
MANUAL DO USUÁRIO



1 APRESENTAÇÃO

2 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

3 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

O “Manual do Diário Oficial Eletrônico” foi criado com o intuito de facilitar a navegação no Sistema Gerenciador  de 

Publicações Legais - SIGPub, orientar, de modo rápido e simples, os usuários a encontrarem as informações desejadas 

sobre as principais funcionalidades do sistema, bem como contribuir para a solução de eventuais dúvidas sobre o processo 

de publicação de matérias. Por meio deste manual, o usuário recebe instruções simples e ilustradas sobre cada 

funcionalidade do SIGPub. O Diário Oficial Eletrônico é um estímulo à transparência e à modernização da administração 

pública municipal. 

A solução apresenta os mais avançados recursos de tecnologia da informação visando garantir a integridade, a segurança 

e a confiabilidade das publicações e do sistema.

É uma solução robusta, capaz de viabilizar o seu crescimento e, ao mesmo tempo, funcional, para facilitar sua utilização por 

quaisquer usuários.

Todas as edições do Diário Oficial Eletrônico são certificadas digitalmente, o que garante a integridade e a validade jurídica 

dos conteúdos publicados.

O gerenciamento da ferramenta é centralizado e o acesso se dá por meio da Internet, dispensando qualquer tipo de 

investimento em infraestrutura, permitindo a redução dos custos de implantação e manutenção em torno de 90% em relação 

à implantação individualizada. O grande diferencial em relação aos demais meios de publicação está na autonomia que os 

órgãos possuem para realizar as suas publicações, não dependendo de envio de fax, papéis ou pagamentos antecipados. 

Tendo em vista o modelo consorciado, as publicações dos municípios usuários são consolidadas em edições únicas do Diário 

Oficial Eletrônico. As publicações de matérias são feitas por ordem de largura de 9, 19 ou 27 cm, e alfabética,  considerando 

os nomes de municípios.

4 REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE
É necessário que os computadores possuam, no mínimo, a seguinte configuração:

• Pentium IV (512 Mb ou superior);

• Conexão DSL, Rádio;

• Acesso a correio eletrônico;

• Navegador Internet Mozilla Firefox 3.0 ou Internet Explorer 7.0, ou versões superiores.

3

BROWSERS/NAVEGADORES

9 ou superior
( exceto a 9.0.1 )

Internet Explorer
4 ou superior
Firefox Google Chrome



Para acessar o Diário Oficial Eletrônico, basta digitar o endereço www.diariomunicipal.com.br conforme imagem abaixo.

5 ACESSO AO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

4

Feito isso, selecione o estado de sua escolha que o direcionará para a associação 

escolhida.



5 ACESSO AO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CLIQUE 

5

Feito isso, identi�que-se com usuário e senha previamente fornecidos pela Entidade Gestora e 

clique em “Acessar”.



6 ACESSO AO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

6

Ao acessar o sistema, a tela inicial trará as seguintes informações: 1

25
3

4

A INTERFACE

ESPAÇO DA LOGO1

VERSÃO ATUAL DO SISTEMA2

MENU4

BOTÃO DE SAIR5

MENSAGENS SOBRE AS ATUALIZÕES DO SISTEMA 

E COMUNICADOS
3
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7 1

ÓRGÃOS

CADASTRO DE ÓRGÃO

7

O cadastramento de matérias é realizado pelos respectivos órgãos que as produziu, por  isto é 
necessário, preliminarmente, que seja realizado o cadastramento dos órgãos usuários, tais 
como Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Fazenda.

Para realizar o cadastramento de órgãos, basta clicar 
em “Órgão”. O sistema exibirá os órgãos já cadastra-
dos, caso haja. Para cadastrar um novo órgão, clique 
em “Incluir”.

Na tela de cadastro, preencha os campos exibidos conforme imagem abaixo:

DICA: O Código do órgão é 
o  seu número no 
Orçamento do Município.

OBSERVAÇÃO: O ÓRGÃO NÃO DEVE SER PREFEITURA



ALTERAÇÃO DE ÓRGÃOS

7 ÓRGÃOS

8

Após o prenchimento dos campos, clique no botão “Salvar”.

Clique no nome do órgão desejado;

Na página inicial do sistema, clique em “Órgão”. Para alterar o Órgão, siga os seguintes 
procedimentos:

DICA: Faça o cadastramento de todos os órgãos antes de realizar o cadastramento dos 
demais usuários do SIGPub.

1

7 2

ESCOLHA UM ITEM NA LISTA E CLIQUE
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7 ÓRGÃOS

Na próxima tela, serão exibidos os dados do órgão selecionado;2

Para alterar, clique no botão “Alterar”;3

O sistema exibirá os campos para que seja feita a alteração;4

Clique no botão “Salvar”.5



Não é possível excluir o órgão já cadastrado no sistema.  Assim, caso haja necessidade, o órgão 

poderá ser desativado. Para isso, clique em “Usuário SIGPub”, selecione o órgão desejado, clique no 

botão “Alterar” e desmarque a opção “Ativo”, conforme imagem abaixo:
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7 ÓRGÃOS

DESATIVAÇÃO DE ÓRGÃOS7 3



Na página inicial do sistema, clique em “Usuário SIGPub”. 

Para cadastrar um novo usuário, clique em “Incluir”.

Na tela de cadastro, preencha os campos conforme imagem abaixo:

CADASTRO DE USUÁRIOS8 1

11

8 USUÁRIOS

Ao preencher o campo CPF, 
o sistema veri�ca se este 
usuário já está cadastrado.

LEMBRANDO QUE O 
MUNICÍPIO PODE TER MAIS DE 
UM USUÁRIO ADMINISTRADOR

OBSERVAÇÃO

A Entidade Gestora realiza o cadastramento do usuário administrador de cada município usuário.  A partir 

daí, o cadastramento dos demais usuários deverá ser realizado diretamente pelo(s) usuário(s) administra-

dor(s) designados, que �cará(ão) encarregado(s) de incluir, alterar ou liberar permissões para os demais 

usuários.



Feito isso, é necessário con�gurar as permissões dos usuários junto aos órgãos da seguinte 

maneira:

 1. Selecione o órgão desejado; 

 2. Selecione dentre as funcionalidades, quais serão habilitadas para o usuário; 

 3. Para �nalizar o procedimento, clique em “Salvar”.

Para liberar as permissões aos usuários, selecione as funcionalidades e as permissões que serão 

atribuídas para cada um deles.
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8 USUÁRIOS

Marque essa opção

IMPORTANTE: Observe na imagem que este usuário, para o Órgão Secretaria Municipal de Educação, tem permissão 

somente para a Consulta de Matérias reprovadas, sendo que as demais funcionalidades, como por exemplo, a publicação 

de matérias, deverá ser feita pelos administradores do município.

Ao clicar em um item do topo  a 
coluna toda �ca marcada

Clique no nome 
para exibir as 

opções



Para gerar uma nova senha, clique em “Usuário SIGPub”, e posteriormente em “Gerar Senha”, 

conforme imagem abaixo:
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8 USUÁRIOS

GERAÇÃO DE NOVAS SENHAS - AMBIENTE INTERNO8 2

Em caso de perda da senha, acesse o endereço do Diário O�cial Eletrônico, clique em “Esqueceu 

sua senha?”, informe seus dados e clique em “Gerar Nova Senha”.

GERAÇÃO DE NOVAS SENHAS - AMBIENTE EXTERNO8 3

O sistema enviará e-mail 
com o usuário e senha para 
o e-mail do requerente.

O sistema enviará e-mail 
com o usuário e senha para 
o e-mail do requerente.
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8 USUÁRIOS

Para alterar o cadastro ou permissões do usuário, siga os seguintes procedimentos: Na página 

inicial do sistema, clique em “Usuário SIGPub”.

    Clique em pesquisar e realize sua busca

 2. Na tela, serão exibidos os dados do usuário selecionado;

 3. Para alterar, clique no botão “Alterar”;

ALTERAÇÃO DE USUÁRIOS8 4

1

3
4

2 Clique no usuário da grid que desejar



4. O sistema exibirá os campos para que seja feita a alteração;

5. Clique no botão “Salvar”.

15

8 USUÁRIOS
5

6

DESATIVAÇÃO DE USUÁRIOS8 5
Não é possível excluir usuário já cadastrado no sistema.  Assim, caso haja necessidade, o usuário 

poderá ser desativado. Para isso, clique em “Usuário SIGPub”, selecione o usuário desejado, 

clique no botão “Alterar” e desmarque a opção “Ativo”, conforme imagem abaixo:

Clique no nome 
para exibir as 

opções
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9 ENVIAR ARQUIVO
A Função “Enviar arquivo” é somente para envio de arquivos no formato PDF.  As matérias 

deverão ser cadastradas nesta funcionalidade somente quando houver tabelas. (Obs: somente 

será convertida a matéria que estiver no formato .PDF sem conter imagens)

Preencha os dados e selecione o arquivo no formato PDF e clique em salvar.
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9 ENVIAR ARQUIVO
Ao clicar em "SALVAR" o sistema mostrará uma mensagem informando que o prazo para 

conversão é de  2 dias úteis, conforme imagem abaixo: 

Somente serão aceitos arquivos em formato PDF.DOC

OBSERVAÇÃO: Após a conversão o mesmo arquivo voltará para o município, para que o usuário responsável realize a 

publicação da matéria.
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10 MATÉRIAS

CADASTRO DE MATÉRIAS10 1

Na página inicial do sistema, clique em “Matéria”.  Para cadastrar uma matéria, clique em “Incluir”.

Na tela de cadastro, selecione o órgão de publicação, o tipo e largura da matéria, e digite o 

título conforme imagem abaixo:

DICA: Não preencher com dados já 
preenchidos anteriormente.

O título da matéria não deve conter :
- Nome do órgão ou prefeitura
- Conteúdo ou parte inicial da matéria

OBSERVAÇÃO



19

As matérias podem ser digitadas diretamente no editor de texto do SIGPub ou copiadas do 

editor de texto Microsoft Word ou similar e inseridas por meio da função denominada “Colar”  

conforme imagem abaixo.

Ao utilizar esse 

recurso, o sistema 

exibe uma nova 

janela para que o 

texto seja inserido, 

conforme imagem 

ao lado.

MATÉRIAS

IMPORTANTE: Lembramos que as matérias devem ser cadastradas com largura de 9 cm.  
Somente quando possuírem tabelas com largura superior a 9 cm é que deverão ser cadastradas 
com largura de 19 cm ou 27 cm, conforme o caso.

10
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Após copiar o conteúdo que será inserido, cole-o na janela que será aberta, e posteriormente, 

clique em “OK”, conforme imagem abaixo:

Feito isso, realize os ajustes necessários e clique no botão “Salvar”.

MATÉRIAS10
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O sistema exibirá uma página para con�rmação da matéria, conforme imagem abaixo. Clique 

em “Somente Salvar ou Publicar”

Obs. Caso clique em “SOMENTE SALVAR” a matéria NÃO será efetivamente publicada na próxima 
edição. Para que ela seja efetivamente publicada, o usuário deverá clicar no botão “Publicar” .

MATÉRIAS10
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As situações das matérias podem ser:

• Aguardando Homologação: matéria aguardando análise da Entidade Gestora 

quanto à formatação; 

• Aguardando Publicação: matéria que não foi publicada, estando apenas cadastra-

da no sistema e que somente será efetivamente publicada na próxima edição do 

Diário O�cial Eletrônico quando o usuário responsável a publicar (Botão "Publicar" 

vide a página 24);

• Homologada: matéria analisada pela Entidade Gestora e pronta para publicação 

na próxima edição do Diário O�cial Eletrônico;

• Matéria Indeferida: matéria reprovada pela Entidade Gestora. Veri�car item 

“Matérias Reprovadas”.

10 MATÉRIAS
A Entidade Gestora realizará pré-análise das matérias cadastradas quanto à sua formatação.

Após o cadastramento da(s) matéria(s), na página inicial, ao clicar em “Matéria”, o sistema exibirá 

a(s) matéria(s) cadastrada(s) e a situação de cada uma delas, 

conforme imagem abaixo:



Na página inicial do sistema, clique em “Matéria”. Para alterar a matéria cadastrada, siga os 

seguintes procedimentos:
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10 MATÉRIAS

ALTERAÇÃO DE MATÉRIAS10 2

Clique no nome da matéria desejada;1

Na próxima tela, serão exibidos os dados da matéria selecionada;2

Para alterar, clique no botão “Alterar”;
Obs. Também é possível excluir ou imprimir a matéria cadastrada, para isso basta clicar na 
opção desejada.

3

Em caso de matérias já publicadas, as alterações ou exclusões deverão ser realizadas antes do fechamento das edições, 

que ocorrem às 18 horas (horário de Brasília), com exceção do Estado de Minas Gerais, cujo fechamento das edições se dá 

às 17 horas (horário de Brasília).
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10 MATÉRIAS
O sistema exibirá os campos para que seja feita a alteração;4

Clique no botão “Salvar”.5
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10 MATÉRIAS

Na página inicial do sistema, clique em “Publicar Matéria”. Para usuários com essa permissão, 
basta selecionar na coluna “Publicar” a(s) matéria(s) já cadastrada(s) que deseja efetuar a 
publicação. Após selecionar a(s) matéria(s), clique em “Publicar”, conforme imagem abaixo:

PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA10 3

DICA IMPORTANTE
• As matérias que NÃO ESTIVEREM PUBLICADAS não serão disponibilizadas na edição do Diário 
O�cial Eletrônico. Para que sejam efetivamente veiculadas elas devem estar Publicadas.
• Caso o usuário tenha permissão, a publicação poderá ser realizada no mesmo ato da inclusão 
da matéria.

Poderá ocorrer, no momento da alteração de alguma matéria cadastrada no sistema, que outro 
usuário esteja realizando alguma alteração no conteúdo da matéria. Neste caso, conforme 
ilustrado na imagem abaixo, sugere-se que a matéria seja alterada após alguns instantes.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

• As matérias, depois de publicadas e circuladas na edição do Diário Oficial Eletrônico, não 
poderão ser modi�cadas ou suprimidas. Eventuais reti�cações deverão constar em nova 
publicação, sendo o conteúdo de responsabilidade do órgão que o produziu. 
• As matérias somente poderão ser alteradas ou excluídas até o horário de fechamento da 
edição, sendo de responsabilidade exclusiva do órgão que a cadastrou, observado o horário 
limite das 18 horas horário de Brasília do dia útil anterior ao previsto para sua efetiva publicação 
(Exceto o Estado de Minas Gerais onde o limite é até as 17 horas - horário de Brasília). 
• Após o horário de fechamento da edição, as matérias poderão apenas ser retificas na próxima 
edição, por meio de outra publicação, não podendo a matéria já publicada ser alterada. 
• Todos as matérias cadastradas e publicadas até o horário de fechamento da edição serão 
disponibilizadas na edição do Diário O�cial Eletrônico do dia útil subsequente,  cujo acesso se 
dará a partir de 00h00 (zero hora), desde que atendam as normas estabelecidas pela Entidade 
Gestora.
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10 MATÉRIAS

As matérias cadastradas até as 15:00 horas (do dia útil anterior ao previsto para sua publicação) 
serão pré-analisadas pela Entidade Gestora até as 17 horas do mesmo dia para o �m de veri�car 
o cumprimento das normas estabelecidas  pela Entidade Gestora. As matérias que estiverem 
em desacordo com as especi�cações e que não sejam objeto de diagramação, não serão 
publicadas, �cando à disposição do órgão que as cadastrou, para as adequações necessárias, 
por meio da funcionalidade “Matérias Reprovadas”.

MATÉRIAS REPROVADAS10 4

Exibe o motivo da 
reprovação da matéria.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
• É importante lembrar que as matérias devidamente corrigidas deverão ser publicadas 
novamente.
• Caso haja reprovação de alguma matéria, o usuário que a publicou será informado por e-mail.
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10 MATÉRIAS

11 FILTROS DE PESQUISA

Para realizar a correção, após ter selecionado a matéria, basta proceder à alteração  da forma 
descrita no item 10.2 deste manual.

Todas as funcionalidades do sistema disponibilizam opção de pesquisa avançada. Basta clicar 
em “Pesquisar” para que o sistema disponibilize os �ltros.
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12 CALENDÁRIO

Será disponibilizado pela Entidade Gestora o calendário anual com os horários de abertura, 
fechamento e publicação de cada edição. 

Para acessar as informações do calendário, basta clicar na funcionalidade "Calendário”.
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13 EDIÇÃO

As edições o Diário O�cial Eletrônico são disponibilizadas diariamente, de segunda a sexta-feira, 
a partir da zero hora do dia da sua edição, de acordo com o calendário de�nido pela Entidade 
Gestora. É importante lembrar que não haverá edições do Diário O�cial Eletrônico nos dias de 
feriados nacionais e estaduais.

Para acessar as informações da edição, basta clicar na funcionalidade "Edição".
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14 MODELOS DE MATÉRIAS

Todas as matérias devem ser cadastradas com largura de 9 cm, exceto aquelas que possuam 
tabelas com largura superior a esta medida, hipótese em que  poderão ser cadastradas com 
largura de 19 cm ou 27 cm, conforme o caso.  

Abaixo, seguem exemplos de matérias que deverão ser cadastras com 9 cm e 19 cm: Obs. As 
matérias a serem cadastradas com 27 cm devem seguir o mesmo padrão do formato de 9 cm. 
As matérias com 27 cm serão exibidas no formato “paisagem”.

Pela justi�cativa exposta e de acordo com parecer da Procuradoria Geral do Município, 
rati�co, pelos poderes a mim con�ados pelo Decreto 9114/09, a aquisição de móveis 
para o Abrigo Municipal Homem de Nazaré, com base no art. 24, inciso V da Lei 
8.666/93. Em relação á legalidade do procedimento não vislumbrou nenhuma 
restrição, entretanto, ressalvamos que quanto aos valores apresentados esta Secretaria 
se exime de toda e qualquer responsabilidade, devendo �car essa análise a cargo da 
Secretaria responsável pela aquisição, tendo em vista o dispõe o inciso V do artigo 10 
da Lei Federal 8.429 de 02 de junho de 1992.

xxxxxxxx, 05 dezembro de 2013.

ROSEMARY LASMAR DA COSTA
Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação.

Pela justificativa exposta e de acordo com parecer da 
Procuradoria Geral do Município, ratifico, pelos poderes a 
mim confiados pelo Decreto 9114/09, a aquisição de móveis 
para o Abrigo Municipal Homem de Nazaré, com base no 
art. 24, inciso V da Lei 8.666/93. Em relação á legalidade 
do procedimento não vislumbrou nenhuma restrição, 
entretanto, ressalvamos que quanto aos valores apresentados 
esta Secretaria se exime de toda e qualquer 
responsabilidade, devendo ficar essa análise a cargo da 
Secretaria responsável pela aquisição, tendo em vista o 
dispõe o inciso V do artigo 10 da Lei Federal 8.429 de 02 de 
junho de 1992.

xxxxxxxx, 05 dezembro de 2013.

ROSEMARY LASMAR DA COSTA
Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e 
Informação.

EXEMPLO MATÉRIA DE 9 CM



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE 
JULHO-AGOSTO
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14 MODELOS DE MATÉRIAS

EXEMPLO MATÉRIA DE 19 CM
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14 MODELOS DE MATÉRIAS

EXEMPLO MATÉRIA DE 19 CM



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO.
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14 MODELOS DE MATÉRIAS

EXEMPLO MATÉRIA DE 27 CM


