
8º Seminário de Gestão Pública 
Fazendária 
 
GEOSEADE e Observatório de Finanças 
Públicas Municipais do ESP 

Ribeirão Preto, 24 de julho de 2019 



Fundação 
SEADE 

 

 Fundação vinculada à Secretaria de Governo, 

 Centro de referência nacional na produção e disseminação de 
análises e estatísticas. 

 Realiza pesquisas diretas e sistematiza informações produzidas 
por outras fontes; 

 Disponibiliza acervo gratuitamente; 

 Caracteriza realidade socioeconômica do estado, de suas 
regiões e seus 645 municípios e de sua evolução histórica. 

 As habilidades que a instituição desenvolve continuamente a 
capacitam para a criação e aprimoramento de metodologias e 
ferramentas para a formulação, monitoramento e avaliação de 
políticas públicas. 



PRODUÇÃO 
INSTITUCIONAL 

• Pesquisa domiciliar por 

amostragem 

•  Pesquisa Seade 

•   Pesquisa por telefone e internet 

• PIESP 

DEMANDAS 
EXTERNAS 

• Pesquisas presenciais (usuários, 

beneficiários de programas) 

• Pesquisas por telefone 

• MPE  e MEI – Indicadores 

• Pesquisas na web 

• Pesquisas gestores públicos 

• Pesquisas qualitativas   

DADOS SECUNDÁRIOS 
DADOS PRIMÁRIOS 

• Registros administrativos 

• Censos Demográficos 

• Dados de pesquisas 

domiciliar por amostragem 

(PNAD, POF, PNS) 

• Contas Regionais – PIB 

Estadual, Regional e Municipal 

Fundação Seade  



GeoSeade 

ENDEREÇO: 
 

www.portalgeo.seade.gov.br 
 



GeoSeade 

 

 

• Sustentabilidade - uso do software público brasileiro 
i3Geo e seu conjunto foi produzido com ferramentas 
Opens Source  e com atualizações periódicas fruto do 
desenvolvimento colaborativo; 

• Disponibilidade:  112 camadas de informações, sendo 77 
de fonte integral ou compartilhada com o Seade e com 
mais de 500 variáveis. 

• Compromisso em atualizar as informações: a 
localização dos equipamentos de saúde, educação e 
assistência social, dados econômicos, demográficos e 
sociais para todo o Estado de São Paulo.  

• Dados abertos: Disseminar informações espaciais para 
além da visualização em tela, possibilitando o download 
de todas as camadas de informação, seus  meta-dados e 
dicionários de dados.  

 
 



GeoSeade 
 
Mapas 

 
 

Explorar e produzir mapas 
 
• Com uma interface intuitiva, usabilidade 

amigável e conteúdo estruturado o GeoSeade 
promove a experiência de exploração de 
dados espaciais em múltiplas escalas.  
 

• É possível visualizar a tabela de dados da 
camada de informação e gerar gráficos, assim 
como alterar as características visuais do 
mapa ou mesmo criar novos mapas de acordo 
com o interesse do usuário. 
 
 



GeoSeade 
 
Pagina do 
Portal 

 

 
 



GeoSeade 
 
Interatividade 
 

 

 

 
 



GeoSeade 
 
Menu de 
Navegação 
Intuitivo 

 

 

 
 



GeoSeade 
 
Temas  

 
• 1 Limites e Regiões 

• 2 Equipamentos 

• 3 Condições de Vida 

• 4 Economia 

• 5 Demografia 

• 6 Trabalho e Rendimento 

• 7 Finanças Públicas Municipais 

• 8 Energia 

• 9 Logística 

• 10 Meio Ambiente 
 

 
 



 
Geo Seade 
 
Taxa de 
Crescimento 
Anual da 
População 
Paulista  
(Em % a.a. ) 
2010-2019  
 



 
Geo Seade 
 
Hospitais por 
Departamentos 
Regionais de 
Saúde 
Dez. 2018 
  
 



Geo Seade 
  
Participação 
do Emprego 
Formal  
(Em %) 2017  
 



 
Geo Seade 
Despesas com 
Pessoal e 
Encargos em 
Relação às 
 Receitas 
Correntes 
Líquidas  
(Em %) 2018  
 



Geo Seade 
Receitas 
Correntes 
Próprias em 
Relação às 
Receitas  
Correntes 
 (Em %) 2018  
 



Observatório 
Finanças 
Municipais 

ENDEREÇO para inscrições e contatos 

Email: observatoriofinancasmunicipais
@seade.gov.br 

Projeto do Observatório de 
Finanças Públicas Municipais do 
Estado de São Paulo 

mailto:observatoriofinancasmunicipais@seade.gov.br
mailto:observatoriofinancasmunicipais@seade.gov.br


Importância dos 
municípios paulistas 
no debate das 
finanças municipais 

Total  Receitas 28,3% 

IPTU – 50,51% 

ITBI – 38,6 

Receita de Serviços -  
42,8% 



Antecedentes 

 IMP publicou dados Finanças Públicas até 2012, 
anualmente; 

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) passou a 
disponibilizar o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária, o Relatório de Gestão Fiscal e o Balanço 
Geral para os três níveis de governo (legislações 
específicas de 2000), com informações confiáveis  e 
com periodicidade adequada. 

Receptividade por parte da STN para fornecimento de 
dados e parceria de estudos e também da Secretária da 
Fazenda do Estado de São Paulo 

  



Observatório 
de Finanças 
Públicas 
Municipais do 
Estado de 
São Paulo 

Objetivo: 

Ser um ambiente, no site da Fundação Seade, 
para a disponibilização de dados, indicadores, 
análises sobre finanças públicas municipais, 
além de se constituir num espaço para 
promover o debate sobre iniciativas e políticas 
que possibilitem o aumento da capacidade de 
arrecadação dos municípios e da  
racionalidade na realização de suas despesas.  



Observatório 
de Finanças 
Públicas 
Municipais 

 

 Cadastramento: administradores e pesquisadores farão seu cadastramento 
no Observatório para receber notícias, informações sobre indicadores e 
estudos nele aportados e sobre eventos relacionados ao tema. 

 Dados e indicadores: dados coletados pela Secretaria do Tesouro Nacional – 
STN e indicadores produzidos pela Fundação Seade a partir desses dados, 
que serão disponibilizados para consulta por meio de mapas, tabelas, 
gráficos, mapas.  

 Estudos e análises: neste módulo estarão disponíveis estudos e análises 
sobre as finanças municipais realizados pela equipe de pesquisadores da 
Fundação Seade ou por especialistas de outras instituições cadastradas no 
Observatório. 

  Notícias: neste bloco, que deverá estar localizado na página inicial do 
Observatório, serão publicadas notícias sobre o tema, selecionadas na 
imprensa, que serão selecionadas e incorporadas pela equipe gestora do 
aplicativo. 

 Links: links para outros sites especializados em finanças públicas.  

 

 

 

Áreas do 
ambiente no 
site do SEADE 



Observatório 
de Finanças 
Públicas 
Municipais do 
Estado de São 
Paulo 

Email: 

 observatoriofinancasmunicipais@seade.gov.br 

 

Venham participar do debate, propor 
questões e sugestões de temas 

 

Obrigada 

mailto:observatoriofinancasmunicipais@seade.gov.br

