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O SIM antes de um banco de dados é a organização de um 
fluxo de pessoas - referências de informações - das suas 

áreas, designadas pelos gestores das pastas. 



Comitê Gestor do SIM 
I – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE) 
 Renita Nair Dametto 
 Ana Virginia Antunes Benavidez 
II – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) 
 Graça Fabiana dos Santos Godinho 
 Bruno Salimen Boschi 
III – Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre (PROCEMPA) 
 Alípio José de Oliveira 
 Silvio Longo Vargas 
IV – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG) 
 Mauro Ochman (aguardando indicação oficial) 
V – Secretaria Municipal de Relações Institucionais (SMRI) 
 Rodrigo de Souza Corradi 
 Liane Rose Reis Garcia Bayard das Neves Germano 
 Er de Macedo Martins 
 Lucas Machado Figueiredo 
VI – Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria (SMTC) 
 Luiz Yassufumi Kuamoto 

O Comitê Gestor é responsável por estabelecer o processo de organização e formatação 
dos dados e informações a serem disponibilizadas pelos órgãos da PMPA para a população. 



Ações dos Representantes do SIM: 

Pessoas que identificam as informações existentes - DIAGNÓSTICO 

Pessoas que planejam demandas futuras de informações – PROGNÓSTICO, Objetivos e Metas 

Pessoas que construirão uma matriz consolidada de informações que atenda as demandas de públicos-alvo 
específicos como: 
 
•  Gestão (todos contratados, servidores, secretários  inclusive Prefeito Municipal e de 
outras esferas como Estadual e Federal); 
 
• Pesquisadores, estudantes, professores, universitários de graduação, mestrado , doutorado ou pós, etc; 

 
• Todo usuário cidadão ou não de Porto Alegre, cujo foco de interesse sejam as informações consolidadas  
de Porto Alegre e de suas territorialidades intraurbanas. 

• Revisão da estrutura de informações da área representada, identificando espaços 
produtores de dados e informações – sistemas, setores, observatórios, fontes; 

• Seleção dos dados básicos do trabalho desenvolvido pelo órgão; 
• Transformação de dados em informações que represente os resultados da área para 

divulgação na web e redes sociais; 
• Validar junto à chefia da pasta o grupo de informações a serem disponibilizados no 

ObservaPOA;  
• Colaborar na construção de um Plano Municipal de Informações:  

Resultando na Matriz de Informações Municipais, diagramada com base na Instrução Normativa.  



Informações Municipais por Eixos 

INFRO-AMBIENTAL 

ESTRATEGÍSTICO SOCIAL 



• Aspectos de infraestrutura, urbanismo e 
ambientais da cidade 

INFRO-AMBIENTAL 

Órgão na gestão anterior Órgão na gestão atual 

DMLU 
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SMSURB ou Departamento Municipal de 
Limpeza Urbana - DMLU 

DMAE 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SMIM ou Departamento 
Municipal de Águas e Esgotos - DMAE 

(DEP) Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SMSURB 

(DEP) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SMIM 

DEMHAB 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte - SMDSE ou Departamento 
Municipal de Habitação - DEMHAB  

(SMAM) Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade - SMAMS 

(SMOV) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SMIM 

(SMURB) Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SMSURB 

(SMURB) Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade - SMAMS 

(EDIFICAPOA) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SMDE 

(SMIC) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SMDE 

EPTC 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SMIM ou Empresa Pública de 
Transporte e Circulação - EPTC 

CARRIS 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SMIM ou Companhia CARRIS 
Porto Alegrense - CARRIS 

(SMT) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SMIM 

(SMTUR) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SMDE 



• Aspectos que afetam o desenvolvimento 
humano dos habitantes da cidade 

SOCIAL 

Órgão na gestão anterior Órgão na gestão atual 

SMED Secretaria Municipal de Educação - SMED 

(SMACIS) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte - SMDSE 

(SMDH) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte - SMDSE 

(FASC) 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte - SMDSE ou Fundação de 
Assistência Social e Cidadania - FASC 

SMC Secretaria Municipal de Cultura - SMC 

(SME) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte - SMDSE 

(SMJ) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte - SMDSE 

SMS Secretaria Municipal da Saude - SMS 

(SMTE ou SMT) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte - SMDSE 

SMSEG (CEIC, GADEC) Secretaria Municipal de Segurança Pública - SMSEG 

(SEDA) Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade - SMAMS 



ESTRATEGÍSTICO 
• Aspectos estratégicos e logísticos que 

sustentam a cidade 

Órgão na gestão anterior Órgão na gestão atual 

GPE (SMPEO) Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SMPG 

PROCEMPA Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre - PROCEMPA 

GPO (SMPEO) Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SMPG 

SMF Secretaria Municipal da Fazenda - SMF 

(SMA) Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SMPG 

SMGAE (SMGES) Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SMPG 

(INOVAPOA) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SMDE 

GVP Gabinete do Vice-Prefeito 

SMGL Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Articulação Política - SMRI 

PGM Procuradoria-Geral do Município - PGM 

____ Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas - SMPE 

____ Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria - SMTC 

____ Gabinete de Comunicação Social - GCS 

____ Cerimonial do Prefeito 



Conceitos básicos 
Infraestrutura como o conjunto de  
elementos estruturais que enquadram 
e suportam toda uma estrutura. 

Urbanismo enquanto o saber e a técnica da  
organização e da racionalização das aglomerações 

humanas, que permitem criar condições adequadas 
de habitação às populações das cidades. 

Ambientais são entendidos como elementos das atividades, 
 produtos ou serviços de uma organização. Eles podem 
interagir com o meio ambiente, causando ou podendo 
causar impactos ambientais, positivos ou negativos. 

Social significa tudo que repercute de forma 
direta na sociedade. 

A logística é uma especialidade da 
administração responsável por prover recursos 

e informações para a execução de todas as 
atividades de uma organização. 

Estratégico é a arte de aplicar com eficácia os 
recursos de que se dispõe ou de explorar as 
condições favoráveis de que porventura se 
desfrute, visando ao alcance de determinados 
objetivos. 



Transformar dados em conhecimento da cidade de Porto Alegre para todos, 
otimizando tempo de busca e avançando pesquisas. 
Gerar soluções para facilitar o acesso as informações reunidas com a colaboração dos 
diferentes departamentos/áreas/órgãos que compõe Prefeitura. 























O SIM iniciou em 2011, teve até aqui uma  singela trajetória. 
Carrega uma solidez de intenções que precisa continuar a história...  
Concretizando a transparência e acesso às informações municipais.  
                                                                   E, por isso,  precisamos avançar... 



• Entre dia 15 e 30 de agosto - fazer a primeira reunião por eixo 
• Realizar oficina para manuseio nas ferramentas de informações existentes com base de  
dados de Porto Alegre; 
• Produzir indicadores e mapeamentos que tenham informações necessárias simples e  
integradas; 
• Levantar demandas existentes de informações para a sua área; 
• Levantar indicadores e mapas que não constam da base do ObservaPOA e que deveriam  
ser inseridos. 
Matriz de Informações 

Há duas etapas preliminares de ação que os representantes precisam realizar: 
1º) Percorrer toda a estrutura do Órgão identificando setores produtores de dados 
identificando e cadastrando estes agentes/setores/localização de onde derivam 
os dados, responsabilidades e periodicidade -  tal mapeamento será fundamental 
instrumento de trabalho. 
 
2ª) Levantamento interno de dados no site mantido pelo órgão na página da PMPA,  
sistemas, planos municipais, bibliografia produzida e projetos existentes de cada área. 

file:///F:/SIM/Levantamento de dados.xlsx


Com os dados coletados e trazidos ao grupo do eixo 
Seminário Interno do SIM onde cada órgão apresentaria a sua 
parcela de dados para apreciação e seleção preliminar 
conjunta. 
  
Objetivo será sair de cada apresentação com um listagem de 
indicadores e dados para mapeamento a serem levados para 
validação dos chefes de cada pasta e prazo de entrega dos 
mesmos ao ObservaPOA para organização inicial das bases. 
  
Depois iniciamos um a um o processo de formação para a 
descentralização administrativa do sistema para autonomia de 
postagem de indicadores e mapas por parte dos 
representantes. 



O dado não possui significado relevante e não 
conduz a nenhuma compreensão. ... 
A informação é a ordenação e organização 
dos dados de forma a transmitir significado e 
compreensão dentro de um determinado 
contexto. Seria o conjunto ou consolidação 
dos dados de forma a fundamentar o 
conhecimento. 


