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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um diagnóstico das informações espaciais e

passíveis de espacialização produzidas no âmbito da administração municipal de Palmas (TO)

e na proposição de uma estruturação para dar subsídios a elaboração um Sistema Integrado de

Informações  Territoriais  e  Urbanísticas  de  Palmas  (SIITUP).  Neste  sentido,  foram feitos

procedimentos com a finalidade de classificar as informações geradas no âmbito municipal,

tomando como critérios a tipologia do dado, a periodicidade de renovação, a fim de identificar

a atualização deste dado dentro de um sistema de informações; a classificação das unidades

gestoras  da  PMP  baseada  na  produção  das  informações;  e  a  hierarquização  dos  entes

municipais,  tomando  como  critério  de  diferenciação  o  volume  de  dados  gerados  e  a

importância  para  as  ações  de  suporte  a  decisão  na  gestão  territorial,  atenta  a  fatores

ambientais.   Com base em todas  as  informações  alcançadas  no diagnóstico  realizado,  foi

proposta a confecção do SIITUP, que se mostra um instrumento de planejamento e gestão do

geoprocessamento de informações,  devendo traçar as diretrizes e políticas estratégicas que

regulamentam as ações para implantação e utilização de uma base corporativa de informações

geográficas, com vistas a auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável a partir da

consideração de fatores que compõe o espaço e o território no âmbito físico,  ambiental  e

institucional. Dessa forma, a proposta de intervenção é uma ferramenta para melhorar a gestão

de recursos hídricos, por meio da melhoria da eficiência da gestão do uso do solo, que se

baseia  em  informações  territoriais  apontando  as  possiblidades  e  restrições  do  uso  em

terminado local.

Palavras-chave: Sistema de Informação Geográfica, Sustentável, Planejamento Territorial.



ABSTRACT

The present work aims to present a diagnosis of the spatial  and spatialization information

produced within the scope of the municipal administration of Palmas (TO) and the proposal of

a structuring to give subsidies to the elaboration of an Integrated System of Territorial and

Urbanistic  Information of Palmas (SIITUP). In this  sense,  procedures were done with the

purpose of classifying the information generated in the municipal scope, taking as criteria the

typology of the data, the periodicity of renewal, in order to identify the update of this data

within  an  information  system;  the  classification  of  PMP's  management  units  based  on

information  production;  and  the  hierarchy  of  municipal  entities,  taking  as  a  criterion  of

differentiation the volume of data generated and the importance for actions to support the

decision  in  territorial  management,  attentive  to  environmental  factors.  Based  on  all  the

information  obtained  in  the  diagnosis  made,  it  was  proposed  the  preparation  of  SIITUP,

which  is  an  instrument  for  planning  and  management  of  information  geoprocessing,  and

should  outline  the  strategic  guidelines  and  policies  that  regulate  actions  for  the

implementation and use of a base geographic information,  with a view to assisting in the

promotion of sustainable development based on the consideration of factors that make up

space  and  territory  in  the  physical,  environmental  and  institutional  spheres.  Thus,  the

intervention proposal is a tool to improve the management of water resources, by improving

the efficiency of land use management, which is based on territorial information pointing out

the possibilities and restrictions of the use in local termination.

Key words: Geographic Information System, Sustainable, Territorial Planning.
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1 INTRODUÇÃO

O Município de Palmas, capital do Estado do Tocantins, foi a última capital brasileira

planejada. A cidade foi desenvolvida por meio de Planos Diretores,  definidos como a Lei

Magna do Planejamento Territorial, na esfera de atuação municipal. O Plano traz a previsão

da realização do Monitoramento e Controle, que é voltado ao acompanhamento por parte da

população  e  da  administração  pública  quanto  a  execução  das  diretrizes  e  demais  ações

previstas.

Em  2018,  o  Município  de  Palmas  revisou  a  Lei  do  Plano  Diretor  Participativo,

resultando na aprovação da Lei Complementar nº 400, de 02 de abril de 2018, que atribui ao

Instituto de Planejamento Urbano de Palmas (IPUP), órgão responsável pelo planejamento

territorial, a competência do acompanhamento de sua implantação.

O IPUP possui a função institucional de propor as diretrizes do planejamento urbano e

para tanto possui uma reunião de informações sobre o município, que servem para dar suporte

às decisões. Uma fração significativa dessas informações é conhecimento geográfico. Assim

sendo, o IPUP é onde se concentram os dados oficiais de cartografia do município de Palmas.

As principais informações que compõe a base de dados geográfica do IPUP são os

dados do Cadastro Técnico Multifinalitário, realizado em 2003, que se somam a demais dados

gerados  por  diversos  órgãos  da  administração  pública,  referentes  a  feição  ambiental,

caracterização e ordenamento territorial, em especial de órgãos da própria Prefeitura,

Grande  parte  das  informações  do  IPUP,  trabalhadas  no  âmbito  do  planejamento

territorial, é passível de espacialização geográfica, o que confere a esses dados a possibilidade

de uso combinado a outros dados e também gerar análises mais complexas sobre o território.

Isso permite à administração pública municipal a realização de planejamentos com a forte

consideração das feições ambientais, associadas à infraestrutura instalada e prevista para um

determinado local, proporcionando uma visão mais ampla e sustentável sobre a análise a ser

atingida.

A base de dados do IPUP agrupa um grande volume de dados que carece de estrutura,

sistematização, rotinas de atualização e repasse, além de outras adequações que sejam capazes

de garantir eficiência e segurança na gestão e produção da informação, para servir de forma

satisfatória aos demais órgãos da prefeitura de Palmas.

É  diante  das  considerações  realizadas  anteriormente,  que  este  projeto  traz  como

finalidade a proposição do Sistema Integrado de Informações Territoriais e Urbanísticas de

Palmas (SIITUP), que é um instrumento previsto no Sistema de Monitoramento e Controle do
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Plano Diretor, responsável pela reunião de todas as informações de geográficas e passíveis de

espacialização,  de  interesse  para  o  planejamento  territorial  e  urbanístico,  voltado  ao

desenvolvimento sustentável e conservação da malha hídrica.

Destaca-se ainda a profunda relação existente  entre  o uso aplicado ao solo com a

qualidade e quantidade da água. O uso do solo, na esfera municipal, é uma ação que tem

impacto direto na qualidade ambiental da hidrografia que está contida no território e somente

com a consideração das limitações impostas pela legislação vigente e pela condição ambiental

do  meio,  através  do  uso  das  informações  espaciais,  que  pode  alcançar  a  promoção  do

desenvolvimento municipal baseado nos pilares da sustentabilidade. 

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral
Criar  o  Sistema  Integrado  de  Informações  Territoriais  e  Urbanísticas  de  Palmas

(SIITUP),  para  atuar  como um instrumento  de  planejamento  e  gestão  do  município,  que

elevem a capacidade de promoção do desenvolvimento sustentável, com a consideração dos

fatores  ambientais  no  desenvolvimento  municipal  e  a  internalização  do  conhecimento

produzido. 

1.1.2 Objetivos específicos
 Enfatizar a necessidade e a importância de se trabalhar com bases cartográficas e base

de dados alfanumérica atualizadas;

 Contribuir para o segmento das administrações públicas na utilização de SIG voltados

para o planejamento, implantação e monitoramento das políticas públicas;

 Expor  estratégias  que  considerem  a  continuidade  do  projeto  independente  da

administração que venha a assumir;

 Identificar  as  secretarias  geradoras  de  informações  espaciais  e  passíveis  de

espacialização;

 Inventariar todas as informações georreferenciadas existentes na PMP;

 Verificar a periodicidade de criação e renovação da informação, para definir o repasse

de dados para manutenção da atualização do sistema;

 Elaborar  uma  hierarquização  da  produção  de  dados,  considerando  volume  e

importância da informação para suporte a decisão;
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 Utilizar   o   geoprocessamento   no   suporte   à   análise   das informações espaciais 
municipais.

1.2 Metodologia

O desenvolvimento do Plano de Intervenção proposto é resultante de uma pesquisa

bibliográfica, exploratória e qualitativa, quanto aos procedimentos adotados e abordagem do

problema.

Para  o  alcance  dos  objetivos  foi  realizada  uma  pesquisa  exploratória,  isso  por  se

encontrar  na  fase  preliminar  de  desenvolvimento  do  SIITUP.  Logo  tem como finalidade

proporcionar  mais  informações  sobre  o  uso  da  geoinformação  no  Município  de  Palmas,

fazendo  o  levantamento  das  bases  de  informação  dos  órgãos  da  administração  pública

municipal de Palmas. Para este levantamento foram realizadas as seguintes etapas: 

(i) Diagnóstico dos órgãos da administração pública municipal que são geradores

e consumidores de informação geográfica; 

(ii) Diagnóstico  dos  órgãos  da  administração  pública  municipal  que  são

consumidores de informação geográfica; 

(iii) Inventário das informações geradas em cada unidade da administração pública

municipal que podem ser geoespacializadas; 

(iv) Classificação da tipologia do dado gerado – alfanumérido ou vetorial; 

(v) Verificação da periodicidade da atualização da informação, para possibilitar a

criação de rotina de repasse; 

(vi) Hierarquização das principais secretarias usuárias de informação geográfica e

beneficiária de um sistema unificado de informação, por meio de um Banco de

Dados Geográfico,  isso com a finalidade  de promoção de desenvolvimento

sustentável e gestão eficiente das ações desenvolvidas; e 

(vii) Elaboração de um Termo de Referência para a contratação do SIITUP.

A hierarquização das secretarias se faz necessária diante da conhecida complexidade

de  implantação  de  um  sistema  unificado  de  informações  geográficas,  considerando  em

especial o alto custo de implantação. Essa estratificação junto aos órgãos da administração

pública  municipal  busca  identificar  quem  são  maiores  geradores  e  consumidores  de

informação geográfica e agrupá-los, para uma possível implantação do sistema em fases. 

O faseamento possibilita dar início a operacionalização do sistema envolvendo apenas

as secretarias de maior relevância para o uso da geoinformação, em um primeiro momento,
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sendo  que  as  demais  serão  grupadas  em  um  momento  oportuno,  considerando  recursos

disponíveis e relevância para o fortalecimento do sistema. 

Os  integrantes  da  administração  pública  municipal  selecionados  na  hierarquização

acima descrita, foram aqueles com referência no uso e demanda da informação geográfica, ou

seja, entidades que já contam com o dado geográficos em seus fluxos de interesses e aquelas

em que o dado geográfico ainda não é usado no fluxo de interesse, porém o uso da informação

geográfica é necessário para o aprimoramento, aumento da eficácia ou uma reengenharia de

processos.

Quanto  aos  procedimentos  adotados,  o  estudo  se  baseou  em  uma  pesquisa

bibliográfica e documental, por meio do levantamento de registros disponíveis, decorrentes de

pesquisas anteriores, documentos impressos e demais documentos oficiais. 

Diante  das  informações  obtidas  nesta  etapa  é  possível  traçar  um delineamento  da

infraestrutura de dados geográficos da PMP e, com isso, alcançar a etapa final deste Plano de

Intervenção, que é a elaboração do Termo de Referência para a contratação do SIITUP. Nesse

termo foi apresentado o cronograma para a execução dos serviços, bem como o orçamento

para a contratação dos mesmos.

Ainda foi produzido para este estudo uma matriz de risco, baseada na metodologia de

gerenciamento  de  projetos  apresentada  pelo  Projetct  Management  Body  of  Knowledje

(PMBOK),  um  guia  que  reúne  as  melhores  práticas  para  gerenciamento  de  projetos.  O

gerenciamento de projetos traz benefícios para a instituição que o pratica, sendo que dentre as

técnicas de gerenciamento está produção da matriz de riscos, que possibilita reduzir o nível de

incerteza e riscos nos empreendimentos (MARCHESIN, 2015).

O  gerenciamento  de  risco  de  um  projeto  envolve:  (i)  Identificação  dos  Riscos;  (ii)

Quantificação dos Riscos; (iii) Desenvolvimento das Respostas aos Riscos; e (iv) Controle

das Respostas aos Riscos. Método aplicado neste estudo ((MARCHESIN, 2015).
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Uso do SIG na Gestão de Municípios

Cada vez mais os municípios têm buscado a modernização de suas atividades  de

competência, especialmente no que tange a gestão e conexão das informações. Frente a essa

busca, uma série de possibilidades foram criadas a fim de promover ou até mesmo facilitar

essa conexão. Segundo Carvalho e Leite (2009), cada autarquia que define a implementação

do SIG e tudo aquilo que estiver relacionado a ele, sendo então distintas as posições de cada

município,  pois  jamais  dois  municípios,  com  gestores  e  técnicos  diferentes  tomarão

exatamente as mesmas decisões. 

Conforme Reis e Filho (2012), o uso do SIG na gestão municipal é uma importante

ferramenta  de  análise  e  de  gestão  de  informação,  um aliado  na  busca  pela  eficácia  dos

modelos organizacionais que lhe estão subjacentes, se construindo como uma ferramenta de

aproximação entre a administração pública local e o cidadão. 

A aplicação do SIG no Planejamento do Território é algo relevante,  mas também

pode ser usado em outras áreas, servindo como uma Base Geográfica de Dados, para apoiar a

gestão  de  atividades  do  pessoal,  ou  ser  usada  em  estudos  e  projetos,  podendo  ser

disponibilizada para acesso via internet (CAEIRO, 2015). Esse autor acrescenta ainda que o

SIG constitue uma ferramenta municipal para uso variado, que permite gerir informações e

torná-las disponíveis em tempo real para níveis de apoio e superiores ao da decisão.  

A relação entre os SIG e a administração pública, seja ela no âmbito federal, estadual

e municipal, tem sido mais efetiva, no contexto da atual crise econômica. A racionalização de

recursos  e  a  otimização  de  soluções  podem  ser  formas  para  poupar  recursos  humanos

(técnicos e administrativos) e financeiros, o que estaria de acordo com o que se espera do que

é público (CAEIRO, 2015).

As  municipalidades  têm  necessidade  complexas  e  sem  a  implementação  de  um

sistema robusto aplicado a toda a estrutura da administração local não seria possível alcançar

os anseios e potencialidade da gestão do território. Para Caeiro (2015), a medida em que é

verificada a potencialidade dos SIG junto as prefeituras, vislumbra-se as possibilidades que os

SIG agindo de forma transversal, constituindo-se como plataformas temáticas (alimentadas

por diferentes entidades) atualizadas, interoperáveis ajustadas às necessidades dos decisões,

funcionários,  cidadãos  e  empresas,  por  via  de diferentes  graus  de  permissão  de  acesso à

informação geográfica.
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Ainda para Caeiro (2015), os SIG são fundamentais para os processos de gestão e

tomadas  de  decisão,  pois  os  gestores  podem  visualizar  a  influência  da  geografia  nos

comportamentos, atividades e processos de sua área, tais como gerir impostos, acompanhar a

gestão ambiental, educacional ou da área da saúde. Dessa forma, se torna possível a extração

de informações  de alto  nível,  a partir  de grandes quantidades de dados e apresentação da

maneira mais adequada ao público desejado.

Nos  municípios  os  SIG  podem  ser  aplicados  praticamente  em  todas  as  áreas  e

respectivas subáreas temáticas, representado na Figura 1 alguns exemplos.

Nas bases de Dados Geográficas, a serem constituídas para a administração pública

municipal, as informações contidas podem ser provenientes de diversas fontes de informações

e  estarem  em  formatos  diversificados,  sejam  dados  alfanuméricos,  vetoriais  e  a  própria

informação geográfica (levantamentos GPS, imagens de satélite, etc.), integrando assim um

autêntico sistema de gestão de informação basilar no apoio às diversas áreas de atuação num

município (CAEIRO, 2015).
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Figura 1: Possibilidades de aplicação do SIG em municípios. 

Fonte: CAEIRO, 2015.

Entretanto, apesar da forte aplicabilidade dos SIG’s junto a administração pública

municipal, alguns fatores dificultam a sua aplicação tais como: (i) desconhecimento do que é

geoprocessamento  ou  desconhecimento  do  seu  potencial  de  aplicação;  (ii)  escassez  de

recursos  financeiros  para  inserção  da  ferramenta,  que  inclui  além  de  equipamentos

tecnológicos, treinamento de pessoal e (iii) ausência de capacitação técnica profissional do

pessoal responsável pela gestão do município (CARVALHO E LEITE, 2009).

A implantação dos SIG, na administração municipal, pode fracassar devido a pelo

menos três fatores, segundo Reis Filho (2012): elevados custos de aquisição e manutenção,

pois os equipamentos e softwares se tornam desatualizados com frequência;  (ii) pouca ou

nenhuma flexibilidade dos órgãos da administração pública municipal à introdução de novas

tecnologias, métodos e procedimentos e (iii) falta de continuidade nas iniciativas implantadas

com o SIG, nos serviços que regularmente produzem dados.
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2.2 Aplicação do Plano Diretor de Geoprocessamento nos Municípios Brasileiros

O Plano Diretor de Geoprocessamento (PDGeo) é um instrumento disponível para a

operação de sistemas  corporativos  de  geoprocessamento  e  tem sido aplicado em algumas

municipalidades para gestão do sistema e alcançado êxito. O mesmo se apresenta como uma

norma  que  vista  instituir  as  rotinas,  responsabilidades  fluxos  e  demais  outros  requisitos

fundamentais a implantação e manutenção dos sistemas corporativos.

O PDGeo é voltado a usuários de informações geográficas, com grande fluxo de fados,

que visa organizar e sistematizar as informações geradas no âmbito da administração pública

municipal.  E tem sido aplicado com sucesso pela  gestão municipal  de alguns municípios

brasileiros, tal como Fortaleza – CE e Londrina – PR.

Conforme  Londrina  (2016)  o  Plano  Diretor  de  Geoprocessamento  (PDGeo)  busca

incorporar novas soluções de Geoprocessamento, estabelecendo uma normatização para os

dados produzidos pelas secretarias e órgãos administrativos municipais. Ainda para o mesmo

autor, o PDGeo é um instrumento para o planejamento da gestão pública, contemplando não

somente a importância da normatização dos dados geoespaciais, mas convida os demais entes

da  administração  pública  municipal  a  contribuir  com  a  gestão  das  informações,  o  que

possibilita que as informações norteadoras das ações públicas, sejam apresentadas, de modo

rápido e  transparente,  criando confiança  e  valor  tanto  no âmbito  interno  e  como externo

(munícipes).

A demanda pela elaboração do PDGeo tem se dado frente a dificuldade no acesso às

informações,  o  que envolve  tanto  as  informações  geográficas,  pois  estavam encontram-se

dispersos, sem uma padronização e por muitas vezes demandando a realização de duplicidade

de mão de obra para a geração do dado. A some destes fatores trouxeram a apercepção da

necessidade de implantação de um sistema que organizasse as informações geradas no âmbito

do município.

A solução de organizar o fluxo de informações perpassa pela criação de um Banco de

Dados Geográfico unificado, contudo este não se mostra como uma solução independente. Há

a  necessidade  de  um  estudo  que  promova  um  profundo  diagnóstico  dentro  da  estrutura

administrativa  do  município  e  elabore  a  arquitetura  ideal  do  sistema,  fluxos  de  repasses,

matrizes  de  responsabilidades,  dentre  outras  informações  inerentes  às  informações

geográficas,  que  torne  o  banco  de  dados  unificado  passível  de  operacionalização  e  de

manutenção das informações.
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Existe  um  caminho  a  ser  trilhado  para  a  implantação  efetiva  de  um  sistema  de

informações  geográfica  dentro  da  administração  pública  municipal  e  está  envolve  toda  a

complexidade da mudança de rotina, introdução de novas práticas, capacitações de servidores,

se  necessário,  adaptação  da  estrutura  organizacional  no  município  em  departamentos

vinculados a informação geográfica. O grau de mudança demandado é proporcional ao quanto

de SIG será feito uso dentro da organização.

A Prefeitura de Londrina elaborou em 2016 o seu PDGeo, que integra as ações do

Plano Municipal de Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos

Setores Sociais Básicos (PMAT). E foi criado para o alcance dos seguintes objetivos: 

 Instrumentalizar o planejamento e a gestão dos dados geoespaciais;

 Implementar e consolidar o uso de novas soluções de Geoprocessamento;

 Estabelecer diretrizes para implementação e a utilização de bases de dados;

 Dar transparência ao processo de evolução tecnológica;

 Apresentar,  interna  e  externamente,  informações  referentes  as  ações  públicas,  com

base nas Tecnologias e nos conceitos envolvendo INDE e CTM;

 Adquirir  e  compartilhar  conhecimentos  técnicos  com as  demais  prefeituras,  sendo

atuante no avanço tecnológico de todo o país.

Conforme apresentado pela Valec (2013), o PDGeo é um instrumento dinâmico e que

deve ser construído de forma coletiva,  sendo um processo de aquisição de conhecimento

importante  no  local  que  está  ocorrendo  sua  implantação,  com  discussões  internas  entre

técnicos, gestores e demais atores que sejam convidados a contribuir.

3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O município de Palmas foi criado por intermédio da Lei Estadual de nº 070/1989, com

o desmembramento dos municípios de Porto Nacional  e de Taquaruçu do Porto (BESSA,
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2017). A capital tocantinense fica localizada no centro geodésico do Estado, região norte do

Brasil, entre as coordenadas 9° 50' 00" e 10° 30' 00" de latitude Sul e 47° 45' 00" e 48° 30' 00"

de longitude oeste (SANTOS, 2000). Ao norte faz divisa com os municípios de Aparecida do

Rio Negro, Novo Acordo e Lajeado, ao sul com Monte do Carmo, a leste com Santa Tereza

do Tocantins e a oeste com Porto Nacional e Miracema do Tocantins. O acesso se dá pelas

rodovias estaduais TO-050 e TO-060, que tem ligação com a BR-153, denominada Belém-

Brasília, como pode ser visto na Figura 2.

Figura 2: Localização do Município de Palmas – TO.

Fonte: SILVA, 2014.

Conforme dados do IBGE (2010),  o  município  possui  uma população de 228.332

habitantes,  com aproximadamente 97,1% residindo na área urbana e apenas 2,9% na área

rural. Do total da população da área urbana, 40% reside na região sul do Plano Diretor, que

engloba, um conjunto de 14 bairros (KRAN; FERREIRA, 2005). 
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Em 2016,  Palmas  recebeu  o  selo  comemorativo  da  universalização  do  serviço  de

coleta e tratamento de esgoto, uma vez que a capital tocantinense atingiu a meta levando o

serviço a mais de 80% dos moradores, isso equivale a dizer que mais de 210 mil palmenses já

utilizam  plenamente  o  serviço  (PALMAS,  2017).  Paralelamente  o  sistema  de  coleta,

transporte e destinação final dos resíduos sólidos atende a toda a população residente nas

áreas regularizadas da região sul, sendo que os resíduos coletados são destinados ao aterro

sanitário municipal (PALMAS, 2014).

 Quanto aos aspectos ambientais, conforme Palmas (207), a altitude média da área do

município de Palmas é de 330 metros acima do nível do mar, com variações que atingem até

600 metros. Entre as feições geomorfológicas de altitude elevada, estão: a Serra do Carmo e

do Lajeado com morfologia bastante escarpada e contínua paralelamente ao traçado do rio

Tocantins. A sede do Município está situada em uma planície que se se apresenta entre a Serra

do Carmo e as margens do lago da Hidrelétrica de Lajeado. 

Os  solos  predominantes  no  município  são  classificados  como  Areias  quartzosas,

latossolos  vermelho-amarelo  e  escuro,  solos  litólicos,  concrecionários  e  hidromórficos

gleisados.  Para  os  ambientes  geológicos  grande  parte  da  área  é  classificada  como  bacia

sedimentar  do  Parnaíba,  ainda  com  coberturas  cenozoicas  e  complexos  metamórficos

sedimentares  do  arqueano  e  proterozóico  (PALMAS,  2017).  Na  Figura  3  observa-se  a

caracterização dos solos de Palmas.

Figura 3: Solos do Município de Palmas – TO.
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Fonte: Próprio Autor.

Palmas  está  sob o  domínio  climático  C2wA’a’,  de  acordo  com a  classificação  de

Thornthwaite, o clima é definido como sub-úmido e apresenta moderada deficiência hídrica

no inverno (Figura 4). Sua evapotranspiração potencial média é de 1500 mm, distribuindo-se

no verão em torno de 420mm ao longo de três meses consecutivos com temperatura mais

elevada.  A precipitação média anual varia de 1900 mm a 1700 mm (SEPLAN, 2012). As

temperaturas  máximas  absolutas  superam  os  41°C,  e  mínima  maior  que  18°C,  o

comportamento térmico diário da região recebe forte influência dos alísios do quadrante leste

(PALMAS, 2014).

Figura 4: Regionalização Climática do Município de Palmas-TO.
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Fonte: Próprio Autor.

A principal bacia hidrográfica é a do Rio Tocantins a oeste. Ao leste predomina a

bacia  do  Rio  das  Balsas.  As  sub-bacias  existentes  são:  sub-bacias  do  ribeirão

Taquarussuzinho, rio Lajeado e ribeirão Água Fria. Na área de abrangência do município, os

principais afluentes do rio Tocantins são as Bacias do Córrego Almescão, Córrego Barreiro,

Córrego  Prata,  Ribeirão  Jaú,  Ribeirão  Lajeado,  Ribeirão  Piabanha,  Ribeirão  São  João,

Ribeirão São Silvestre, Ribeirão Taquaruçu Grande, Ribeirão Água Fria e Ribeirão Balsas,

conforme mostra a Figura 5. O Ribeirão Taquarussu Grande é utilizado para a produção de

água tratada da cidade. Dentre os mananciais existentes na zona urbana pode-se citar o Brejo

Comprido, Prata, Machado, Água Fria e Taquari (PALMAS, 2017).

Figura 5: Bacias Hidrográficas do Município de Palmas – TO.
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Fonte: Próprio Autor.

A região do município de Palmas está inserida fitogeograficamente no bioma Cerrado,

o qual ocorre preferencialmente com clima estacional,  com mais de cinco meses secos, e

revestindo  solos  lixiviados  e  aluminizados.  Comporta  formações  vegetais  de  estrutura

campestre, savânica ou florestal (Figura 6). Entre as formações campestres tem-se o campo

limpo (savana gramíneo-lenhosa) e o campo sujo (SEPLAN, 2012).

Figura 6: Regiões Fitoecológicas do Município de Palmas-TO.
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Fonte: Próprio Autor.
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4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

4.1 Identificação do Problema

Diariamente são geradas diversas informações do território, por meio da administração

pública municipal, envolvendo camadas de informações multidisciplinares. Entretanto, não há

uma gestão das informações que permita uma sistematização do fluxo de dados, rotina de

repasse, criação e manutenção de um banco de dados de informações espaciais.

Diante disso, atividades importantes como simulações, criações de cenários, análises

de impacto, fundamentais ao planejamento de uma cidade, são realizadas sem a análise de

toda a informação existente  sobre o recorte  espacial  que se busca estudar.  Paralelamente,

ações de monitoramento do plano diretor também se apresentam limitadas, devido à ausência

de  uma  institucionalização  de  um  fluxo  de  informações  e  atualização,  que  possibilite  o

acompanhamento da evolução da paisagem para além da identificação do solo consolidado.

No contexto em evidência, a estratégia voltada ao campo da Informação Geográfica

esbarra numa deficiência básica a sua execução, qual seja, a pouca disponibilidade de dados

digitais e, mais ainda, a falta de informação estruturada sobre os dados existentes. No âmbito

da  administração  municipal,  que  conta  com recursos  escassos  e  carência  de mão-de-obra

qualificada, essa desestruturação resulta, muitas vezes, numa duplicação de esforços, numa

redundância de dados e, o mais sério, numa falta de comunicação entre os diversos órgãos,

impedindo a transversalidade das ações institucionais que a abordagem atual demanda. 

Esse  fator  evidenciado  acima  causa  consideráveis  prejuízos  na  promoção  do

desenvolvimento sustentável, em especial no que tange os recursos hídricos. Isso por haver

uma  forte  relação  entre  o  uso  do  solo,  previsto  nas  ações  de  planejamento  urbano  e  a

qualidade e quantidade de água disponível ao uso humano, seja consuntivo ou não consuntivo,

e para a manutenção da vida no sistema hídrico.

4.2 Justificativa

O conhecimento sobre o território, no âmbito da administração pública, é baseado em

um conjunto de informações multidisciplinares dos ambientes, abordando as questões físicas,

bióticas,  antrópicas  e  institucionais  que  combinadas  permitem  a  simulação  de  cenários.

Parcela  considerável  das  informações  de  interesse  para  planejamento  territorial  possui

componentes espaciais, por isso tem-se nos Sistemas de Informações Geográficos (SIG) uma

ferramenta que possibilita abordagem ampla sobre os municípios, auxiliando seus gestores

nas tomadas de decisão.
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A integração de informações para a gestão do território é fundamental para que as

ações  e  análises  individuais  colaborem  para  a  institucionalização  das  experiências  e

conhecimentos construídos. É necessário que a tomada de decisões de cada órgão municipal

leve em consideração um conjunto suficiente de informações para mostrar o cenário real em

que  a  área  de  intervenção  está  inserida,  contendo  o  apontamento  de  informações

multidisciplinares e transversais no que tange a estrutura administrativa da PMP.

Duarte (2010) acredita que o SIG oferece aos gestores uma visão mais ampla sobre o

seu município, possibilitando: (i) mapear o uso do solo urbano, de maneira detalhada; (ii)

estimar a população a partir da contagem de residências; (iii) identificar, mapear e analisar

loteamentos clandestinos; (iv) elaborar propostas de regularização urbanística dos loteamentos

clandestinos; (v) mapear o afastamento residencial; (vi) estimar as áreas impermeabilizadas;

(vii) mapear os vazios urbanos e (viii) descriminar a densidade construtiva, além de tantas

outras análises espaciais.

De  acordo  com  Guerra  (1980  apud  Flauzino,  2010),  para  possibilitar  o  uso  e

planejamento  dos  recursos  naturais,  faz-se  necessário  o  conhecimento  prévio  de  suas

características  principais,  aspectos  de  qualidade  e  quantidade.  A geotecnologia  se  mostra

como uma importante ferramenta, que possibilita a caracterização física de uma região, isso

por meio  do emprego de diversas  ferramentas  disponíveis  para o conhecimento,  gestão e

monitoramento  das  bacias  hidrográficas  e  o  aproveitamento  dos  recursos  naturais  ali

presentes.

A diversidade fontes de dados espaciais disponíveis na internet com uso aplicado a

tecnologias  do  geoprocessamento,  tais  como  o  sensoriamento  remoto,  os  Sistemas  de

Informação Geográfica (SIG), a cartografia digital,  os Sistemas de Posicionamento Global

(GPS),  que  permitem  integrar  dados  georreferenciados.  A  sobreposição  de  informações

relevantes ao contexto em uma dada análise, possibilita ao analista uma visão estratégica e

favorável  ao  alcance  do  desenvolvimento  sustentável,  frente  a  consideração  de

potencialidades e limitações verificadas. 

Segundo  Paiva  (2017),  o  uso  de  ferramentas  de  informação  geográfica  facilita  o

monitoramento  e  a  fiscalização  dos  recursos  hídricos  pertencentes  a  um território  que  se

deseja  atuar.  Neste  sentido sistema alimentador  de informações  geográficas  deve atuar  de

forma integrada, ou seja, utiliza do mesmo banco de dados para a contínua atualização dos

dados e para o gerenciamento de controle e respostas de forma georreferenciada, nas ações de

moniotoramento  e  fiscalização.  A  integração  do  sistema  facilita  na  gestão  ambiental  da
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região, assim como na articulação dos corpos hídricos com o uso do solo local. A legislação

9433/97, conhecida como a lei das águas, fundamenta os instrumentos de gestão na qual o

SIG é dado como uma ferramenta.

Estes são apenas alguns exemplos do uso das geotecnologias como auxílio no processo

de gestão territorial em aplicações diversas nos mais variados campos das ciências naturais. É

diante de tamanha aplicabilidade do uso do SIG frente as demandas da gestão municipal, o

SIITUP  surge  como  uma  ferramenta  que  contribui  para  a  sistematização  do  fluxo  de

informações municipais,  elevando o poder de atuação municipal  e das assertivas das suas

ações junto ao território.

4.3 Objetivo

Promover um diagnóstico qualitativo dos dados espaciais e passíveis de espacialização

produzidos pela PMP, para mapear e obter respostas às várias questões sobre planejamento

urbano e levantamento do meio físico, além de auxiliar o planejamento e manejo dos recursos

naturais existentes.

4.4 Resultados e Impactos Esperados

Com a implantação do SIITUP será produzido um sistema corporativo de gestão da

informação  geográfica,  que  possibilitará  a  convergir  e  integrar  todas  as  bases  de  dados

municipais e disponibilizar dados para a produção de estudos e análises sobre o território.

Diante disso os diagnósticos relativos a gestão territorial contará com um amplo apreço das

características ambientais, identificação de áreas sensíveis e demais dados urbanísticos que

possibilitem ao município a tomada de decisão primando pela manutenção hídrica, no que

tange  a  qualidade  e  quantidade  de  água  e  de  demais  fatores  ambientais  que  conduzam

manutenção da qualidade ambiental.

Os principais resultados esperados com a elaboração do SIITUP são:

 Conservação dos recursos naturais, em especial das fontes hídricas, à partir da

consideração de suas feições junto as políticas de desenvolvimento e uso do

solo;

 Promoção  de  ações  voltadas  ao  desenvolvimento  sustentável,  diante  da

identificação das potencialidades e limitações de uso da terra;

 Levantamento de todos os dados geográficos e passíveis de espacialização da

PMP, a  fim de reconhecer  o potencial  de geração de dados,  formulação de
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cenários,  estudos,  diagnósticos,  análises  mais  abrangentes  acerca  do recorte

espacial do estudo;

 Criação de uma rotina de repasse de informação e favorecimento da sinergia

necessária à abordagem multidisciplinar da gestão de informações; e

 Envolvimento e participação dos órgãos que compõe a estrutura administrativa

municipal  no  repasse  de  informações,  desde  o  levantamento  dos  dados  e

manutenção de um sistema.

4.5 Ações de Intervenção 

O inventário das informações cadastrais e vetoriais da PMP deve seguir o seguinte

roteiro: (i) Levantamento dos órgãos que compõe a Administração Pública Municipal;  (ii)

Classificação  dos  órgãos  que  compõe  a  Administração  Pública  Municipal  em

geradores/consumidores  e  apenas  consumidores;  (iii)  Levantamento  das  informações

espaciais e passíveis de espacialização geradas por cada órgão que compõe a Administração

Pública Municipal, que traga interesse a gestão do territorial. Somente após a identificação de

todo este volume de informação que é produzida no âmbito da PMP será possível organizar o

fluxo  de  informações  e  a  periodicidade  de  atualização,  considerando  diferenciações  na

produção da informação.

Para  a  identificação  dessas  informações  é  feito  o  levantamento  junto  à  estrutura

organizacional  da PMP e elencados os  dados gerados,  consultadas  as  atribuições  de cada

órgão. Da mesma forma se procede quando da periodicidade para as atualizações.

Diante  do  requisito  para  a  composição  do  inventário  das  informações  cadastrais  e

vetoriais da PMP, elaborou-se a seguinte listagem apresentada abaixo, com a identificação do

órgão, classificação e o dado gerado.

4.5.1 Listagem dos Órgãos, Inventário e Classificação dos Dados da PMP

Após consulta junto a base de dados geográfica presente no Instituto de Planejamento

Urbano de Palmas (IPUP), que concentra os dados oficiais de cartografia do município de

Palmas,  foi  verificado  o  órgão  gerador  da  informação  geográfica  e  a  periodicidade  de

renovação. Diante dessas informações alcançou-se o inventário das informações geográficas

dentro  da  estrutura  administrativa  municipal  apontando  os  seguintes  aspectos:  (i)  Órgão

gerador do dado; (ii) classificação do órgão como Gerador e Consumidor ou Consumidor de

informação  geográfica;  (iii)  classificação  do  dado  como  vetorial  ou  alfanumérico.  Isso
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favorece  a  definição  da  densidade  de  informações  a  ser  alcançada  pelo  SIITUP,

dimensionando o fluxo de informações e demanda municipal.

Conforme dito anteriormente, as principais informações que compõe a base de dados

geográfica do IPUP são os dados do Cadastro Técnico Multifinalitário, realizado em 2003,

assim como dados gerados por  diversos  órgãos  da  administração pública,  em especial  de

órgãos da própria Prefeitura. Segue abaixo a listagem das informações geográficas presentes

no banco de dados geográfico do IPUP, sendo apresentado de acordo com o órgão gerador do

dado:

a) Cadastro Técnico Multifinalitário e restituição:

 Levantamento socioeconômico

 Rede  viária  (Nome,  Tipo,  Quadra,  Endereço  Novo,  Endereço  Antigo,  Tipo  de

Pavimentação)

 Lotes (Área, Perímetro, Passeio e Acesso)

 Quadras  (Data  da  Aprovação,  nº  do  Decreto  de  Aprovação,  Data  do  Registro,

Ocorrência  de  Asfalto,  Atendimento  de  Serviço  de  Esgoto,  Código  da  Quadra,

Endereço Novo, Endereço Antigo e Total de População)

b) Secretaria de Educação – Gerador/Consumidor

 Localização das unidades encolares - vetorial;

 Tipo de unidade (escola, creche, outro) – alfanumérico;

 Quantidade de alunos – alfanumérico;

 Endereço de cada aluno – alfanumérico.



c) Saúde – Gerador/Consumidor

 Localização das unidades de saúde – vetorial;

 Tipo de unidade -  – alfanumérico;

 Raio de abrangência de atendimento – vetorial;

 Localização dos registros das doenças (onde reside o morador) – vetorial.

d) Infraestrutura – Gerador/Consumidor

 Macrodrenagem - vetorial;

 Microdrenagem - vetorial;

 Ruas asfaltadas e não asfaltadas - vetorial;
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 Área em obra - vetorial;

 Pontes - vetorial;

 Bueiros - vetorial;

 Pontos de Visita - vetorial;

 Bocas de Lobo - vetorial;

 Demais unidades de infraestrutura - vetorial;

 Iluminação pública - vetorial;

 Autoras de água- vetorial;

 Rede de distribuição de água – vetorial;

 Rede coletora de esgoto – vetorial.

e) Defesa Civil – Gerador/Consumidor

 Áreas passíveis de alagamento - vetorial;

 Pontos de atendimento de alagamento - vetorial;

 Localização de desmoronamento - vetorial;

 Pontos de atendimento de área com desmoronamento - vetorial;

 Focos de calor - vetorial;

 Pontos de atendimento de queimadas - vetorial;

 Outro

f) Transporte e Mobilidade – Gerador/Consumidor

 Linhas de ônibus - vetorial;

 Pontos de ônibus - vetorial;

 Pontos de taxi - vetorial;

 Pontos de mototaxi - vetorial;

 Notificação de Acidentes em vias - vetorial;

 Faixas de pedestre - vetorial;

 Radares  - vetorial;

 Velocidade da via - vetorial;

 Tipo da via – alfanumérico.

 

g) Desenvolvimento  Urbano,  Regularização  Fundiária  e  Serviços  Regionais  –

Gerador/Consumidor

 Loteamentos aprovados - vetorial;
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 Remembramentos e desmembramentos - vetorial;

 Uso do solo - vetorial;

 Loteamento irregulares - vetorial;

 Áreas de regularização fundiária - vetorial

 Ocupações irregulares – vetorial.

h) Planejamento Urbano – Gerador/Consumidor

 Diretrizes urbanísticas para novas áreas – alfanumérico;

i) Secretaria de Desenvolvimento Rural – Gerador/Consumidor

 Zoneamento rural - vetorial;

 Produtores rurais - vetorial;

 Tipo de cultivo – alfanumérico;

 Assentamentos rurais - vetorial;

 Associações de produtores - vetorial;

 Infraestrutura rural - vetorial;

i) Centro de Controle de Zoonoses - Consumidor

j) Agência Municipal de Tecnologia da Informação – suporte  gestão da informação

l) Fundação Cultural de Palmas – Consumidor

j) Fundação de Meio Ambiente – Gerador/Consumidor

 Pontos de realização de monitoramento de efluente - vetorial;

 Pontos de lançamento de fluente - vetorial;

 Pontos de monitoramento da qualidade da água - vetorial;

 Pontos de monitoramento da balneabilidade - vetorial;

 Estações de tratamento de água - vetorial;

 Estações de Tratamento de Esgoto - vetorial;

 Pontos de captação de água - vetorial;

 Localização  dos  empreendimentos  licenciados  –  destacando  o  grau  de  impacto

ambiental - vetorial;

 Áreas de descarte de Resíduo Sólido da Construção Civil - vetorial;
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 Áreas de degradação ambiental - vetorial;

k) Fundação Municipal de Esporte e Lazer – Gerador/Consumidor

 Quadras poliesportivas - vetorial;

 Outras unidades de prática de esporte - vetorial;

m) Instituto 20 de Maio – Consumidor

n) Secretaria de Comunicação – Consumidor

l) Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego – Gerador/Consumidor

 Quiosques - vetorial;

 Distritos industriais - vetorial;

 Polos de produção de atividade econômica - vetorial;

 Micro-empreendedor individual - vetorial;

m) Secretaria de Finanças – Gerador/Consumidor

 Base cadastral - alfanumérica

o) Secretaria de Governo e Relações Institucionais – Consumidor

n) Secretaria de Habitação – Gerador/Consumidor

 Projetos habitacionais aprovados - vetorial;
 Área potencial para instalação de projeto habitacional - vetorial;

p) Secretaria de Transparência e Controle Interno – Consumidor

o) Secretaria de Desenvolvimento Social – Gerador/Consumidor

 Centro Regional de Assistência Social - vetorial;

x) Secretaria Extraordinária de Assuntos Estratégicos – Consumidor

p) Secretaria Extraordinária de Projetos, Captação de Recursos e Energias Sustentáveis –

Gerador/Consumidor

 Usinas fotovoltaicas - vetorial;
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 Pontos de instalação de estruturas com energia solar – vetorial.

q) a1) Agência de Turismo – Gerador/Consumidor

 Pontos turísticos - vetorial;

 Infraestrutura do ponto turístico – vetorial.

O resultado desse levantamento deve orientar a criação de um Banco de Dados para

armazenamento  e  informações  geográficas,  que  envolta  tanto  informações  vetoriais  como

alfanuméricas.  Entretanto  há  que  se  saber  que  a  criação,  implantação  e  gestão  dessas

informações deve envolver o IPUP e a Agencia de Tecnologia de Palmas (AGETC). O IPUP

por considerar sua atuação transversal e multidisciplinar, o qual possui permeabilidade nas

diversas temáticas de atuação da PMP e a AGETEC por ser a responsável pela gestão do

sistema de banco de dados. 

A  AGETC  é  responsável  pela  infraestrutura  de  Tecnologia  da  Informação  (TI),

incluindo a hospedagem de servidores e bancos de dados, de diversas secretarias do governo

municipal. No caso da implantação de uma plataforma servidora de informações geográficas a

TI  da  AGETC  absorveria  também  a  gestão  da  infraestrutura  destes  servidores,  sendo  o

conteúdo gerido e atualizado pelas secretarias responsáveis pela informação, após a produção

do Banco de Dados.

4.5.2 Definição da Periodicidade da Atualização das Informações

Analisando  as  informações  elencadas  e  considerando  as  suas  características  e

renovação, têm-se no Quadro 1, a definição dos prazos para o repasse de informações ao

gestor do Banco de Informações Geográficas, ou seja, ao gestor do SIITUP

Para cada prazo estipulado referentes aos dados inventariados, foi apresentado uma

justificativa quanto a periodicidade de atualização sugerida, sendo que para dados com alta

dinamismo  agilidade  de  produção  de  novas  informações  foi  apontada  a  periodicidade  de

atualização semestral  e  dados em que esse dinamismo não se mostra  tão  intensificado,  a

periodicidade apontada foi anual.

Quadro 1: Periodicidade da Atualização das Informações do SIITUP.

Órgão Municipal/Dado Gerado
Periodicidade de

Atualização

a)      Secretaria de Educação – Gerador/Consumidor

Localização das unidades encolares; Anual
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Tipo de unidade (escola, creche, outro) Anual

Raio de abrangência de atendimento de cada unidade; Anual

Quantidade de alunos Anual

Endereço de cada aluno Anual

b)      Saúde – Gerador/Consumidor

Localização das unidades de saúde Anual

Tipo de unidade Anual

Raio de abrangência de atendimento Anual

Localização dos registros das doenças (onde reside o morador) Semestral

c)      Infraestrutura – Gerador/Consumidor

Macrodrenagem Anual

Microdrenagem Anual

Ruas asfaltadas e não asfaltadas Anual

Área em obra Anual

Pontes Anual

Bueiros Anual

Pontos de Visita Anual

Bocas de Lobo Anual

Demais unidades de infraestrutura Anual

Iluminação pública Anual

d)     Defesa Civil – Gerador/Consumidor

Áreas passíveis de alagamento Anual

Pontos de atendimento de alagamento Semestral

Localização de desmoronamento Semestral

Pontos de atendimento de área com desmoronamento Semestral

Focos de calor Semestral

Pontos de atendimento de queimadas Semestral

Outro a definir

e)      Transporte e Mobilidade – Gerador/Consumidor

Linhas de ônibus Semestral

Pontos de ônibus Anual

Pontos de taxi Anual

Pontos de mototaxi Anual

Notificação de Acidentes em vias Semestral

Faixas de pedestre Anual

Radares Anual

Velocidade da via Anual

Tipo da via Anual

f)       Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Serviços Regionais – Gerador/Consumidor

Loteamentos aprovados Semestral
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Remembramentos e desmembramentos Semestral

Uso do solo Anual

Loteamento clandestinos Semestral

Ocupações irregulares Semestral

  ZEIS Semestral

g)      Planejamento Urbano – Gerador/Consumidor

Diretrizes urbanísticas para novas áreas Semestral

h)      Secretaria de Desenvolvimento Rural – Gerador/Consumidor

Zoneamento rural Anual

Produtores rurais Anual

Tipo de cultivo Anual

Assentamentos rurais Anual

Associações de produtores Anual

Infraestrutura rural Anual

i)        Fundação de Meio Ambiente – Gerador/Consumidor

Pontos de realização de monitoramento de efluente Anual

Pontos de monitoramento da qualidade da água Anual

Pontos de monitoramento da balneabilidade Anual

Localização dos empreendimentos licenciados – destacando o grau de impacto ambiental
Semestral

Áreas de descarte de Resíduo Sólido da Construção Civil Anual

Áreas de degradação ambiental Anual

j)        Fundação Municipal de Esporte e Lazer – Gerador/Consumidor

Quadras poliesportivas Anual

Outras unidades de prática de esporte Anual

k)      Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego – Gerador/Consumidor

Quiosques Anual

Distritos industriais Anual

Polos de produção de atividade econômica Anual

Micro-empreendedor individual Semestral

l)        Secretaria de Finanças – Gerador/Consumidor

Base cadastral Anual

m)    Secretaria de Habitação – Gerador/Consumidor

Projetos habitacionais aprovados Anual

Área potencial para instalação de projeto habitacional Anual

n)      Secretaria Extraordinária de Projetos, Captação de Recursos e Energias Sustentáveis – 
Gerador/Consumidor

Usinas fotovoltaicas Anual

Pontos de instalação de estruturas com energia solar Anual

o)  Agência de Turismo – Gerador/Consumidor

Pontos turísticos Anual
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Infraestrutura do ponto turístico Anual

Diante  dos  dados  inventariados  e  da  periodicidade  sugerida  os  critérios  utilizados

foram os seguintes:

a. Secretaria de Educação – Gerador/Consumidor

Optou-se  pela  periodicidade  anual  dos  dados  da  Secretaria  de  Educação  devido  a

dinâmica de sua produção, em que os dados têm maior alteração no início dos anos letivos.

Assim dados referentes aos alunos e unidades escolares teriam uma cobertura satisfatória.

b. Saúde – Gerador/Consumidor

Sugere-se que os dados da saúde tenham atualização junto ao banco de dados de forma

anual, contudo “Localização dos registros das doenças (onde reside o morador)” é relevante

que seja de forma semestral, dada a sazonalidade das doenças. Palmas possui um período de

chuva e um de seca, em que afeta consideravelmente o número de doenças como Dengue,

Zika e Chicungunha. Fatos estes que favorecem que o repasse de informações seja semestral

quanto a este tipo de informação.

c. Infraestrutura – Gerador/Consumidor

A renovação dos dados que tangem a infraestrutura urbana, demanda um período hábil

para projeto, aprovação de recurso, licitação,  construção e conclusão da obra, se tornando

razoável que a atualização desta informação se dê de forma anual.

d. Defesa Civil – Gerador/Consumidor

Considerando  a  sazonalidade  climática  que  infere  sobre  os  dados  a  serem coletados,

coletados, mostra-se relevante que a atualização seja feita de forma semestral.  Destacando,

novamente, que Palmas possui um período chuvoso e um de estiagem.

e. Transporte e Mobilidade – Gerador/Consumidor

Os dados que tratam de infraestrutura de transito e transporte, da mesma forma que os

dados de infraestrutura, demandam de um período hábil para projeto, aprovação de recurso,

licitação,  construção  e  conclusão  da  obra,  se  tornando  razoável  que  a  atualização  desta

informação se dê de forma anual. Contudo as informações que tratam do funcionamento e

dinâmica  do  sistema de  transporte,  tais  como:  (i)  Linhas  de  ônibus  e  (ii)  Notificação  de
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Acidentes  em vias,  recomenda-se  a  atualização  semestral,  para  uma melhor  cobertura  da

dinâmica de ocorrência do evento.

f. Desenvolvimento  Urbano,  Regularização  Fundiária  e  Serviços  Regionais  –

Gerador/Consumidor

Os dados referentes a esta temática possuem uma dinâmica considerável e frente a isso

merecem uma atualização mais frequente, sendo sugerida que a atualização ocorra de forma

semestral.

g. Planejamento Urbano – Gerador/Consumidor

A  renovação  dos  dados  que  tratam  de  “Diretrizes  urbanísticas  para  novas  áreas”

demandam a elaboração e atualização de leis urbanísticas, que demandam um tempo para o

trâmite legal e validade da lei até sua renovação. Logo sugere-se uma atualização feita de

forma anual.

h. Secretaria de Desenvolvimento Rural – Gerador/Consumidor

Os dados a serem colhidos da SEDER tratam-se de informações  referentes  a áreas de

cultivo e tipologia da espécie cultivada. Diante disso, a atualização do dado de forma anual

oferece uma cobertura satisfatória ao Planejamento Territorial.

i. Fundação de Meio Ambiente – Gerador/Consumidor

Para este órgão da administração pública,  apenas o dado referente a “Localização dos

empreendimentos licenciados – destacando o grau de impacto ambiental”, dado o dinamismo

em que são produzidas novas informações.

j. Fundação Municipal de Esporte e Lazer – Gerador/Consumidor

Considerando  se  tratarem  da  atualização  de  equipamentos  públicos,  dado  o  tempo

demandado para a elaboração do projeto e conclusão da obra, sugere-se a atualização deste

dado de forma anual.

k. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego – Gerador/Consumidor

Considerando  se  tratarem  da  atualização  de  equipamentos  públicos,  dado  o  tempo

demandado para a elaboração do projeto e conclusão da obra, sugere-se a atualização deste

dado de forma anual.  Contudo, para o dado de “Micro-empreendedor individual”,  dado o
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dinamismo  em  que  são  produzidas  novas  informações,  seugere-se  atualização  de  forma

semestral.

l. Secretaria de Finanças – Gerador/Consumidor

Considerando  a  periodicidade  de  atualização  das  informações  que  inferem  na  base

cadastral da SEFIN, tais como atualização da planta genérica de valores, aprovação de novos

loteamentos, remembramentos e desmembramentos, as quais tem uma dinâmica moderada e

ainda considerando o grande volume de dados que compõe a base de dados. A adoção de uma

atualização de forma anual se mostra satisfatória para o planejamento territorial.

m. Secretaria de Habitação – Gerador/Consumidor

Considerando a baixa dinâmica na produção desses dados ao longo do período de um ano,

sugere-se a periodicidade de atualização de forma anual.

n. Secretaria Extraordinária de Projetos, Captação de Recursos e Energias Sustentáveis –

Gerador/Consumidor

Considerando a baixa dinâmica na produção desses dados ao longo do período de um ano,

sugere-se a periodicidade de atualização de forma anual.

o. Agência de Turismo – Gerador/Consumidor

Considerando a baixa dinâmica na produção desses dados ao longo do período de um ano,

sugere-se a periodicidade de atualização de forma anual.

É importante destacar que diante do que foi exposto há uma necessidade de participação

e adesão dos Órgãos da Administração Municipal para que haja sucesso nas ações descritas

para o SIITUP. Em toda sua integra, a sua estruturação depende do repasse de informações,

seja da informação basilar, utilizada na composição do Banco de Dados do SIITUP, como na

manutenção do sistema.

4.5.3 Estratificação por Hierarquização de Usuário de Informação Geográfica

A estratificação realizada junto aos órgãos da PMP teve como finalidade a composição

de um grupo de secretarias hierarquizando-as a partir  das que são as maiores usuárias de

informações  geográficas  na  estrutura  administrativa  da  PMP,  apontando  as  secretarias
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prioritárias na implantação do sistema e que matem relação direta com a gestão territorial e

manutenção  da  qualidade  ambiental.  Logo,  as  secretarias  prioritárias  na  implantação  do

sistema são:

1) Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas

2) Fundação Municipal de Meio Ambiente;

3) Secretaria  de Desenvolvimento  Urbano,  Regularização  Fundiária  e  Serviços

Regionais;

4) Secretaria de Finanças;

5) Secretaria de Saúde;

6) Secretaria de Educação;

7) Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos;

8) Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.

Estes entes públicos possuem diferentes formas de uso e maturidades em relação ao

dado geográfico e justamente por este motivo formam uma amostra de valor para ser usada

como base  para  um faseamento  na  implantação  do sistema  unificado  de  Base  de  Dados

Geográfico a ser proposto pelo SIITUP. Com a implantação do sistema nesses órgãos já se

torna possível gerar um volume consistente de análises do território e de grande relevância

para a administração pública municipal.

Abaixo segue uma breve abordagem das secretarias selecionadas acima, destacando

sua missão e situação diante do uso e potencial de uso de informações geográficas:

a. Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas (IPUP)

O IPUP tem como objetivo principal monitorar o desenvolvimento da cidade e prover

soluções e diretrizes urbanísticas, para tanto, atua em 3 (quarto) eixos principais, a saber: (i)

Implantação (ii) Planejamento; (iii) Projetos e (vi) Monitoramento. Dos eixos de atuação, 2

utilizam a informação geográfica como a matriz de suas ações, que é o Planejamento e o

Monitoramento.

Para poder planejar a cidade o IPUP, mantém a representação do território composta

por  meio  das  bases  cartográficas  -  camadas  de  informações  geográficas,  Mmpeamentos

diversos e imagens de aerolevantamento e de satélite. A base de dados contida no IPUP é a

base de dados geográficos de referência para a PMP e munícipes. 
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Esta  base de dados é  usada  diretamente  nos  planejamentos  urbanos da cidade  e  é

distribuída na forma de mapas estáticos e camadas de informação para uso em estudos nos

demais órgão da PMP.

O IPUP fornece base de dados geográficos para as demais secretarias, com fluxo mais

intenso para:

r) Fundação Municipal de Meio Ambiente;

s) Secretaria  de  Desenvolvimento  Urbano,  Regularização  Fundiária  e  Serviços

Regionais;

t) Secretaria de Finanças, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos;

u) Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana;

v) Secretaria de Saúde;

w) Secretaria de Educação.

e Desenvolvimento Urbano, além de qualquer outro ente municipal que solicitar informações

do território  para  o  planejamento  de suas  ações.  Em outras  palavras,  o  Ipup possui  uma

atuação transversal perante aos demais órgãos da administração pública municipal, isso se dá

por suas funções serem meio e não fim, o sucesso de uma ação planejada envolve a execução

de um ou mais órgãos.

O IPUP possui a função institucional de propor as diretrizes do planejamento urbano e

prover todos os órgãos da Prefeitura de Palmas com dados oficiais e validados e devido a essa

missão concentra os dados de cartografia oficial e de referência do município de Palmas, tais

como dados do  Cadastro  Técnico  Multifinalitário  realizado  em 2003 e  dados  gerados  de

diversos órgãos da administração pública, em especial de órgãos da própria Prefeitura, mas a

existência de uma sistematização, rotina de atualização e repasse. 

Grande  parte  das  informações  do  IPUP,  trabalhadas  no  âmbito  de  planejamento

territorial, é passível de espacialização geográfica, o que atua como um importante dado de

suporte às decisões. 

b. Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA)

A Fundação de Meio Ambiente é o órgão responsável por executar e fazer cumprir,

em âmbito municipal, as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e demais políticas

nacionais e estaduais relacionadas à proteção do meio ambiente. Neste órgão são geradas e

armazenadas  as  informações  acerca  feições  ambientais  do  município  de  Palmas  e  dos

empreendimentos potencialmente impactantes licenciados pelo município. Além das funções
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citadas acima, são realizadas as ações de monitoramento da qualidade e quantidade da água

dos corpos hídricos. 

Considerando  que  este  sistema  tem  como  uma  de  suas  finalidades  principais  a

promoção  do  desenvolvimento  sustentável  no  Município  de  Palmas,  a  consideração  das

condicionantes ambientais nas análises do território se faz um fundamento básico.

Na  FMA  são  utilizados  SIG  no  desenvolvimento  das  atividades,  contudo  este  é

explorado apenas para a análise pontual, não sendo gerado um repositório para criação de um

banco de dados. Em adicional, essas informações não são repassadas aos demais órgãos que

constitui a PMP para consideração das variáveis ambientais.

c. Secretaria  de  Desenvolvimento  Urbano,  Regularização  Fundiária  e  Serviços

Regionais (SEDURF)

A SEDURF é responsável  por  promover  o ordenamento  urbano e o crescimento

ordenado da cidade,  com a distribuição adequada das atividades urbanas, subsidiando as

decisões do Executivo Municipal na área do desenvolvimento urbano sustentável; analisar e

aprovar o uso e parcelamento do solo urbano; analisar a permissão ou concessão de uso do

solo urbano, dentre outras funções inerentes ao ordenamento e uso do solo urbano.

Atualmente a SEDURF utiliza informações geográficas em seus processos, mas ainda

de forma inferior  à  sua  real  demanda e  potencial  e  com um esvaziamento  do quadro de

servidores do setor responsável pelo desenvolvimento das atividades de geoprocessamento.

Em  contrapartida,  na  secretaria  são  geradas  informações  de  grande  relevância  para  a

composição de um banco de dados de análise espacial, os quais foram listados nos inventários

dos dados produzidos pela PMP, no item 7.4.1 (c) deste estudo.

d. Secretaria de Finanças (SEFIN)

É responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Palmas, a

promoção da fiscalização e a arrecadação de tributos municipais, tais como: IPTU, o ISS, a

Taxa  de  Fiscalização  de  Estabelecimento  (TFE)  entre  outros.  Também  é  função  desta

secretaria a contabilização das contas do Município; a arrecadação, a guarda e a aplicação de

recu(SEFIN)rsos financeiros; o controle interno da Administração Direta e Indireta, quanto à

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas

Para o desenvolvimento  dessas atividades  acima descrita,  a Secretaria  de Finanças

mantém uma base cadastral com o registro de todos os imóveis regularizados no município,

https://pt.wikipedia.org/wiki/IPTU
https://pt.wikipedia.org/wiki/ISS
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em que estão contidas informações relevantes a cobrança do IPTU. Diante disso possui uma

base de dados densa para análise do território.

A secretaria de finanças possui vinculada a sua estrutura  Agência de Tecnologia da

Informação  do  Município  de  Palmas  (AGETC).  A  AGETC  é  responsável  pelo

desenvolvimento  e  a  implantação  de  serviços  da  área  de  tecnologia  da  informação,

telecomunicações,  suporte  ao  geoprocessamento  para  atendimento  dos  órgãos  e  entidades

municipais; manutenção de sistemas, redes de dados e de telecomunicações, equipamentos e

demais  instalações  do  Executivo  Municipal,  entre  outras  atividades  ligadas  à  gestão  de

recursos tecnológicos.

e. Secretaria de Saúde (SESAU)

A Secretaria de Saúde é a pessoa jurídica da administração direta responsável pela

política pública de saúde do município de Palmas. Esta secretaria assim como outras visitadas

possui equipe de TI com capacidade de desenvolvimento interno de suas próprias aplicações e

integrações  com  sistemas  externos.  Contudo  a  TI  da  Secretaria  de  Saúde  hospeda  suas

próprias bases de dados, contendo dados como: os georreferenciamentos do cadastro do SUS

e cadastro individual do paciente e das Unidades de Saúde.  Atualmente existem cerca de

800.000 registros de Cartão SUS (Cadastro integrado com o SUS), este número é superior à

população de Palmas. 

A  TI  deste  órgão  produz  mapas  de  macro  territórios,  Unidades  de  Saúde,

Atendimentos por macrorregiões e microrregiões, Área de influência das unidades de saúde e

Mapas de calor na plataforma Google. 

f. Secretaria de Educação (SEDUC)

A Secretaria Municipal da Educação é o órgão responsável por promover o acesso da

comunidade à escolarização regular e aos bens de cultura com equidade e qualidade social,

em conformidade aos princípios norteadores da cidadania republicana.  

Atualmente  a  secretaria  não  utiliza  informações  geográficas  diretamente  em  seus

processos, porém relações de proximidade entre alunos e escola para matrícula, a distribuição

de alunos e equipamentos escolares no território e rotas de ônibus escolares são preocupações

existentes.  

São exemplos de análises espaciais de interesse da educação: 
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 Planejar (simular cenários e realizar avaliações) o atendimento para demanda futura

baseada na distribuição espacial de crianças de 0-3 anos (base oriunda da Saúde) e

distribuição espacial de Centro Municipal de Educação Infantil (CMEIS);

 Gerar  as  rotas  ótimas  dos  ônibus  escolares  em áreas  rurais,  considerando  tipo  de

pavimentação  e  condições  correntes  das  estradas  para  redução  do  consumo  de

combustível e redução do tempo de transporte dos alunos;

 Nos processos de matrícula além da distância simples entre endereço de referência do

aluno  e  localização  da  escola  a  distância  considerando  as  vias  e  o  tempo  de

deslocamento poderia ser levando em conta para a sugestão das escolas mais próximas

(considerando deslocamento em quilômetros rodados ou minutos);

 Como no exemplo anterior  o mapa de distância entre escolas poderia  considerar a

distância de deslocamento nas vias e o tempo de deslocamento por estas vias, que

podem indicar percursos diferentes pois nem sempre o caminho mais curto será o mais

rápido. 

A  secretaria  possui  em  sua  TI  a  capacidade  de  desenvolvimento  de  aplicações  e

administração de seus bancos de dados, como por exemplo o Sistema On-line de Cadastro de

Educação Infantil e o Sistema de Gestão Escolar. Já com relação ao banco de dados, existe

um  banco  de  dados  robusto  com  8  anos  de  informações  sobre  professores,  alunos  e

informações acadêmicas, que apesar de estar sob gestão da Secretaria de Educação, utilizam a

infraestrutura da TI da Secretaria de Finanças para a hospedagem da base de dados. 

g. Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SEINSP)

A SEINPT é um órgão da administração direta, cuja finalidade é contribuir para o

desenvolvimento do Município, executando, diretamente ou por intermédio de outros entes

públicos  ou  privados,  obras  e  serviços  de  infraestrutura,  tais  como:   pavimentação,

manutenção  e  conservação  de  vias  urbanas  e  de  estradas  vicinais,  construção  civil,

iluminação pública, drenagem, patrimônio imóvel, limpeza urbana, transportes, rodoviária e

executar a implantação do plano diretor de arborização, além de serviços de jardinagem,

arborização e urbanização.

A SEINPT faz pouco uso do SIG na execução de suas atividades de rotina, com uso

restrito a ocasiões circunstanciais para a análise pontual de uma dada situação que ocorra na

atividade de rotina. Contudo, na secretaria são geradas importantes informações para serem
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incorporadas junto a base de dados geográfica, sendo que as principais foram descritas no

inventário de geração de dados, contido no item 7.4.1 deste estudo (f).

h. Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (SESMU)

A Secretaria de Segurança e Mobilidade urbana é a pessoa jurídica da administração direta

responsável por Segurança, Defesa Civil e Trânsito no município de Palmas, conforme segue:

 Defesa Civil - Atua no monitoramento e prevenção de queimadas, principalmente nos

períodos de seca, áreas de inundação e ação direta em áreas de fragilidade ambiental

que ponha em risco a vida da população.

 Segurança – A produção da informação ocorre especialmente na manutenção do no

Sistema Integrado de Operações (SIOP), que tem por finalidade integrar, através de

recursos  da  tecnologia  de  informação,  as  ações  operacionais  das  polícias  Civil  e

Militar.  As informações  do SIOP por sua vez são disponibilizadas  pelo Estado do

Tocantins para a Secretaria de Segurança e Mobilidade de Palmas.  As informações

são exportadas pelo SIOP na forma de planilhas MS Excel. 

 Secretaria  de  Segurança  e  Mobilidade  –  Possui  suas  ações  limitadas  devido  à

dificuldade  no acompanhamento  da  mancha criminal,  baseado nas  informações  do

SIOP, hoje os dados são analisados diretamente nas planilhas sem a visão espacial.   A

secretaria possui sistemas que atuam no monitoramento da segurança como o vídeo

monitoramento  de  câmeras  e  Velocidade  de  veículos.    Além destes  sistemas  de

monitoramento  está  em fase  final  de implantação  o sistema GM Mobile,  que tem

como finalidade  apoio ao atendimento  (registro de ocorrências)  em campo usando

equipamentos móveis, próprios para atividades de campo

 Mobilidade  -  Cabe  a  secretaria  monitorar,  fiscalizar  e  orientar  motoristas,

profissionais, ciclistas e pedestres para diminuir os riscos de acidentes no trânsito e

riscos a pedestres e meio ambiente, e garantir o uso das faixas e áreas às finalidades

planejadas.  Soluções para mobilidades devem suportar a fiscalização, monitoramento

e orientação.  
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4.5.4 Definição dos Prazos dos Trabalhos

Os  trabalhos  de  coleta  de  informações  que  irão  compor  o  SIITUP  deverão  ser

realizados em 2018 e 2019, conforme previsão apresentada no cronograma de execução. Em

2018 será  produzido  o  Plano de  Intervenção  e  publicado  o  Termo de  Referência  para  a

contratação do SIITUP, sendo que a conclusão deste produto somente terá sua conclusão em

2019.

4.5.5 Atores Envolvidos

Os  atores  envolvidos  nas  atividades  de  coleta,  análise  e  interpretação  dos  dados

levantados são:

 Instituto  de  Planejamento  Urbano  de  Palmas,  com  a  finalidade  composição  da

estrutura do Sistema de Monitoramento e Controle e do SIITUP;

 Secretarias geradoras e consumidoras de informação geográfica;

 População  residente  na  área  urbana  de  Palmas,  considerando  a  possibilidade  de

publicidade maior quantidade e qualidade das informações municipais.

4.6 Recursos Necessários

Os  recursos  necessários  serão  custeados  pelo  órgão  de  Instituto  de  Planejamento

Urbano de Palmas (IPUP) e pela Agencia de Tecnologia de Palmas (AGETC).

Para as coletas das informações referentes ao desenvolvimento do SIITUP e execução

das atividades, será necessária mão de obra qualificada,  aquisição de um servidor dedicado

(hardware) e workstations. Essas despesas serão custeadas pelo IPUP e AGETC.

4.7 Orçamento

Para  execução  do Plano de  Intervenção  proposto,  será  feita  a  contratação  de uma

empresa  especializada  por  meio  de  Licitação,  sendo  que  a  empresa  contratada  será

responsável pela elaboração e implantação do SIITUP.Com vistas a dar suporte necessário a

implantação e manutenção do sistema, viu-se a necessidade de compra de workstation, que

tiveram a suas cotações realizadas por meio de pesquisa na internet. Além destes, houve a

previsão  de  contratação  de  2  geógrafos,  2  engenheiros  cartógrafos  e  1  profissional  com

formação em Tecnologia da Informação. 

Para  a  cotação  dos  valores  a  serem  empreendidos  com  as  contratações  de

profissionais,  verificou-se  a  tabela  estipulada  pelo  sistema  CONFEA/CREA  o  piso  do

engenheiro é de 8,5 salários mínimos. Já o profissional de TI no Brasil com mestrado recebe o
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piso salarial de R$ 9.288, enquanto esse valor é de R$ 8.697 entre os que possuem MBA, e de

R$ 5.971 para os que cursaram uma pós-graduação/especialização. No caso em específico,

busca-se um profissional com uma maior qualificação frente a complexidade do trabalho a ser

desenvolvido, optando-se por um profissional com mestrado.

O valor aproximado, estabelecido para a contratação do SIITUP, foi obtido em cotação

realizada  pela  PMP,  junto  a  empresa  Imagem –  Soluções  de  Inteligência  Geográfica,

representante  oficial  da  ESRI  no Brasil,  empresa  que atua  com Sistemas  de  Informações

Geográficas (GIS) e proprietária da plataforma ArcGis. Cotação esta realizada pela PMP. 

Quadro 2: Planilha de Orçamento do SIITUP.

Item
Quantidade
(Unidade)

Valor Unitário
(R$)

Valor
(R$)

Material de Consumo 12 600 7.200

Custo com Relatórios 6 500 3.000

Contratação de Pessoal
Profissionais do CONFEA/CREA 4 8.109 32.436
Profissional de Tecnologia da 
Informação

1 9.288 9.288

Workstations 5 12.000 60.000

Contratação de empresa especializada em geotecnologia 1 5.154.299 5.154.299

Total 5.266.223

4.8 Viabilidade

O  projeto  de  intervenção  proposto  é  viável  tecnicamente,  economicamente  e

financeiramente. Sendo que tecnicamente, o desenvolvimento do projeto proposto carece de

prover  atualização  do  hardware,  para  máquinas  mais  adequadas  ao  uso  para

geoprocessamento.

Economicamente, o projeto mostra grande viabilidade, pois com o investimento serão

reduzidos  gastos  com a  contratação  de  consultorias  para elaboração de estudos,  cenários,

produção de diagnósticos  a  partir  de dados da PMP. Além de outros  benefícios  que irão

incorrer  em redução de gastos e otimização do trabalho técnico,  tais  como: disseminação

interna  e  externa  do  dado  espacial;  ambiente  para  gerar  mapas  e  análises  sob  demanda;

suporte ao monitoramento e análises sistemáticas do território; descentralização das ações da

gestão;  promoção  de  uma  gestão  participativa;  disseminação  interna  e  externa  do  dado

espacial; possibilidade de integração com sistemas legados e externos; evitar a duplicidade de

trabalho para a execução de um mesmo resultado.
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Financeiramente, o projeto demanda valores consideráveis para sua execução, contudo

seus benefícios serão muito superiores aos gastos com sua implantação/execução. Contudo, se

destaca que já existe dotação orçamentária prevista para a essa contratação.

 

4.9 Riscos e Dificuldades

Os riscos e dificuldades relacionados ao projeto serão encontrados em todas as etapas

do mesmo, sendo que já na etapa de planejamento são encontradas dificuldades relacionadas

ao repasse de informação das secretarias que compõe a administração pública municipal e que

foram  identificadas  como  prioritárias.  O  quadro  abaixo  mostra  os  riscos  associados  ao

desenvolvimento do projeto.

Quadro 3: Planilha de riscos do desenvolvimento do SIITUP de Palmas.

Causas Cultura
organizacional
atrasada 

Não  repasse  de
informações

Motivação
política 

Limitação  de
Hardware

 

1  -  Descrição  do
evento

Resistência  a
inovação 

Se  negar  a  interagir  no
processo  de  repasse  de
informações e dados

Mudança  do
titular da pasta

Limitação  do
desenvolvimento  das
etapas previstas

2 – Fonte Organizacional Organizacional Organizacional Externo

3 – Tipo Negativo Negativo Negativo Negativo

4 - Conseqüência Inoperância Inoperância
Descontinuidade
do projeto 

Descumorimento  de
prazos e metas

5  -  Probabilidade
de Ocorrência Média Média Baixa Média

6 - Impacto Alto Alto Alto Alto

7 - Severidade Alta Alto Média Alta

8  -  Estratégia  de
Resposta Mitigar Mitigar Escalar Mitigar

9  -  Resposta  ao
Risco

Sensibilização  das
partes  resistentes;
capacitação

-  Sensibilização  dos
gestores  quanto  ao
projeto

 Informar o risco
ao  nível
hierárquico
superior

Buscar  apoio  dentro
dos  demais
departamentos  da
PMP  (técnico  e  de
equipamentos)

10 - Responsável RH Gestor do Projeto Gestor do Projeto Gestor do Projeto



48

A fim de dar resposta aos riscos encontrados, devem ser montadas estratégias, para

que isso não impacte  de forma relevante o andamento  do projeto e,  consequentemente,  o

alcance dos resultados, tais como: 

Cultura Organizacional Atrasada implica em uma resposta baseada na Sensibilização

das partes resistentes e na capacitação de servidores que estarão envolvidos no projeto;

Não repasse de informações, tem como resposta para mitigá-la, a sensibilização dos

gestores  quanto  ao  projeto,  expondo  as  potencialidades  do  SIITUP e  como  irá  impactar

positivamente nas atividades do órgão no qual o gestor está à frente;

Motivação política, a resposta encontrada para este risco foi a de informar o risco ao

nível hierárquico superior, a fim de que este o titular acionado possa expor ao novo gestor a

relevância do SIITUP para a administração pública municipal;

Limitação de Hardware,  caso os órgãos que estejam à frente  da gestão do projeto

apresentem limitações operacionais quanto a Hardware, deve ser feita a solicitação aos demais

órgãos constituintes da PMP façam o empréstimo, enquanto perdurar a demanda.

4.10 Cronograma

Quadro 4: Cronograma das fases de execução do SIITUP.

Etapas
2018 2019

Fev Mar Abri Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Ab
r

Levantamento  e revisão da 
Bibliografia  x               

Elaboração dos Instrumentos de coleta
de dados e aplicação dos instrumentos  x  x              

Inventariar as informações espaciais e 
passíveis de espacialização    x             

Identificar a periodicidade de 
renovação da informação     x            

Classificar os órgão da PMP em 
Gerador e Consumidor     x            

Realizar a Hierarquização dos órgãos 
da PMP, quanto a densidade de 
informação produzida e relevância do 
planejamento territorial e ambiental

     x           

Análise dos resultados       x          
Elaborar Plano de Intervenção      x        
Elaboração do Termo de Referência      x        
Conclusão do Projeto de Intervenção       x       
Publicação do Termo de Referência e 
Contratação da Empresa          x      

Apontar tecnologias a serem adotadas, 
meios de armazenamento e política de 
uso

         x      

Criação de normas cartográficas;           x      
Padronização do uso e aquisição de 
ferramentas           x      

Criação de Política de organização de 
dados            x     
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Definição de critérios para aquisição 
de Sistema de Geoprocessamento             x    

Matriz de papéis e responsabilidades              x  x  
Validação da Prefeitura               x 

4.11 Gestão, Acompanhamento e Avaliação

A gestão e o acompanhamento do projeto serão realizados por técnicos capacitados

(Engenheiro Ambientais, Geografo, Arquitetos, Administradores, Técnico da Informação) do

IPUP e AGETEC, através do monitoramento das atividades de desenvolvimento do SIITUP.

A  avaliação  da  execução  do  projeto  será  realizada  através  do  cumprimento  do

cronograma  de  análise  e  entrega  dos  resultados,  bem como  da  qualidade  dos  resultados

apresentados e de monitoramentos periódicos para o acompanhamento dos processamentos

dos dados.

5 TERMO DE REFERÊNCIA

5.1 Objetivo 

Contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  em geotecnologias  para  execução  de

serviço de consultoria técnica especializada em geoprocessamento, software livre e padrões

abertos.

O presente procedimento administrativo visa a formação de REGISTRO DE PREÇO

para eventual contratação de serviços de empresa especializada elaboração do Plano Diretor

de Geoprocessamento.

5.2 Justificativa

A elaboração  Sistema Integrado  de  Informações  Territoriais  e  Urbanas  de  Palmas

(SIITUP),  voltado  a  atender  a  Prefeitura  do  Município  de  Palmas,  tem  como  finalidade

instrumentalizar a gestão dos dados espaciais, conforme disposto na Lei Complementar nº

400, de 02 de abril de 2018, que versa sobre o Plano Diretor Participativo de Palmas. Esta Lei

estabelece às diretrizes para implementação e a utilização de bases de dados que subsidiarão

os  processos  do  Sistema de  Monitoramento  e  Controle  do  Plano  Diretor  e  a  busca  pelo

desenvolvimento sustentável do município.

Conhecer a produção e fluxo de informações passíveis de espacialização dentro da

municipalidade,  além  da  organização  do  fluxo  de  dados  e  definição  de  matrizes  de

responsabilidade se tornam importantes para a execução de uma gestão moderna, eficiente e
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transparente. Aliado a isso, o SIG, tecnologia basilar para a execução do SIITUP, tem uso na

coleta,  armazenamento,  análise,  modelagem  de  informações,  produção  de  cenários,

visualização espacializada de informações,  dentre  outras funcionalidades  relevantes  para o

suporte a decisão na gestão territorial e ambiental de uma municipalidade.

5.3 Descrição do Objeto

Contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  em geotecnologias  para  execução  de

serviço de consultoria técnica especializada em geoprocessamento, software livre e padrões

abertos, a fim de promover a elaboração do SIITUP com o cumprimento das fases descritas

abaixo:

 Levantamento  das  demandas  de  Geoprocessamento  nas  diversas  secretarias  e

órgãos  administrativos  da  Prefeitura: abrange  a  identificação  das  demandas

prioritárias  nas  secretarias  e  órgãos  administrativos  na  identificação  de

macroprocessos  relacionadas  ao  Geoprocessamento,  bem  como  as  dificuldades  e

necessidades.

 Identificação  e  proposta  de  estruturação  organizacional  com  foco  no

Geoprocessamento: consiste  na  identificação  de  estrutura  organizacional  de

Geoprocessamento  contemplando  perfis,  atribuições  e  competências,  e  proposta  de

nova estrutura.

 Revisão  dos  macroprocessos  de  trabalho  com  foco  em  Geoprocessamento:

compreende a proposta de novo desenho dos macros processos prioritários de trabalho

com foco no Geoprocessamento.

 Identificação  de  recursos  de  infraestrutura,  software,  hardware  e  pessoas:

abrange  a  identificação  das  necessidades  de  recursos  de  infraestrutura,  software,

hardware e pessoas para atender o Geoprocessamento na prefeitura.

 Levantamento  de  Capacitações  Técnicas:  considera  a  realização  de  palestras  e

treinamentos para capacitação técnica dos profissionais de toda a prefeitura.

 Definição  de  critérios  para  aquisição  de  Sistema  de  Geoprocessamento:

Identificação de softwares apropriados ao uso frente ao diagnóstico obtido junto dados

de demandas.

 Identificar  macroprocesso  de  Geoprocessamento: definir  o  macroprocesso  dos

trabalhos de Geoprocessamento na prefeitura.
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 Matriz de papéis e responsabilidades dentre os órgãos da PMP: Identificação do

papel a ser assumido por cada órgão dentro da estrutura do SIITUP, no que tange ao

fluxo, produção e manutenção da informação e do sistema.

 Validação da Prefeitura: análise e validação dos documentos pela prefeitura.

5.4 Fundamentação Legal

A  presente  modalidade  licitatória  de  “tomada  de  preços”  para  este  processo  está

devidamente regulamentada na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.5 Estimativa de Custos

Para  execução  do Plano de  Intervenção  proposto,  será  feita  a  contratação  de uma

empresa  especializada  por  meio  de  Licitação,  compra  de  equipamentos,  contratação  de

pessoal e outros, conforme detalhado no quadro abaixo.

Quadro 2: Planilha de Orçamento do SIITUP.

Ítem
Quantidade
(Unidade)

Valor Unitário
(R$)

Valor
(R$)

Material de Consumo 12 600 7.200

Custo com Relatórios 6 500 3.000

Contratação de Pessoal
Profissionais do CONFEA/CREA 4 8.109 32.436
Profissional de Tecnologia da 
Informação

1 9.288 9.288

Workstatios 5 12.000 60.000

Contratação de empresa especializada em geotecnologia 1 5.154.299 5.154.299

Total 5.266.223

5.6 Prazo de Entrega

Os serviços a serem contratados, voltados à elaboração do SIITUP, que são o objeto

deste Termo de Referência, serão produzidos em conformidade com os prazos estipulados no

cronograma (Quadro 2: Cronograma das fases de execução do SIITUP), na Sede da Empresa

Contratada. Os resultados deverão ser encaminhados ao IPUP, no prazo de até 15 (quinze)

dias corridos, após findar o prazo a etapa descrita.

5.7 Local de Entrega 

A entrega  do objeto desta licitação deverá ser feita  na sede do IPUP, no seguinte

endereço:  Área  Verde  402  Sul,  Av.  Teotônio  Segurado,  Palmas/TO,  CEP:  77.021-522,
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correndo por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos

trabalhistas  e  previdenciários,  decorrentes  do  fornecimento.  A  contratada  também  deverá

realizar a busca das informações necessárias ao desenvolvimento dos estudos junto aos órgãos

da PMP, tendo como aporte na coleta das informações o IPUP.

Os resultados deverão ser encaminhados ao IPUP, no prazo de até 15 (quinze) dias

corridos, após findar o prazo a etapa descrita no cronograma de execução do SIITUP, estes

deverão ser entregues na versão digital através do e-mail: ipup@palmas.gov.br e impresso.

5.8 Condições Gerais

Coleta de Informações

 A coleta das informações deverá ocorrer por meios oficiais – estudos e documentos

publicados,  memorandos,  ofícios,  leis,  decretos,  dentre  outros,  sendo  de

responsabilidade da CONTRATANTE. Destaca-se que todo material coletado deverá

ser disponibilizado ao IPUP, com a finalidade de manter o alinhamento das atividades

junto a PMP.

 Quando houver dificuldade no acesso a informações relevantes ao desenvolvimento

dos estudos, a demanda deve ser feita ao IPUP, o qual será responsável pela aquisição

da informação e repasse a CONTRATADA.

Recebimento e dos Produtos das Fases de Execução do SIITUP

 Os produtos serão entregues pela contratada na sede da IPUP e em formato digital e

impresso;

 Os  produtos  recebidos  pela  contratada  deverão  ser  conferidos  pela  equipe

especializada da PMP, composta por técnicos do IPUP e AGETC, que irão emitir um

parecer  quanto  ao  produto,  para  avaliação  e  posterior  aceite  do  produto,  quando

atendido de forma satisfatória.

Entrega dos Produtos

Os resultados deverão ser encaminhados ao IPUP, no prazo de até 15 (quinze) dias

corridos, após findar o prazo a etapa descrita no cronograma de execução do SIITUP, estes

deverão ser entregues na versão digital e impresso.

Do Fornecimento e Recebimento do Objeto

mailto:ipup@palmas.gov.br
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A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar o objeto

desta licitação será a Diretoria de Monitoramento do IPUP, observados os artigos 285, 286 e

287  da  Lei  Complementar  nº  400  de  02  de  abril  de  2018,  que  trata  do  Plano  Diretor

Participativo  de Palmas,  como suporte,  no que couber da AGETC, no que tange a temas

específicos de Tecnologia da Informação aplicados ao geoprocessamento. 

O IPUP e AGETC reservam-se ao direito de não receber os serviços em desacordo

com as  especificações  e  condições  constantes  do presente Termo de Referência,  podendo

aplicar as penalidades e sanções previstas no Edital e na Lei Federal nº 8.666/93.

5.9 Obrigação das Partes

Responsabilidades da Contratada

 Para  os  conteúdos  determinados  para  o  SIITUP,  os  produtores  de  dados  devem

considerar as diretrizes do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM), que trata do

inventário territorial oficial e sistemático dos municípios e baseia-se no levantamento

dos limites  de cada parcela  (menor unidade do cadastro,  definida como uma parte

contígua da superfície terrestre). De acordo com o Art. 20 das Diretrizes do CTM,

“Para a multifinalidade, o CTM deve ser modelado de forma a atender às necessidades

dos diferentes usuários, atuais ou potenciais, com base em um sistema de referência

único e um identificador único e estável para cada parcela”.

 Para  a  modelagem  dos  dados,  deve  ser  considerado  o  uso  e  aplicação  das

recomendações  da Comissão Nacional  de Cartografia  (CONCAR). Este modelo de

dados de Infraestrutura de Dados Nacional Espacial - a INDE - tem o objetivo de criar

uma  estrutura  de  padronização  das  estruturas  de  dados  que  viabilizem  o  seu

compartilhamento, bem como a interoperabilidade e a racionalização de recursos entre

os produtores e usuários de dados e informação cartográfica.

 A Contratada  deverá  cumprir  fielmente  as obrigações  contratuais  de forma que os

serviços sejam entregues conforme as especificações apresentadas;

 Responderá  pelos  danos  causados  diretamente  à  Contratante  ou  a  terceiros,

decorrentes  de sua culpa ou dolo,  quando na entrega do objeto,  não excluindo ou

reduzindo  essa  responsabilidade  à  fiscalização  ou  ao  acompanhamento  pela

Contratante;

 Permitir  a  equipe  técnica  e  a  fiscalização  da  execução  do  contrato  por  parte  da

CONTRATANTE,  o  acesso  as  informações  coletadas  e  produzidas,  não  criando

quaisquer embaraços ou dificuldades;
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 Prestar  esclarecimentos  técnicos  referentes  ao  objeto  dessa  licitação  sempre  que

solicitados;

 Responderá, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos serviços e a outros

bens  de  propriedade  da  Contratante,  quando  estes  tenham  sido  ocasionados  pela

contratada;

 Apresentar a Nota Fiscal e/ou Fatura, contendo necessariamente a descrição clara e de

conformidade com o objeto licitado;

 Entregar os resultados deverão ser encaminhados ao IPUP, no prazo de até 15 (quinze)

dias corridos, após findar o prazo a etapa descrita no cronograma de execução do

SIITUP; 

 Arcar  com todos os tributos,  custos  e  despesas  diretas  ou indiretas  decorrentes  do

fornecimento do objeto contratado;

 Comunicar  a  Contratante  qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente  e  prestar

esclarecimentos necessários;

 Cumprir prazos e demais garantias de acordo com o ofertado;

 Na hipótese de ficar constatada qualquer anormalidade com a execução dos serviços,

objeto desta licitação, no que se refere à sua característica, qualidade e especificações

dos  mesmos,  a  contratada  deverá  providenciar  a  devida  substituição  necessária,

correndo por sua conta e risco, sem nenhum ônus para a PMP.

Responsabilidades da Contratante

 Acompanhar, fiscalizar e conferir o Objeto Contratual;

 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

 Comunicar à Contratada as irregularidades observadas na entrega dos serviços;

 Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

 Prestar aporte da coleta de informações junto a PMP quando houver dificuldades no

acesso aos dados gerado pela PMP.

Relativos a Qualificação Técnica

A  empresa  licitante  deverá  comprovar  que  possui  em  seu  quadro  de  pessoal

permanente profissional técnico habilitado para a realização do SIITUP, devendo apresentar:
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 Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento equivalente dos responsáveis

técnicos;

 Comprovação  de  aptidão  para  a  prestação  de  serviço  constantes  do  Termo  de

Referência, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de

direito público ou privado;

 Comprovação,  fornecida  pelo  órgão  licitante,  de  que  recebeu  os  documentos,  e,

quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

 Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

5.10 Acompanhamento e Fiscalização

 O CONTRATANTE designará um fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do

contrato,  que  registrará  em  relatório  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  sua

execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos

observados;

 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal serão solicitadas

à autoridade competente, para adoção das medidas convenientes, consoante disposto

no Art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93; 

 Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente,

salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico,  hipótese em que serão

respondidos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;

 É direito da fiscalização rejeitar quaisquer materiais e/ou serviços, quando entender

que  a  sua  execução  está  irregular  e/ou  que  os  materiais  empregados  não  são  os

especificados.

5.11 Pagamento

 O pagamento do serviço será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, a partir da atestação

da fatura de prestação de serviços pela Diretoria  de Controle  Ambiental,  mediante

depósito bancário em conta da CONTRATADA;

 O pagamento  somente  será efetivado  depois  de verificada  a  regularidade  fiscal  da

empresa, ficando a CONTRATADA ciente de que as certidões apresentadas no ato da

contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.
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5.12 Subcontratação

A  contratada  não  poderá  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo

parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está

obrigada.

5.13 Sanções

 A  licitante  que  deixar  de  apresentar  a  documentação  técnica  e/ou  de  habilitação,

quando exigida  em qualquer  fase do processo licitatório,  apresentar  documentação

falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração

falsa  ou  cometer  fraude  fiscal,  garantido  o  direito  à  ampla  defesa,  poderá  ficar

impedida de licitar e decontratar com a Prefeitura de Palmas, pelo prazo de até cinco

anos, sem prejuízo das demais sanções previstas no presente Edital.

  A licitante que desistir dos lances ofertados, ou ainda, se ficar caracterizado que os

serviços prestados não atendem às especificações constantes na respectiva proposta,

ficará sujeita à multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor global do

contrato, facultada ainda a possibilidade de aplicação da sanção prevista neste item. 

  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  objeto  desta  licitação,  ao  contratado  serão

aplicadas as sanções elencadas pelo art. 87, da Lei Federal nº. 8.666/93, isoladas ou

cumulativamente,  nos  termos  da  referida  norma,  sendo  que,  para  tais  efeitos,  é

estabelecido que a multa corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor global

atualizado, em caso de inadimplemento parcial, e, a 10% (dez por cento) sobre o valor

global  atualizado  em caso  de  inadimplemento  absoluto,  sem  prejuízo  das  demais

sanções elencadas pela citada Lei Federal nº. 8.666/93. 

 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da data final para atendimento dos chamados da

Prefeitura de Palmas, fica o fornecedor sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por

dia de atraso, incidente sobre o valor total do Empenho a ser calculado desde o 6º

(sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta)

dias; 

 A  aplicação  da  penalidade  de  multa  não  impede  que  a  Administração  rescinda

unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº. 8.666/93.

  A  penalidade  pecuniária  prevista  nesta  cláusula  será  calculada  sobre  o  valor

contratado e descontada  dos pagamentos  eventualmente  devidos  pela  Prefeitura  de

Palmas. 
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 As  penalidades  pecuniárias  serão  aplicadas  sem  prejuízo  das  demais  sanções,

administrativas e/ou penais, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações

posteriores. 

 Nenhuma responsabilidade recairá sobre a Prefeitura de Palmas por eventuais perdas e

danos oriundos de danos causados a terceiros, por culpa ou dolo do contratado e seus

prepostos.

5.14 Informações Complementares

 Os  proponentes  sujeitar-se-ão  às  disposições  da  legislação  pertinente  no  que  diz

respeito à execução do bem, com recursos destinados ao projeto pelo instrumento legal

específico.

 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/93,

com suas posteriores alterações e legislação correlata.

 O prazo de vigência do contrato objeto deste Termo de Referência será de 12 (doze)

meses, contados de sua assinatura,  podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos

períodos, observado o disposto no art. 57, inciso II da Lei federal nº. 8.666/93.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  busca  pela  modernização  na  gestão  das  informações  na  administração  pública

municipal  se  mostra  importante  para  a  promoção  de  análises  análise  mais  responsável  e

precisa, ofertando aos órgãos gestores uma atuação ativa diante da dinâmica da paisagem, que

consigam planejar o território a partir de informações multidisciplinares e interinstitucionais.

A conexão das informações possibilita um maior conhecimento do território,  assim

como das condicionantes ambientais  e legais que inferem sobre uma área. Não é possível
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realizar o desenvolvimento sustentável sem ter posse de elementos básicos para análises e

projeção de cenários,  que permitam promover  alterações  no solo aliada  a  manutenção da

qualidade ambiental.

Existem desafios a serem vencidos para a implantação deste sistema proposto, vencida a

parte orçamentária,  partem especialmente de três aspectos: (i) o despertar de uma vontade

política, que seja sensível a relevância da implantação do sistema de gestão da informação;

(ii) o envolvimento dos entes municipais, para a sustentação de dados do sistema; e (iii) a

abertura do corpo técnico a introdução de novos conhecimentos e rotinas de trabalho. Após a

construção do SIITUP no âmbito da PMP, é necessário que tais desafios sejam vencidos e

desta forma se consiga promover a alimentação e manutenção do sistema de forma autônoma.
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