Usuário responsável por gerenciar os membros da 

organização que possuem o perfil de Editor e de Membro. Tem, 

também, as funções do perfil de Editor. Cada órgão ou entidade 

deve definir um servidor com perfil de Administrador, que, 

preferencialmente, deve ser o Coordenador da unidade setorial 

de Controle Interno; 

b) Editor: Usuário com autorização para criar, editar, publicar e 

excluir conjunto de dados da organização em que é editor. É 

recomendável que haja ao menos um servidor com perfil de 

Editor em cada órgão ou entidade, podendo haver quantos 

forem necessários às atividades; 

c) Membro: Usuário com autorização somente de leitura e que pode 

ver os conjuntos de dados privados da organização da qual faz 

parte. Pode ter a função de revisar as informações antes da 

publicação, mas não pode realizar alterações. Não é obrigatório 

que o órgão ou entidade tenha um servidor com perfil de 

Membro. 
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Após a indicação pela unidade do servidor que terá o perfil de 

Administrador, é necessário realizar o cadastro no PDA/BA. Para isso, 

acessar o link https://dadosabertos.ba.gov.br/user/register, preencher 

os campos e clicar no botão Registrar Conta, conforme figura a seguir: 

 

 

 

https://dadosabertos.ba.gov.br/user/register
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Com o cadastro realizado, é necessário solicitar a sua validação, 

enviando um e-mail para gepre@sefaz.ba.gov.br (Gerência de 

Controle Preventivo e Transparência). No campo assunto, informar 

"Validação de cadastro perfil Administrador - Portal Dados Abertos 

Bahia": 

 

De: Fulano de Tal 

Para: gepre@sefaz.ba.gov.br  

Assunto: Validação de cadastro perfil Administrador - Portal Dados 

Abertos Bahia 

 

O e-mail deve conter as seguintes informações do usuário: 

 

 Nome completo 

 Nome de usuário criado no Portal de Dados Abertos Bahia 

 Órgão/entidade 

 Setor 

 Cargo 

 Telefone 

 E-Mail 

 

Após requerida a validação do usuário ao PDA/BA, o solicitante 

receberá um e-mail de confirmação da GEPRE/AGE.  

 

O Administrador da unidade poderá, então, cadastrar os demais 

usuários da sua organização com perfis de Editor e Membro, de acordo 

com os seguintes passos: 

 

mailto:gepre@sefaz.ba.gov.br
mailto:gepre@sefaz.ba.gov.br
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Fazer o login na página https://dadosabertos.ba.gov.br/user/login, 

utilizando nome de usuário e senha 

 

 

 

Clicar em “Minhas Organizações” na página do Painel de Controle e 

escolher a sua Organização 

 

 

https://dadosabertos.ba.gov.br/user/login
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Clicar em “Gerenciar” e, em seguida, clicar em “Membros” 
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Clicar em “Adicionar membro” 

 

 

 

Preencher o campo Usuário com o login criado previamente pelo 

membro a ser adicionado, e o campo Papel com o perfil de acesso 

desejado (Editor ou Membro) 

 

 

 

NOTA: Não deve ser adicionado outro usuário com perfil de Administrador, 

uma vez que cada Organização terá apenas um usuário com este perfil. 
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ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO DE 

DADOS  
 

Para realizar o cadastro dos dados é importante entender a sua 

estrutura de armazenamento, que está fundamentada conforme 

representação esquemática da figura abaixo:  
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O detalhamento dos componentes da estrutura de armazenamento 

de dados é apresentado a seguir: 

 

 Organização 

 

Representa os órgãos e entidades do Estado da Bahia, cadastrados 

pela GEPRE/AGE, não sendo possível o cadastramento e/ou edição 

pelos órgãos. Cada conjunto de dados publicado deve estar sob a 

responsabilidade da sua respectiva organização. 

 

 Grupo  

 

Refere-se ao assunto do dado cadastrado. É possível realizar a 

pesquisa utilizando-se o assunto comum a eles. Exemplo: Educação, 

Saúde, Meio ambiente, Segurança Pública etc. São cadastrados e 

geridos pela GEPRE/AGE. É obrigatório o conjunto de dados estar 

associado a, no mínimo, um grupo. Caso não haja um grupo 

cadastrado a ser associado ao dado, deverá ser informado à 

GEPRE/AGE, que irá cria-lo. 

 

 Conjunto de dados 

 

Conjunto de dados são compostos pelos recursos. Cada conjunto de 

dados pode ter mais de um recurso, em diferentes formatos, 

independentes entre si. Os conjuntos de dados são compostos 

também pelos seus metadados, que são as descrições/explicações 

sobre os dados publicados. Ex: título, autor, descrição etc. Os conjuntos 

de dados serão cadastrados pelos órgãos/entidades que publicarão 

as informações no PDA/BA. 
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 Recurso  

 

É o dado a ser publicado, podendo ser exibido na própria página do 

PDA/BA, através das ferramentas de visualização do tipo grid, mapa, 

gráfico etc., ou ainda ser baixado. O recurso deve estar associado a 

um conjunto de dados. Os recursos serão cadastrados pelos 

órgãos/entidades. 
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FORMATOS DE DADOS 
 

O conjunto de dados deve estar disponível em arquivo eletrônico de 

formato aberto, a exemplo das extensões: 

 

 Comma-Separated Values – CSV; 

 Javascript Object Notation – JSON; 

 Geospatial Javascript Object Notation – GeoJSON; 

 Extensible Markup Language – XML; 

 Keyhole Markup Language – KML; 

 Resource Description Framework - RDF. 

 

Outros formatos de arquivos eletrônicos, a exemplo 

de .PDF, .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .JPG e .PNG, são incompatíveis com 

a filosofia dos dados abertos, devendo ser utilizados apenas em casos 

específicos, com a finalidade de explicar ou complementar um dado 

publicado em formato aberto, como por exemplo os dicionários dos 

dados abertos, diagramas de relacionamento e diagramas de classe. 

 

Preferencialmente, os arquivos eletrônicos a serem disponibilizados 

devem estar codificados em UTF-8 (UCS Transformation Format 8), 

padrão adotado pelo World Wide Web Consortium – W3C e pelo 

Comitê Gestor da Internet no Brasil. Caso essa prática não possa ser 

implementada, recomenda-se informar a codificação do arquivo 

eletrônico no respectivo dicionário de dados (ex: ASCII, ISO-8859-1 - 

Latin 1, Windows-1252). 
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CADASTRO DO CONJUNTO DE DADOS 
 

Para cadastrar um conjunto de dados, clicar na opção “Conjunto de 

Dados”, na parte superior da tela, e em seguida clicar na opção 

“Adicionar Conjunto de Dados”, conforme apresentado na figura 

abaixo: 

 

 

 

Será disponibilizado um formulário para preenchimento das 

informações sobre o dado. Estas informações são os metadados, e seu 

correto e completo preenchimento ajuda na recuperação deste 

conjunto de dados ao ser pesquisado. Os campos desse formulário são 

os seguintes: 

 

a) Título: Campo obrigatório. Deve ser preenchido com o assunto 

relacionado aos dados que serão publicados.  
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Este campo é único. Não haverá dois conjuntos de dados com o 

mesmo nome. Deve-se adotar nome simples e objetivo. Também não 

deve ser adotado nome de grupo para conjunto de dados. 

 

Abaixo do campo “Título”, há uma URL que será automaticamente 

gerada a partir do título cadastrado, conforme a figura abaixo: 

 

 

 

 

b) Descrição: Deve ser preenchido com informações como: 

 

 Uma breve descrição do dado a ser publicado; 

 De qual sistema ou local a informação foi extraída, se for o caso; 

 Outros conjuntos de dados relacionados a este. 

 

Exemplo: para o caso de Pagamentos, há outros conjuntos de dados 

relacionados como “Despesas” e “Contratos”. 

 

c) Etiquetas: Neste campo devem ser incluídas as palavras que 

remetem ao assunto do dado. Seu preenchimento facilita 

bastante a busca pelo dado cadastrado. 

 

Após cada palavra digitada, deve-se clicar em “Enter” para que seja 

possível adicionar nova palavra. 
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d) Licença: Recomenda-se o uso da licença Creative Commons 

CCZero. Para mais informações ou alteração na licença sugerida 

deve-se acessar o site http://opendefinition.org/licenses/. A 

atribuição de outras licenças deve ser previamente 

fundamentada pela Organização e comunicada à GEPRE/AGE, 

informando o número do processo administrativo que instruiu e 

decidiu pela licença adotada. 

 

e) Organização: Deve-se preenchê-lo para que o dado publicado 

seja associado a um órgão, e estará automaticamente 

preenchido com a organização à qual o usuário que está criando 

o conjunto de dados está vinculado. 

 

f) Visibilidade: Por padrão este campo será preenchido com 

“Privada”. No entanto, para que o dado cadastrado se torne 

público e possa ser visto por qualquer usuário do PDA/BA, é 

preciso alterar para “Pública”.  

 

g) Fonte: Deve-se preencher com o local de origem dos dados, que 

pode ser um sistema, ou, caso não seja especificamente um 

sistema, pode ser o setor que gera a informação publicada. 

 

h) Mantenedor: Para melhor organização das informações, deve-se 

preencher com a coordenação ou setor dentro do 

órgão/entidade responsável por manter a informação 

atualizada. 

 

http://opendefinition.org/licenses/
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i) E-mail do mantenedor: Para melhor organização das informações 

deve ser preenchido com o e-mail da coordenação ou setor 

responsável pela atualização dos dados. 

 

j) Campos customizados: Caso haja alguma informação relevante 

que não tenha sido prevista nos campos citados, devem ser 

incluídas nos campos customizados. 

 

Ao finalizar o preenchimento das informações, deve-se clicar no botão 

“Próximo: Adicionar Dados”. Serão abertos novos campos para iniciar 

o cadastramento de um Recurso. 
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CADASTRO DE UM RECURSO DE DADOS 

ABERTOS 

 

É possível o cadastro de vários “Recursos” para cada “Conjunto de 

Dados”. Deve-se preencher o formulário disponibilizado, conforme a 

figura abaixo 

 

 

 

 

a) Dados: É possível disponibilizar o arquivo com os dados ou o link 

de onde os dados estão publicados. A recomendação é que seja 

feito o upload do arquivo com os dados para que o CKAN 

disponibilize a API para utilização da informação por outros 

usuários ou sistemas. 
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 Para publicar o arquivo: basta clicar na opção “Enviar”, que será 

aberta uma janela para escolha do arquivo a ser carregado nos 

formatos abertos. 

 Para publicar o link: basta clicar na opção “Link”, e será aberto 

um campo para que o endereço do dado seja disponibilizado. 

 

b) Nome: Este campo é preenchido automaticamente com o nome 

do arquivo carregado ou do link disponibilizado, mas pode ser 

alterado. 

 

c) Descrição: Deve-se preencher para que seja mais fácil o 

entendimento do dado e sua busca, quando necessário. 

 

d) Formato: Deve ser preenchido com o formato do arquivo que 

está sendo disponibilizado. 

 

Na hipótese de o arquivo eletrônico em formato aberto ultrapassar 50 

MegaBytes, é recomendado disponibilizá-lo em formato de arquivo 

compactado com a extensão “.ZIP”. A disponibilização do conjunto de 

dados com a extensão “.ZIP” não garante acesso a todos os recursos 

de visualização disponibilizados no PDA/BA. 

  

Ao finalizar o preenchimento dos dados, há duas opções: 

 

 Clicar no botão “Finalizar” para salvar o Recurso; 

 Clicar no botão “Salvar & adicionar outro” para salvar o Recurso 

em tela e iniciar o cadastro de novo Recurso. 
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Caso seja utilizada a opção “Salvar”, é possível que em outro momento 

outros Recursos sejam cadastrados no conjunto de dados. 

 

Ao clicar na opção “Salvar”, um resumo do cadastro realizado será 

apresentado. 
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ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE 

UM CONJUNTO DE DADOS E RECURSOS 
 

É possível alterar as informações dos conjuntos de dados cadastrados. 

Qualquer mudança somente pode ser realizada pelo usuário que 

cadastrou o dado ou por qualquer outro usuário pertencente à mesma 

“Organização” que tenha o perfil adequado para realizá-la.  

 

Para alterar uma informação, é necessário primeiro ter feito login no 

Portal de Dados Abertos Bahia; em seguida, localizar o conjunto de 

dados que se deseja mudar por meio das opções de busca existentes 

no Portal.  
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Após localizado o conjunto de dados desejado, deve-se clicar na 

opção “Gerenciar”, conforme a figura abaixo. Com isso, será possível 

atualizar os metadados do conjunto de dados ou dos recursos, além 

de ser possível incluir novos recursos. 
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AUTOMATIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO 

 

É possível a automatização da publicação dos dados utilizando as 

APIs, disponíveis na documentação do CKAN, no link 

https://docs.ckan.org/en/2.9/api/#making-an-api-request. 

 

 

 

 

  
 

https://docs.ckan.org/en/2.9/api/#making-an-api-request

