


Introdução 

O Sistema de Informações Municipais (SIM) 
foi instituído pelo Decreto 16.966, de 17 de 
fevereiro de 2011 e alterado pelo Decreto 

18.250. 

 

Decreto nº 16.966, de 2011  - Institui 
Decreto nº 18.250, de 2013 - Alterações 

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/observatorio/usu_doc/decreto_16966_11_.pdf
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/observatorio/usu_doc/decreto_18250_13.pdf
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/observatorio/usu_doc/decreto_18250_13.pdf
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/observatorio/usu_doc/decreto_18250_13.pdf


Objetivo 

 

Constituir um banco de dados com 
informações dos serviços prestados pela 
Administração Municipal, bem como de 

indicadores socioeconômicos gerados pelos 
órgãos públicos municipais. 



Composição 

 

Representantes (dois) de todas as Secretarias, os 
Departamentos e as empresas da PMPA. 

 

Portaria 275 e 276 (DOPA 21/06/16) 

Designação do Comitê Gestor e Grupo de 
Trabalho 

 

 

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/observatorio/usu_doc/portaria-doopa-20160621-p02-03.pdf
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/observatorio/usu_doc/portaria-doopa-20160621-p02-03.pdf
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/observatorio/usu_doc/portaria-doopa-20160621-p02-03.pdf


Organização 

 

Gerência de Informações 
SMGL 

Comitê Gestor 
SMPEO - SMUrb - PROCEMPA - GVP - SMF - SMA - SMGAE - INOVAPOA - SMGL 

Grupo de Trabalho 
Todas as demais Secretarias, Departamentos e Empresas 



Diretrizes 

 

 

Territorialização comum 

Evitar Re-trabalho 

Metado 



Resultados 

 

Construção da Instrução Normativa (DOPA 
31/03/16) que regula os processos e fluxo de 
trabalho e instrumentaliza os responsáveis. 

 

Conjunto de indicadores socioeconômicos e 
mapas de equipamentos disponibilizados no 

ObservaPOA. 

 

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/observatorio/usu_doc/instrucao_normativa-dopa31032016.pdf
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/observatorio/usu_doc/instrucao_normativa-dopa31032016.pdf
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/observatorio/usu_doc/instrucao_normativa-dopa31032016.pdf
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/observatorio/usu_doc/instrucao_normativa-dopa31032016.pdf
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/observatorio/usu_doc/instrucao_normativa-dopa31032016.pdf
http://www.observapoa.com.br/


Principais Conceitos 

 

Definição de conceitos de trabalho, tais como: 

Indicador; 

Metadado; 

Procedimento Metodológico; 

Geoprocessamento; 

Geolocalização. 



Definição de Atribuições 

 

Gerência de Informações (SMGL) : 

I – coordenar o Sistema, organizando reuniões, 
monitorando prazos e recebendo as informações; 

II – organizar, publicizar ou auxiliar na produção de 
informações geradas a partir de dados disponibilizados 
por instituições oficiais de pesquisa para os órgãos que 
deles necessitarem. 



Definição de Atribuições 

Comitê Gestor: 
I – Apresentar as diretrizes gerais  
II – Reunir-se periodicamente para avaliar a metodologia; 
III – Organizar subgrupos de trabalho temáticos quando 
necessário; 
IV – Agregar outros órgãos ao Comitê Gestor 
V – Avaliar e definir, em conjunto com o CTIC (Comitê 
Municipal das Tecnologias de Informação, Comunicação e 
Geoprocessamento) e com a PROCEMPA, os recursos de TIC 
necessários para a gestão, integração, armazenamento, 
disponibilização e automatização dos processos no SIM; 
VI – Preparar relatório anual do SIM. 



Definição de Atribuições 

Grupo de Trabalho: 
I – Conhecer e ter acesso às planilhas, documentos e bancos de 
dados do órgão representado; 
II – Fornecer informações sobre os bancos de dados, equipamentos 
e serviços; 
III – Propor indicadores relevantes da política pública afim; 
IV – Solicitar informações censitárias que sejam necessárias para 
produzir indicadores relacionados às políticas públicas afim do 
órgão; 
V- Enviar informações preestabelecidas nos prazos determinados; 
VII – Definir o período de atualização dos indicadores; 
VIII – Informar quando ocorrer alterações que tenham impacto nos 
serviços e equipamentos. 



Próximas Etapas 

 

- Definir quais indicadores construir e 
disponibilizar; 

- Definir quais camadas de informação 


