
Ouv
Amapá



   2

ÍNDICE
GUIA Ouv Amapá

1. O termo de política e    

          privacidade

 1.1  “ENTRAR” no sistema

 1.2   Consultando a        

          manifestação

  1.3  Botão “Ajuda”

  1.4  Primeiros passos

  1.5  Esqueceu senha

  1.6  Manifestação anônima

  1.7  Manifestação   

         /RECLAMAÇÃO

  1.8 Manifestação /DENÚNCIA

  1.9 Direcionando o usuário

  1.10 Respondendo uma                

          manifestação

  1.11 Respondendo uma                

          manifestação      

          /Preenchendo  

          os dados

 

Ouv Amapá

1.12 Cadastrando novos 

          usuários

 1.13 Usuários /Visualizar e             

          Editar

 1.14 Visualizar e responder  

          Pedidos 

1.15 Atualizar Pedidos 

 1.16 Cadastrar Pedidos

 1.17 Perfil  /Editar

 1.18 Perfil / Visualizar

 1.19 Aba gerencial do sistema

 1.20 Órgãos-Entidades-Prefeituras

 1.21 Cadastrando um Órgão

 1.22 Órgãos-Entidades-Prefeituras 

         /Editar e Visualizar

 1.23 Recursos

 1.24 Visualizando um Recurso

 1.25 Relatórios Estatísticos /Situações     

         de pedidos

 1.26 Relatórios Estatísticos /Recursos

 1.27 Relatórios Estatísticos 

        /Manifestações encaminhadas



   3

Ouv Amapá

1- Acesse o site https://ouvamapa.portal.ap.gov.br/, será exibido na tela  o 
termo de Política de Privacidade, onde contém informações de 
questionamento dos visitantes relacionados à coleta e ao uso de dados 
pessoais, em seguida clique em “Continuar” para dar andamento no acesso.

O termo de política e 
privacidade1

2- Clicando no link Política de Privacidade aparecerá uma nova aba 
mostrando os termos.
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1- Para logar no sistema você deverá acessar o link: 
https://ouvamapa.portal.ap.gov.br/, e em seguida, clique no botão “ENTRAR”.

2- Para acessar as redes sociais do sistema basta clicar nos 
ícones.

1.1 “ENTRAR” no sistema
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1- Abaixo dos cards, o usuário encontrará uma opção de pesquisa 
onde ele poderá consultar a sua própria manifestação.

Consultando a 
manifestação1.2
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1-  Na página inicial, para ter acesso  às manifestações basta clicar no botão 
“Ajuda”, onde contém informações sobre as opções disponíveis no sistema

1.3 Botão “Ajuda”
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1- Para o primeiro acesso  basta preencher os dados e clicar no botão 
“Cadastrar”.

2- Se você já for cadastrado, basta preencher os dados de login, em 
seguida clique no botão “Entrar”.

1.4 Primeiros passos
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1- Caso precise recuperar senha basta clicar na opção “Esqueceu a 
senha?”.

2- Em seguida abrirá um modal “Recuperar senha”, nele você 
colocará o seu e-mail para recuperar a sua senha.

1.5 Esqueceu senha
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1.6 Manifestação anônima

1- O usuário poderá decidir entre “Manifestação” 
“Reclamação” e "Denúncia"

Obs: Nas próximas duas páginas você verá exemplos de 
“Reclamação” e "Denúncia" ao clicar na funcionalidade.



Ouv Amapá

  10

1.7 Manifestação /RECLAMAÇÃO

Obs: A reclamação é utilizada caso você queira demonstrar a sua 
insatisfação com um serviço público. Você pode fazer críticas, relatar 
ineficiência. Também se aplica aos casos de omissão. Por exemplo, você 
procurou um atendimento ou serviço, e não teve resposta.

1- Para fazer uma “Reclamação” basta preencher os dados e 
clicar em “Enviar”.
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1.6 Manifestação /DENUNCIA

Obs: A denúncia serve para comunicar a ocorrência de um ato ilícito ou 
uma irregularidade praticada contra a administração pública. Também pode 
ser usada para denunciar uma violação aos direitos humanos. Em alguns 
casos, a sua manifestação não será classificada como uma denúncia e sim 
uma solicitação. 

1- Para fazer uma “Denúncia”  basta preencher os dados e clicar 
em “Enviar”.



1- Se houver dúvidas sobre para qual unidade enviar, clique no comando “Não sei 
para onde enviar minha manifestação" como mostra o comando abaixo,  sua 
manifestação será encaminhada para o CGE para eles validarem e depois eles 
encaminharem para o caminho certo. 
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1.7 Direcionando o usuário
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1- Para responder uma manifestação localize no menu principal  
"Manifestações", e em seguida, irá aparecer o ícone de visualização 
onde você deve clicar.

2- Em seguida, abrirá um modal com as informações da manifestação, 
para finalizar, você deve clicar em “Responder”. 

1.8 Respondendo uma manifestação
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1- Em seguida, preencha os dados e finalize clicando no botão 
“Responder”.

1.9 Respondendo uma manifestação
 /Preenchendo os dados
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1- Para cadastrar um usuário, no menu principal encontre a opção 
“Pessoas” e dentro  dele localize “Usuários”, em seguida, clique no 
botão “Cadastrar”.

2- Em seguida preencha os dados, e para finalizar clique no botão 
“Salvar” .

1.10 Cadastrando novos usuários

Obs: Os novos usuários 
cadastrados dentro do 
sistema terão os seis 
primeiros dígitos do cpf.
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1- Em usuários é possível visualizar e editar as informações de cadastro. 
Para editar as informações do usuário, você deverá clicar no ícone azul 
como mostra na imagem abaixo.

2- Em seguida, serão exibidos todos os dados que você deseja alterar, 
para finalizar a alteração clique no botão “Salvar”.

1.11 Usuários /Visualizar e Editar
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1- Para responder um pedido, localize no menu principal “Pedidos”, em 
seguida,clique no ícone de visualização, onde serão exibidas as 
informações;

1.12 Visualizar e Responder pedidos

2. Para finalizar a ação basta clicar em “Responder”.

Solicitante

Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da 
indústria tipográfica e de impressos, e vem sendo utilizado 
desde o século XVI, quando um impressor desconhecido 
pegou uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um 
livro de modelos de tipos. 
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1- No menu principal localize “Pedidos”.

2- Clique no ícone de atualização.

1.13 Atualizar Pedidos
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1- Para cadastrar um novo pedido, localize a  opção "Novo Pedido”, 
em seguida, preencha o formulário com os dados do pedido e clique 
em “Enviar”.

1.14 Cadastrar Pedidos
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2- Onde o usuário administrador poderá atribuir o perfil de outros 
usuários.
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1- Localize no menu principal “Pessoas”, dentro da funcionalidade 
clique em “Perfis”.

1.15            Perfil  /Editar
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2- No botão “Visualizar”, é possível ver as informações do perfil. 

1.16 Perfil /Visualizar

1- Localize no menu principal “Pessoas” e clique em seguida “Perfis”.



1- Na aba gerencial do sistema,é possível acessar e visualizar diferentes 
informações e funções do sistema.
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1.17 Aba gerencial do sistema
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1- No menu principal localize “Gerência”, e dentro da função clique em 
"Órgãos - Entidades - Prefeituras”.

2- Localize e clique no botão “Cadastrar”.

1.18 Órgãos-Entidades-Prefeituras
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1- Preencha o formulário de cadastro em seguida clique em “Salvar”.

1.19 Cadastrando um Órgão
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Botão de visualizar as informações.

Botão de  editar as informações.
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1.20 Órgãos-Entidades-Prefeituras 
/Editar e Visualizar
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1- No menu principal localize “Recursos”, onde você verá as situações de 
recursos.

1.21 Recursos

Demandante

Demandante

Demandante

Demandante
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1- Ainda na opção “Recursos” localize o ícone de visualizar, clique nele e 
veja as informações e detalhes do recurso. 

1.22 Visualizando um Recurso

Solicitante

Recurso de primeira instância
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1- No menu principal localize “Relatórios Estatísticos”, e em seguida, 
procure “Situações de pedidos por ano” é possível ver o gráfico das 
situações de   pedidos feitos.

1.23 Relatórios Estatísticos /Situações de 
pedidos
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1- No menu principal localize “Relatórios Estatísticos”, e em seguida, 
procure “Recursos” onde você pode ver o índice de reclamação de 
pedidos  feitos.

1.24 Relatórios Estatísticos /Recursos
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1- No menu principal localize “Relatórios Estatísticos”, e em seguida, 
procure "Manifestações encaminhadas” onde é possível visualizar  o 
número de encaminhamentos.

1.25 Relatórios Estatísticos /Manifestações 
encaminhadas


