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1. Introdução 

 Neste manual são apresentadas as informações gerais sobre o Sistema SIOPLegis 

Visões. De que modo você, o usuário, vai aprender como deve utilizá-lo, e para isso são 

apresentadas imagens detalhadas do Sistema SIOPLegis Visões, contendo as explicações de 

todas as funcionalidades existentes no sistema.  

 

2. Usando o sistema  

2.1. Tela Inicial de Pesquisa 

Nesta tela você, o usuário, pode realizar pesquisas por documentos no Sistema 

SIOPLegis Visões, basta digitar o nome do documento na caixa de busca e clicar em 

pesquisar. 

 

Figura 1: Tela inicial de pesquisa 

2.2. Realizando pesquisas 

No Sistema SIOPLegis Visões você pode pesquisar por diversos tipos de documentos 

que são publicados em jornais oficiais, tais como: Decretos, Leis, Portarias, Resoluções, 

dentre outros. 
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Abaixo visualizamos o resultado de uma pesquisa pelo tipo de documento Decreto. 
 

 

Figura 2: Resultado de pesquisa pelo tipo de documento Decreto 

2.3. Visualizando as informações dos documentos 

Após realizar a consulta e visualizar os resultados, você pode clicar em um dos 

resultados e visualizar as informações do documento. 

 

Figura 3: Visualização das informações do documento 
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2.4. Realizando pesquisas avançadas 

No Sistema SIOPLegis Visões você pode realizar pesquisas avançadas, onde você 

pode selecionar o tipo de documento, a autoridade que fez o documento, dentro outros. Neste 

caso você pode realizar pesquisas mais especializadas. 

 

 

Figura 4: Tela de pesquisa avançada para documentos 

 

2.5. Cadastro Público no Sistema SIOPLegis Visões 

Caso deseje se cadastrar no Sistema SIOPLegis Visões você pode acessar o 

"Cadastro Usuário" na tela inicial de pesquisa do sistema. Após o cadastro você pode 

selecionar seus documentos favoritos e criar suas pastas com estes documentos. 
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Figura 5: Tela de cadastro de usuário público 

 

2.6. Meus favoritos 

Caso deseje selecionar seus documentos favoritos clique na caixa de seleção ao lado 

de cada resultado da pesquisa e depois clique em "Favoritos", nesta tela você vai visualizar 

os documentos que você selecionou. 

 

Figura 6: Tela de meus favoritos 
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2.7. Minhas pastas 

Quando você está autenticado no sistema, ao realizar uma pesquisa e visualizar os 

resultados, você perceberá que em cada resultado existe a palavra "categoria". O que é isso? 

Você pode adicionar categoria para cada resultado da pesquisa, com o objetivo de agrupá-

los. Essa categorias se tornam pastas na tela de "Minhas pastas" e ao mesmo tempo são 

filtros de pesquisa  nesta mesma tela.  

No exemplo da figura 7 as categorias que o usuário atribuiu aos documentos foram: 

PAUTAS, MINISTERIO_COMUNICACOES e MINISTERIO_TURISMO. Ao marcar a caixa de 

seleção, ao lado de cada pasta, o usuário visualizou os documentos que pertenciam àquelas 

pastas. 

Na tela de minhas pasta você também pode gerar relatórios com os documentos das 

suas pastas, através dos filtros no canto esquerdo da tela. 

 

 

Figura 7: Tela de minhas pastas 

2.8. Realizando pesquisa por fundos 

No Sistema SIOPLegis Visões você também pode realizar pesquisas por fundos. Neste 

tipo de pesquisa você pode localizar os dados dos fundos públicos federais existentes no 

sistema SIOPLegis Visões. 
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Figura 8: Tela de pesquisa por fundos 

 

Figura 9: Resultado de pesquisa para o fundo 11 

 

2.9. Visualizando as informações dos fundos 

Após realizar a consulta e visualizar os resultados, você pode clicar no resultado e 

visualizar as informações do fundo. 
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Figura 10: Visualizando as informações do fundo 


