
O Sistema é um Gerenciador de Conteúdo – CMS, usado para criar, 

editar, gerenciar e publicar conteúdo de forma consistentemente organizada, 

permitindo que o mesmo seja modificado, removido e adicionado com 

facilidade. 

Algumas de suas funcionalidades:

Aumenta a interatividade dos colaboradores com os cidadãos da cidade.

Gerencia os arquivos disponibilizados no sistema.

Gestão de todos os serviços e projetos que cada secretaria oferece.

Facilita a busca dos contatos da prefeitura do município, através de listas 

dos telefones e endereços da prefeitura, secretárias e demais órgãos públicos 

municipais. Além de formulário de contato com validação dos campos 

obrigatórios e e-mail.

Layout apropriado e desenvolvido para tornar os conteúdos atraentes e 

chamativos aos cidadãos. Garantindo uma harmonia estética com o resto do 

site e demais conteúdos.

 O uso de temas modelos permite que a qualquer momento as definições de 

aparência do layout sejam alteradas, sem demandar muito tempo para efetuar 

essas alterações.

Permite incluir vídeos digitais para ilustração de noticias e outras 

publicações.

Permite a inclusão de avisos, com destaque para os comunicados urgentes.



Facilita o controle de editais e licitações no site. 

Amplia a ouvidoria para mais áreas e setores da administração publica do 

município.

Navegação fácil e intuitiva, que de modo simples e auto-explicativo conduz 

os visitantes e usuários, até as informações desejadas.

Independência da gestão do sistema: Cada setor, área ou secretaria pode 

atualizar seu próprio conteúdo, não sendo necessário um funcionário especifico 

chamado de webmaster, pois cada membro da equipe poderá gerir seu próprio 

conteúdo. Diminuindo os custos do município com a criação, contribuição e 

manutenção do conteúdo, podendo acrescentar ou editar conteúdos de forma 

descentralizada e em qualquer lugar, a qualquer hora, dentro ou não do local 

de trabalho.

Permite que as informações inseridas n o site possam ser localizadas por 

ferramentas de busca, como o Google.

Possui estatística de acessos que possibilita humanizar o contato da 

administração municipal com os cidadãos que acessam o site. Uma vez 

que é apontado o local geográfico, o tempo de acesso, as páginas mais e 

menos acessadas, o perfil do visitante, e as pesquisas realizadas nos 

buscadores. 

Possui banco de dados em nuvem, o que garante a segurança e 

armazenamento das informações inseridas no sistema.

Possui setor especifico para a instituição, em que os dados da cidade, sua 

história, demografia, localização, algo referente à economia local, letras de 

hinos, imagens de brasões, bandeiras e qualquer tipo de mapa, podem sem 

incluídos.



Possui espaços que podem servir de incentivo turístico, com lista de 

atrações turísticas, mapas turísticos e contatos de hotéis e restaurantes.

Além disso, tem a parte da transparência, feita através da integração com os 

demais produtos oferecidos pela empresa Integra GRP.


