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Era da Informação
Muitos estudiosos já disseram que se vive a era do conhecimento, porém, nos
últimos dez anos se firma a tese que estamos na era da informação. Nunca na
história da humanidade o mundo ficou sabendo de tudo em um breve espaço
de tempo. A tecnologia que vem sendo aperfeiçoada desde a invenção do
computador, e o uso da internet como rede de informações já faz parte da vida
em sociedade.
Dentro deste contexto, as instituições públicas e privadas vêm aderindo a
portais e serviços através da internet, sem contar ainda quando algumas
existem apenas no mundo virtual.
Um portal, hoje na área pública, é uma fonte de serviços e informações para a
população, e uma forma de dar transparência as ações do poder público. Na
região da AMAI, todos os municípios possuem portal, que está integrado a
Rede Catarinense de Informações Municipais (RedeCim).
A AMAI com essa mesma perspectiva também conta com um portal na internet
(www.amaisc.org.br) onde são veiculadas notícias da entidade, dos municípios
e região. Ainda são divulgados os cursos promovidos pela AMAI, e
disponibilizadas outra informações numa grade de hiperlinks.
A AMAI em parceria com a Federação Catarinense de Municípios oferece aos
associados outros serviços na área de tecnologia da informação como o
servidor de e-mails, o sigaweb e assessoramento aos portais municipais.

Servidor de e-mails
Para fortalecer a comunicação a FECAM fornece um servidor de correio
eletrônico, o que dispensa a contratação de um provedor para a utilização de
serviços de e-mail, permitindo economia na utilização dos recursos públicos
municipais.
Sigaweb
O SigaWeb é um sistema para solicitação de serviço aos
setores da AMAI. Cada município recebeu o login e a senha
para usar o sistema.
O solicitante ainda pode acompanhar em que etapa está o
pedido de serviço. Através do sistema é possível gerar
relatórios ao final de cada mês, semestre ou anual para
acompanhamento das atividades.
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Portais municipais
A FECAM oferece as suas associações e municípios filiados portais na Internet
gratuitamente através da RedeCIM. Na região da AMAI todos os municípios
possuem portal.
A RedeCIM visa criar uma rede tecnológica através de portais institucionais
que tem como objetivo divulgar as potencialidades dos municípios e regiões,
disponibilizar serviços e informações on-line ao cidadão, buscando, desta
maneira, fortalecer o modelo associativista municipal. Confira os portais dos
municípios:
Abelardo Luz
Bom Jesus
Entre Rios
Faxinal dos Guedes
Ipuaçu
Lajeado Grande
Marema
Ouro Verde
Passos Maia
Ponte Serrada
São Domingos
Vargeão
Xanxerê
Xaxim

www.abelardoluz.sc.gov.br
www.bomjesus.sc.gov.br
www.entrerios.sc.gov.br
www.faxinal.sc.gov.br
www.ipuacu.sc.gov.br
www.lajeadogrande.sc.gov.br
www.marema.sc.gov.br
www.ouroverde.sc.gov.br
www.passosmaia.sc.gov.br
www.ponteserrada.sc.gov.br
www.saodomingos.sc.gov.br
www.vargeao.sc.gov.br
www.xanxere.sc.gov.br
www.xaxim.sc.gov.br
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Ranking de acessos portal da AMAI
Ano Acessos
2012 21.854
2013 22.6821

Ranking de acessos dos portais municipais
Municípios
Abelardo Luz
Bom Jesus
Entre Rios
Faxinal dos Guedes
Ipuaçu
Lajeado Grande
Marema
Ouro Verde
Passos Maia
Ponte Serrada
São Domingos
Vargeão
Xanxerê
Xaxim

1
2

Somente até 10 de dezembro de 2013.
Somente até 10 de dezembro de 2013.

2012
57.603
16.929
4.070
31.724
20.632
15.059
14.415
13.035
28.550
36.066
58.023
22.552
194.326
130.494

20132
47518
14773
11695
41847
37847
17532
15275
18215
30821
28903
55970
27482
161736
139315
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PGO e DOM são apresentados aos municípios da AMAI
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e o Consórcio de Informática
na Gestão Pública Municipal (CIGA) promoveram no dia 21 de março, dois
encontros para esclarecimentos sobre o Diário Oficial dos Municípios (DOM) e
o Programa de Gestão de Obras (PGO).
No evento sobre o DOM participaram Assessores de Comunicação, Secretários
de Administração, Assessores Jurídicos e demais responsáveis pelas
publicações oficiais dos municípios.
O Diretor Executivo do CIGA, Gilsoni Albino, apresentou como funciona o
processo de ingresso no DOM, bem como as vantagens oferecidas pelo
Consórcio. Também fez uma explanação sobre o novo portal dos municípios e
sobre o portal da Lei de Acesso à Informação.
Já o Técnico em Tecnologia da Informação do Ciga, Danilo Murilo Chagas da
Silva, realizou um treinamento sobre o PGO com os Engenheiros e Arquitetos
que atuam nos municípios da região.
O PGO é vinculado à tabela SINPAI/SC de construção civil, a qual é atualizada
mensalmente. Cabe ressaltar, que o sistema gera de forma automática,
utilizando-se dos padrões da DTB da Caixa Econômica Federal, os seguintes
itens: orçamentos, cronogramas, orçamentos pós-licitação, cronograma póslicitação, orçamento reprogramado, cronograma reprogramado, boletim de
medição, resumo da medição e ofício.

