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APRESENTAÇÃO 

 

Este é o Manual de navegação do Portal da Transparência da Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB|PB. Ele foi elaborado a fim de apresentar as principais 

funcionalidades e informações disponíveis no site oficial da organização. 

 O portal foi concebido para que os advogados tenham acesso às prestações de 

contas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba. Nesta nova versão, 

estaremos apresentando nossos resultados mês a mês, oferecendo uma melhor 

transparência na prestação das nossas contas e na gestão financeira da Ordem. 

 Aproveite a navegação! 
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1 PÁGINA INICIAL – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

A página inicial, disponível no endereço: http://transparencia.oabpb.org.br/, é 

composta de:  

▪ Cabeçalho; 

▪ Menu principal; 

▪ Acesso à Informação; 

▪ Rodapé.  

 

 

 

 

1.1 CABEÇALHO 

Nessa área é disponibilizado o link Ir Para o Portal Institucional que, quando acionado, 

direciona o usuário para o site institucional da organização. Além do link citado, o 

Figura 1 – Página Inicial completa 
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cabeçalho é composto pelas Teclas de Atalho, Ferramentas de Acessibilidade e FAQ 

ou Dúvidas Frequentes onde constam às perguntas mais frequentes dos usuários.  

 

 

 

1.1.1 Teclas de Atalho 

Uma tecla de atalho (ou atalho de teclado) é uma tecla ou um conjunto de teclas de 

teclado que ao serem pressionadas, é realizada uma ação. 

• Ir para o conteúdo: alt + 1; 

• Ir para o menu: alt + 2; 

• Ir para a busca: alt + 3; 

• Ir para o rodapé: alt + 4; 

 

1.1.2 Ferramentas de Acessibilidade 

A ferramenta de acessibilidade é composta de 5 funcionalidades: 

▪ Aumentar fonte – quando acionado aumenta o tamanho de todos os textos do 

site; 

▪ Diminuir fonte – quando acionado, diminui o tamanho de todos os textos do 

site; 

▪ Escala de cinza – quando acionado, coloca todo o site em escala de cinza; 

▪ Inverter cores – quando acionado, inverte as cores de todo o site; 

▪ Resete – quando acionado, reseta todas as configurações aplicadas. 

 
 

1.2 MENU PRINCIPAL 

Nessa área é disposto os menus institucionais do portal da transparência, composto 

de: 

▪ Botão Início – que encaminha o usuário para a página principal do portal da 

transparência, conforme ele vai navegando nas páginas do site; 

Figura 2 - Cabeçalho 



             

 

5 
 

▪ Botão Apresentação – contém informações gerais sobre o portal, trazendo uma 

breve apresentação sobre alguns itens que compõe o mesmo; 

▪ A OAB|PB – fornece ao usuário, informações precisas sobre a composição da 

organização. São mencionados e detalhados itens como Diretoria, Comissões 

Corregedoria de Processos, Conselho Seccional, Câmaras, Tribunal de Ética e 

Subseções, além da Ouvidoria (Geral e da Mulher Advogada); 

▪ Manual de Navegação – possui a finalidade de auxiliar o usuário em sua 

navegação, além de apresentar as principais funcionalidades e informações 

disponíveis no portal da organização; 

▪ Ouvidoria – Canal onde o Advogado associado pode apresentar sugestões, 

elogios, solicitações, reclamações e/ou denúncias.  

 

 

1.3 ACESSO À INFORMAÇÃO 

 
1.3.1 RECEITAS 

Recursos financeiros arrecadados para custear as despesas e investimentos da 

organização. 

1.3.2 DESPESAS 

Recursos financeiros que são gastos pela organização para custear despesas e 

investimentos. 

1.3.3 ORÇAMENTO 

Estabelece o orçamento da organização com as estimativas de receita e despesas. 

1.3.4 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

Espaço destinado a todos os Advogados visando coletar sugestões e ideias, a fim de 

aprimorar o orçamento para as suas necessidades. 

1.3.5 DEMONSTRATIVOS 

Relatórios contábeis com detalhamento sobre os gastos da organização. 

Figura 3 – Menu Principal 
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1.3.6 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Relatório contábil que dispõe sobre as ações da gestão da organização. 

1.3.7 FOLHA DE PAGAMENTO 

Informações sobre o quadro funcional, cargo exercido e salário por cargo/função. 

1.3.8 OUVIDORIA 

Canal direto do advogado junto a organização para denunciar, elogiar, sugerir ou 

solicitar algum serviço. 

 

 

 

1.4 RODAPÉ 

 No rodapé é disponibilizado o mapa do site, com todos os menus, acessos e seus 

respectivos links. Além disso, no rodapé também é disponibilizado a logomarca da 

organização, informações de localização e contato. 

 

Figura 4 – Acesso à Informação 

Figura 4 – Seção Acesso à Informação 

Figura 5 - Rodapé 


