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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Relatório executivo de atividades realizadas para atualização do Catálogo 

Municipal de Bases de Dados no 1º semestre de 2019 (CMBD 2019.1). 

 

INFORMAÇÃO 

O Catálogo Municipal de Bases de Dados – CMBD foi instituído pelo 

Decreto Municipal nº 54.779 de janeiro de 2014 e constitui uma iniciativa que 

visa catalogar e apresentar ao público informações sobre todas as bases de 

dados produzidas ou armazenadas pela Prefeitura de São Paulo. 

Este relatório registra o processo de atualização do Catálogo Municipal 

de Bases de Dados no primeiro semestre de 2019, buscando informar como 

foram realizadas as etapas de comunicação com os órgãos municipais, os 

participantes do processo, as ausências e possíveis melhorias já aplicadas ou 

que podem vir a se implementadas no próximo ciclo de atualização, planejado 

para ocorrer entre novembro e dezembro de 2019.  

A atualização do CMBD vem sendo realizada de forma semestral desde 

2018, quando foram revistas as informações que deveriam ser catalogadas a 

respeito das bases de dados da Prefeitura, bem como os conteúdos e páginas 

dos portais da PMSP que tratam do assunto. Assim, este primeiro 

levantamento de 2019 é o terceiro consecutivo realizado sob a mesma 

metodologia e com frequência semestral, permitindo, por exemplo, que haja um 

melhor acompanhamento sobre a qualidade das informações inseridas pelos 

órgãos municipais no CMBD ao longo do tempo e também sobre a evolução na 

produção de dados pela PMSP. 
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A partir da segunda semana de maio de 2019 a Divisão de 

Transparência Ativa iniciou as atividades relacionadas à atualização do CMBD, 

reunindo os documentos e materiais utilizados nos levantamentos anteriores 

para a aferição sobre o que deveria ser atualizado ou que poderia ser 

reutilizado neste procedimento. Também foram revisados todos os processos 

existentes no SEI que tratavam dos procedimentos realizados em 2018, como 

forma de compreender a comunicação com os órgãos e entidades da PMSP. 

Foi reelaborado um procedimento para comunicação via e-mail com os 

chefes de gabinete e pontos focais já cadastrados na base de contatos 

referentes ao CMBD em cada órgão ou entidade da Prefeitura, no qual se 

forneceu nas mensagens o link para acesso à tabela individualizada de registro 

de bases de dados existentes em cada unidade, e também o link para o 

formulário de cadastro dos pontos focais, para permitir a atualização dessa 

informação em todos os órgãos e entidades. 

Na página a seguir apresenta-se o modelo de mensagem enviada aos 

órgãos e entidades da PMSP. 
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De: Portal de Transparência  

Enviada em: quinta-feira, 30 de maio de 2019 15:15 

Para: [PONTO FOCAL DO CMBD NO ÓRGÃO/ENTIDADE] 
Assunto: Atualização da Tabela do CMBD [Maio] 

 

 

Prezado(as) [PONTO FOCAL DO CMBD NO ÓRGÃO/ENTIDADE] ,  

Considerando o processo de atualização do Catálogo Municipal de Bases de Dados (CMBD), 

solicita-se o preenchimento até o dia 7 de junho de 2019, da planilha do CMBD da(o) 

[ÓRGÃO/ENTIDADE] disponibilizada a seguir:  

Link para Planilha do Órgão 

A planilha já foi preenchida com os dados disponíveis na última atualização do CMBD, então 

solicitamos: 

- atualizar a planilha com novas bases de dados;  

- verificar os dados existentes na planilha, completando e corrigindo o que for necessário;  

- preencher os campos vazios;  

- nos avisar assim que a planilha for atualizada com a devida ciência do chefe de gabinete;  

- em caso de dúvidas, consulte o manual do CMBD; 

- no caso de ausência de resposta, será considerado que o órgão não possui bases de dados. 

http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/administracao/Paginas/FAQ_CMBD.aspx
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Atenção:  

- caso o órgão possua dados nos levantamentos anteriores que não foram preenchidas na 

tabela atual, por favor, entre em contato;  

- nenhum campo deverá ficar sem preenchimento;  

- não colar e copiar informações de outras planilhas (ctrl+c e ctrl+v), para não alterar a 

formatação desta planilha;  

Caberá aos Pontos Focais o completo preenchimento da planilha disponibilizada pela Coordenadoria 

de Promoção da Integridade – COPI, da Controladoria Geral do Município – CGM, até o dia 7 de 

junho de 2019 .  

Lembrando que o ponto focal poderá, a qualquer tempo, entrar em contato com esta Coordenadoria 

para eventuais esclarecimentos de dúvidas. Caso não haja ponto focal indicado pelo órgão ou 

entidade, ou o ponto focal cadastrado já não faça parte da equipe, favor atualizar os dados no 

formulário para o Cadastro de Pontos Focais do CMBD.  

Para o esclarecimento de dúvidas sobre a atualização da tabela e dos pontos focais da unidade, e para 

ciência de atualização da tabela pelo chefe de gabinete, favor entrar em contato com a Divisão de 

Transparência Ativa através do e-mail: portaldetransparencia@prefeitura.sp.gov.br.  

No intuito de prosseguirmos no aprimoramento das ações voltadas à transparência, agradecemos, 

desde já, a colaboração dos colegas de administração pública municipal.  

Com os votos de estima e consideração.  

Cordialmente,  

 

   Divisão de Transparência Ativa  

   Controladoria Geral do Município 

   (11) 3334-7140/7120 

   R. Líbero Badaró, 293, 19º andar, CEP 01009-907 

 

 

mailto:portaldetransparencia@prefeitura.sp.gov.br
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/
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O envio destas mensagens ocorreu no dia 30/05/19, com prazo para o 

preenchimento da tabela do CMBD e para a indicação dos pontos focais até o 

dia 07/06/19. Expirado este prazo foram levantados quais e quantos seriam os 

órgãos e entidades que não haviam respondido à demanda inicialmente e que 

seriam incluídas em uma nova rodada de convocação para a atividade a partir 

da circulação de ofício por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI. 

No total, dos 75 órgãos e entidades comunicados inicialmente, apenas 31 

preencheram devidamente a sua tabela individualizada do CMBD, sendo que 

alguns destes órgãos não fizeram a indicação de pontos focais (como a 

Procuradoria Geral do Município e a Secretaria da Fazenda, que não indicaram 

pontos focais até o fechamento deste relatório). 

Após a comunicação ter sido feita por e-mail e encerrado o prazo 

estipulado inicialmente para preenchimento do CMBD, foi realizado o envio via 

SEI, no dia 12/06/19, dos ofícios individualizados para os gabinetes dos 44 

órgãos e entidades que não se pronunciaram na primeira rodada, incluindo 

novamente os links de acesso às tabelas de cada órgão ou entidade, e também 

para o formulário de cadastro dos pontos focais. Para cada procedimento foi 

estipulado um novo prazo: para o cadastro de pontos focais, a data limite seria 

14/06/19, enquanto para a inserção de informações relacionadas às bases de 

dados foi definido o prazo até 19/06/19.  

Durante os dias seguintes, houve uma série de consultas telefônicas dos 

órgãos e entidades para esclarecimentos sobre o CMBD e sua atualização, que 

foram prontamente atendidas pela Divisão de Transparência Ativa. A partir do 

dia 17/06/19 foram realizados contatos telefônicos diretamente com o gabinete 

dos últimos 21 órgãos e entidades ausentes do processo de atualização, com o 
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objetivo de solicitar o preenchimento tempestivo de suas tabelas. Alguns 

órgãos, como a Casa Civil do Gabinete do Prefeito e a São Paulo Turismo 

solicitaram a extensão de prazo para o atendimento da demanda, sendo 

concedidos até três dias úteis para tanto. 

Com o encerramento de todos os prazos concedidos para o processo de 

atualização, no dia 27/06/19 foi compilada a tabela geral do CMBD 2019.1, e 

disponibilizada no Portal de Dados Abertos em formato usual (.xlsx) e aberto 

não-proprietário (.csv)1. Ao fim do processo, apenas 15 órgãos e entidades não 

realizaram alterações em suas planilhas, representando 20% do total das 

unidades da PMSP que foram demandadas a atualizar suas bases de dados no 

Catálogo. Os órgãos e entidades ausentes desse ciclo de atualização são 

apresentados no quadro a seguir. 

  

                                                           
1
 Disponível em: http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/cmbd-catalogo-municipal-de-bases-de-dados  

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/cmbd-catalogo-municipal-de-bases-de-dados
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Ente Sigla Chefe de Gabinete 
N° PROCESSO SEI 

CORRESPONDENTE 

Casa Civil do Gabinete do Prefeito CCGP 
Cícero Roberto Moreau 
Santos 6067.2019/0012790-5 

São Paulo Turismo SP TURIS Rodrigo Kluska Rosa 6067.2019/0012850-2 
Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social SMADS Luiz Antonio Monteiro Arcuri 6067.2019/0012834-0 

Secretaria Municipal de Cultura SMC Carlota Mingolla 6067.2019/0012836-7 

Secretaria Municipal de Habitação SEHAB Carlos Alberto da Silva 6067.2019/0012795-6 

Subprefeitura Aricanduva Formosa SUB-AF Salvador Vicente Barbato 6067.2019/0012853-7 

Subprefeitura Cidade Tiradentes SUB-CT 
Paulo Gilson Nascimento 
Cardoso 6067.2019/0012859-6 

Subprefeitura Itaquera SUB-IQ Rabih Ali Khalil 6067.2019/0012869-3 

Subprefeitura Lapa SUB-LA João Carlos da Silva Martins 6067.2019/0012878-2 

Subprefeitura Perus SUB-PR João Batista da Silva 6067.2019/0012888-0 

Subprefeitura Pinheiros SUB-PI 
Luiz Fernando Alfredo da 
Silva 6067.2019/0012885-5 

Subprefeitura Pirituba/Jaraguá SUB-PJ Wagner Meggiolaro Frencl 6067.2019/0012887-1 

Subprefeitura Santana/Tucuruvi SUB-ST Sidney Luiz da Cruz 6067.2019/0012901-0 

Subprefeitura São Miguel SUB-MP Andre Rodrigues Moreno 6067.2019/0012882-0 

Subprefeitura Vila Prudente SUB-VP Antonio Massola Tavares 6067.2019/0012904-5 

 

Deste modo, esgotaram-se as formas de contato com os órgãos, 

considerando que os quinze restantes foram solicitados por e-mail, ofício e 

telefone ao longo de um mês a atualizarem suas bases de dados no CMBD. 

Ainda assim, é possível destacar uma melhora na adesão dos órgãos em 

relação ao preenchimento do CMBD quando comparado aos resultados 

apresentados nos levantamentos anteriores. 

 Destacamos que o envio, revisão e atualização das informações 

contidas no CMBD são de responsabilidade dos órgãos e entidades da PMSP, 

cabendo à Coordenadoria de Promoção da Integridade – COPI/CGM apenas a 

condução do procedimento de comunicação, levantamento dos dados, 
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consolidação e disponibilização à população, conforme disposto no Decreto 

Municipal n° 54.779/2014.  

 Comparando o CMBD 2019.1 com o último levantamento realizado, 

foram incluídas 138 bases de dados da PMSP no total, um acréscimo 

considerável ao levar em conta os levantamentos anteriores. Também destaca-

se uma maior precisão e detalhamento nas informações preenchidas sobre as 

bases de dados, o indica maior maturidade dos órgãos e entidades quanto à 

gestão de suas bases de dados e registro delas no CMBD, aprimorando a 

qualidade da informação disponibilizada ao público. 

 Dentre os principais problemas detectados na atualização do CMBD 

2019.1, e que deverão ser o foco de ação da Divisão de Transparência Ativa no 

segundo levantamento de 2019, destaca-se: 

1. Dificuldade de comunicação com os órgãos: em muitos casos só 

respondem após o encaminhamento de ofício, ou não trazem uma 

devolutiva tempestivamente, acarretando em muitas dilações de prazo; 

2. Alta rotatividade de pontos focais e chefes de gabinete: por se tratar de um 

procedimento semestral, em muitos órgãos ou entidades há mudanças 

constantes dos servidores, prejudicando o procedimento pela falta de 

continuidade e pela constante necessidade de treinamento de novos pontos 

focais sobre o CMBD; 

3. Pouco conhecimento técnico sobre o assunto: muitos servidores não sabem 

alguns dos conceitos básicos envolvidos na atividade, como a 

caracterização sobre dados, bases de dados, metadados, ou até sobre 

como reconhecer uma base de dados própria do órgão/entidade; 
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4. Modificação da estrutura dos órgãos: alterações constantes nas estruturas e 

funções dos órgãos, incluindo-se a criação ou a fusão de diferentes 

secretarias, pode acarretar a descontinuidade e reelaboração das tabelas 

individuais do CMBD, trazendo maiores dificuldades para o início e 

realização das atividades; 

5. Falta de atualização do material de apoio e ausência de treinamento dos 

pontos focais: devido ao pouco tempo de preparo para a realização do 

CMBD 2019.1, não houve a atualização do material utilizado para o apoio 

dos pontos focais, como manuais e documentos explicativos, além de não 

ter sido realizada uma nova rodada de treinamentos com estes pontos 

focais; 

6. Baixa redistribuição interna das tabelas pelos órgãos/entidades: de forma 

geral, o preenchimento das tabelas individualizadas do CMBD ocorre de 

forma centralizada, concentrando-se toda a atividade nos pontos focais das 

secretarias, órgãos e entidades, algo que não é recomendado pela Divisão 

de Transparência Ativa, uma vez que os diversos departamentos no interior 

de uma secretaria, órgão ou entidade devem fazer a gestão de suas bases 

de dados específicas.  
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CONCLUSÃO 

Para o próximo levantamento do CMBD, que deverá ser realizado entre 

novembro e dezembro de 2019, a Divisão de Transparência Ativa terá uma 

ação mais direcionada nos pontos focais, atualizando a lista de contatos nas 

secretarias, órgãos e entidades municipais, comunicando com antecedência a 

nova rodada de atualização do CMBD e realizando capacitações com base em 

materiais reelaborados, com o objetivo de aumentar a participação dos órgãos 

no ciclo de atualização do CMBD, bem como fomentar a qualidade das 

informações registradas, de modo a dar continuidade e aprimorar esse 

processo de transparência ativa da administração municipal.  

 

 

São Paulo, 11 de julho de 2019. 

 

João Francisco Resende 

Diretor de Transparência Ativa 

COPI/CGM

 Thulio Manoel Costa de Oliveira 

Assessor Técnico 

COPI/CGM 


