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Apresentação do Trabalho 

O presente documento “RELATÓRIO DO MÓDULO ADMIN” contem as informações 

relacionadas as entregas do nono mês referente ao módulo admin. 

 

O módulo Admin é o responsável pelo controle dos processos do SIGA Rio das 

Velhas, gerenciando os usuários a partir da definição de perfis de acesso. Os 

diferentes perfis de acessos serão associados aos usuários do sistema, liberando o 

acesso e as funcionalidades de acordo com a Política de Acesso definida pela AGB 

de forma a garantir a integridade das informações. Indicarão quais serão as 

funcionalidades, o nível de acesso do usuário dentro de cada módulo. 
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Módulo ADMIN 

1) Introdução 

Na sequência do desenvolvimento do projeto da construção da plataforma SIGA Rio 

das Velhas, a nona etapa consistiu na construção e configuração do módulo Admin, 

conforme previsto no cronograma físico-financeiro e no  item 6.8.4 do Termo de 

Referência. 

2) Publicação 

A plataforma SIGA Rio das Velhas, publicada no domínio de internet 

http://siga.cbhvelhas.org.br, tem como um de seus componentes o Módulo Admin, 

cuja função é gerenciar o acesso dos usuários aos módulos SIPLAN e VelhasMap, a 

partir dos perfis e permissões de acesso definidos na Política de Acesso da AGB. 

  

Figura 1 – Página principal SIGA Rio das Velhas 

3) Área restrita 

As informações dos módulos SIPLAN e VelhasMap são de acesso livre ao público, 

tendo sido criada uma Área Restrita cujo acesso é limitado a um conjunto de 

usuários com atribuições de gerenciamento do sistema, contendo funcionalidades 

http://siga.cbhvelhas.org.br/
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referentes ao processo de gestão das informações, visando garantir a integridade 

das informações. 

Para o acesso a estas funcionalidades localizadas na área restrita, é necessária  

autenticação com login e senha, mediante a ferramenta CMS. 

 

Figura 2 – Link de acesso para a área restrita 

 

 

Figura 3 - Página de autenticação da área restrita 
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Figura 4 - Página principal da área restrita 

 

 

Figura 5 - Página de autenticação da área restrita do Velhas Map 
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Figura 6 - Página principal da área restrita do Velhas Map 

4) Gestão de Perfis 

Foram criados os perfis AGB-ADM, AGB-STAFF e Público Interessado e Público 

Geral, no módulo ADMIN, com as seguintes autorizações para os mesmos: 

4.1) AGB-ADM 

Gestão de Usuários * 

Gestão do SIPLAN (Categorias e Documentos) * 

Gestão das Outorgas / Portarias * 

Gestão de Mapas e Camadas * 

* Observação: cada um dos itens será detalhado a posteriori. 

4.2) AGB-STAFF 

Gestão do SIPLAN (Categorias e Documentos) 

Gestão das Outorgas / Portarias 

Gestão de Mapas e Camadas 

4.3) Público Interessado e Público Geral 

Sem acesso a área restrita. 
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5) Gestão de Usuários 

Para a área restrita do SIGA Rio das Velhas, foram criados os seguintes usuários e 

associados aos seguintes perfis: 

Login Perfil 

admin AGB-ADM 

staff AGB-STAFF 

Para a área restrita do Velhas Map, foram criados os seguintes usuários e 

associados aos seguintes perfis: 

Login Perfil 

adm AGB-ADM 

staff AGB-STAFF 

O módulo Admin é responsável pela criação de usuários e definição dos respectivos  

perfis associados. Para acessar a gestão de usuários navegue no menu em 

destaque. 

 

Figura 7 - Menu de acesso a gestão de usuários 
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Figura 8 - Página de gestão de usuários do sistema 
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Figura 9 - Página da gestão do usuário 

O atributo Perfil (destacado) é que define a quais funcionalidades o usuário terá 

permissão de acesso. 
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6) Gestão do SIPLAN 

Para a gestão (cadastro, edição e remoção) de documentos no módulo SIPLAN é 

necessário acessar a área administrativa restrita aos usuários autorizados, mediante 

autenticação com login e senha para acesso a ferramenta CMS. 

 

Figura 10 – Link de acesso para a ferramenta CMS 

 

Figura 11 – Página de login do CMS 
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Para realizar a gestão das categorias selecione no menu (destacado) qual nível de 

categoria deverá ser tratado. 

 

Figura 12 – Acesso a gestão das Categorias de Nível 3 

 

Figura 13 – Lista das Categorias de Nível 3 
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Figura 14 – Cadastro de uma nova Categoria de Nível 3 

 

Figura 15 – Acesso a gestão dos Documentos 
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Figura 16 – Lista de documentos do plano diretor (primeira página) 

 

Figura 17 – Edição de documento no SIPLAN 

7) Gestão das Outorgas / Portarias 

O cadastro das outorgas do módulo SAO as outorgas concedidas na Bacia do Rio 

das Velhas, tendo a carga inicial do cadastro ocorrido da seguinte forma: 
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1. Importação das portarias, arquivos em Microsoft Word, contendo as 

atualizações (concessões, retificações e cancelamentos) das outorgas no 

período de 2001 até 2017 

a. Identificação nas portarias do que é uma concessão, renovação, 

retificação e cancelamentos de outorgas 

 

Figura 18 – Menu de opções do Cadastro de Outorgas 

7.1) Concessão e Renovação 

Para atualização das portarias foi definido um menu de operações com  

funcionalidades de upload e processamento dos arquivos. 

 

Figura 19 – Página de importação das portarias 
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O importador tratará todo o conteúdo do texto das portarias, colocando uma 

observação quando não for possível identificar partes do texto. Além disso, será 

possível realizar a gestão manual das informações ou até mesmo uma correção em 

algum dado discutível na importação. As retificações e cancelamentos são tratadas 

de outra forma, indicando se as mesmas foram analisadas e processadas. 

 

Figura 20 – Página do Cadastro das Outorgas 

 

Figura 21 – Página com os dados de uma portaria 
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Com a realização da importação de todos os arquivos foram cadastradas 4.192 

(quatro mil cento e noventa e duas) portarias. Apesar das Portarias não terem um 

padrão definido para apresentação das informações da outorga, a estratégia 

adotada permitiu a leitura, a identificação e o tratamento das mesmas. 

Foram importadas somente as portarias referentes às outorgas na Bacia do Rio das 

Velhas. 

7.2) Cancelamento 

 

Figura 22 – Página de Cancelamentos 

Da mesma forma, apenas os cancelamentos de outorgas referentes à Bacia do Rio 

das Velhas são importados. 
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7.3) Retificação 

 

Figura 23 – Página de Retificações 

Da mesma forma, apenas as retificações de outorgas referentes à Bacia do Rio das 

Velhas são importados. 

7.4) Shapefile 

Como uma característica adicional a gestão das outorgas tem uma funcionalidade de 

exportação dos dados para shapefile, garantindo que os dados geográficos 

associados às outorgas estarão atualizados. Apenas concessões filtradas serão 

exportadas. 
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Figura 24 – Exportação para Shapefile 

8) Gestão de Mapas e Camadas (VelhasMap) 

O módulo administrativo permite a gestão das camadas que serão apresentadas e 

divulgadas no SIG (Sistema de Informações Geográficas). Para acessar esta função 

é necessário autenticação. 

 

Figura 25 – Página de login do VelhasMap Administrativo 
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Para acessar a gestão dos mapas, escolha a opção camadas no menu superior do 

modo Administrativo. 

 

Figura 26 – Página inicial do modo Administrativo 

 

Figura 27 – Página de apresentação das camadas registradas 

A operação de “Sincronizar” fornece a lista de camadas do GeoServer e adiciona na 

lista de camadas disponíveis, sendo necessário depois a configuração da camada 

para apresentação no SIG. Após a sincronização é necessária a edição das 

informações da camada.  
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Figura 28 – Página de edição de camada 

A edição da camada define o Grupo de Camadas ao qual a mesma pertence, o tipo 

de acesso a essa camada: “Acesso Geral” para todos os usuários ou “Acesso 

Restrito”, definição do título da camada no SIG e quais são os atributos visíveis na 

tabela de atributos e informação da camada. 


