Orientações de navegação do portal “Transparência e Acesso à Informação”
 Como acessar o portal “Transparência e Acesso à Informação”:
O portal “Transparência e Acesso à Informação” pode ser acessado através do
endereço: www.pbh.gov.br/acessoainformacao, além de estar disponível o seu acesso
através do menu da página principal da PBH (www.pbh.gov.br) e de um banner na
lateral direita dessa mesma página.
 Como acessar os conteúdos do portal “Transparência e Acesso à Informação”:
Os conteúdos do portal “Transparência e Acesso à Informação” estão organizados por
temas:
- Transparência e Acesso à Informação: que traz uma apresentação do portal, o mapa
do site e as legislações federais e municipais sobre o assunto.
- Solicitação de Informação Pública: os canais de comunicação da Ouvidoria-Geral do
Município para a formalização de demandas de acesso à informação.
- Institucional: informações sobre a estrutura organizacional da Prefeitura de Belo
Horizonte, de seus órgãos e entidades e de seus secretários e correlatos.
- Contas Públicas – Despesas e Receitas: que traz alguns conceitos de termos comuns
ao tema, relatórios, sistemas online de despesas e receitas, informações sobre o
orçamento municipal e sua execução.
- Licitação e Contratos: consiste em alguns conceitos sobre o assunto, informações
sobre as licitações em andamento, registro de preço, o cadastro de fornecedores e as
cópias dos editais das licitações realizadas e dos contratos vigentes.
- Servidores: contêm alguns conceitos sobre o tema, planilhas de remuneração dos
agentes públicos, acesso à página da Secretaria Municipal Adjunta de Recursos
Humanos, algumas informações consideradas de utilidade pública, acompanhamento
das nomeações dos concursos públicos vigentes e o Código de Ética Agente Público
Municipal e da Alta Administração Municipal.
- Convênios: que possui alguns conceitos referentes ao assunto, relatórios de
convênios de ingresso e de repasse vigentes e as cópias dos mesmos, que vêm sendo
inseridas paulatinamente.
- Ações e Programas: apresenta as ações e programas por órgão e entidade do
Município e destaca os projetos da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão
Compartilhada e as Parcerias-Público Privadas.
- Controle: traz dados sobre as ações de controle interno, realizadas pela
Controladoria-Geral do Município e seus órgãos adjuntos e sobre o Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais, que realiza o controle externo do Município, no que se
refere à fiscalização das contas públicas.
- Perguntas Frequentes: que apresenta as dúvidas mais comuns referentes a
“Transparência e Acesso à Informação”, aos serviços da PBH em geral e traz endereços
de acesso à internet gratuita disponibilizada pela PBH, além de telefones úteis sobre
diversas áreas e serviços;
- Licenciamento e Regularização: que traz as deliberações do Conselho Deliberativo do
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH) e informações da
Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana sobre aprovação e regularização de
edificações.
- Mais Transparência: traz links de páginas que possuem relevantes informações
públicas, além de conteúdos que foram, originalmente, demandados, via Ouvidoria,
por cidadãos comuns, mas que, pela relevância dos assuntos, deveriam ser
disponibilizados a toda sociedade.
Os conteúdos acima listados estão disponibilizados no menu do portal “Transparência
e Acesso à Informação”, nas abas existentes tanto do lado esquerdo, quanto do lado
direito da página. Para acessar cada item, basta direcionar o cursor e selecionar o
item desejado.
Além dos itens que compõem o portal, o conteúdo desejado também pode ser
pesquisado a partir do serviço de “Busca”, localizado no canto superior esquerdo da
página e que atende a todo o portal PBH.
 Esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo do portal “Transparência e
Acesso à Informação”:
Na aba “Perguntas Frequentes”, no item “Dúvidas sobre o conteúdo do portal”, que
consta no menu à direita da página, estão disponíveis diversas perguntas e respostas
para auxiliá-lo. Caso ainda permaneça a dúvida, utilize os “Canais de comunicação”
da Ouvidoria do Município, na aba “Solicitação de Informação Pública”, no menu à
esquerda da página, e formalize seu questionamento à Prefeitura de Belo Horizonte.
 Armazenamento do conteúdo do portal “Transparência e Acesso à Informação”
em formato aberto:
Com exceção dos arquivos que contêm cópias de documentos e, por isso, estão
disponibilizados no formato “pdf”, todo o conteúdo do portal, inclusive os dados que
constam nos sistemas online de despesas e receitas, podem ser copiados e colados em
qualquer planilha e/ou editor de texto, permitindo o manuseio, pelo usuário, das
informações disponíveis no portal.

Para copiar um conteúdo que está no corpo da página, por exemplo, basta selecionar o
texto desejado e, com o botão direito do mouse, clicar na opção “copiar”.
Em seguida, deve abrir o programa para o qual deseja colar as informações copiadas,
como, por exemplo, em um editor de texto, e, com o botão direito do mouse selecionar
a opção “colar”.

Caso o conteúdo a ser copiado seja referente aos sistemas online de dados de
despesas e de receitas municipais, cujas informações estão em linguagem php,
também é possível copiar o conteúdo desejado e colá-lo em um programa de planilhas,
por exemplo:

Adequação e manuseio do conteúdo nas células:

 Identificação dos ícones disponibilizados no portal “Transparência e Acesso à
Informação”:
- Arquivo em PDF:
Todos os conteúdos que, por se tratarem de cópias de documentos, foram
disponibilizados no formato “pdf”, estão identificados com o ícone acima, antes do
título do conteúdo.
Em todos os conteúdos que possuem arquivos em “pdf” está disponível um link para
fazer download do programa “Adobe Reader”, que abre arquivos com a extensão “.pdf”,
caso o usuário ainda não o possua instalado.

- Arquivo em formato de planilha “.xls”:
Todos os arquivos disponibilizados em formato “.xls” estão identificados com o ícone
acima, antes do título do conteúdo.

- Arquivos em pasta zipada:
Tendo em vista o fato de diversos conteúdos do portal “Transparência e Acesso à
Informação” possuírem um grande volume de arquivos para disponibilização e, ainda,
visando não poluir, visualmente, a página, com a inclusão de diversos itens soltos no
corpo do portal, reunimos os arquivos em pastas zipadas que são identificadas pelo
ícone acima destacado.
- Alterar o tamanho do texto:
Visando aumentar a acessibilidade do portal “Transparência e Acesso à Informação”,
os ícones destacados acima pretendem facilitar a leitura do conteúdo disponibilizado
no corpo da página, sendo que o “A+” aumenta o tamanho dos textos da página e
“A-” diminui o tamanho dos textos do página.
- Impressão de página:
Para imprimir um conteúdo de uma determinada página basta clicar no ícone
localizado no canto superior direito da área onde é exibido o conteúdo principal.

,

 Acesso aos conteúdos disponíveis através de links:
Diversos conteúdos do portal “Transparência e Acesso à
relacionados, linkados, a outros conteúdos.

Informação” estão

Os conteúdos que possuem links vinculados a eles ficam azuis ao passar o cursor do
mouse sobre eles. Para ter acesso a esses dados, basta colocar o cursor do mouse
sobre o conteúdo linkado a ser visualizado e clicar no mesmo.

