
MANUAL DE OPERAÇÃO DO NOVO PORTAL DA PREFEITURA
ESPAÇO DESTINADO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Primeiramente vamos entender o conceito de PORTAL:

Não, portal não é um “site grande”. A diferença é que portal tem 100% do foco nos seus públicos, e 

cria conteúdos específicos para eles, os chamados “conteúdos verticais”. Além disso, um portal 

possui ferramentas que constroem um real relacionamento entre quem produz e quem consome a 

informação, como fóruns bem conduzidos e compilados, pesquisas online sérias (que vão muito 

além das enquetes rasteiras e mal aproveitadas), e chats que promovem a construção de um real 

conhecimento, e não são apenas salas de bate–papo. Muitos sites de grandes empresas não incluem 

nem conteúdos verticais, nem ferramentas de relacionamento, mas ainda assim se dizem portais.

(Fonte: acessado em 23/11/2016 no endereço https://webinsider.com.br/2005/04/18/site-ou-portal/)

1. O espaço dos conselhos dentro do Portal, ficam na opção “A Prefeitura” do menu principal:
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2. Para acessar esse espaço de forma que se possa realizar alguma manutenção, faça o seguinte: na
home do portal (imagem 1), clique em “Área Restrita” (cabeçalho da página) e ao abrir a página,
clique em “Painel de Administração do Portal”.
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3. Aparecerá uma página solicitando um usuário e senha, que informados corretamente, abrirá a
página que administra o conteúdo dos conselhos. Então clique em “Site” e depois em “Entidades”, e
aparecerá a tela abaixo:
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4. Localize o conselho que deseja fazer a manutenção e clique em                      para alterar o
conteúdo que é exibido na página abaixo:
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5. Caso queiram modificar o conteúdo das “Páginas Relacionadas”, como mostra na imagem 4, faça
o seguinte:  Clique em                    como mostra na imagem 3 e então será aberta a página abaixo:
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6. Nesta página você pode alterar o conteúdo, neste caso a página “Documentos”,  pode incluir
imagens e arquivos. Pode-se criar páginas novas através do botão                                                



7. O botão                   , remove todo o item, neste caso, a página “Documentos”. Caso você queira

 alterar  ou remover  um arquivo ou imagem, você deve primeiro entrar  na respectiva página e
remover o item.




