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O e-cidade é um software livre, já implantado em inúmeros municípios, que tem
como objetivo modernizar as macro atividades da Prefeitura (Gestão de Recursos
Humanos, Protocolo e Gestão Fazendária). Não foi preciso pagar pela licença de
uso do software, pois possui licença GPL (licença pública).
Funcionando 100% na web, é um software totalmente integrado que destina-se
a informatizar a gestão dos municípios de forma integrada. Possui acesso por
senhas programadas, é sem limite de acesso por número de usuários, ao banco de
dados, é apoiado pelo Ministério do Planejamento que irá gerenciar o sistema.
O e-cidade também traz a possibilidade de alteração nos programas para
adequação as necessidades do cliente.

O software é segmentado em área de negócios, subdivididas em módulos:
podem ter a integração necessária a cada demanda.
Áreas de negócios que serão trabalhadas na

Prefeitura de Niterói:
a) Área Financeira;
b) Área Recursos Humanos;
c) Área Tributária;
d) Área Patrimonial.

Área Financeira
 PPA e LDO
 Orçamento
 Contabilidade

Área Financeira
 Estágio Probatório
 Recursos Humanos
 Folha de Pagamento

 Empenhos
 Tesouraria
 Custos
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Área Patrimonial

Área Tributária

 Compras

 Arrecadação

 Licitações

 Cadastro Técnico Municipal

 Contratos

 Cadastro Sócio Econômico

 Almoxarifados

 ITBI

 Ouvidoria

 Dívida Ativa e Jurídico

 Patrimônio

 Projetos

 Protocolo

 Notificações

 Frotas

 Fiscalização
 Cemitério

O módulo Protocolo controla todos os processos do município, contemplando a
criação de processos, tramitação, despachos, transferências e arquivamentos,
possibilitando um controle efetivo dos processos em todas as instituições.
Permite inclusive a transferência entre instituições distintas, consolidando todos os
processos em uma base de dados única.
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MÓDULO PROTOCOLO

Cadastro
Geral do município - CGM
Neste item será cadastrado o CGM (Cadastro Geral do Município), que tem como
finalidade principal gerar um cadastro único de pessoas físicas e jurídicas, possibilitando a
total integração das informações em todos os módulos do sistema.
Inclusão
Para incluir um novo CGM deve-se colocar o CPF/CNPJ da pessoa e informar se este
CGM é do município ou não.

Figura 01
Após confirmar, o sistema abrirá a página de cadastros da Figura 02.
Se o CGM não pertencer ao município, o sistema abrirá uma página diferente, conforme
mostra a Figura 03.
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Figura 02

Figura 03
Tipo: Permite selecionar se o CGM é de Pessoa Física ou Jurídica.
CPF / CNPJ: Preencher o número do documento referente ao tipo informado. Existe um
parâmetro que controla se o sistema deve permitir incluir o CGM com CPF/CNPJ zerado.
CI: Preencher o número da carteira de identidade, não é obrigatório.
CGM (Município): Deve ser selecionado se a pessoa é do município ou não.
CGM: O campo é gerado automaticamente.
Nome / Razão Social: Preencher o nome completo da pessoa física ou jurídica.
Nome do Pai: Preencher o nome completo do pai.
Nome da Mãe: Preencher o nome completo da mãe.
Data de Nascimento: Preencher a data de nascimento.
Estado Civil: Deve ser selecionado as opções: solteiro, casado, viúvo ou divorciado.
Sexo: Deve ser selecionado a opção masculino ou feminino.
Profissão: Preencher o nome da profissão, não vinculada ao CNAE.
Nacionalidade: Selecionar a nacionalidade Brasileira ou Estrangeira.
CNH: Preencher o número da Carteira Nacional de Habilitação.
Categoria: Selecionar a categoria: A, B, C, D, E, AB, AC, AD ou AE.
Emissão: Preencher a data de emissão da carteira.
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Primeira: Preencher a data da primeira habilitação.
Validade: Preencher a data de validade da carteira.
Endereço Principal: Preencher os dados do endereço primário. Obrigatório.
Endereço Secundário: Preencher os dados do endereço secundário. Não Obrigatório.
Data de Cadastramento: Gera automático a data do cadastramento.
Data de Alteração: Gera automático a data de alteração.

Alteração
Permite alterar todos os campos do cadastro. Obs: Não é permitido a alteração de pessoa
física para jurídica.
Exclusão
Permite a exclusão de um CGM quando não possuir nenhuma matricula, inscrição, dívida
ou processo referente a esse CGM.

Logradouro
inclusão
Permite incluir um logradouro para utilizar no cadastro de CGM.
Alteração
A alteração de logradouro poderá ser feita clicando-se no botão “alterar”.
Exclusão
A exclusão de logradouro poderá ser feita clicando-se no botão ”excluir”.

Localidade
Inclusão
Permite incluir uma cidade para ser utilizado no cadastro de logradouro.
Alteração
A alteração de uma localidade poderá ser feita clicando-se no sub menu “Alteração”.
7

Exclusão
A exclusão de uma localidade poderá ser feita clicando-se no sub menu “Excluir”.

Estados
Inclusão
Permite incluir um Estado para ser utilizado no cadastro de localidade.
Alteração
A alteração de um Estado poderá ser feita clicando-se no sub menu “alteração”.
exclusão
A exclusão de um Estado poderá ser feita clicando-se no sub menu “exclusão”.

CEP
Inclusão
Permite criar um CEP ( código de enderaçamento postal ) para um novo logradouro que
por ventura não conste no cadastro de logradouro.
Alteração
A alteração do CEP poderá ser possível clicando-se no sub menu “alteração”.
Exclusão
A exclusão do CEP poderá ser possível clicando-se no sub menu “ exclusão”.

Tipo de Processo
Nesse menu são cadastrados os tipos de processos para o controle dos processos de protocolo. Não
pode ser criado um processo no sistema sem um tipo de processo e o mesmo deve estar vinculado a
um andamento padrão. É no tipo que são vinculados os documentos a as taxas do protocolo.
Descrição dos campos e modelo de cadastro conforme Figura 04.

Inclusão
Código: O campo é gerado automaticamente.
Descrição: Preencher o nome do Tipo de Processo, como por exemplo: Abertura de Rua,
Abaixo Assinado.
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Data Final: Preencher a data de validade para esse Tipo de Processo.

Figura 04
Alteração
Permite alterar no cadastro no nome do tipo, e pode ser alterado/retirado a data limite.
Exclusão
Permite a exclusão do tipo, quando não estiver vinculado a nenhum processo,
documento ou taxa.

Tipo de receita/Processo
Nesse menu são cadastradas todas as receitas vinculadas a um tipo de processo, com o
valor da taxa a ser cobrada na criação de um novo processo, conforme mostra a Figura
05.
Inclusão

Tipo de Processo: Preencher o código do tipo de processo ou clicar no link para abrir a
função de pesquisa.
Receita: Preencher o código da receita ou clicar no link para abrir a função de pesquisa.
Valor da Taxa: Preencher o valor da taxa cobrada por tipo de processo.

Figura 05
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Alteração
Permite alteração dos campos Receita e Valor da Taxa.
Exclusão
Permite a exclusão, quando não estiver vinculado a nenhum processo.

Documento
Nesse menu são cadastrados os documentos que serão solicitados na inclusão de um
processo, vinculado ao tipo do processo.
Descrição dos campos do cadastro abaixo, conforme Figura 06.

Inclusão
Código: O campo é gerado automaticamente.
Descrição: Preencher o nome do documento.

Figura 06
Alteração
Permite alteração dos campo Descrição.
Exclusão
Permite a exclusão, quando o registro não estiver vinculado a nenhum processo.

Documento / Tipo
Nesse menu são cadastrados vários documentos referentes a um tipo de processo. São a
relação dos documentos solicitados para abertura de um processo na prefeitura.
Descrição dos campos do cadastro abaixo, conforme Figura 07.

Tipo de Processo: Preencher o código do tipo de processo ou clicar no link “Tipo de
Processo”, para abrir/acessar a função de pesquisa.
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Documento: Preencher o código do documento ou clicar no link “Documento”, para
abrir/acessar a função de pesquisa. Se este tipo de processo solicitar mais de um
documento, basta clicar no link e selecionar o mesmo.

Figura 07

Variáveis
Nesse menu são cadastrados os campos das tabelas do sistema como variáveis para o
tipo de processo. Ao escolher um tipo de processo na inclusão de um processo, o sistema
busca os campos cadastrados nesta rotina na tela principal do processo.
Descrição dos campos do cadastro abaixo, conforme Figura 08.
Inclusão

Tipo de Processo: Preencher o código do tipo de processo ou clicar no link para
pesquisar.
Campos: Preencher o código dos campos ou clicar no link para pesquisar. São os
campos das tabelas do sistema que podem ser inseridos no processo.

Figura 08
Alteração

Permite alteração dos dados nos campos.
Exclusão

Permite a exclusão, quando não estiver vinculado a nenhum processo.
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Procedimentos
Processo
Inclusão
Nesse procedimento são cadastrados os processos referentes a serviços, rotinas ou
informações da Prefeitura.
Para um controle geral dos processos internos da instituição, o titular do processo deve
possuir um CGM cadastrado no sistema.
Ao acessar este procedimento, o sistema abrirá uma tela de pesquisa dos tipos de
processos, em seguida, outra tela para selecionar o titular do processo. Após, o sistema
listará todos os documentos necessários para o trâmite. Marque os documentos que serão
solicitados e clique em incluir, conforme mostra a Figura 53.
O sistema emitirá o protocolo para impressão da capa do processo e retornará para a
função de pesquisa do tipo de processo para inclusão de um novo processo de protocolo.

Figura 53
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A Figura 54 mostra um modelo da capa do processo.

Figura 54

Alteração
Permite alteração de um processo somente antes de ser registrado um tramite inicial
(primeira transferência), senão só arquivando o processo conforme Figura 55.
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Figura 55

Trâmite Inicial
Neste procedimento é feito a primeira transferência do processo no sistema.
Automaticamente o sistema informa o departamento padrão do processo.
Se marcar processos de diferentes departamentos padrão, o sistema verifica um
parâmetro do módulo protocolo, que indica se:


permite ou não marcar processos com departamento padrão diferente;



permite diferente mas emite uma mensagem de aviso;



permite e não avisa o usuário.

Ao selecionar, o usuário que receberá o processo, devemos verificar que somente aquele
usuário poderá receber o processo, caso selecionar [nenhum], todos os usuários daquele
departamento que possuam permissão poderão receber.
O sistema emite um termo de recebimento do processo para impressão conforme a
Figura 56 e retorna para a página de trâmite inicial.
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Figura 56
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