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DESCRIÇÃO DO SIGAI  

  

O SIGAI (Sistema Integrado de Gestão do Acesso à Informação) é uma solução de 
software que foi desenvolvida para automatizar os processos administrativos e operacionais 
visando a atender os critérios estabelecidos pela Lei de Acesso à Informação (LEI Nº 12.527, 
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011).   

  
O sistema foi concebido com base nos requisitos estabelecidos e contidos no guia 

emitido pela CGU em março de 2012, que orienta os órgãos e entidades para a 
implementação de seção sobre a Lei, em seus respectivos sítios eletrônicos institucionais.  

  
O SIGAI é composto por dois subsistemas principais  

1. Visão para o cidadão;  

2. Visão da unidade gestora.   

  

1. VISÃO DO CIDADÃO  
  

A visão cidadão é uma solução de sítio eletrônico que concentra várias informações  de 
interesse público e uma interface para que o cidadão faça as suas solicitações de informação.   

As opções cumprem a sequência e o conteúdo ditado na cartilha da Controladoria Geral 
da União. Há a possibilidade de customização da ferramenta para atender a demandas 
específicas.   

Os pedidos de informação podem ser inseridos, rastreados e também é possível 
receber a informação desejada.  Todos os pedidos são armazenados na base de dados da 
instituição e visualizados  
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2. VISÃO DA UNIDADE GESTORA  
 
A visão da unidade gestora consiste em um sistema de informações que tem por 

objetivo dar agilidade no recebimento dos pedidos, difusão aos setores responsáveis, 
processamento, análise e resposta ao cidadão tempestivamente, cumprindo o prazo legal 
estabelecido pela Organização. 

 

 

Os módulos que constituem esta visão da unidade são:   

a. Módulo Administração,   

b. Módulo Gestão,  

c. Módulo Atendimento.  

 
a. Módulo Administração  
  
Permite o cadastramento dos órgãos/ unidades que compõem o sistema , os usuários 

e seus perfis de acesso, bem como outras informações referentes aos parâmetros de 
configuração do sistema.   

  
É constituído por:  

  
Administração Geral  

Administração Setorial do Sistema  

Administração Local  

  
Cadastros:  
  
- Cadastro dos Órgãos da Instituição  

Esta opção permite que todos os órgãos envolvidos da instituição e que participarão 
do processo de trâmite e respostas aos pedidos cadastrados pelos cidadãos sejam então 
cadastrados e definida a forma de operação  

  
- Cadastro de usuários do sistema   

Esta opção permite que os usuários envolvidos no processo de recebimento e 
resposta dos pedidos sejam cadastrados, devendo ser definidas as informações de 
identificação do usuário, login e senha de acesso ao sistema, órgão a que pertence, grupos 
a que pertence, dentre outras informações.   

Os menus de acesso estão vinculados ao perfil do usuário.   

  
- Parâmetros do sistema  

Esta opção permite que o administrador geral do sistema defina vários parâmetros  
essenciais para o funcionamento do sistema. Refere-se ao nome da instituição, definição do  
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Órgão de mais alto nível e o órgão que será o gestor do sistema, figuras a serem 
visualizadas na visão do cidadão e nos relatórios gerenciais, parâmetros técnicos de 
localização e servidor de email que concentrará as mensagens disparadas pelo sistema, as 
instruções que irão aparecer para o cidadão quando o mesmo for elaborar os pedidos bem 
como a forma de funcionamento de cada módulo disponível no sistema.   

  
- Administração Setorial e Administração Local  

Estas duas opções refere-se ao acesso às mesmas opções do menu de administração 
geral, mas o usuário que está logado somente poderá visualizar os seus órgãos subordinados 
e os seus próprios usuários.  

Estas opções são úteis quando a instituição possui uma grande quantidade de órgãos 
e necessita descentralizar em parte a administração do sistema, a fim de não sobrecarregar 
um único administrador.  

  
b. Módulo Gestão  
  
Permite a execução e o controle do trâmite de todos os pedidos feitos pelos cidadãos, 

desde a entrada no sistema, sua difusão, processamento, análise e resposta ao cidadão.   

Outras opções tais como o organograma, endereços das unidades subordinadas, 
contatos, agenda das autoridades, cadastro de ações e programas, perguntas frequentes e 
todas as informações necessárias para o atendimento aos requisitos da Lei podem ser 
configuradas de acordo com a regulamentação da Instituição.   

  
Composto por:  
  
1. Pedidos de Informação/ Trâmite de Pedidos   

Esta opção permite que o gestor do sistema de cada órgão visualize os pedidos 
pendentes; tramite os referidos pedidos por meio dos despachos, selecionando-se os órgãos 
que devem receber os pedidos a fim de providenciar as respostas. O total controle do trâmite 
dos pedidos e informações é a finalidade desta opção.   

  
2. Função Institucional  

Cadastro e atualização das informações referentes à estrutura organizacional, 
cargos e ocupantes, competências, bases jurídicas, telefones e agenda da 
autoridade.   

  
3. Ações e Programas  

Cadastro e atualização das informações referentes aos programas e ações 
gerenciadas pelo órgão.   

  
4. Auditorias  

Cadastro e atualização das informações relativas às auditorias e os pareceres das 
mesmas pela instituição.   
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5. Convênios  

Cadastro e atualização das informações sobre convênios que a instituição possui 
com outros entes públicos ou privados.  

  
6. Despesas  

Cadastro e atualização das informações relativas à despesas de forma tabular ou 
gráfica,com seus respectivos indicadores.   

  
7. Licitações e Contratos  

Cadastro e atualização das informações relativas às licitações e contratos 
efetivamente processados pela instituição.   

  
8. Servidores e Concursos  

Cadastro e atualização das informações relativas às formas de ingresso na 
instituição, bem como o quantitativo de funcionários alocados nos diversos setores. 
Conforme preconiza a lei, é possível disponibilizar as informações de valores das 
folhas de pagamento dos funcionários  

  

9. Perguntas Frequentes  
Cadastro e atualização das informações relativas às perguntas mais frequentes 
procuradas pelos cidadãos, categorizadas por temas ou assuntos a fim de facilitar a 
procura das informações.   

  
c. Módulo Atendimento  
  
Composto por:  
  
Atendimento ao Cidadão  
Acessível pelos usuários que possuem o perfil para realizar os atendimentos 

presenciais dos cidadãos. Todos os pedidos de informações são processados por meio deste 
módulo.   

  
   
Estatísticas de Atendimento  
  
Esta opção apresenta diversas informações estatísticas de forma tabular ou gráfica, 

para que o gestor possa acompanhar os indicativos diversos do sistema;   

   
   

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
  
O SIGAI foi desenvolvido em um framework de desenvolvimento de software orientado 

a eventos, e se constitui em um processo iterativo e incremental.   
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a) Arquitetura   
  
O SIGAI é arquitetado em multicamadas: Servidor, Banco de Dados e Aplicações, 

permitindo que cada parte do sistema seja executada em uma máquina diferente, otimizando 
os recursos da rede e oferecendo integração total entre as funcionalidades do sistema. Dessa 
forma, o balanceamento da carga da rede pode ser feito no melhor nível possível, 
maximizando o desempenho.   

  
A fim de garantir maior escalabilidade, as rotinas do SIGAI podem ser aplicadas nas 

três camadas de sua arquitetura. Assim há:  

- Camada de Modelo de Negócios: faz a tradução para a linguagem em que o 

interpretador foi escrito - JAVA.  

- Camada de Interface com o Usuário: faz a tradução para a linguagem que a maioria 
dos navegadores Web tem suporte - Javascript.   

- Camada de Acesso aos Dados: faz a tradução para a linguagem SQL do banco de 
dados relacional utilizado.   

  
 b) Hardware necessário para a instalação do aplicativos nos servidores   
  
Para a instalação do SIGAI e do banco de dados,(mysql) será necessário um 

computador que servirá como servidor de aplicativos e outro para servidor de banco de dados 
que tenha, no mínimo, a seguinte configuração:  

  
- Computador 1 Ghz ou superior;   

- 2Gb de Memória RAM;   

- HD com 1 GB ou mais de espaço livre;   

- Resolução 1024 × 768 ou superior;   

  
Observação : O servidor de aplicativos e de banco de dados poderá ser o mesmo 

equipamento  

  
c) Softwares de apoio e Sistema Operacional recomendado   
  
O SIGAI pode ser executado em qualquer sistema operacional, já que a camada de 

negócios é escrita em JAVA.  

O suporte prestado limita-se ao sistema SIGAI, a sua hospedagem no servidor de 
aplicativos e a conexão com o banco de dados.  

Logo, pressupõe-se a instalação e configuração prévia do sistema operacional por parte 
do CONTRATANTE que adquiriu sistema com os seguintes software de apoio instalados:   

- Apache Tomcat 5.5 ou superior, sendo a versão recomendada o Tomcat 6.0.16 
no servidor de aplicativos;   
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- JDK 1.5 ou superior, recomendada a distribuição da BEA, no servidor de 
aplicativos;   

- Sistema de Gerenciador de Banco de dados no servidor de banco de dados 
(MySQL  

5.0, 5.1 e 5.5);   

- Browser de navegação com acesso à internet ou intranet da organização por 
parte dos usuários do sistema. Os seguintes navegadores estão homologados para o 
uso do SIGAI: Firefox (3.6, 4.0, 6.0 e 8.0); Internet Explorer (6.0, 7.0, 8.0 e 9.0); Google 
Chrome.  

Versões mais novas dos navegadores que seguirem os padrões estabelecidos pela 
W3C deverão apresentar comportamentos normais.   

Caso o servidor de aplicativos possua o sistema operacional Linux, a fim de que se use 
o gerador de relatórios do sistema, existe a necessidade de ter instalado o Wine, que é um 
programa que emula o funcionamento do Windows dentro do Linux. Caso não seja possível 
a instalação do Wine no cliente, há a necessidade de conversão dos relatórios do sistema 
para um novo gerador de relatórios (ireport).   

  
d) Segurança   
  
O SIGAI tem, implícito em sua construção, componentes que garantem a sua 

segurança, como:  

  
- criptografia: utiliza-se criptografia forte para persistência de dados cruciais do 

ambiente;  

  
- HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS), caso seja de interesse do cliente: é 

uma implementação do protocolo HTTP sobre a camada SSL ou do TLS, que permite que 
os dados sejam transmitidos através de uma conexão criptografada e que se verifique a 
autenticidade do servidor e do cliente pelos certificados digitais. Este protocolo reduz um 
pouco a performance do sistema se comparada ao HTTP;  

  
- Auditoria em log: o sistema armazena em um ambiente seguro informações 

detalhadas de todas as ações de um usuário nas operações de alteração, inserção e/ou 
exclusão de registros nos diversos formulários do sistema;  

  
- Permissões de acesso: o ambiente permite definições de políticas de acesso 

detalhadas em todos os elementos do sistema (menus, itens de menus, formulários, 
componentes dos formulários, relatórios, entre outros).  

  
e) Interatividade   
  
- Navegação no ambiente de software realizada por botões de navegação de fácil 
interação e amigável ao usuário;   
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- Dicas necessárias nos diversos componentes dos formulários para 
melhor entendimento nas entradas de dados;   

- Instalação e manual de operação com interface em português;   

- Permite importação e exportação de dados, desde que sejam definidas a correta 
estrutura das tabelas;   

  
4. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E HOSPEDAGEM  
  
a. Instalação e configuração -   
  
A instalação caracteriza-se em transferir os arquivos necessários para o ambiente do 

servidor de aplicativos previamente instalado na máquina do cliente.  

Os arquivos são compostos por uma estrutura de pastas necessárias para que o 
software seja executado com todas as suas funcionalidades.   

A estrutura de pastas deverá ser atualizada todas as vezes que houver atualização de 
novos releases do software.   

  
A configuração refere-se a parametrização do acesso ao banco de dados previamente 

instalado no cliente. Além disso, algumas tabelas base do sistema deverão ser transportadas 
para o início de operação do sistema.   

  
b. Instalação no cliente ou em terceiros   
  
A instalação no cliente deverá ser realizada na definição de um ambiente de teste, para 

que seja realizado o treinamento e um ambiente de produção para que o sistema possa, 
efetivamente, entrar em operação com dados definitivos de operação.  

É de inteira responsabilidade do cliente a realização de backups diários após a entrada 
em produção do sistema.   

  
Caso a contratante não tenha a estrutura necessária para hospedar o sistema e a base 

de dados, a contratada disponibiliza, através de parceria com data center terceirizado, uma 
opção de hospedagem do sistema por um valor bastante acessível e com a segurança e alta 
disponibilidade que é requerida para serviços desta natureza.  

  
c. Treinamento/Coaching (in company)   
  
O treinamento tem o objetivo dos usuários conhecerem detalhadamente a operação das 

funcionalidades do sistema, visando dar proficiência na manipulação de dados e aplicação 

da Lei de Acesso à Informação.   

  
5. INVESTIMENTO  
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O investimento com a aquisição da ferramenta, instalação e treinamento 
inicial dependerá da estrutura e organograma do Órgão e da forma de implementação da 
ferramenta.  

Essas variáveis serão previamente analisadas para a composição do valor final da 
proposta.  

 
6. PRAZO PARA INSTALAÇÃO  
  
Em até 30 dias a partir da publicação do resultado da licitação homologando o processo 

e emissão do competente instrumento de contratação ( Ordem de Compra, Nota de Empenho 
ou outro)  

  
7. SUPORTE DO SISTEMA  
  
12 meses a partir de sua instalação.  

 

 


