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Mapa Estratégico



Mapa Estratégico



• Controle da cronologia de pagamentos

• Gerenciamento centralizado dos pagamentos e 
recebimentos de unidades desconcentradas

• Informação de qualidade e em tempo real

• Rastreabilidade de despesas e agentes envolvidos nos 
processos de pagamentos

• Transparência para os fornecedores 

• Prestação de contas

Desafios 



• Utilizava-se planilhas em Excel

• Limitações em relação a gestão de acessos e segurança 
dos dados

• Dificuldades relacionadas a padronização e 
confiabilidade da informação 

• Instabilidade, baixa flexibilidade e escalabilidade

• Manutenções dificultosas e limitadas

• Lentidão ao recuperar informação

Antes do sistema ... 



Motivações

• Necessidade de aprimorar utilização de recursos
(financeiros, pessoal dentre outros)

• Busca de excelência e continuada prestação de serviços

• Alinhar processos internos visando princípios da
administração pública

• Necessidade de inovar para otimizar tempo, gestão de
recursos garantindo informação de qualidade em tempo
real.

• Implementado o SGPR (Sistema de Gestão de
Pagamentos e Recebimentos)



• Informação em tempo real

• Precisão e segurança dos valores apurados

• Gestão orçamentaria e fiscal descentralizada

• Performance na recuperação de dados 

• Gerenciamento de utilização e rastreabilidade

• Integração com bases de dados externas

Cenário Atual



• Aplicação Web Cliente/Servidor

Arquitetura do SGPR



• Desenvolvido em módulos

Arquitetura do SGPR

Controle de 
Pagamentos

Controle de 
Recebimentos

Gestão de 
Usuários



• Layout com ênfase na Experiência do Usuário (UX) e no 
Design de Interface (UI) 

Arquitetura do SGPR



• SPA – Single Page Application

Arquitetura do SGPR



Tecnologias



• Home

• Navegação

• Ferramentas

• Dashboard

• Manipulação de dados

• Controle de notas 

fiscais

• Gestão de Usuários

Principais Funcionalidades



Home



Home – Pesquisa e Detalhamento



Perfil 
Usuário 
Logado

Barra de Título



Session Timer

Contas a Pagar

Contas a Receber

Gestão de 
Acessos

Menu de Navegação



Ferramentas



Dashboard



Dados Gerais e Dados Financeiros



Tributação e Considerações



Pesquisa, Detalhamento e Edição



Controle de Notas Fiscais



Relação de Notas Fiscais



Gestão de Usuários



Gestão de Usuários - Detalhamento



Dúvidas 

?



Hemominas - Contatos

André Pereira – GTC/DGI
andre.pereira@hemominas.mg.gov.br

Helton Oliveira - GTC - ADS/DGI 
helton.oliveira@hemominas.mg.gov.br

Cláudia Ribeiro – GCF - PGF 
claudiaribeiro.silva@hemominas.mg.gov.br
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Obrigado!




