Objetivos do projeto SIGA

Objetivos

Objetivos

Servir como base para a
descentralização, obtenção
e produção de dados
permitindo assim acesso a
informações com
confiabilidade e rapidez.
Permitir à AGEVAP um
ambiente de gestão
integrada das informações
administrativas e
financeiras da associação.

Gerenciar,
desenvolver,
implantar, integrar,
manter e atualizar o
SIGA.

Manutenção de todas as
ferramentas ativas nos
sistemas, sua atualização
periódica, a manutenção do
banco de dados e do
servidor associado, adoção
das melhorias solicitadas
pela contratante e
desenvolvimento de novas
ferramentas demandadas
pela AGEVAP.

Escopo do projeto SIGA

Módulos |
Módulo SIGA Web
Cadastro de dados georreferenciados sobre as
bacias hidrográficas
o
o
o
o
o
o

Caracterização fisiográfica o
Caracterização social
o
Estações
o
Indicadores municipais
o
Infraestrutura
o
Limites

Outorgas, demandas e balanço hídrico
Projeto em execução na área da bacia
Qualidade das águas
Recursos hídricos
Uso e cobertura do solo

Módulo Observatório
o
o
o
o

Manutenção das fichas técnicas dos municípios e comitês
As informações serão periodicamente analisadas e consistidas
Apresentação do histórico da evolução dos dados
Disponibilização de dados para download em formato Excel.

Módulo Balanço Hídrico
o
o
o
o
o

Atualização dos dados de balanço hídrico
Manutenção das informações quantidade e qualidade da água;
Identificação contínua dos trechos de rios
Ambiente mais intuitivo, facilitando a navegação do usuário
Áreas críticas do PIRH como mais uma camada do módulo

Módulos de uso geral
Módulo Instrumentos de Gestão

Módulo Publicações
Apresentar uma nova estratégia de visualização das informações
da plataforma que armazena, organiza e dispõe ao público

Dispor ao público informações sobre os instrumentos de gestão
Download do detalhamento do instrumento de gestão

o
o

Esse sistema contará com os seguintes submódulos:
o
o

Cobrança pelo uso da água;
Plano de Recursos Hídricos;

o
o

Acompanhamento do MOP;
Enquadramento

Módulo PAP Online

Módulo Contrato de Gestão
o
o
o
o
o
o

Desenvolver painéis de indicadores relativos às metas existentes
Envio periódico de e-mails de alerta próximo ao vencimento
O sistema será parametrizável conforme às necessidades
Relatório dinâmico
Associar uma pontuação final a cada um dos indicadores
As metas e indicadores poderão ser modificadas através de
assinatura de Termos Aditivos aos CGs.

Dispor de 3 (três) perfis de acesso / usuário: AGEVAP, clientes e
público em geral;
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Relatórios do Plano de Aplicação Plurianual – PAP
Relatórios de Acompanhamento de Projetos
Gestão de projetos
Gestão Orçamentária
Gestão administrativa / Recursos Humanos
Gestão do almoxarifado / estoque
Gestão de Bens e patrimônio
Gestão de compras e contratações
Gestão Financeiro e Contábil

Módulos de uso geral
Módulo Sala de Situação
o
o
o
o

Manutenção e atualização das informações atuais
Desenvolvimento de uma nova ferramenta de integração
Disponibilizar informações de nível dos reservatórios
Disponibilizar dados sobre qualidade de água

o
o

Disponibilizar previsão do tempo
As informações serão arquivadas em banco de dados
online e permitirão o download pelos usuários

Cronograma

Resultados preliminares
Módulo Financeiro

Resultados preliminares
Solicitação de Adiantamento

Resultados preliminares
Atas de Reuniões e Encaminhamentos

Resultados preliminares
Acompanhamento de Demandas

