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Justificativa

Base Pública dc Dados do 
listado - único conjunto dc da
dos de natureza pública cm aber
to no âmbito do Governo do Es- 

tado - se intcr-relaciona constan
temente com outras bases de da
dos e sistemas dc informações no 
estado e fora dele, através de es
forços sistemáticos de pesquisa, 
articulando um acervo de dados 

e informações que espelham a 
realidade estadual de forma bas
tante completa e segura.

São mais de 22 milhões dc itens 
de informações suprindo as ati
vidades de pesquisa, planejamen
to e administração.

liste acervo de dados é disponi
bilizado ao público através da Base 
Pública de Dados, sistema ora em 
consolidação, e que interage com 
mais dc meia centena de outros 
sistemas, constituindo-se ao seu 
término num acervo dc mais de 
meio milhão de itens.

O projeto se justifica como pes
quisa sistemática, tendo cm vis

ta as próprias funções do Centro 
Estadual de Estatística, responsá
vel pelos esforços na consecução 
dc uma metodologia de apoio à 
organização, administração, cole
ta, tratamento e auditoria dc da
dos e informações, que permite 

economia dc recursos, agilização 
dos processos de produção dc 
informações c um melhor enten
dimento dc como organizar, con
solidar c administrar este tipo dc 
função pública.

A disponibilidade desta forma de 
pesquisa através da Base Pública 
dc Dados do Estado e no ambi
ente decorrente da sua consoli

dação permitirá desenvolver téc

nica e metodologicamente os di
ferentes ambientes dc geração dc 
informações existentes nas diver
sas instituições.

Objetivo

Enquanto processo de pesquisa 
este projeto está assentado no tra
balho sistemático de oiganização 
e operacionalização dos processos 

de coleta, tratamento, administra
ção e disseminação de dados.
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Todo este processo resulta em:

a) pesquisa de formas 
organizacionais e documentais 
para o aperfeiçoamento do acer
vo da Base de Dados Pública;

b) pesquisa das melhores formas 
de apresentação, documentação 
e recuperação do acervo;

c) levantamento de novas fontes 
de dados e informações para 

compor a base de Dados Públi
ca;

d) operacionalização dos proces
sos de alimentação, crítica e do

cumentação dos dados implanta
dos;

0 desenvolvimento de novas for
mas de recuperação do acervo, 
visando maior agilidade c 

racionalidade na disseminação 
do mesmo.

Operacionalização

projeto se desenvolve em 

sua fase operacional através da 
segmentação dos dados, confor
me suas características princi
pais, criando dessa forma seis 
subprojetos, devido ao fato de a 

Base de Dados Pública ser ali
mentada com dados preferenci
almente em nível municipal. Este 
fato provoca um elevado núme

ro de itens de informação, os

quais devem ser atualizados com 

as mais diversas periodicidades, 
que vão da atualização diária até 
aquela feita de modo eventual.

Todos os seis subprojetos têm as 
mesmas atribuições de coleta, 

tratamento, consistência e disse
minação do conteúdo da BPUB, 
bem como pesquisa de novas 

fontes c a qualificação dos dados 
gerados para posterior 

disponibilização ao público, en

volvendo análise permanente das 
estruturas e processos de produ
ção de dados.

Neste sentido a segmentação do 
conteúdo da Base de Dados Pú

blica se faz da seguinte forma:

a) Político-administrativo-fisico - 
subprojeto que trabalha dados 
de natureza física, política e ad
ministrativa;

b) Social - subprojeto que traba
lha dados de saúde, educação, 
habitação, emprego, justiça e sa
neamento, entre outros;

c) Hconômico - subprojeto que 
engloba dados das mais diversas 
áreas de atividade econômica, 
entre elas: agricultura, pecuária, 
indústria, transportes e comuni

cações;

d) Financeiro - subprojeto que 
trabalha dados sobre arrecadação 

de impostos municipais, esta-
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d) Financeiro - subprojcto que 
trabalha dados sobre: arrecada
ção de impostos municipais, es
taduais c federais, credito rural, 

despesas e receitas municipais e 

estaduais entre outros;

e) Indicadores - subprojcto que 
tem como atribuição atualizar os 

mais diversos índices gerados 
dentro e fora do Estado;

0 Mercosul - subprojcto que 
tem por objeto a disponibilização 
atualizada de dados sobre o 
Mercosul;

g) Sala de Atendimento ao Públi
co - subprojcto voltado para o 

atendimento do público em ge

ral, disseminando todo o acervo 
da Base de Dados Pública.

Cronograma

projeto tem como caracte
rística principal o desenvolvi

mento permanente de todas as 

suas atividades, dado que os pro
cessos envolvidos na manuten

ção da Base de Dados Pública 
devem c são desenvolvidos con

tinuamente para que esta não 

entre em processo de 
obsolescência ou desatualização.

♦Realização: Centro de Treina
mento para o Desenvolvimento 
- CTD / IPARDES
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