Manual de Navegação
Site Institucional
Prefeitura de Euclides da Cunha

APRESENTAÇÃO

Caro (a) internauta,
Este é o Manual de Navegação do Portal Institucional da Prefeitura de Euclides
da Cunha. Ele foi elaborado com o intuito de apresentar as principais
funcionalidades e informações disponíveis no site e facilitar a sua navegação
pelas páginas.

Aproveite a navegação e boa leitura!
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1 - PÁGINA INICIAL – HOME
A página inicial (home do site),
disponível no endereço
http://euclidesdacunha.ba.gov.br, é
composta de:
▪ Cabeçalho;
▪ Menu principal;
▪ Bloco de notícias;
▪ Acesso rápido;
▪ Redes sociais;
▪ Bloco Mais notícias;
▪ Vídeos;
▪ Espaço publicitário institucional;
▪ Fotos;
▪ Rodapé (mapa do site).
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1.1 CABEÇALHO
O cabeçalho é composto por Ferramentas de Acessibilidade; links para as redes
sociais; lista com o menu principal, que direciona o internauta às páginas
principais do site; link para busca rápida, que permite o internauta localizar algum
conteúdo de forma imediata; e link para a página Covid-19, onde é possível
encontrar todas as informações e dados sobre o assunto.

1.1.1 Ferramentas de acessibilidade
Nesta seção, o internauta com alguma necessidade especial encontra várias
ferramentas que facilitam a navegação.
▪ Aumentar fonte – quando acionada, aumenta o tamanho de todos os textos do
site;
▪ Diminuir fonte – quando acionada, diminui o tamanho de todos os textos do
site;
▪ Restaurar fonte – quando acionada, volta ao tamanho da fonte anterior;
▪ Auto contraste – quando acionada, coloca todo o site em escala de cinza;
▪ Acessibilidade – quando acionada, apresenta os detalhes sobre esta
ferramenta disponibilizada no site;
▪ NVDA (leitor de tela) – quando acionada, apresenta os detalhes sobre esta
plataforma;
▪ Libras – quando acionada, disponibiliza um intérprete de Libras virtual.

1.1.2 - Redes sociais
Ao clicar nestes links, o internauta será direcionado às redes sociais da
Prefeitura de Euclides da Cunha, tendo acesso a conteúdo presente no site e
outros exclusivos.
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1.1.3 - Menu principal
Nesta lista, o internauta tem acesso às principais seções (páginas) do site, de
modo rápido, com apenas um clique.
Início – Permite que o internauta retorne com apenas um clique à página inicial
do site (home);
A cidade – Esta seção contém informações principais e relevantes da cidade,
tais como dados estatísticos, economia e aspectos gerais da história. Ao passar
o mouse sobre o link, o menu pop up disponibiliza o acesso a estas três páginas
de dados;
Secretarias – Esta seção lista todas as secretarias municipais, controladoria,
procuradoria e gabinete do prefeito. É onde é possível ao internauta localizar
informações gerais como endereço, telefones, horário de funcionamento e breve
currículo do secretário responsável pela pasta bem como do prefeito e viceprefeito. Ao passar o mouse sobre o link, um menu pop up aparece com acesso
a todas as opções de autarquias disponíveis.
Notícias – Este link direciona o internauta para uma página onde todas as
notícias postadas no site estão listadas por ordem decrescente.
Transparência – Ao clicar nesse link na página principal do site, o cidadão é
encaminhado à seção onde constam as informações relativas às receitas,
despesas, relatórios contábeis, portal do servidor, diário oficial do município,
ouvidoria, leis e outras informações exigidas pelos órgãos fiscalizadores e de
controle. Abaixo destacamos alguns.
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Licitações e contratos – Nesse item, o internauta pode consultar processos em
andamento ou já realizados pelo município, filtrando a busca por tipo de processo
e ano de execução.

Receita – Aqui é onde o internauta terá acesso a todas as receitas (entradas de
recursos) nas contas do município, tanto as já realizadas quanto as previstas.
Para facilitar a busca, o usuário pode filtrar a partir de diversos campos, incluindo
o período desejado na hora da busca (data inicial e data final).

Despesa – Nesse campo, é possível localizar de forma detalhada as despesas
do executivo municipal em todas as suas etapas de execução (empenho,
liquidação e pagamento). Assim como no formulário da receita, o internauta
também precisa preencher no formulário da despesa a data inicial e a final da do
período que deseja consultar.
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Serviços – Este link abre através de um menu pop up a opção de o internauta
se conectar com as seções “Fale Conosco – e-SIC”, onde é possível ao cidadão
enviar uma mensagem, fazer denúncias, colher informações, enviar sugestões
e muito mais. Clicando na opção “Links Úteis”, uma lista de endereços
eletrônicos é disponibilizada para acesso direto. O terceiro menu é “Perguntas
Frequentes”, onde estão as dúvidas mais comuns que surgem entre os
internautas e, por fim, um link direto ao Sicom, o Portal de Consignações.

1.1.4 Covid-19
Neste link, a Prefeitura de Euclides da Cunha disponibiliza todas as informações
relacionadas às ações de prevenção e combate à covid-19 no município. São
dados, relatórios, informações gerais, licitações, contratos, decretos e portarias
vigentes, campanhas educativas e o plano municipal de vacinação, dentre outras
informações importantes.

1.1.5 Busca rápida
Ao clicar na ‘lupinha’, o link abrirá um formulário básico, onde é possível ao
internauta fazer uma busca rápida por algum conteúdo específico no site, sendo
possível, inclusive, a filtragem por até três categorias distintas, o que facilita a
busca e a torna mais prática.
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1.2 – Bloco de notícias
O bloco de notícias é onde estão disponibilizadas as notícias mais recentes
postadas no site. Elas são relacionadas a atos da gestão municipal. Este bloco
é composto por cinco destaques randômicos.

1.3 – Acesso rápido
No acesso rápido ficam disponibilizados os serviços mais usados pelos usuários
de forma mais acessível, a fim de facilitar o uso desses meios. Além disso, é nele
que ficam disponibilizadas as informações sobre o SIC presencial e mais um
acesso ao e-SIC, além de acesso direto às páginas de secretarias e órgãos.
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1.4 - Bloco mais notícias
Similar ao ‘Bloco de Notícias’, porém esta seção reúne as seis últimas notícias
postadas no site, antes das cinco principais (mais recentes). Este bloco visa
oferecer ao internauta um leque maior das matérias postadas, sem precisar sair
da página principal do site (home) para acessar alguma de possível interesse.

1.5 – Vídeos
Este bloco destaca na home do site o vídeo mais recente postado no canal da
Prefeitura de Euclides da Cunha no YouTube, com uma breve descrição do
conteúdo abordado na mídia. Clicando sobre o vídeo, o internauta é direcionado
ao canal.
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1.6 – Informativo (espaço publicitário institucional)
Neste espaço, a Prefeitura de Euclides da Cunha disponibiliza campanhas
publicitárias institucionais, avisos e comunicados importantes. Dependendo da
peça veiculada, a imagem, quando clicada, direciona a algum conteúdo extra
dentro do próprio site institucional.

1.7 – Fotos
Aqui está reunida uma seleção de fotos de atos do executivo municipal
classificadas por ordem de acontecimentos e organizadas em galeria. São
destacadas para análise rápida do internauta três galerias, estando disponível
um link (Ver todas) em local visível que dá acesso à listagem contendo as demais
galerias.
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1.8 - Rodapé
Esta seção do site disponibiliza alguns dos links presentes no topo (cabeçalho),
além de disponibilizar o link direto para a página de certidões. Ao clicar nesta
opção, o internauta é direcionado a uma página interna com link para emitir DAM
(Documento de Arrecadação Municipal), Certidões de IPTU bem como fazer
consulta de autenticidade de certidão. É no rodapé, também, que estão
disponibilizadas informações gerais de endereço, horário de funcionamento e
telefone da Prefeitura de Euclides da Cunha, além de informações técnicas sobre
o site.
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