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1. Apresentação
O Plano de Dados Abertos (PDA) é o documento orientador para as
ações de implementação e promoção de abertura de dados da Prefeitura
Municipal de Ouro Preto - PMOP, observados os padrões mínimos de
qualidade, de forma a facilitar o entendimento e a reutilização das
informações. Sua elaboração vem ao encontro do disposto na Lei federal nº
12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação).
Neste documento serão detalhadas as estratégias utilizadas para
seleção dos dados a serem abertos, o cronograma de publicação, e critérios
de monitoramento, controle, governança e sustentabilidade.
Possui periodicidade bienal, podendo contar com eventuais edições
dentro do biênio, motivadas pela revisão da situação das metas ou novas
inserções de abertura de dados.
Construído de forma colaborativa, o PDA deve ser desenvolvido em
conjunto com todas as unidades da PMOP, em obediência aos princípios da
administração pública, especialmente as de publicidade e transparência, o
documento elenca as ações necessárias para a implantação da Política de
Dados Abertos na PMOP, de maneira assertiva para que alcance os
resultados pretendidos.

1.1. Objetivo Geral
Promover a publicação de dados da PMOP, em formato aberto, a
fim de contribuir para a melhoria da gestão pública, o incremento da
transparência, o fomento ao controle social, à pesquisa científica de
base empírica sobre a gestão pública e o incentivo ao desenvolvimento
de novas tecnologias destinadas à construção de ambiente de gestão
pública participativa e democrática, de modo a melhorar a qualidade da
oferta de serviços públicos ao cidadão.

1.1. Objetivos Específicos


Identificar prioridades e disponibilizar dados em formatos
abertos;



Melhorar a qualidade dos dados disponibilizados;
3

PLANO DE DADOS ABERTOS (2022 a 2023)


Melhorar a gestão da informação e de dados;



Estimular o controle social;



Incrementar os processos de transparência ativa;



Sensibilizar a sociedade sobre a importância e o potencial da
utilização dos dados publicados;



Estimular o desenvolvimento de novos negócios e aplicativos
cívicos que utilizem dados abertos.

2. Introdução
A Prefeitura Municipal de Ouro Preto, por meio do Decreto Nº 6.167
de 02 de agosto de 2021 institui a Política de Dados Abertos no Município.
Dentre outras determinações, foi instrumentalizado o Plano de Dados
Abertos (PDA) como o documento responsável por estabelecer as ações e
procedimentos para implementação e promoção de abertura de dados sob
sua responsabilidade, tendo como referência os seguintes normativos:


Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei Federal de Acesso
à Informação – LAI), que regula o acesso a informações previsto
no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º
do art. 216 da Constituição Federal.



Instrução Normativa nº4, de 13 de abril de 2012 (INDA), que cria
a INDA e estabelece conceitos referentes a: dado, informação,
dado público, formato aberto, licença aberta, dados abertos e
metadado;
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3. Identidade Organizacional
Missão: Promover uma administração pública cidadã, integrada e
participativa oferecendo qualidade de vida para todos, com serviços
públicos de excelência.
Visão: Ser referência de Município histórico brasileiro para se viver
bem, participar, investir e visitar.
Valores: Comprometimento - Confiança - Respeito mútuo.

4. Construção do Plano de Dados Abertos
A abertura de dados da PMOP se dará por meio do cumprimento das
seguintes ações:
1º) Definição de responsáveis pelo preparo dos dados em cada
setor;
2º) Levantamento dos dados passíveis de serem abertos em cada
setor pelos seus respectivos responsáveis, conforme Decreto
Nº 6.284 de 11 de novembro de 2021;
3º) Priorização e seleção dos dados que serão abertos com base no
critério de relevância das informações para o cidadão;
4º) Utilização de metodologia de abertura de dados a ser seguida
pelas áreas responsáveis (padrões INDA e INDE);
5º) Definição de cronograma de abertura de dados com bases e
prazos definidos;
6º) Definição dos responsáveis pela abertura e atualização dos
dados;
7º) Capacitação dos responsáveis pelos dados selecionados, sobre:
a) Processo de publicação de dados abertos;
b) Processo de catalogação dos metadados no portal
dados.gov.br;
c) Processo de catalogação dos metadados na Infraestrutura
Nacional

de

Dados

Espaciais

-

INDE,

caso

georreferenciados.
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8º) Publicação dos dados abertos em URL fixa institucional com link
no portal de dados do Governo Federal (dados.gov.br) em
obediência aos parâmetros estabelecidos no PDA;
9º) Promoção das ações de fomento ao uso e reuso das bases da
PMOP;
10º)

Publicação de relatório de acompanhamento após 1 ano de

execução do PDA;

5. Seleção dos Dados para abertura
Para a definição das bases que serão disponibilizadas em formato
aberto, foram considerados os seguintes critérios:
1º) O conjunto de dados e sistemas em uso sob a gestão da PMOP;
2º) O nível de maturidade da organização quanto à qualidade das
informações e dados existentes;
3º) Os dados que são solicitados regularmente nos pedidos de
transparência passiva via Ouvidoria, bem como os setores e
serviços mais procurados da PMOP;
4º) O grau de relevância dos dados para o cidadão (Resolução nº
3/2017, do CGINDA, Art.1º, I, §1º):
i.

o grau de relevância para o cidadão;

ii.

o estímulo ao controle social;

iii.

a obrigatoriedade legal ou compromisso assumido de
disponibilização daquele dado;

iv.

o dado se referir a projetos estratégicos da gestão
municipal;

v.

o dado demonstrar resultados diretos e efetivos dos
serviços públicos disponibilizados ao cidadão pelo Estado;

vi.

a sua capacidade de fomento ao desenvolvimento
sustentável;

vii.

a possibilidade de fomento a negócios na sociedade;

viii.

os dados mais solicitados em transparência passiva
desde o início da vigência da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação,
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6. Catalogação dos Dados
A catalogação das bases de dados selecionadas para publicação em
formato aberto se dará no Portal Brasileiro de Dados Abertos, assim como
na página de dados abertos da PMOP. A publicação é de responsabilidade
do setor que detêm os dados e deverá seguir o cronograma de abertura
estabelecido neste PDA, observando as seguintes premissas:
a) Publicar, prioritariamente, os dados considerados relevantes
para a sociedade, o mais rápido possível, em formato nãoproprietário e informando as eventuais limitações de qualidade
dos dados;
b) Sempre que possível, publicar dados e seus metadados,
conforme estabelecido no Plano de Ação da INDA, que institui
que cada conjunto de dados deve conter, no mínimo:
o

Nome ou título do conjunto de dados;

o

Descrição sucinta;

o

Palavras-chave (etiquetas);

o

Assuntos relacionados do Vocabulário Controlado do
Governo Eletrônico (VCGE);

o

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados;

o

Periodicidade de atualização;

o

Escopo temporal (anual, bimestral, mensal, diário,
online);

o

Escopo geopolítico (por cidade, por estado, por região).

c) Nos casos de dados georreferenciados, deve-se levar em conta
normas e padrões da INDE;
d) Publicar os dados da PMOP seguindo os padrões definidos pela
e-PING, pela INDA e INDE;
e) Catalogar os dados abertos no Portal Brasileiro de Dados
Abertos, catálogo central de acesso aos dados do Governo
Federal;
f) Catalogar dados geoespacializados na INDE;
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g) Promover a integração entre os catálogos de metadados INDA e
INDE;
h) Manter os dados publicados atualizados e sincronizados com a
origem, com a menor periodicidade e maior granularidade
viáveis;
i)

Atualizar

os

dados,

preferencialmente,

por

meio

de

sincronização automática, estabelecendo-se um processo
contínuo, especialmente no caso de sistemas estruturantes;
j)

Catalogar as bases de dados no Portal Brasileiro de Dados
Abertos utilizando sempre o mesmo nome registrado no Plano
de Dados Abertos do órgão;

k) Utilizar, como forma de disseminação, os ambientes do Portal
Brasileiro de Dados Abertos do Governo Federal e a página
institucional de dados abertos da PMOP.

7. Governança
O Plano de Dados Abertos terá vigência bienal, de 2022 a 2023, e
será conduzido de forma colaborativa, envolvendo todos os setores da
PMOP, com a seguinte divisão de responsabilidades:

7.1. Secretaria de Planejamento e Gestão
Elaborar o PDA, conduzir e gerenciar a execução das ações
iniciais em conjunto com o comitê técnico designado para sua aplicação,
por meio do Decreto Nº 6.284 de 11 de novembro de 2021.

7.2. Controladoria Municipal
Acompanhar a aplicação do Plano de Dados Abertos, monitorar
o cumprimento das normas relativas à publicação de dados abertos,
elaborar e publicar o relatório de acompanhamento de execução do PDA
anualmente.

7.3. Superintendência de Tecnologia da Informação
Viabilizar, em parceria com os demais setores, a disponibilização
dos dados abertos, provendo os recursos e procedimentos tecnológicos
necessários.
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7.4. Comunicação Institucional
Realizar ações específicas de comunicação do Plano de Dados
Abertos da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, de forma a promover
ampla divulgação interna e externa.

7.5. Secretarias provedoras de Dados Abertos
Desenvolver rotinas para gerir e fornecer tempestivamente os
dados relativos às suas áreas de atuação, devendo zelar pela
manutenção íntegra e versionada das séries históricas de dados sob
sua responsabilidade, utilizando-se os recursos tecnológicos e
procedimentos disponibilizados pela TI.

8. Sustentação
Os dados abertos publicados no Portal de Dados Abertos da
Prefeitura de Ouro Preto (dados.ouropreto.mg.gov.br), contará com o
suporte técnico da Superintendência de Tecnologia da Informação, com as
seguintes atribuições:


Prover apoio técnico para a publicação dos dados na Internet e
para a criação de rotinas de atualização.



Verificar se os dados estão de acordo com os padrões da INDA
e INDE (metadados completos e atualizados);



Contatar o responsável pelos dados, caso se verifique que
algum dos arquivos catalogados se tornou indisponível;



Identificar e elaborar propostas para possíveis melhorias de
qualidade dos dados disponibilizados e novos conjuntos de
dados candidatos à abertura.

9. Monitoramento e Controle
A implementação do Plano de Dados Abertos da Prefeitura
Municipal de Ouro Preto, será monitorada pela Controladoria Geral do
Município, em conformidade com suas atribuições constantes na Lei
Complementar n° 126/2013, com as seguintes responsabilidades:


Assegurar a publicação e a atualização do Plano de Dados
Abertos, de forma eficiente e adequada;
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Monitorar a aplicação do Plano de Dados Abertos, bem como
demais ações descritas no item 7.2.

10. Melhoria da qualidade dos dados
O Plano de Dados Abertos visa a publicação de dados considerados
relevantes para a sociedade, com a maior brevidade possível, nas
condições disponíveis e com a qualidade de conteúdo que os dados se
encontram.
Na publicação dos dados deverão ser informadas eventuais
limitações de qualidade ou sigilo dos dados, sendo que tais limitações ou
problemas encontrados serão seguidos por propostas de melhoria

a

serem executadas nas próximas atualizações destes dados.
A qualidade dos dados publicados pela PMOP deve seguir o modelo
de maturidade de dados abertos da INDA, assim como demais orientações
oficiais sobre a publicação de dados, e sua melhoria pode ser demonstrada
pelos seguintes passos:
Passo 1)

Publicação dos dados na Internet, independente de

formato, sob uma licença aberta (poderão ser inseridos
documentos PDF sob uma licença aberta).
Passo 2)

Publicação/ atualização dos dados na Internet como

dados estruturados legíveis por máquina (trocar imagens
escaneadas ou formatos congelados por documentos
editáveis como o Excel).
Passo 3)

Publicação/ atualização dos dados na Internet em

formato não proprietário (substituir um arquivo Excel por
um arquivo CSV, por exemplo).
Passo 4)

Publicação/ atualização dos dados na Internet com

URIs bem desenhadas, de fácil identificação e referência,
passível de ser reproduzida e compartilhada, sem
necessidade de navegação na página para seu acesso.
Passo 5)

Publicação/ atualização dos dados na Internet

promovendo o cruzamento de dados de outros órgãos, a fim
de gerar contexto e amplitude dos dados.
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11. Comunicação e participação social
A institucionalização do Plano de Dados Abertos, sua governança e
revisões devem ser comunicadas a todos os setores da PMOP e à sociedade,
por meio do sítio institucional na internet, de forma a disseminar a cultura
de transparência e solidificar a publicação de dados na rotina do órgão.
Sempre que ocorrer a inserção de dados ou alguma melhoria nos
que já estão publicados, devem ser realizadas ações específicas de
comunicação coordenadas pela Assessoria de Comunicação da PMOP de
modo a promover ampla divulgação interna e externa. Os materiais de
divulgação devem levar em conta os interesses de diferentes segmentos
de público: servidores do órgão, gestores públicos, produtores e usuários
dos dados, academia, imprensa, sociedade organizada e cidadão.
O cidadão poderá utilizar o serviço de Ouvidoria Municipal para se
manifestar quanto a este Plano de Dados Abertos, podendo oferecer
sugestões

ou

informar

à

PMOP

sobre

problemas

técnicos

ou

inconsistências nos dados publicados.
Canais de atendimento do serviço de Ouvidoria:
Internet: https://ouropreto.mg.gov.br/transparencia/ouvidoria
Telefone: (31) 3559-3284
Presencial: Rua Padre Rolim, 16, Bairro São Francisco, Ouro Preto MG, 35400-000.

12. Plano de Ação
A atuação do Comitê Gestor e Técnico para implementação do
Plano de Dados Abertos da PMOP seguirá o modelo constante no
adendo a este documento por meio do Anexo I: Cronograma de
Elaboração e Sustentação do PDA.
As definições das bases de dados a serem disponibilizadas, assim
como o seu detalhamento estão relacionadas e descritas, juntamente com
seus metadados no Anexo II: Definições das Bases de Dados.
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13. Referências

Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação).
Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso
II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. Disponível
em: https://www.planalto.gov.br.

Art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Determina ao
Poder Público a adoção de instrumentos de transparência na gestão fiscal
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prestações de contas. Disponível em: https://www.planalto.gov.br.

Decreto Nº 6.167 de 02 de agosto de 2021. Institui a Política de Dados
Abertos do Município de Ouro Preto, conforme previsto no art. 5º, XXXIII, no
art. 37, § 3º, II, e no art. 216, § 2º, da Constituição Federal e nos termos do
art. 45, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e dá outras
providências. Disponível em: https://ouropreto.mg.gov.br.

Decreto Nº 6.284 de 11 de novembro de 2021. Institui o Comitê de Dados
Abertos

do

Município

de

Ouro

Preto-MG.

Disponível

em:
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Decreto nº 8.777 de 11 de maio de 2016. Institui a Política de Dados Abertos
do Poder Executivo Federal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br.

Resolução nº 3, de 13 de outubro de 2017, do Comitê Gestor da
Infraestrutura Nacional de Dados – CGINDA. Aprova as normas sobre
elaboração e publicação de Planos de Dados Abertos, conforme disposto no
Decreto

nº

8.777

de

11

de

maio

de

2016.

Disponível

em:

https://wiki.dados.gov.br.

INDA – Infraestrutura Nacional de Dados Abertos. Conjunto de padrões,
tecnologias, procedimentos e mecanismos de controle necessários para
atender às condições de disseminação e compartilhamento de dados e
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informações públicas no modelo de Dados Abertos, em conformidade com
o disposto na e-PING. A INDA é a política do governo brasileiro para dados
abertos. Disponível em: https://www.governoeletronico.gov.br.

Instrução Normativa nº4 de 13 de abril de 2012 (INDA). Institui a
Infraestrutura Nacional de Dados Abertos – INDA, como política para
garantir e facilitar o acesso pelos cidadãos, pela sociedade e, em especial,
pelas diversas instâncias do setor público aos dados e informações
produzidas ou custodiadas pelo Poder Executivo federal. Disponível em:
https://dados.gov.br/instrucao-normativa-da-inda.

Plano de Ação da INDA. Instrumento de planejamento para alcançar os
objetivos da INDA em direção à sua visão institucional. Disponível em:
https://wiki.dados.gov.br/Plano-de-Acao-da-INDA.
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14. Glossário
Os termos abaixo se referem às definições apresentadas no Plano
de Ação da INDA.
Dado: sequência de símbolos ou valores, representados em algum meio,
produzidos como resultado de um processo natural ou artificial.
Dados

abertos:

dados

públicos

representados

em

meio

digital,

estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados
na rede mundial de computadores e disponibilizados sob licença aberta que
permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento.
Dados Abertos Governamentais: metodologia para a publicação de dados
do governo em formatos reutilizáveis, visando o aumento da transparência
e maior participação política por parte do cidadão, além de gerar diversas
aplicações desenvolvidas colaborativamente pela sociedade.
Dado público: qualquer dado gerado ou sob a guarda governamental que
não tenha o seu acesso restrito por legislação específica.
Formato aberto: formato de arquivo não proprietário, cuja especificação
esteja documentada publicamente e seja de livre conhecimento e
implementação, livre de patentes ou qualquer outra restrição legal quanto
à sua utilização.
Informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para
produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio,
suporte ou formato.
Licença aberta: acordo de fornecimento de dados que concede amplo
acesso a qualquer pessoa os utilizar, os reutilizar, e redistribuir, estando
sujeito a, no máximo, a exigência de creditar a sua autoria e compartilhar
pela mesma licença;
Metadado: informação que descreve características de determinado dado,
explicando-o em certo contexto de uso.
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1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4

NÚMERO
DA AÇÃO

Objetivo
Estratégico
Gestor
Local
Início

DESCRIÇÃO

2

1

111

31/08/2021

11/05/2021

Envio e publicação do decreto de criação

1
1
1
1

148
203
92
61

30/09/2021
25/05/2022
26/05/2022
31/05/2022

03/05/2021
03/11/2021
25/02/2022
01/04/2022

Envio e publicação do Decreto do Comitê de implantação

Elaboração do Plano de Dados Abertos

Revisão do Plano de Dados Abertos

Publicação do Plano de Dados Abertos

1
1
1
1

8
52
41
105

25/10/2021
17/12/2021
11/03/2022
25/05/2022

18/10/2021
26/10/2021
01/02/2022
11/02/2022

Convocação dos servidores indicados para o Seminário: CI e emails

Planejamento e execução da 1ºCiclo de reuniões setoriais

Planejamento e execução da 2ºCiclo de reuniões setoriais

Tabulação de Dados para elaboração do Plano de Dados Abertos

1
1
1
1

56
26
1
1

26/05/2022
26/05/2022
20/05/2022
31/05/2022

01/04/2022
01/05/2022
20/05/2022
30/05/2022

Criação do site

Testes e treinamentos

Criar link com o portal de dados abertos - Governo Federal

Inauguração e ampla divulgação da Política de Dados Abertos

Publicidade

1

26

25/10/2021

30/09/2021

Preparação do Seminário de Ambientação do PDA

Sensibilização e treinamentos

1
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1
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Anexo I: Plano de Ação da Implantação da Política de Dados Abertos

Comitê de Dados Abertos do Município de Ouro preto
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16. ANEXO II

16.1.

Conjunto de dados a serem abertos

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto disponibiliza suas bases de
dados

em

formato

aberto,

no

endereço

eletrônico

dados.ouropreto.mg.gov.br, sendo todas catalogadas no Portal Brasileiro
de Dados Abertos.
A Matriz de Responsabilidade lista todas as bases e define uma
periodicidade para que sejam atualizadas, permitindo que o cidadão tenha
acesso às informações mais recentes possíveis, além de designar o
servidor responsável pela atualização.
O processo de seleção dos dados para abertura foi conduzido de
maneira colaborativa entre as Secretarias e Setores da Prefeitura de Ouro
Preto. Neste primeiro Plano de Dados Abertos foi definido junto ao
responsável os possíveis dados a serem abertos levando em consideração
as limitações técnicas para aquisição dos dados no formato aberto.
Os conjuntos de dados foram organizados em grupos com o intuito
de facilitar a organização e busca dos dados. Os seguintes conjuntos de
dados serão abertos:

Fonte dos dados

Procuradoria Geral do Município

Grupo

Atendimentos

Conjunto de dados

Controle geral dos atendimentos realizados pelo Procon da
Prefeitura Municipal de Ouro Preto.

Visão Geral

Descrição dos atendimentos realizados pelo Procon da Prefeitura
Municipal de Ouro Preto considerando: meio de consumo, forma
de atendimento, atendimento, área, assunto, problema, situação
do atendimento

Mantenedor

Fábio José Rodrigues Ferreira

Atualização

Anual
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Fonte dos dados

Secretaria de Agropecuária

Grupo

Agropecuária

Conjunto de dados

Controle geral dos atendimentos realizados pela Secretaria de
Agropecuária

Visão Geral

Atendimentos
Agropecuária

realizados
da

pela

Prefeitura

Secretaria

Municipal

de

Municipal
Ouro

de

Preto,

considerando: Inscrição Anual de Serviços Agrícolas (Cachoeira do
Campo e Santa Rita de Ouro Preto), Declaração de vacinação de
bovinos e bubalinos contra brucelose e febre aftosa, Declaração
Anual de Imposto Territorial Rural, Cadastro de propriedade rural
junto ao SNCR (Sistema Nacional de Cadastro Rural), Solicitação de
SELO SIM, Solicitação de cadastro de feirante para comercializar
em feiras agropecuárias em Cachoeira do Campo.
Mantenedor

Danilo Souza de Oliveira

Atualização

Anual

Fonte dos dados

Secretaria de Desenvolvimento Social

Grupo

Assistência Social

Conjunto de dados

Controle geral dos benefícios eventuais no Centro de Referência
de Assistência Social

Visão Geral

O Benefício Eventual é uma modalidade de provisão de Proteção
Social Básica, de caráter suplementar e temporário, que integra
organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência
Social/SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e
nos direitos sociais e humanos.

Mantenedor

Lisiane Maria Silva Bento

Atualização

Semestral
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Fonte dos dados

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Grupo

Atendimentos

Conjunto de dados

Atendimento dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de
Cultura e Patrimônio por meio do protocolo eletrônico.

Visão Geral

No arquivo de dados encontram-se as solicitações dos serviços
prestados pela Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio por
meio do protocolo eletrônico, com o número do protocolo, a
classificação do serviço, o local responsável pelo processamento
da informação, a situação do processo e a data de abertura do
protocolo.

Mantenedor

Anna Carolina Costa Barbosa

Atualização

Anual

Fonte dos dados

Secretaria da Fazenda

Grupo

Atendimentos

Conjunto de dados

Solicitações de serviços feitas via protocolo eletrônico à Receita
Municipal

Visão Geral

Relação das solicitações de serviços feitos à Receita Municipal por
meio do protocolo eletrônico.

Mantenedor

Janina Soares Rocha

Atualização

Anual
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Fonte dos dados

Secretaria da Fazenda

Grupo

Contratos

Conjunto de dados

Contratos

Visão Geral

Dados referentes aos contratos. Apostilamento dos contratos,
contratado dos contratos, crédito dos contratos, itens dos
contratos, itens dos termos aditivos dos contratos, rescisões dos
contratos, termos aditivos dos contratos.

Mantenedor

Edmundo Salles Pereira Júnior

Atualização

Anual

Fonte dos dados

Secretaria da Fazenda

Grupo

Despesas

Conjunto de dados

Despesas, Liquidação e Pagamentos

Visão Geral

Dados referentes ao processo de pagamentos. Alterações
orçamentárias, Decretos, Despesa, itens das Notas Fiscais, Leis
Decretos, Liquidação, Liquidação das Notas Fiscais, Liquidação por
Fonte de Recurso, Movimentação dos Pagamentos, Notas Fiscais,
Pagamentos.

Mantenedor

Edmundo Salles Pereira Júnior

Atualização

Anual

Fonte dos dados

Secretaria da Fazenda

Grupo

Despesa com pessoal

Conjunto de dados

Despesa com Pessoal

Visão Geral

Dados referentes às despesas com pessoal.

Mantenedor

Edmundo Salles Pereira Júnior

Atualização

Anual
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Fonte dos dados

Secretaria da Fazenda

Grupo

Educação, Despesas

Conjunto de dados

Despesas com Educação

Visão Geral

Dados referentes às despesas na função educação, contendo
subfunção, natureza da despesa, programa, ação, fonte de
recurso, bem como os valores empenhados, liquidados, pagos e
inscritos em restos a pagar.

Mantenedor

Edmundo Salles Pereira Júnior

Atualização

Anual

Fonte dos dados

Secretaria da Fazenda

Grupo

Empenhos

Conjunto de dados

Empenhos

Visão Geral

Dados referentes as movimentações dos restos a pagar por fonte
de recurso. Credores da Movimentação dos Restos a Pagar,
Credores dos Empenhos, Credores dos Restos a Pagar, Empenhos,
Empenhos por fonte de recurso, Memorial dos restos a pagar,
Movimentação dos restos a pagar, Movimentação dos restos a
pagar por fonte

Mantenedor

Edmundo Salles Pereira Júnior

Atualização

Anual

Fonte dos dados

Secretaria da Fazenda

Grupo

Frotas, Despesas, Educação

Conjunto de dados

Despesas com Frotas

Visão Geral

Dados referentes aos gastos com frota, transporte escolar.

Mantenedor

Edmundo Salles Pereira Júnior

Atualização

Anual
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Fonte dos dados

Secretaria da Fazenda

Grupo

Licitação

Conjunto de dados

Licitações

Visão Geral

Dados referentes as licitações. Comissão da licitação, Cotação da
Dispensa, Cotação da Licitação, Cotação dos Itens de Registro e
adesão de preços, Credenciado da Dispensa, Credenciados da
Licitação, Detalhamento do vencedor de Registro e Adesão de
Preços, Dispensa, Fornecedor da Dispensa, Habilitados da
Licitação, Homologação da Licitação, Item da Dispensa, Itens da
licitação, Itens Registro e Adesão de Preços, Julgamento da
Licitação, Licitações, Parecer da Licitação, Quadro Societário da
Licitação, Recursos da Licitação, Recursos Orçamentários da
Dispensa, Referência de preços no credenciamento da Licitação,
Registro e Adesão de Preços, Responsáveis da Dispensa,
Responsáveis da Licitação.

Mantenedor

Edmundo Salles Pereira Júnior

Atualização

Anual

Fonte dos dados

Secretaria da Fazenda

Grupo

Órgão

Conjunto de dados

Órgãos

Visão Geral

Dados referentes aos órgãos do Município, seus responsáveis e
cargo por eles ocupados. Unidades Orçamentárias dos Órgãos.

Mantenedor

Edmundo Salles Pereira Júnior

Atualização

Anual
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Fonte dos dados

Secretaria da Fazenda

Grupo

Receitas

Conjunto de dados

Receitas

Visão Geral

Dados referentes às receitas municipais, contendo categoria
econômica, origem, espécie, desdobramento e tipo das receitas,
bem como sobre o valor previsto e realizado no exercício.

Mantenedor

Edmundo Salles Pereira Júnior

Atualização

Anual

Fonte dos dados

Secretaria da Fazenda

Grupo

Saúde, Despesas

Conjunto de dados

Despesas com Saúde

Visão Geral

Dados referentes às despesas na função saúde, contendo
subfunção, natureza da despesa, programa, ação, fonte de
recurso, bem como os valores empenhados, liquidados, pagos e
inscritos em restos a pagar.

Mantenedor

Edmundo Salles Pereira Júnior

Atualização

Anual

Fonte dos dados

Secretaria de Planejamento e Gestão

Grupo

Despesas

Conjunto de dados

Faturamento do Serviço de cópia/impressão da Prefeitura
Municipal de Ouro Preto

Visão Geral

Faturamento emitido por centro de custo com seus respectivos
quantitativos de serviço de cópia/impressão colorido e preto e
branco.

Mantenedor

Eduardo Severino Mapa

Atualização

Anual
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Fonte dos dados

Secretaria de Planejamento e Gestão

Grupo

Gestão de Pessoas

Conjunto de dados



Controle geral de vagas por cargo previstas na legislação
vigente e vagas ocupadas.



Controle interno das instituições de ensino que possuem
convênio para estágios.



Controle geral dos treinamentos institucionais realizados
pela Gerência de Recursos Humanos.

Visão Geral



Ingresso de Servidores na Prefeitura Municipal de Ouro Preto,
considerando: cargos efetivos, cargos de processo seletivo,
estagiários, controle de entrada e saída, vagas disponíveis,
instituições conveniadas para estágio.



Lista de Instituições conveniadas com a Prefeitura de Ouro
Preto para realização de estágios considerando: nome,
endereço eletrônico e número do convênio.



Treinamentos

institucionais

realizados

na

Prefeitura

Municipal de Ouro Preto, considerando: treinamentos
internos e treinamentos externos, capacitação e formação.
Mantenedor

Cláudia Maria Ferreira

Atualização

Semestral
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Fonte dos dados

Secretaria de Turismo

Grupo

Turismo

Conjunto de dados



Relação dos meios de hospedagem.



Relação de agências de viagem e operadoras de turismo.



Relação de bares,

restaurantes,

cafeterias

e outros

estabelecimentos que prestam serviço de alimentação.


Relação de empresas prestadoras de serviço de transporte de
turismo.

Visão Geral



Prestadores de serviço no Município ligados ao serviço de
hospedagem.



Prestadores de serviço no Município ligados ao serviço ligado
ao agenciamento turístico.



Prestadores de serviço no Município ligados ao serviço ligado
ao setor de alimentação voltado ao turismo e para a
comunidade.



Prestadores de serviço de transporte no Município ligados ao
serviço ligados ao turismo.

Mantenedor

Fabiana Nonato

Atualização

Semestral
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