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Apresentação 

 
Módulo Protocolo 

 
Está disponível de forma integrada com todos os órgãos para registrar e acompanhar, de modo 
atualizado e de fácil acesso, todos requerimentos, reclamações e processos administrativos e 
fiscais. 
 
Possui classificação dos documentos do município considerando confidencialidade, assunto, prazo 
de tramitação, tempo de arquivamento e demais detalhamentos. 
 
Para cada número de protocolo o sistema atende serviços de cada órgão, tais como registro de 
documentos, origem, destino e interessado. 
 
Emite comprovante de protocolização para o interessado no momento da inclusão do processo e 
também recibo da origem para garantir que o recebimento do processo foi feito com sucesso. 
 
Possui histórico do processo com os dados: órgão, situação e demais atributos necessários à 
identificação e acompanhamento dos documentos. 
 
Emite documentos de arrecadação de taxas de expediente diversas. 
 
Emite etiquetas de protocolo, contendo número do protocolo, origem, data, nome do requerente ou 
interessado e número do documento e assunto. 
 
Permite consulta aos processos, assim como seu trâmite por diversos critérios, inclusive permitindo 
combinação destes. 
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1) Acessando o Sistema 

 

Login: O acesso ao sistema se dá através de um navegador Internet Explorer ou 
equivalente(Mozilla Firefox, Google Chrome).   
O sistema solicitará a autenticação do usuário, através de login e senha. 

 

Figura 1 - Tela Inicial de Acesso ao Sistema de Protocolo 

 

 

Figura 2 – Tela Principal do Sistema 
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1.1) Botões Utilizados no Sistema 

: Consulta qualquer tipo de cadastro. 

: Registro anterior. 

: Próximo registro. 

: Desfazer seleção. 

: Salvar ou alterar registro. 

: Limpar os campos da tela para efetuar um novo cadastro. 

: Excluir registro. 

: Histórico de todas as ações feitas pelo usuário no Sistema. Data, hora, ação e tabela 

modificada no banco de dados. 

 

1.2) Teclas de atalho. 

<F2> Salvar Registro 

<F9> Efetuar pesquisa. 
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2) Fluxo do Sistema: 

                       

1) O usuário cria um ou mais processo(s).  

2) Após criar o(s) processo(s) o usuário pode fazer a remessa, endereçado a um 

departamento em específico.  

3) Após efetuar a remessa, o departamento de destino aceita e despacha o(s) processo(s). 

4) Após executar o despacho, o departamento de destino arquiva o(s) processo(s) ou pode 

encaminhar o(s) processo(s) para outro departamento fazendo uma nova remessa. 

 

 

 

 

                                             

 

                             

 

 

                                  Figura 3 – Fluxo Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

3) Operações 

3.1) Cadastrar Assunto  

Menu Visualizar > Tabelas de Protocolo > Assunto 

 

Figura 4 – Menu Assunto 

Tela Cadastro de Assuntos: O Assunto é um campo obrigatório para preenchimento de qualquer 

processo. Os assuntos são cadastrados pelo administrador do sistema, que configura  os tipos de 

assunto, valor da taxa de expediente, prazos, relatório, etc. Vamos detalhar cada campo desta tela. 

 

                  Figura 5 – Tela Cadastro de Assuntos 

:  Código é gerado de forma seqüencial pelo Sistema. Para pesquisar 

um assunto já existente, clique sobre o botão . 

: Neste campo, informe a descrição do assunto 

: Utilizado para assuntos do Módulo Ouvidoria, no qual direciona o 

assunto para o departamento competente para despachar o processo. 



 
8 

: Utilizado para vincular o assunto a módulos específicos, como 

Ouvidoria ou Serviços On line (Atendimento ao cidadão). Para assuntos tratados dentro do 

Módulo Protocolo, podemos deixar este campo em branco. 

: Podemos testar a validade dos documentos de acordo com a sua data 

de criação e período de validade. 

: Habilitamos este botão para inativar um Assunto. 

: Após concluir a configuração do Assunto, clique sobre o botão Salvar localizado no 

canto inferior direito da tela.  

3.1.1) Inserir Sub Assunto 

Após Salvar um Assunto, criamos seus sub-assuntos, preenchendo a descrição do sub-

assunto , valor da taxa de expediente (caso seja cobrado) 

, prazo em horas do tramite do processo que contém este sub-

assunto , e prazo em meses que fica arquivado . Depois de 

configurar este sub-assunto, clicamos no botão Inserir para vincular o sub-assunto ao assunto. 

 

       Figura 6 – Tela Cadastro de Assuntos - Inserir Sub Assunto 
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3.1.2) Inserir itens ao Sub Assunto 

Na tela Cadastro de Assuntos, podemos inserir itens dentro de sub assunto. Para isso, deve-se 

clicar sobre o sub assunto (marcado pela borda em vermelho), digitar a descrição do item no 

campo Descrição(indicado pela seta azul) e finalmente clicar sobre o botão Inserir( indicado pela 

seta vermelha). Esta tela de exemplo nos exibe a tabela de itens (marcado pela borda em azul) que 

pertence ao sub-assunto “Atendimento nos Guichês”, que pertence ao assunto “Atendimento ao 

Contribuinte”. 

 

        Figura 7 – Tela Cadastro de Assuntos – Inserir item ao sub assunto. 
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3.2) Cadastrar Processo (Autuação)  

Menu Visualizar > Autuação ou botão Autuação localizado na área de trabalho. 

  

Figura 8  – Menu Autuação 

Tela Cadastro de Processo: Efetua a inclusão/alteração/exclusão de um determinado processo 

ou documento do processo. 

 

             Figura 9 – Tela Cadastro de Processo 

: Para um novo processo, este campo deve ficar em 

branco, pois o sistema gera um número automaticamente. Para consultar um processo, informe 

seu número neste campo e pressione a tecla <TAB> para carregar os campos deste processo. 

Você ainda pode pesquisar o processo clicando sobre a lupa  para abrir a tabela de processos, 



 
11 

ou clicar sobre a seta verde  para navegar entre os processos, ordenados dos processos mais 

recentes aos mais antigos. 

: Botão de atalho para abrir a tela de remessa. 

: A data de geração do processo. Ao cadastrar um novo processo, 

este campo é preenchido pelo sistema com a data atual. É permitido alterar esta data. 

: Data da previsão de pagamento do processo, caso haja 

algum tipo de valor a ser pago do processo. 

: Podemos utilizar este campo pra fazer referência ao processo 

de origem. 

: Caso o processo tenha outro código, originado por outro sistema. 

: Interessado é o órgão ou pessoa que  está 

solicitando a abertura do processo. Para abrir a tabela de interessados, clique sobre a lupa . 

Para desfazer o preenchimento clique sobre . Caso saiba o CPF ou CNPJ do interessado, 

basta informar o número no primeiro campo: . Outra 

forma de localizar o interessado, é digitar seu nome no segundo campo, e clicar sobre o nome que 

deseja selecionar: 

 

Atenção: Este é um campo obrigatório e deve ser preenchido para o cadastro do 

documento. 

Os campos abaixo são utilizados pra informar Nr.Contrato, Nr.Documento, Data, Valor Contrato, 

Valor Documento do processo: 

 

: Assunto a ser tratado no processo. Para abrir a 

tabela de pesquisa, clique sobre o botão . Outra opção de informar o assunto é digitar as 

iniciais da palavra que se deseja encontrar no segundo campo: 
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Atenção: Este é um campo obrigatório e deve ser preenchido para o cadastro do 

documento. 

 

:Sub-assunto é o detalhamento do Assunto. 

Lembrando que só serão listados neste momento, sub-assuntos que têm vínculo ao assunto 

informado anteriormente. 

 

 Atenção: Este é um campo obrigatório e deve ser preenchido para o cadastro do 

documento. 

: Detalhamento do Sub-Assunto, se houver. Não é 

obrigatório inserir alguma informação neste campo.  

Os campos abaixo referem-se a um processo que irá conter documentos de arrecadação e taxas 

de expediente diversas e prazos: 

 

 

: Origem do processo pode ser um setor ou pessoa ao 

qual se origina o processo. 

 Atenção: Este é um campo obrigatório e deve ser preenchido para o cadastro do 

documento. 

: Autor da solicitação do processo. 

Podemos detalhar no campo de Observação a descrição do processo ou parte de seu 

conteúdo. 

: CCI – Cadastro do Imóvel, devemos informar este campo se 

o processo for referente ao IPTU. 

 

 



 
13 

No rodapé da Tela de Processo, temos os seguintes botões: 

 : Utilizado para limpar a tela e criar um novo processo. 

: Após o preenchimento de todos os campos obrigatórios, clique sobre o botão Salvar 

para que o processo seja salvo no banco de dados e para que possa gerar o código único do 

protocolo. 

: Utilizado para Excluir o processo. Porém se este processo estiver inserido em alguma 

remessa, o sistema impede que o processo seja excluído. 

: Gera C/C Fiscal 

: Através deste botão podemos imprimir a etiqueta do processo e colocar no documento 

fisicamente. 

: Emite comprovante de protocolização para o interessando no momento da inclusão do 

processo. 

: Impressão do processo em forma de requerimento, para assinatura do interessado. 
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3.2.1) Anexar documentos 

Tela Cadastro de Processo – aba Anexos do Processo 

Nesta tela anexamos qualquer documento ao processo. 

 

                         Figura 10 – Tela Cadastro de Processo – aba anexar documentos 

: Podemos indicar qual a página do documento em 

anexo está localizado o assunto. Depois informamos o tipo do documento(Memorando, Fax, Carta, 

etc). 

 Atenção: Caso for anexar algum documento, este campo se torna obrigatório e deve 

ser preenchido para o cadastro do documento. 

: Em imagem documento, 

informe o diretório e nome do arquivo a ser anexado. Depois clique sobre o botão “Inserir”. 

Na tela abaixo, temos a tabela de anexos de documentos preenchida: 
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Tela Cadastro de Processo – Aba Dados TCM/GO – usado para processos do TCM. Integração 

com Módulo Legislação. Cria um processo no TCM, e vincula ao processo através desta aba para 

acompanhamento. 

 

                               Figura 11  – Tela Cadastro de Processo – aba Dados TCM/GO 

Tela Cadastro de Processo – aba Legislação – Integração com Módulo Legislação, ao salvar 

como processo parlamentar, cria processo no módulo. 

 

                                Figura 12 – Tela Cadastro de Processo – aba Legislação 
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3.3) Cadastrar Remessa  

Menu Visualizar > Remessa ou botão Remessa localizado na área de trabalho.  

  

Figura 13 – Menu Remessa 

Tela Cadastro de Remessa: Envia remessa contendo um ou mais processos para os setores, 

contendo histórico de data/hora de envio. Para anexar mais de um processo em uma remessa, os 

mesmos devem ser destinados para o mesmo setor. Acompanhe o passo a passo de como efetuar 

uma remessa: 

 

                               Figura 14 – Tela Cadastro de Remessa 

: O campo Remessa deve ficar em branco quando 

criarmos um novo registro, pois ao salvarmos a remessa, o Sistema gera um código seqüencial. 

Utilizamos este campo pra pesquisar alguma remessa já cadastrada. 

: O Sistema preenche data e hora no ato do 

registro da remessa.  
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: Este campo será preenchido automaticamente pelo Sistema, 

contendo o nome do usuário que efetuar a remessa.  

: Campo para informar o destino dos 

processos. Qualquer usuário vinculado ao setor de destino pode dar aceite a esta remessa. 

 Atenção: Este é um campo obrigatório e deve ser preenchido para o cadastro 

da remessa. 

: Caso o usuário queira que apenas um usuário em 

específico do setor dê aceite no processo, deve informar o usuário neste campo. 

: Podemos detalhar no campo de Obs de envio a descrição do 

envio. Ao efetuar a pesquisa de remessas, o que for escrito neste campo será exibido. 

Depois de preencher os campos anteriores (cabeçalho da remessa), salve o cadastro, conforme 

indicado na figura abaixo: 

 

                                  Figura 15 – Tela Cadastro de Remessa – Salvar Remessa 

 

O próximo passo é anexar os processos à remessa: 

: Insira o número do processo e pressione a tecla <TAB> para 

anexá-lo. Outra opção é clicar sobre a lupa e pesquisar o processo. O usuário pode anexar 
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quantos processos desejar, desde que sejam endereçados ao mesmo destino. O último passo é 

imprimir o comprovante da remessa. Veja a explicação a seguir: 

 

                    Figura 16 – Tela Cadastro de Remessa – anexar processos 
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3.4) Aceitar Remessa 

Menu Visualizar > Aceite > Aceite de Remessa ou botão Aceite localizando na Tela Principal.                  

      

Figura 17 – Menu Aceite 

Tela Aceite de Remessa: Somente os usuários vinculados ao setor de destino das remessas 

poderão dar o Aceite de Remessas. Caso a Remessa seja endereçada a um usuário em 

específico, somente este usuário poderá dar o aceite. 

 

                    Figura 18 – Tela Aceite de Remessa 

: Informar o setor/departamento de destino das remessas. 

Os campos logo abaixo (Centro de Custo e Uni.Despesa) são os vinculados ao destino e serão 

preenchidos automaticamente. 

: O usuário pode digitar o número de remessa ou então filtrar 

sua pesquisa clicando sobre a lupa. 



 
20 

A seguir, observe como selecionar e aceitar uma remessa: 

 

     Figura 19 – Tela Aceite de Remessa – Aceitar Remessa 
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3.5) Despachar Processo 

Menu Visualizar > Despacho > Despacho por processo ou botão Despacho (Tela Principal) 

 

Figura 20 – Menu Despacho 

Tela Despacho Por Processo: Após dar o aceite, o usuário despacha o processo executando 

alguma ação (encaminhar, deferir, indeferir, autorizar, etc). Esta parte do fluxo do sistema é 

configurável, sendo obrigatório ou não. 

 

                        Figura 21 – Tela Despacho por Processo 

: Informe neste campo o número do processo que deseja despachar, ou 

clique sobre a lupa para pesquisá-lo. 
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Após informar o processo, vamos lançar a situação, conforme exemplo na figura abaixo: 

 

    Figura 22 – Tela Despacho por Processo - Situação 

:Neste campo, o usuário irá detalhar a descrição do despacho. 

 Atenção: Este é um campo obrigatório, deve ser preenchido para concluir o despacho. 

Após preencher todas as informações, clique sobre o botão  e imprima o despacho 

se necessário, clicando sobre o botão Imprimir. 

 

            Figura 23 – Tela Despacho por Processo – Despachar / Imprimir 

 

 



 
23 

3.6) Arquivar Processo 

Menu Visualizar > Arquivar ou botão Arquivar, localizado na Tela Principal do Sistema. 

   

Figura 24 – Menu Arquivar 

Tela Arquivar e Desarquivar Processo: Através desta tela o usuário pode realizar o 

arquivamento do processo, no caso do seu setor ser o setor final de destino da 

documentação. A imagem abaixo é a tela que o usuário verá no momento de arquivamento. 

 

                            Figura 25 – Tela Arquivar e Desarquivar Processo 

: Utilize a opção “Sim” para o Sistema exibir os processos já arquivados 

para desarquivamento, e a opção “Não” para o sistema listar os processos em condições de 

serem arquivados. 
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: Informe o número do processo, ou clique sobre a lupa para 

efetuar a pesquisa. Utilize as setas para navegar entre os processos. Após informar o número do 

processo, os campos Fornecedor, Subcentro, Assunto, Sub-Assunto serão preenchidos 

automaticamente. 

 Atenção: Este é um campo obrigatório e deve ser preenchido. 

: Informe a situação para arquivamento. 

 Atenção: Este é um campo obrigatório e deve ser preenchido. 

: Local onde será arquivado o processo. 

 Atenção: Este é um campo obrigatório e deve ser preenchido. 

: Após preencher todas os campos obrigatórios, clique sobre o botão “Arquivar” 

para concluir a operação. 
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4) Pesquisar Processo 

Menu Visualizar > Consultas > Andamento por Número Processo ou botão Pes. Processo, 

localizado na Tela Principal do Sistema. 

     

Figura 26  – Menu Consultas > Andamento por Numero Processo 

Tela Pesquisa de Andamento do Processo: Pesquisa de andamento de processo contendo o 

histórico: data/hora de autuação, data/hora da remessa, data/hora do arquivamento, usuário que 

fez e recebeu remessa. 

 

                     Figura 27 – Tela Pesquisa de Andamento do Processo 

: Clique sobre a lupa para abrir a tabela de processos, ou tecle 

<F9>. 
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O Sistema irá abrir a tabela de processos, o usuário pode filtrar sua pesquisa da seguinte 

for

 

Figura 28 – Tela Pesquisa de Processo – Filtros de Pesquisa 
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O usuário pode utilizar um tipo de filtro, ou a combinação de todos eles. Se desejar, pode deixar os 

filtros em branco e pesquisar pela coluna “Processo”, pela coluna “Observação” ou ainda pode 

percorrer os processos utilizando a barra de rolagem: 

 

Figura 29  – Tela Pesquisa de Processo – Pesquisa pela Tabela de Processo 

Após localizar o processo, dê um duplo clique sobre o mesmo e o sistema retornará à tela de 

Andamento de Processos: 

 

                                 Figura 30 – Tela Pesquisa de Andamento de Processo concluída 


