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Metodologia 

Avaliação das Páginas de Acesso à Informação das Empresas e Sociedades de Economia Mista do 

Poder Executivo Estadual 

 

1. OBJETIVO 

Esta metodologia pretende instruir as entidades do Poder Executivo Estadual na elaboração 

das suas páginas de Acesso à Informação, observando a legislação pertinente e os parâmetros adotados 

pelo Governo do Estado de Goiás. 

O objetivo é transmitir de forma prática e objetiva os itens que devem compor a página de 

transparência de cada órgão para que as informações ali prestadas tenham coerência, clareza e 

procedência. Uma informação parcial não conseguirá dar a transparência devida; existirá sempre uma 

lacuna impedindo ou dificultando que os interessados possam fazer uso da informação disponibilizada. A 

objetividade da informação facilita o entendimento, e para isso, ela deve ser exposta de forma direta, clara, 

sem rodeios, livre de emaranhados de dados desnecessários. A informação deve estar de fácil acesso, pois 

o excesso de etapas para se adquirir determinado relatório representa ponto negativo a ser superado. 

Uma administração verdadeiramente transparente permite a participação do cidadão na 

gestão e no controle de seus atos.  

 

2. LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

2.1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 “Art. 5º, inciso XXXIII: Todos têm direito a 

receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 

serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;...”  

2.2. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.  

2.3. Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009. Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 

na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 
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2.4. Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010. Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do sistema 

integrado de administração financeira e controle, no âmbito de cada ente da Federação, nos termos do art. 

48, parágrafo único, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. 

2.5. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII 

do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, 

de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. 

2.6. Lei nº 18.025 de 22 de maio de 2013. Dispõe sobre o acesso a informações e a aplicação da Lei 

Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Estado de Goiás. 

Art. 2º. “Aplicam-se as disposições desta Lei aos órgãos integrantes da administração direta do Poder 

Executivo, aos demais Poderes, bem assim aos Tribunais de Contas e ao Ministério Público e, ainda, às 

autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Goiás.” 

Art. 6º. “Independentemente de requerimento, os órgãos e as entidades da Administração Estadual que 

estão referidos no art. 2º, deverão promover a divulgação de informações públicas de interesse coletivo ou 

geral, produzidas ou custodiadas, no âmbito de suas competências, sendo obrigatória a sua disponibilização 

em seus sítios na internet, local em que deverá ser implementada seção específica para a divulgação de tais 

dados. 

§ 1º. Da divulgação das informações a que se refere o caput deverão constar, no mínimo, dados inerentes a: 

I - estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, 

endereços e telefones das respectivas unidades; e horários de atendimento ao público; 

II - programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas 

e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto; 

III - repasses ou transferências de recursos financeiros;  

IV - execução orçamentária e financeira;  

V - procedimentos licitatórios realizados e em curso, inclusive os respectivos editais, anexos e resultados, 

além dos contratos celebrados;  

VI - respostas às perguntas mais frequentes da sociedade; 

VII - contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 69 desta Lei, com indicação do 

telefone e correio eletrônico do serviço de informações ao cidadão; 
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VIII - à remuneração e aos subsídios recebidos por ocupante de cargo, emprego ou função, incluindo 

auxílios, ajudas de custo, jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias dos servidores, de maneira 

individualizada; 

IX - outros, exigidos em lei.” 

2.7. Decreto Estadual nº 7.904 de 11 de junho de 2013. Decreto que regulamenta a Lei 18.025/2013. 

Art. 6º. § 1º. “Além daqueles dados obrigatórios elencados pelo § 1º do art. 6º da Lei nº 18.025, de 22 de 

maio de 2013, deverão ser disponibilizados ainda: 

I – resultados conclusivos de inspeções e auditorias realizadas, bem como prestação de contas de convênios 

celebrados, inclusive com informações sobre as entidades privadas inadimplentes; 

II – contratos de gestão celebrados com entidades qualificadas como organizações sociais e seus resultados 

parciais e finais; 

III – termos de parcerias celebradas com entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de 

interesse público e seus resultados parciais e finais; 

IV – cópia integral dos processos administrativos que impliquem realização de despesas, com exceção 

daqueles protegidos por sigilo legal.” 

2.8. Lei nº 18.846 de 10 de junho de 2015. Lei que trata sobre o conflito de interesses no exercício de 

cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Estadual. 

Art. 5º.§ 1º 

I – Secretários de Estado; 

II – presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas 

públicas ou sociedades de economia mista; e 

III – chefia, direção e assessoramento superior – níveis CDS-1, CDS-2, CDS-3, CDS-4 e CDS-5. 

Art. 11. Os ocupantes dos cargos mencionados nos incisos de I a III do § 1º do art. 5º desta Lei deverão, 

ainda, divulgar, diariamente, por meio da rede mundial de computadores - internet, a sua agenda de 

compromissos públicos. 

 

3. METODOLOGIA 

Por determinação legal, todos os órgãos e entidades da administração direta do Poder 

Executivo, os demais Poderes, bem assim os Tribunais de Contas e o Ministério Público e, ainda, as 

autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades 
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controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Goiás devem disponibilizar em seus sites informações 

por eles produzidas e/ou custodiadas, de forma a garantir o direito constitucional de acesso à informação. 

Nesse sentido, a Controladoria-Geral do Estado, em parceria com a Secretaria de Estado de 

Gestão e Planejamento – SEGPLAN, customizou, padronizou e estabeleceu um formato de página de acesso 

à informação comum a todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual para o alcance da 

transparência plena. 

A avaliação do acesso à informação começa com a verificação se o órgão/entidade possui 

na página principal do seu sítio um ícone especifico para que o cidadão ao selecioná-lo seja encaminhado 

ao acesso à informação daquele órgão. 

A partir dessa verificação, passa-se a conferir se as informações disponibilizadas atendem 

aos requisitos abaixo especificados: 

 

3.1. Informações Gerais (art.6º, § 1º, I) 

Deve apresentar toda a composição estrutural e regimentar: estrutura organizacional, 

competências, legislação específica, cargos e seus ocupantes e telefones, endereços e horários de 

atendimento. 

3.1.1. Estrutura Organizacional: apresentar diagrama com a distribuição de toda estrutura da entidade, 

conforme estabelecido em Estatuto Social ou documento equivalente.  

3.1.2. Competências: apresentar as competências da entidade conforme estabelecidas no Estatuto Social 

ou documento equivalente (disponibilizar apenas fragmento que descreve as competências).  

3.1.3. Legislação específica: disponibilizar toda a legislação pertinente à entidade (decretos, leis estaduais, 

leis federais, portarias, instruções normativas,...). Incluir neste item Estatuto Social ou documento 

equivalente, que previu a estrutura organizacional e as competências da entidade.  

3.1.4. Cargos e seus ocupantes: relacionar o nome dos cargos e seus respectivos ocupantes, com telefone e 

email. Deve apresentar, minimamente, os cargos do corpo diretivo da entidade. Neste item, a critério da 

entidade, pode constar a agenda das autoridades. 

3.1.5. Telefones, endereços e Horários de Atendimento: citar o(s) endereço(s) da entidade, horário(s) para 

atendimento ao público e telefone(s) de todas as suas unidades ligadas diretamente à autoridade máxima 

do órgão. Também devem ser disponibilizadas as mesmas informações quando o órgão/entidade possuir 

unidades descentralizadas e/ou localizadas fora de sua sede. 
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3.2. Serviço de Informações ao Cidadão - SIC (art.6º,§ 1º, VII) 

Deve informar endereços e horários de atendimento ao cidadão, tanto presencial como 

eletrônico e relacionar o responsável, na entidade, pelo acompanhamento dos pedidos de acesso à 

informação: Atendimento Presencial, Atendimento Eletrônico, Autoridade de Monitoramento e 

Classificação das Informações. 

3.2.1. Atendimento Presencial: direcionar para página eletrônica do Vapt Vupt – SEGPLAN, contendo o 

número para teleatendimento na capital e interior, endereço das unidades do Vapt Vupt e horário de 

funcionamento. 

Caso a entidade tenha unidade de atendimento própria, deve disponibilizá-la também. 

3.2.2. Atendimento Eletrônico: direcionar para o e-SIC (Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão – 

Sistema de Ouvidoria da CGE), com link próprio, de forma que o formulário já traga a entidade selecionada. 

3.2.3. Autoridade de Monitoramento (art. 69): disponibilizar nome, endereço, telefone, email e horário de 

atendimento da Autoridade de Monitoramento, que deverá ser pessoa indicada pelo dirigente máximo de 

cada órgão ou entidade da administração estadual e ser diretamente subordinada a ele. Essa deverá 

assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso às informações. 

3.2.4. Classificação das Informações Sigilosas: disponibilizar a relação das informações classificadas de 

acordo com seu grau de sigilo, especificando o instrumento legal que as classificou. 

 

3.3. Perguntas e Respostas Frequentes da Sociedade (art. 6º, §1º, VI) 

Divulgar as perguntas que os cidadãos mais costumam fazer ou as perguntas que podem 

ser de interesse da sociedade, com suas respectivas respostas. A apresentação deve ser no formato de 

perguntas e respostas. Certificar-se de que todas as áreas estejam contempladas.  

 

3.4. Orçamento (art.6º, §1º, III e IV) 

3.4.1. Execução Orçamentária: Disponibilizar até o último dia do mês vigente o relatório do mês anterior e 

manter histórico dos meses e anos anteriores, que deve conter minimamente: mês de referência, 

fornecedor de bens e serviços, respectivos CPF/CNPJ, descrição do produto ou serviço, valor e forma de 

pagamento. 
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3.4.2. Patrimônio 

3.4.2.1. Bens Móveis: Disponibilizar relação dos bens móveis da entidade com a descrição, quantidade, 

estado de conservação e valor da aquisição atualizada, no mínimo anualmente. 

3.4.2.2. Bens Imóveis: Relação dos bens imóveis da entidade, especificando sua descrição, seu status 

(cedido, alugado, próprio...) e o valor contábil.  

3.4.3. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): anexar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 

financeiro vigente. 

3.4.4. Lei Orçamentária Anual (LOA): anexar a Lei Orçamentária Anual do exercício financeiro vigente. 

3.4.5. Orçamento Geral do Estado: disponibilizar link do Portal da Transparência referente ao Orçamento 

Geral do Estado  

(http://www.transparencia.go.gov.br/portaldatransparencia/planejamento-e-orcamento/pecas-do-

orcamento). 

3.4.6. Plano Plurianual (PPA): disponibilizar link da página da SEGPLAN com Plano Plurianual vigente  

(http://www.segplan.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18096&Itemid=658). 

 

3.5. Receitas (art.6º, §1º, IV)  

Demonstrar até o último dia útil do mês vigente à arrecadação, as receitas previstas e 

realizadas do mês anterior, mantendo o histórico dos meses e anos anteriores. Para receita realizada, o 

balancete analítico mensal poderá ser utilizado alternativamente.  

 

3.6. Despesas (art.6º, §1º, IV) 

3.6.1 Despesas: Disponibilizar até o último dia útil do mês vigente , as despesas mensais do mês anterior, 

mantendo o seu histórico. Para essa demonstração, o balancete analítico mensal poderá ser utilizado 

alternativamente. 

3.6.2 Empenhos: Não se aplica.  

3.6.3 Restos a Pagar: Não se aplica.  

 

3.7. Programas, Projetos, Ações, Obras e Atividades (art.6º, §1º, II) 

Disponibilizar os Programas, Projetos, Ações, Obras e Atividades, com indicação da unidade 

responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto.  
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O acesso deve ser por link próprio (link: BI), de forma que o painel já traga a entidade 

selecionada ou, alternativamente, apresentar relatório do SIPLAM específico da Entidade gerado e 

atualizado mensalmente. 

Caso a entidade não utilize o SIPLAM, deve apresentar relatório com a descrição dos seus 

programas, projetos, ações, obras e atividades, conforme requisitado na LAI “com indicação da unidade 

responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto”. 

 

3.8. Licitações/Contratos (art.6º,§1º, V) 

3.8.1. Licitações em Andamento: Disponibilizar todos os procedimentos licitatórios em curso, inclusive os 

respectivos editais e anexos. 

3.8.2. Licitações Concluídas: Disponibilizar todos os procedimentos licitatórios concluídos, inclusive, os 

respectivos editais, anexos e resultados e manter o histórico dessas publicações. 

3.8.3. Contratos: Disponibilizar relatório contendo minimamente unidade gestora, razão social da 

contratada, data de publicação, vigência, valor contratado, objeto e número do contrato, além da íntegra 

do documento, mantendo o histórico das publicações anteriores. 

3.8.4. Comprasnet: disponibilizar link para acesso ao Portal de Compras do Estado de Goiás (COMPRASNET-

GO). 

 

3.9. Termos de Colaboração, Termos de Fomento, Convênios e Transferências (art.6º,§1º,III):  

Disponibilizar os Termos de Colaboração, Termos de Fomento, convênios e transferências, 

juntamente com relatório contendo as seguintes informações mínimas: número do termo/convênio, o 

concedente, o responsável concedente, o convenente, o responsável convenente, a data de celebração, a 

data de publicação, a vigência, o objeto, a justificativa, a situação do convênio (adimplente, inadimplente 

ou concluído), o valor de transferência, o valor da contrapartida e valor pactuado (valor total).  

 

3.10. Pessoal (art.6º,§1º, VIII) 

3.10.1. Empregados Ativos: Disponibilizar a remuneração dos empregados ativos até o último dia útil do 

mês subsequente ao seu pagamento e manter seu histórico. O relatório deve conter minimamente os 

seguintes itens: número de matrícula ou equivalente; nome do servidor, nome do cargo/emprego; tipo de 

vínculo; classe ou nível da carreira e símbolo do padrão de vencimento do servidor/empregados, quando 
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for o caso; valor relativo à remuneração e valor relativo a descontos de qualquer natureza, resguardadas as 

situações de sigilo previstas em Lei. Atentar para a forma de divulgação estabelecida no §6º, incisos I a VI.  

3.10.2. Empregados Aposentados: Disponibilizar a relação nominal de empregados aposentados até o 

último dia útil de cada mês e manter o seu histórico. O relatório deve conter minimamente nome do 

cargo/emprego e tipo de vínculo. Caso não existam empregados nesta situação, mencionar no respectivo 

item essa informação.  

3.10.3. Quantitativo de Cargos: Disponibilizar o quantitativo de servidores por cargo/emprego na entidade. 

3.10.4. Diárias: Disponibilizar as informações das diárias pagas aos servidores da entidade até o último dia 

útil do mês subsequente ao seu pagamento e manter histórico das suas publicações. O relatório deve 

conter minimamente as seguintes informações: nome do servidor, cargo do servidor, motivo da viagem, 

destino da viagem, data de saída, data de retorno e valor pago. 

 

3.11. Prestação de Contas (art.6º,§1º, IX):  

3.11.1. Lei de Responsabilidade Fiscal - Relatórios: disponibilizar link do Portal da Transparência 

(http://www.transparencia.go.gov.br/portaldatransparencia/demonstrativos-fiscais/gestao-fiscal/354-

relatorios-da-lei-de-responsabilidade-fiscal). 

3.11.2. Audiências Públicas: Disponibilizar relatório das audiências públicas realizadas pela entidade. Caso 

não tenha realizado nenhuma audiência pública, disponibilizar link do Portal da Transparência 

(http://www.transparencia.go.gov.br/portaldatransparencia/demonstrativos-fiscais/audiencias-publicas). 

3.11.3. Balanços Contábeis: Disponibilizar os Balanços Patrimoniais da Entidade. Manter histórico dos 

Balanços anteriores. 

3.11.4. Relatório de Gestão: Disponibilizar o Relatório de Gestão da entidade. Manter histórico dos 

relatórios anteriores. 

 

3.12.  Dados Abertos Governo de Goiás (art.6º,§1º, IX) 

3.12.1. Dados Abertos: disponibilizar link do Portal da Transparência 

(http://www.transparencia.go.gov.br/portaldatransparencia/institucional/dados-abertos). 

3.12.2. - Portal da Transparência: disponibilizar link do Portal da Transparência 

(http://www.transparencia.go.gov.br/). 
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3.13. Página específica com símbolo da informação: no sítio da entidade deve ser disponibilizado o link 

para a página de Acesso à Informação, com o ícone padrão. 

 

3.14. Padrão SEGPLAN 

Disponibilizar as informações no padrão estabelecido pela CGE/SEGPLAN, distribuídas em 

12 (doze) blocos, conforme anexo I. Os itens devem respeitar a ordem, cores de blocos e nomenclatura 

estabelecidas na metodologia. É permitido à entidade acrescentar itens aos blocos para dar transparência 

às suas ações específicas, entretanto tais itens devem possuir relação com o conteúdo do bloco. Não é 

permitida a exclusão de itens do padrão. 

 

3.15. Ferramenta de busca de conteúdo no sítio. 

 

3.16. Acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência 

Disponibilizar recursos de contraste, redimensionamento de texto e acessibilidade de 

teclado. Adequar o site para a utilização de leitor de tela pelo usuário. Ver anexo II para outros 

esclarecimentos. 

3.16.1. Contraste: possibilitar pelo menos uma opção de alto contraste com três cores. A opção padrão 

deve ser obrigatoriamente fundo preto, fonte branca e links amarelos. O alto contraste deve ser mantido 

quando outras seções da página de acesso à informação forem acessadas. 

3.16.2. Redimensionamento de texto: assegurar redimensionamento do texto com aumento ou redução 

gradual da fonte, sem perca de conteúdo ou funcionalidade com até 200% de ampliação no mínimo. A 

página pode ter links que possibilitem ao usuário aumentar, diminuir ou voltar a fonte para o tamanho 

original ou pode ainda utilizar os comandos de teclado conhecidos (CTRL + e CTRL -). Em qualquer dos 

casos, deve-se garantir o aumento sem que ocorra sobreposição de texto ou aparecimento de barra 

horizontal. O redimensionamento deve ser mantido quando outras seções da página de acesso à 

informação forem acessadas. 

3.16.3. Acessiblidade de teclado: propiciar para todo conteúdo da página atalhos por teclado para pontos 

estratégicos. As dicas dos comandos de atalhos deverão ser disponibilizadas na barra de acessibilidade ou 

na página sobre a acessibilidade do sítio.  
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3.16.4. Leitor de tela: possibilitar que todas as informações (texto, imagens, gráficos etc.) sejam 

sonorizáveis. Para tanto, os elementos não textuais devem ter seu conteúdo descrito textualmente e 

embutido no código da página, possibilitando que o leitor transmita tais representações.  

 

3.17. Redirecionamento de página cujos dados sejam disponibilizados em outro portal governamental. 

 

3.18. Agenda de Autoridades (Lei n°18.846/2015):  

Deve estar atualizada e conter registros diários de eventos realizados nos últimos três 

meses no mínimo. Deve conter os compromissos do presidente, vice-presidente, diretor ou seus 

equivalentes até a data vigente. Evidenciar para cada autoridade o nome do cargo e do seu ocupante, 

descrição e horário do compromisso. Nos dias em que a autoridade estiver despachando internamente tal 

informação deve ser explicitada. No período em que a autoridade titular estiver fruindo férias, informar na 

agenda do respectivo cargo o nome do substituto e seus compromissos. Em caso da autoridade estar em 

compromisso pessoal (exceto férias e licenças com substituição), mencionar que a autoridade “não possui 

agenda pública” naquele dia. A agenda deve ser disponibilizada em formato de calendário mensal, em 

qualquer lugar do sítio do Órgão, não precisa estar necessariamente na página de acesso à informação.  

Destaca-se que os registros da agenda não podem ser apagados ou alterados após o 

evento. Para os casos de eventos que não aconteceram ou sofreram alteração permite-se justificativa, sem 

apagar o registro anterior.  

 

4. AVALIAÇÃO 

A avaliação consiste em 43 (quarenta e três) itens. A finalidade inicial da avaliação é 

garantir que todas as informações requeridas pela LAI estejam disponíveis, de fácil acesso, de forma clara e 

objetiva. De forma que, quando o cidadão deseje obter uma informação sobre os diversos órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual, elas estejam disponibilizadas no mesmo formato, facilitando, 

assim, o acesso à informação. 

O percentual de atendimento varia de 0% a 100%, adquirido por meio do cálculo da soma 

de itens atendidos divididos pela quantidade de itens existentes multiplicados por 100%. 

 

NOTA = (Pontuação atingida ÷ 43) x 100% 
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Para cada quesito avaliado são possíveis três tipos de resposta: “SIM” (peso 1), “NÃO” 

(peso 0) e “Parcial” (peso 0,5). Sendo “SIM”, representado por meio da letra “X” na tabela, atribuído nos 

casos em que o quesito é atendido satisfatoriamente; “NÃO” nos casos em que o quesito não é atendido; e 

“PARCIAL” nos casos em que o quesito é atendido parcialmente. 

Exemplo: 

Item Resposta Nota 

Item 1 X 1 

Item 2 Parcial 0,5 

Item 3 Não 0 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

Contraste:  

A seguinte tabela exibe especificações de cores do padrão que deve ser seguido obrigatoriamente: 

Fundo  Preto 

Fonte Branca 

Link’s Amarelo 

 

Quando o usuário solicitar contraste, é essencial que em toda a navegação o contraste continue operando, 

ou seja, deve ser armazenado em cachê. Assim, quando acessadas outras páginas do site elas já estarão 

com a opção de contraste ativa. 

 

Contraste de imagem: As imagens não sofrerão alterações de cores, exceto aquelas que contenham 

logotipos e informações textuais.  

Item Alto Contraste 

Logotipo  Sim 

Imagens que contenham informações textuais  Sim 

Outras imagens Não 

 

Redimensionamento do texto: 

Quando as teclas de atalho forem utilizadas o site deve obedecer a padrões de responsividade. Evitar 

fontes com escalas de texto percentuais menores que 100%. Assegurar redimensionamento do texto com 

aumento ou redução gradual da fonte, sem perca de conteúdo ou funcionalidade com até 200% de 

ampliação no mínimo. O site pode se adaptar para versão mobile. 

Quando o usuário usar redimensionamento de texto, o mesmo deve continuar operando por toda a 

navegação, ou seja, deve ser armazenado em cachê. Assim, quando acessadas outras páginas do site elas já 

estarão com o redimensionamento escolhido habilitado. 
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Acessibilidade de teclado 

Garantir que todo o conteúdo seja acessível a partir do teclado, observando padrões que foram definidos 

para redimensionamento de texto (CTRL +; CTRL -). 

 


