
 
 
 
 
 
 
 

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES 
Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes/PE 

CEP: 54.330-900 | Fone: (81) 3476.6066 
www.jaboatao.pe.gov.br 

 

 

Manual de Navegação 

Portal da Transparência 

 

 

 

1. Apresentação do Portal 

1.1 Formas de acesso ao Portal de Transparência do Jaboatão. 

2.  Estudo da barra principal de menu da página inicial do portal.  

2.1 Principal  

2.2  Consultas  

2.2.1 Receitas 

2.2.2 Despesas 

2.2.3 Credores 

2.2.4 Empenhos 

2.2.5 Convênios 

2.2.6 Licitações 

2.2.7 Contratos 

2.2.8 Planejamento Orçamentário  

2.2.9 Prestação de Contas 

Roteiro de Navegação e Usabilidade 



 
 
 
 
 
 
 

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES 
Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes/PE 

CEP: 54.330-900 | Fone: (81) 3476.6066 
www.jaboatao.pe.gov.br 

 

2.2.10 Estrutura Organizacional  

2.2.11 Legislação 

2.2.12 Gestão de Pessoas 

2.2.13 Servidores - Portal do Servidor 

2.2.14 Ações e Programas 

2.2.15 Diárias e Passagens 

2.3 Lei de Acesso a Informação 

2.3.1 Apresentação LAI 

2.3.2 Perguntas Frequentes - LAI 

2.3.3 Pedido de Informação 

2.3.4 Acompanhe seu Pedido 

2.3.5 Câmara Municipal do Jaboatão 

2.3.6 Relatório Estatístico  

2.4 Glossário 

2.5 Fale Conosco 

2.6 Mapa do Site 

2.7 Manual de Navegação 

2.8 Sites Relacionados 

2.9 Pesquisar 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES 
Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes/PE 

CEP: 54.330-900 | Fone: (81) 3476.6066 
www.jaboatao.pe.gov.br 

 

 

 

 

Com o advento da Lei Complementar Federal nº 853/2013, a chamada Lei da Transparência, a Prefeitura 
do Jaboatão dos Guararapes apresentou à população o seu Portal da Transparência, em 2010, para 
desanuviar as ações do Governo Municipal.  

A Lei da Transparência representa uma grande vitória da população no controle dos atos da 
administração pública: ela determina que os governos tenham que divulgar despesas e receitas de 
entidades públicas. 

O esforço já tem dado resultados: o Portal da Transparência, site em que é realizada a divulgação desses 
dados, registrou recorde histórico de acessos no ano de 2016, apontando um total de 1,7 mi de visitas 
apenas no mês de maio. 

O Portal da Transparência é um importante instrumento de controle social das ações governamentais.  

No município de Jaboatão dos Guararapes o Portal é alimentado e gerenciado pela Controladoria Geral do 
Município (CGM), com o apoio técnico da empresa Tecnológica PSAL.  

É, também, uma ferramenta que funciona como um canal de comunicação com o cidadão, pois, caso 
necessite de informações que não estejam previamente divulgadas nesse canal, pode solicitá-las pelo fale 
conosco.  

visto que viabiliza uma maior fiscalização e participação popular, ao disponibilizar informações sobre as 
execuções orçamentária e financeira municipais, e ao permitir o acompanhamento da aplicação dos 
recursos públicos, além de diversos documentos que transcendem apenas a obrigação legal de 
divulgação.  

Através do Portal da Transparência, a sociedade pode monitorar a atuação da administração pública e, 
caso necessite de informações que não estejam previamente divulgadas nesse canal, pode solicitá-las.  

Assim, para facilitar a busca dos dados disponíveis, bem como a solicitação de informações específicas da 
administração, a Ouvidoria elaborou o presente Manual, que facilita o acesso às diversas ramificações 
disponíveis.  

Sejam bem-vindos e aproveitem o Portal do Jaboatão dos Guararapes. 

1.1. Formas de acesso ao Portal da Transparência do Jaboatão dos Guararapes 

O Portal da Transparência pode ser acessado de duas formas:  

1. Apresentação 

http://sisgov.com/transparencia-acesso-informacao/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cgu.gov.br/noticias/2016/06/portal-da-transparencia-registra-recorde-historico-de-acessos-mensais-em-2016
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                       ( Link direto do portal) 

 

 

( Site da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes)  

 

 

 

 

 

http://portaldatransparencia.jaboatao.pe.gov.br/ 

http://jaboatao.pe.gov.br/ 

2. Estudo da Barra Principal de Menus da Página 
Inicial do Portal. 
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2.1 Principal 

O usuário identifica que está na página inicial do Portal da Transparência quando verifica que o menu 
"principal" está acionado. Essa tela inicial apresenta os ícones para acessar direto a informação. Basta 
clicar em cima da opção desejada. 

2.2 Consultas 

Ao posicionar o cursor do mouse sobre o menu "CONSULTAS", o usuário encontra a opção de acessar os 
ícones de trasparência ativa por meio de teclas de atalho .  Ex.Despesas(Alt+1). 
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2.3 Lei de Acesso a Informação 
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Ao posicionar o cursor do mouse sobre o menu "LAI - ACESSO À INFORMAÇÃO", surge para o usuário um 
submenu com os seguintes títulos:  

- Apresentação - LAI: em breves linhas, apresenta a Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à 
Informação;  

- Perguntas Frequentes - LAI: traz as perguntas mais recorrentes no que diz respeito à Lei de Acesso à 
Informação;  

- Pedido de Informação: oferece ao usuário a possibilidade de realizar um pedido de informação, a partir 
do devido preenchimento do formulário que consta no corpo da página web do referido submenu;  

- Acompanhe seu Pedido: Remete o usuário ao Portal da Ouvidoria, e possibilita-o a acompanhar o 
processamento de seu pedido, de posse do número de protocolo gerado após o preenchimento do 
formulário, constante do submenu "Pedido de Informação";  

- Câmara Municipal do jaboatão - remete o usuário ao Portal da Câmara Municipal do Jabaoatão dos 
Guararapes. 

- Relatórios Estatísticos: traz um panorama geral através de gráficos sobre os dados de acesso ao Portal da 
Transparência e o perfil dos requerentes que protocolam no sistema os pedidos de acesso à informação, 
assim como as demandas registradas no site da ouvidoria.  

2.3.1. Pedido de Informação  

O submenu "Pedido de Informação" é a ferramenta que amplia o acesso à informação, de maneira a 
ultrapassar a barreira virtual do próprio Portal da Transparência, uma vez que permite ao cidadão solicitar 
informações relativas a qualquer órgão ou entidade municipal não constantes no sítio. É importante 
ressaltar que o prazo de atendimento a essas demandas pela administação pública é de até 20 (vinte) 
dias, podendo ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa do ente.  

Passo a passo para solicitação de um pedido de informação:  

A - Preencher o formulário com os dados pessoais, principalmente os assinalados por asterisco (*);  

Obs: É importante que o cidadão informe um e-mail de contato. Isso possibilitará receber o número do 
protocolo de seu pedido e o acompanhamento do mesmo, assim como receberá o alerta da resposta. 

B - Na caixa SECRETARIA/ORGÃO, clicar na ponta de seta para escolher o órgão para o qual você deseja 
encaminhar o pedido (Exemplos: Um pedido sobre matrícula escolar na rede municipal deve ser 
encaminhado para Secretaria de Educação. Já um pedido sobre a limpeza urbana deve ser encaminhado à 
Secretaria de serviços urbanos);  
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D - Passar para a caixa DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO, na qual se deve escrever o pedido de forma objetiva, 
mas com todas as informações necessárias ao seu atendimento. 

E - Enviar o pedido. Após esse comando, o sistema enviará o número do protocolo para o e-mail do 
usuário e, ao mesmo tempo, notificará o órgão responsável pela informação e a Ouvidoria Geral do 
Município, que analisa o pedido e monitora o prazo de resposta. Todas as movimentações, bem como a 
resposta ao pedido, serão encaminhadas ao usuário, através de notificação por e-mail.  

 

2.4 Glossário 

O menu "GLOSSÁRIO" apresenta o significado dos termos utilizados no Portal, por ordem alfabética.
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2.5 Fale Conosco 

Através do menu "FALE CONOSCO", o usuário pode encaminhar dúvidas, denúncias, reclamações, 
sugestões e elogios sobre a atuação dos órgãos e entidades da administração pública municipal.  

O cidadão poderá comparecer no endereço indicado - Ouvidoria Geral do Município - fazer os registros 
das manifestações ou pedido de acesso à informação, pessoalmente, por telefone ou por e-mail. 
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2.6 Mapa do Site 

2.8 Sites Relacionados 

Esta ferramenta permite o usuário acessar outros sites relacionados à administração pública municipal e 
federal. 
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2.9 Pesquisar 

Abaixo da barra de menus, está localizado o campo "PESQUISA AVANÇADA", ferramenta que possibilita 
ao usuário, a partir da digitação de uma palavra, a disponibilização do link da página do Portal que 
contenha o conteúdo pesquisado. 

 

 

 

 

Os BOTÕES DE NAVEGAÇÃO estão dispostos no centro da página inicial do Portal da Transparência e se 
destinam a facilitar a consulta daquele usuário que já busca um tema definido. 

3. Estudo dos Botões de Navegação da Página 
Inicial do Portal. 
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3.1 Receitas 

No módulo “RECEITAS”, o usuário tem acesso à totalidade das entradas de recursos financeiros 
arrecadados pelo município, a partir dos filtros “Ano”, “Mês Inicial” e “Mês Final” por unidade gestora. É 
possível realizar pesquisa de receitas de um ano inteiro ou de apenas alguns meses de um mesmo ano. 
Passo a passo para a consulta:  

A - No campo "ANO", clicar na ponta de seta para selecionar o ano dos dados que se pretende obter;  

B - No campo "MÊS INICIAL", clicar na ponta de seta para selecionar o marco inicial da pesquisa. A 
“PREVISÃO ANUAL” apresentará valores sempre que o mês de “janeiro” estiver selecionado neste item;  

C - No campo "MÊS FINAL", clicar na ponta de seta para selecionar o marco final da pesquisa;  

D - Clicar na caixa azul "ENVIAR" e aguardar o resultado da pesquisa.  
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3.2 Despesas 

Neste campo o usuário poderá escolher o ano, mês inicial e final para conhecer as despesas executadas 
pela Prefeitura do Jaboatão no período escolhido; após, clicar no botão enviar. 
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3.3 Credores 

Nesse campo o usuário poderá escolher o ano, o mês inicial e mês final para busca dos credores da 
Prefeitura no período, em seguida, clicar o botão “enviar”. 
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3.4 Empenhos 

Na sessão de empenhos o usuário poderá visualizar os empenhos com todas as informações da despesa. 
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3.5 Convênios 

Por este link o usuário consegue acessar o Portal da Transparência Federal e verificar todos os convênios 
firmados com o município do Jaboatão. Lá podem ser consultadas as informações relativas a objetos, 
valores e prazos dos convênios. 
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3.6 Licitações 

No campo licitações os usuários podem consultar os editais de licitações em andamento e encerrados. 
Basta escolher o ano e filtrar da forma que deseja. Poderá optar por filtrar por comissão de licitação, por 
tipo ou por vencedor.  

 

3.7 Contratos 

Neste campo o usuário poderá visualizar as informações dos contratos. Basta filtrar por ano e por 
secretaria. Após, basta clicar no símbolo da lupa e o contrato será visualizado. 
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3.8 Planejamento Orçamentário  

Neste ícone o usuário poderá visualizar a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, a Lei de Orçamento Anual 

- LOA, e o Plano Plurianual. 

 

3.9 Prestação de Contas 

Neste ponto o usuário poderá filtrar o ano e fazer a escolha dos documentos que deseja exibir. Poderão 

ser visualizados os relatórios fiscais - RREO - RGF - e ainda os demonstrativos de prestação de contas. 
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3.10 Estrutura Organizacional 

O usuário poderá consultar a atual estrutura da administração pública, por secretaria, conforme 

demonstrado abaixo: 
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3.11 Legislação 

Neste ponto o usuário poderá visualizar as principais leis e decretos municipais que estão exposto na tela. 

Basta clicar num deles e terá acesso ao documento. Todavia, o primeiro link, em destaque, dá acesso ao 

Portal do Legis Jaboatão, onde o cidadão poderá acessar toda a legislação municipal, pelo número. 
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3.12 Gestão de Pessoas 

Nesta opção o cidadão poderá consultar a remuneração dos servidores do Jaboatão por mês, 

considerando os ativos e inativos.  

 

3.13 Ações e Programas 

Aqui há exposição dos programas e ações ligadas às secretarias. 
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3.14 Diárias e Passagens  

Aqui a transparência quanto às diárias e passagens concedidas no mês. Há um relatório geral relativo ao 

ano de 2016. Já com relação ao ano de 2017 a divulgação está acontecendo mensalmente.  

 

3.15 Escala Médica 

A escala médica é divulgada no portal para dar conhecimento à população do atendimento médico, 

facilitando a vida daqueles  que se deslocam à distancias para ter atendimento. 
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A proposta deste Manual de Navegação do Portal da Transparência é expor e exemplificar as principais 

ferramentas de consultas do site, para conferir uma maior usabilidade. Em caso de conflito entre as 

informações do Manual e do Portal, ou em caso de necessidade de informações que não constem no 

Portal, o usuário pode ingressar com "Pedido de informação" ou entrar em contato com a Controladoria 

Geral do Município, pelo telefone (81) 3476.6066.  

4. Considerações Finais 


