
PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
BIBLIOTECA

MANUAL PARA PESQUISA NA
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

SAPL/SAPN: SISTEMA DE APOIO A PUBLICAÇÃO DE LEIS/NORMAS

A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL é uma plataforma construída sobre um software livre
desenvolvido pelo Interlegis/Senado, chamado SAPL/SAPN - Sistema de Apoio a
Publicação de Leis/Normas, cuja finalidade é informatizar o Processo Legislativo sem
custos financeiros para as Câmaras Municipais.

A Biblioteca da PGM utiliza o SAPL para cadastrar informações sobre a legislação
municipal (leis, decretos, leis complementares, ordens de serviço, instruções
normativas...) e alguns tipos de manifestações jurídicas (tais como Pareceres,
Informações Referenciais, Súmulas administrativas).

1 – “Pesquisar Norma Jurídica” e “Pesquisa Textual”

Na tela “Pesquisa textual” é possível recuperar palavras que constam tanto no texto
original na íntegra (se incluso) como também nos campos Indexação, Ementa e
Observações.

Na tela da “Pesquisa de Norma” pesquise através de um campo (para pesquisas
gerais) ou campos combinados (para refinar a busca). Os campos ativos são:

Nome do Campo Instruções para Pesquisa por Campo

Tipo da Norma
Jurídica

Selecione na caixa tipo da norma o tipo da norma que deseja
pesquisar.

Número Informe o número da norma jurídica.

Ano Informe o ano da norma jurídica.

Assuntos Selecione a palavra relativa ao assunto cujas normas
relacionadas deseja pesquisar.

Data da Norma -
Período: Inicial

Informe a data no formato dd/mm/aaaa relativa ao início do
período de apresentação da Norma Jurídica, a partir do qual
deseja realizar a consulta.



Nome do Campo Instruções para Pesquisa por Campo

Data da Publicação -
Período: Final

Informe a data no formato dd/mm/aaaa relativa ao final do período
de apresentação da Norma Jurídica, do qual deseja realizar a
consulta.

Data da Publicação -
Período: Inicial

Informe a data no formato dd/mm/aaaa relativa ao início do
período de publicação da Norma Jurídica, a partir do qual deseja
realizar a consulta.

Data da Publicação -
Período: Final

Informe a data final no formato dd/mm/aaaa relativa ao final do
período de publicação da Norma Jurídica, do qual deseja realizar
a consulta.

Pesquisar
expressões na
ementa da norma

Busca apenas na EMENTA

Data Fim Vigência
(Inicial - Final)

Campo não ativo!

Órgão Eventualmente utilizado para reunir normas de uma secretaria,
autarquia, comissão, conselho etc municipal

Indexação Pesquisa nas palavras-chaves atribuídas pelo catalogador

Ordenação do
Resultado

Informe a forma de ordenação do resultado da pesquisa. A opção
“Relevância“ só pode ser ativada se for informado algum
“Assunto” - campo.

Pesquisa Avançada Campos não ativos!

Nota: Para ter acesso a todas as normas cadastradas na base de dados é só acionar a função
“Pesquisar” sem preencher nenhuma informação.



2 - Pesquisa com Operadores Booleanos

A busca booleana pode ser usada apenas na “Pesquisa Textual” e recupera palavras
que constam tanto no texto integral do ato (se incluso) como também nos campos
Observação, Indexação e Ementa.

Operador Booleano Conceito e uso Exemplo

+ (sinal de mais)
Um sinal de mais precedente
indica que esta palavra deve
estar presente no texto.

+servidor +vantagens
Ambas as palavras estarão
presentes

- (sinal de menos)1 Um sinal de menos precedente
indica que esta palavra não
deve estar presente em
qualquer parte do texto.

+utilidade +pública -órgão
Recupera as palavras
“utilidade“ e “pública“, mas não
“órgão“.

( ) (parênteses)
Parênteses são usados para
agrupar palavras em
subexpressões.

+servidor +(férias
vencimentos)
Recupera “servidor“ e “férias“,
ou “servidor“ e “vencimentos“
(em qualquer ordem)

< >
(menor e maior)

Usados para alterar a
contribuição de uma palavra no
valor de relevância atribuído a
um registro.

O operador < reduz a
contribuição e o operador > a
aumenta. 

~  (til)
Um til precedente atua como
um operador de negação,
tornando negativa a
contribuição da palavra para a
relevância do registro. Ele é útil
para marcar palavras
“ruidosas“. Registros com tais
palavras terão uma avaliação
mais baixa que outras.

terrenos ~desincorpora
Recupera os registros que
contenham as palavras
terrenos ou desincorpora,
porém se a palavra
“desincorpora“ aparecer muito,
o registro terá uma avaliação
negativa.

* (asterisco)
Um asterisco é um operador de
truncamento. Diferente dos
outros operadores, ele deve
ser inserido ao fim da palavra,
não deve ser precedente.

terrenos *desincorpora*
Contém a palavra terrenos e
não contém a palavra
desincorpora e seus derivados
(desincorporado,
desincorporação, etc)

“xx”
(aspas duplas)

A frase que é colocada entre
aspas duplas, coincide apenas
com registros que contenham
esta frase literalmente, como
foi digitada.

“desafetação de área
pública”
Recupera, apenas, registros
que contenham “desafetação
de área pública“ .

Palavras sem uso
de operadores

Encontra registros que
contenham pelo menos uma
destas palavras.

prefeitura executivo
Recupera registros contendo os
termos prefeitura e executivo.

1 Por padrão (quando nem mais nem menos é especificado) a palavra é opcional, mas os textos que a
contém serão avaliados positivamente.

  



2 - Resultado da Pesquisa

Tipo: Para acessar as informações completas da norma jurídica.

Número: Para acessar diretamente o texto integral da norma jurídica. (Obs: Nem
todos os registros terão ativos este link, devido a problemas oriundos da migração de
dados da base Sirel.)

Ementa: Para alguns tipos de normas indica-se o órgão produtor no início da ementa.

Relacionamentos: Indica se a norma possui alterações, revogações ou relações “Ver
também”.


