
O Portal de APIs da PRODAM é a solução que 
vem facilitar o acesso aos dados e serviços 
especializados de diversos sistemas que 
compõem o datacenter PRODAM. Podemos 
entender as APIs como funcionalidades de 
computação prontas para o uso que 
possibilitam a aplicativos acessar recursos ou 
dados de um sistema, aplicação ou serviço, 
servindo desse modo como o elo entre a 
sociedade e os dados do Estado.

 A PRODAM hoje é o data center do Estado do Amazonas, contendo diversos dados e sistemas de 
computação hospedados em sua infraestrutura tecnológica. A solução Portal de APIs integra, gerencia e 
disponibiliza em um único website, APIs prontas para fornecer dados e serem usadas na integração de 
sistemas de domínios tais como Administração, Trânsito, Educação, Saúde, entre outros.
API significa “Interface de Programação de Aplicação” e funciona como uma ponte que interliga 
diferentes sistemas, sites ou aplicativos, enviando e recebendo dados, independente das características 
técnicas de cada aplicação. É uma forma prática de disponibilizar e receber dados e informações de 
sistemas terceiros.

 Entre as características principais do serviço, destacam-se:

• Dados sempre atualizados;
• Controle de acesso aos dados;
• Gestão de credenciais;
• Disponibilidade 24×7;
• Padronização;

1.1 Característica do serviço
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• Seguir as recomendações da documentação técnica para o correto uso da solução;
• Uso para propósitos em conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
• Autorização dos detentores dos dados;

 O que você encontra no nosso Portal de APIs:

 API Pessoal: API de serviços que agrupa funcionalidades de consultas aos cadastros nos sistemas 
gestão de pessoas com o objetivo de automatizar, padronizar e simplificar a integração aos processos 
administrativos da área de recursos humanos.
 API Consignação: API de serviços que apoiam a automação do desconto de parcelas de 
contratos de empréstimos entre os servidores estaduais, municipais e demais autarquias públicas do 
Amazonas e as instituições financeiras diretamente nos salários, de modo a permitir a aplicação das 
melhores taxas do mercado de crédito amazonense.
 API Ensalação: API de serviços que agrupa funcionalidades de ensalação dos alunos e professores 
do Estado do Amazonas e Prefeitura de Manaus, SEDUC e SEMED, objetiva padronizar e simplificar a 
integração aos processos educação.
 API Trânsito: API de serviços que agrupa funcionalidades de consultas do DETRAN como 
informações do veículo, taxas, multas de veículos e situação do condutor que objetiva de automatizar, 
padronizar e simplificar a integração aos processos das empresas com frotas de veículos.

Pré-requisito

• Modelo simplificado de consulta de API.
• Infraestrutura consolidada, robusta, escalável e disponível, com prevenção contra ataques, 
intempéries e instabilidades elétricas.
• Empresa local com 50 anos de experiência em serviços de tecnologia da informação;
• Equipe técnica capacitada para projetar ou implantar a solução que você precisa;
• Possibilidade de integração com sistemas de governo

Benefícios e Diferenciais

• Software como serviço
• Certificados Digitais
• Cloud PRODAM

Serviços opcionais

Acesse o Portal de APIs PRODAM
Clique em http://portal-api.prodam.am.gov.br


