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SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS E PROCESSOS

Procedimento: Inclusão e Manutenção de Processos

Processos: São documentos que possuem requerentes. O requerente pode ser um munícipe, uma empresa,
uma instituição ou funcionários da PMCI. A assinatura na petição deverá ser sempre a do requerente.

Caminho: MENU CADASTRO > INCLUSÃO DE PROCESSOS

Campos:
Tipo Docum.: Os tipos de processos são utilizados para definir o órgão que é responsável pelo seu protocolo.
Pode-se digitar o código ou teclar F5 para selecionar o Tipo de Processo desejado. Nesta tela de Manutenção
a descrição do tipo será sempre a de denominação Processo.

Seq. Docum.: Digite  o número 9 até preencher  todo o espaço para que seja gerado automaticamente o
número do protocolo do processo, depois o cursor irá para o próximo campo que é referente ao ano do
processo.

Data Entrada: Será preenchido automaticamente com a data do dia atual. Caso seja necessário alterá-la,
deve-se observar a compatibilidade com o número do protocolo.

Cod. Assunto: O código do assunto é composto por três partes, no formato de números 00.00.00. A primeira
deve ser igual a do Tipo de Processo, a segunda é referente ao Tipo do Assunto que está relacionado e a
terceira é apenas a seqüência em que estes assuntos foram criados.  Pode-se digitar o código ou teclar F5
para selecionar o assunto do seu processo. Obs.: Os assuntos que estão com todas as letras em maiúsculo
não são selecionáveis.

Complemento: É o resumo da petição e deve ser preenchida pelo menos a 1ª. Linha. 

Num. Folhas: É a quantidade de folhas que compõem o processo, inclusive os anexos.

Atenção: Após preencher toda a tela, tecle F7 para continuar o protocolo do processo na segunda tela.
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Campos:

T1 : Selecione a opção < 1 - Tem T-1 > se houver taxa para este processo ou < 2 – Não tem T-1 > se não
houver.

Num. Processo: Caso haja cobrança de taxa, digite neste campo o número de controle da taxa que foi paga
pelo requerente. Caso contrário o sistema gerará um número automaticamente. Esse número será usado pelo
sistema como Número do Processo.

Num. Etiquetas: Preencha com a quantidade de etiquetas que precisa imprimir. Etiqueta = impresso que
identifica o número do processo e do protocolo, nome e cpf do solicitante e complemento.

Identif. PMCI: Informe a identificação do requerente na Prefeitura. Pressione F5 para pesquisar o nome ou
parte do nome. Depois tecle <ENTER> na opção desejada e então os dados serão carregados para a tela
anterior para preenchimento automático. Caso o requerente não esteja cadastrado, tecle F6 para abrir a tela
de cadastro.

Cadastro Único: Todo requerente deve constar no cadastro único de PJ / PF da PMCI. Caso o requerente
ainda na esteja vinculado ou cadastrado, esse procedimento deve ser realizado. Para consultar as pessoas
cadastradas tecle F5 e para cadastrar uma nova tecle F6. Deve-se ter certeza ao realizar o vinculo entre
requerente  e  o  cadastro  único,  que  é  a  mesma pessoa,  para  isso  consulte  os  documento  e  dados  do
requerente com muita atenção.

Atenção: Após preencher toda a tela, clique F3 para gravar os dados do processo e fazer a impressão das
etiquetas.

Observações gerais:

1) Para o processo do tipo = 1, os que são referentes a servidores da PMCI serão protocolados na
SEMASI.  Já os referentes a qualquer outro assunto deverá ser protocolado na SEMFA.

2) Existe tipo de processo próprio para uso da DATACI, AGERSA, IPACI, SEMSET, DEFISC, NAP e
SEMUS.
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Procedimento: Inclusão e Manutenção de Documentos Internos

Documentos Internos: São documentos que tem a origem dentro da PMCI e que tramitam internamente,
como por exemplo, um memorando ou um expediente interno.

Caminho: MENU CADASTRO > INCLUSÃO DE DOC. INTERNO

Campos:

Tipo Docum.: Pode-se digitar o código ou teclar F5 para selecionar o Tipo de Documento desejado. Nesta
tela de Manutenção a descrição do tipo será sempre a de denominação Documento Interno.

Seq. Docum.: digite  o número 9 até preencher  todo o espaço para que seja gerado automaticamente o
número do protocolo do documento, depois o cursor irá para o próximo campo que é referente ao ano do
documento. Esse número deverá ser anotado com caneta vermelha no canto superior direito da primeira folha
do documento para que seja utilizado ( e melhor visualizado) na hora de fazer a guia de remessa.

Data Entrada: Será preenchido automaticamente com a data do dia atual. Caso seja necessário alterá-la,
deve-se observar a compatibilidade com o número do protocolo.

Cod. Assunto: O código do assunto é composto por três partes, no formato de números 00.00.00. A primeira
deve ser igual a do Tipo de Processo, a segunda é referente ao Tipo do Assunto que está relacionado e a
terceira é apenas a seqüência em que estes assuntos foram criados.  Pode-se digitar o código ou teclar F5
para selecionar o assunto do documento. Obs.: Os assuntos que estão com todas as letras em maiúsculo não
são selecionáveis.

Complemento: É o resumo do teor do documento e deve ser preenchida pelo menos a 1ª. Linha. Como é um
documento que não tem requerente é bom que exista nesse campo a informação do nome ou instituição a
que estamos nos referindo no documento, se for o caso.

Num. Folhas: É a quantidade de folhas que compõem o documento, inclusive os anexos.

Atenção: Após preencher toda a tela, tecle F7 para continuar o protocolo do documento na segunda tela.
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Campos:

Orgão Emit.: Digite a sigla do setor emitente do documento ou tecle F5 para efetuar uma consulta.

Data Docum.: Informe a data impressa no documento.

Num.Original: Preencha com o número do documento, conforme controle interno de cada setor, por exemplo
memorandos e ofícios. Este campo facilita a Consulta da tramitação deste documento caso não tenha em
mãos  o  número  gerado  pelo  sistema:  Menu  Consultas  >  Documentos  Internos  >  Documento  Interno  -
Simplificado

Atenção: Após preencher toda a tela, clique F3 para gravar os dados do documento.
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Procedimento: Inclusão e Manutenção de Documentos Recebidos

Documentos Recebidos: São documentos que tem a origem externa a PMCI e que tramitam internamente,
como por exemplo, um ofício ou uma conta a ser paga.  É importante protocolar uma correspondência para
que  seja de fácil localização por qualquer funcionário, não ficando a informação nas mãos de apenas um
colaborador.

Caminho: MENU CADASTRO > INCLUSÃO DE DOC. RECEBIDOS

Campos:

Tipo Docum.: Pode-se digitar o código ou teclar F5 para selecionar o Tipo de Documento desejado. Nesta
tela de Manutenção a descrição do tipo será sempre a de denominação Documento Recebido.

Seq. Docum.: digite  o número 9 até preencher  todo o espaço para que seja gerado automaticamente o
número do protocolo do documento, depois o cursor irá para o próximo campo que é referente ao ano do
documento.

Data Entrada: Será preenchido automaticamente com a data do dia atual. Caso seja necessário alterá-la,
deve-se observar a compatibilidade com o número do protocolo.

Cod. Assunto: O código do assunto é composto por três partes, no formato de números 00.00.00. A primeira
deve ser igual a do Tipo de Processo, a segunda é referente ao Tipo do Assunto que está relacionado e a
terceira é apenas a seqüência em que estes assuntos foram criados.  Pode-se digitar o código ou teclar F5
para selecionar o assunto do documento. Obs.: Os assuntos que estão com todas as letras em maiúsculo não
são selecionáveis.

Complemento: É o resumo do teor do documento e deve ser preenchida pelo menos a 1ª. linha.

Num. Folhas: É a quantidade de folhas que compõem o documento, inclusive os anexos.

Atenção: Após preencher toda a tela, tecle F7 para continuar o protocolo do documento na segunda tela.
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Campos:

Emitente: Digite a sigla e a razão social do órgão que emitiu o documento.

Complemento: Informe o departamento ou pessoa que enviou o documento.

Órgão Receb.: Digite a sigla do órgão que recebeu o documento ou digite F5 para pesquisar e selecionar a
sigla desejada.

Sigla Docum.: Informe a sigla do documento. Ex. OF/SEBRAE/ES

Data Docum.: Preencha com a data impressa no documento.

Num. Original: Informe o número original do documento.

Pasta Arq.: Informe o número da pasta referente ao arquivo físico do documento.

Atenção: Após preencher toda a tela, clique F3 para gravar os dados do documento.
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Procedimento: Inclusão e Manutenção de Documentos Expedidos

Documentos  Recebidos: São  documentos  que  tem  na  PMCI  e  que  tramitam  externamente,  como por
exemplo, um ofício ou um comunicado. 

Caminho: MENU CADASTRO > INCLUSÃO DE DOC. EXPEDIDOS

Campos:

Tipo Docum.: Pode-se digitar o código ou teclar F5 para selecionar o Tipo de Documento desejado. Nesta
tela de Manutenção a descrição do tipo será sempre a de denominação Documento Expedido.

Seq. Docum.: digite  o número 9 até preencher  todo o espaço para que seja gerado automaticamente o
número do protocolo do documento, depois o cursor irá para o próximo campo que é referente ao ano do
documento.

Data Entrada: Será preenchido automaticamente com a data do dia atual. Caso seja necessário alterá-la,
deve-se observar a compatibilidade com o número do protocolo.

Cod. Assunto: O código do assunto é composto por três partes, no formato de números 00.00.00. A primeira
deve ser igual a do Tipo de Processo, a segunda é referente ao Tipo do Assunto que está relacionado e a
terceira é apenas a seqüência em que estes assuntos foram criados.  Pode-se digitar o código ou teclar F5
para selecionar o assunto do documento. Obs.: Os assuntos que estão com todas as letras em maiúsculo não
são selecionáveis.

Complemento: É o resumo do teor do documento e deve ser preenchida pelo menos a 1ª. linha.

Num. Folhas: É a quantidade de folhas que compõem o documento, inclusive os anexos.

Atenção: Após preencher toda a tela, tecle F7 para continuar o protocolo do documento na segunda tela.
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Campos:

Orgão Emit.: Digite a sigla do setor emitente do documento ou tecle F5 para efetuar uma consulta.

Data Docum.: Informe a data impressa no documento.

Complemento: Informe o nome completo do órgão emitente.

Num.Original: Preencha com o número do documento, conforme controle interno de cada setor. Este campo
facilita a pesquisa da tramitação do documento caso não não tenha em mãos o número gerado pelo sistema:
Menu Consultas > Documentos Expedidos > Documento  Expedido – Simplificado.

Atenção: Após preencher toda a tela, clique F3 para gravar os dados do documento.
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Procedimento: Alteração das Situações

Alteração das Situações: Serve para informar se o documento está tramitando ou parado e porque está sem
tramitar.

Caminho: MENU MOVIMENTAÇÕES > ALTERAÇÃO SITUAÇÃO DOC./PROC.

Campos:
Tipo Docum.: Informe o Tipo do Documento/Processo que irá alterar a situação. Caso queira, tecle F5 para
consultar.

Seq. Docum.: Digite  o Número  do protocolo Documento/Processo que irá alterar  a situação. No próximo
campo preencha com o ano referente ao número do protocolo que informou.

Interessado: Será exibido o nome do requerente ou o órgão do Documento/Processo.

Assunto: Será exibido o assunto do Documento/Processo 

Situação Anterior:

Código:
Data: Estes campos serão preenchidos automaticamente após a identificação do Documento/Processo.
Observação: 

Situação Atual:

Código: Informe o código da situação ou tecle F5 para selecionar o código da nova situação.
Ex.: 2 – Aguardando Resposta; 3 – Arquivado; 4 – Arquivado em Pasta

Data: Digite a data atual

Observação: Descreva uma observação em relação à situação que foi selecionada.

Atenção: Após preencher toda a tela, clique F3 para gravar a nova situação.
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Procedimento: Apensamento de Documentos / Processos

Caminho: MENU MOVIMENTAÇÕES > APENSAMENTOS / DESAPENSAMENTOS

Campos:
Escolha  a  Opção:  Selecione  a  opção  de  acordo  com o  serviço  que  deseja  fazer:  1)  Apensamento;  2)
Desapensamento ou 3) Estorno:

1) Apensar = Anexa um ou mais Documento/Proce
2) sso  fisicamente.  Todos  passarão  a  tramitar  juntos  de  acordo  com  a  tramitação  do

Documento/Processo Apensador;
3) Desapensar = Separa um Documento/Processo do Apensador para que possam tramitar de forma

independente;
4) Estorno = Desfaz um apensamento, eliminado todas as tramitações que foram realizadas durante o

período que o Documento/Processo estava apensado.

Documento Apensador:

Tipo Docum.: Informe o Tipo do Documento/Processo apensador ou tecle F5 para consultar.

Seq. Docum.: Digite o Número do protocolo Documento/Processo apensador. No próximo campo preencha
com o ano referente ao número do protocolo que informou.

Órgão/Req: Será preenchido automaticamente e refere-se ao Documento/Processo apensador.

Assunto: Será preenchido automaticamente e refere-se ao Documento/Processo apensador.

Documento Apensador:

Tipo Docum.: Informe o Tipo do Documento/Processo apensado ou tecle F5 para consultar.

Seq. Docum.: Digite o Número do protocolo Documento/Processo apensado. No próximo campo preencha
com o ano referente ao número do protocolo que informou.

Órgão/Req: Será preenchido automaticamente e refere-se ao Documento/Processo apensado.
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Asunto: Será preenchido automaticamente e refere-se ao Documento/Processo apensador.
Atenção: Após preencher toda a tela, clique F3 para gravar o procedimento.
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Procedimento: Consulta dos Apensamentos

Caminho: MENU CONSULTAS > DOC./PROC. GERAL > APENSAMENTOS

Campos:

Tipo  Docum.:  Pode-se  digitar  o  código  ou  teclar  F5  para  selecionar  o  Tipo  do  documento  (processo,
documento interno, documento externo)

Seq. Docum.:  Digite o Número do protocolo do Documento/Processo Apensador. Esta consulta serve para
pesquisar somente os documentos que estão apensados, ou seja, digite o número do apensador.

Caso não tenha o número do documento apensador, mas tenha em mãos o número de um documento que
está apensado, você pode localizar o Apensador: Verifique o Procedimento: Consulta Individual aos dados
do Processo, na página 22.
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Procedimento: Manutenção das Guias de Remessas

Caminho: MENU MOVIMENTAÇÕES > GUIAS DE REMESSA

A Guia de Remessa serve para fazer a tramitação de um  Documento/Processo de um órgão para outro.O
Sistema gera um documento que deve ser impresso e no momento da entrega dos Documentos/Processos,
ela deve ser assinada e logo depois baixada no sistema, pelo usuário que a emitiu.

Campos:

Guia Remessa: digite o número 9 até preencher o campo para que seja gerado o número da guia.

Data Remessa: O sistema informa a data do dia que a guia está sendo feita automaticamente.

Hora Remessa: O sistema informa a hora que a guia está sendo feita automaticamente.

Usuário: O sistema informa o login de quem está fazendo a guia automaticamente.

Data de Recebim: Deve ser preenchido com a data que a guia de remessa foi recebida.

Hora de Recebim: Deve ser preenchido com a horaque a guia de remessa foi recebida.

Órgão Remet.: Sigla do órgão expedidor da guia de remessa (deverá ser o mesmo órgão em que o usuário
está lotado).

Órgão Dest.:  Sigla do órgão recebedor do(s) documento(s) que constam na guia de remessa. Caso seja
necessário tecle F5 para consultar.

Atenção: Após preencher toda a tela tecle F7 para inserir os dados da segunda tela.
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Campos:

Tipo Docum.: Informe o Tipo do Documento/Processo que irá tramitar ou tecle F5 para consultar.

Seq.  Docum.: Digite  o  Número  do  protocolo  Documento/Processo  que  irá  tramitar.  No  próximo  campo
preencha com o ano referente ao número do protocolo que informou.

Folhas: informe de acordo com a quantidade de folhas que compõem o Documento/Processo.

Tipo de Remessa: selecione o tipo de guia de remessa:
1) Tramitação: É quando o Documento/Processo está sendo encaminhado para outro órgão;
2) Distribuição de Cópia: é quando uma cópia do Documento/Processo está sendo encaminhado para

outro órgão. Nesse caso o Documento/Processo continua no órgão de origem.

Despacho:  É o motivo da tramitação.  Evite escrever “para providência”, é importante ser mais específico,
tendo em vista que o contribuinte consulta de casa e ficará mais satisfeito.

Parecer: Parecer dado pelo órgão emitente.

Situação: Código da nova situação se for necessária. Caso precise, tecle F5 para consultar.

Data: Mesma data da Guia de Remessa. Só deve ser informada se alterar a situação.

Observação: Observação da nova situação. Só deve ser informada se alterar a situação.

Funcionário: Informe o nome do funcionário que gostaria que fosse responsável pelo próximo parecer.

Data: Mesma data da Guia de Remessa. Só deve ser informada se informar o funcionário.

Motivo: Motivo do encaminhamento para o funcionário. Só deve ser informado se informar o funcionário.

Dados do Documento: São os dados para conferência Documento/Processo que está sendo tramitado.

Atenção: Após preencher toda a tela, clique F3 para gravar a tramitação do Documento/Processo.
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Caso o documento que esteja informado na guia seja um Apensador, esta tela irá se abrir para conferência de
todos os documentos apensados.

Obs.: Não será necessário fazer guia para os documentos apensados, pois os mesmos aparecerão na guia
de remessa automaticamente, juntamente com o documento Apensador.

Campos:

Tipo Docum.: Tipo do Documento/Processo Apensador.

Seq. Docum.: Número sequencial do Documento/Processo Apensador.

Tipo/ Sequência/ Data/ Assunto:  Tabela  de  preenchimento  automático  de  todos  os
Documentos/Processos apensados para conferência.

Atenção: Após conferência pressione o botão < Sair > ou tecle ESC.
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− Após sair da janela de conferência dos documentos Apensamentos, a tela acima abrirá novamente
para que possa inserir outros sequencias na mesma guia.

− O mesmo acontece se o documento não for apensador, ou seja, após salvar os dados preenchidos na
tela  acima,  a  mesma  irá  abrir  novamente  para  o  cadastro  de  outros  sequenciais,  caso  seja
necessário, na mesma guia de remessa.

Quando terminar clique no botão < Sair >, e então a tela a seguir abrirá para que seja verificado se todos os
Documentos/Processos inseridos devem mesmo está compondo a guia. Feito isto, pressione novamente o
botão < Sair > para visualizar e imprimir a guia de remessa.
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Procedimento: Lançamento das Observações

Caminho: MENU MOVIMENTAÇÕES > LANÇAMENTO OBSERVAÇÕES

Campos:
Tipo Docum.: Informe o código do Tipo Documento/Processo que irá inserir uma observação. Caso precise,
tecle F5 para consulta.

Seq. Docum.: Digite  o número de protocolo do Documento/Processo que irá inserir  uma observação.  No
próximo campo preencha com o ano referente ao número protocolo que informou.

Atenção: Tecle F7 para avançar e preencher a segunda tela.

Campos:

Tipo:  Tecle F5 para selecionar se a observação é Confidencial ou Pública, ou digite C ou P respectivamente.

Linha: Preencha com um numero seqüencial, para a inclusão do texto.

Texto: Digite o texto / observação.

Atenção: Após preencher toda a tela, clique F3 para gravar a observação
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Procedimento: Alteração do Funcionário Responsável

Se o funcionário responsável informado na guia de remessa não for a pessoa indicada, o mesmo poderá ser
alterado. Na consulta da internet não aparece o nome do funcionário responsável.

Caminho: MENU MOVIMENTAÇÕES > ALTERAÇÃO PORTADOR DOCUMENTO

Campos:

Tipo Docum.:  Informe  o código do Tipo Documento/Processo que irá modificar o funcionário responsável.
Caso precise, tecle F5 para consulta.

Seq.  Docum.: Digite  o  número  de  protocolo  do  Documento/Processo  que  irá  modificar  o  funcionário
responsável. No próximo campo preencha com o ano referente ao número protocolo que informou.

Interessado:  É  o  nome  do  requerente  ou  órgão  do  Documento/Processo e  será  preenchido
automaticamente..

Assunto: Refere-se ao assunto do Documento/Processo e será preenchido automaticamente.

Guia de Remessa Atual:

Número: número da guia de remessa da última tramitação.

Despacho: Razão do tramite do Documento/Processo para o referido órgão.

Localização: Órgão que está localizado o Documento/Processo.

Funcionário: Informe o nome do novo funcionário responsável.

Motivo: Informe o porquê este funcionário deverá responder pelo Documento/Processo no setor.

Data de Recebimento: Data em que o Documento/Processo foi entregue ao novo funcionário responsável.

Atenção: Após preencher toda a tela, clique F3 para gravar o novo responsável pelo Documento/Processo no
órgão.
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Procedimento: Vinculação de Documentos e Processos

A diferença entre Apensamento e Vinculação, é que no primeiro os documentos e processos tramitam juntos,
enquanto que no segundo eles são apenas vinculados no sistema, pois fisicamente estão separados e com
tramitações diferentes.

Caminho: MENU MOVIMENTAÇÕES > VINCULAÇÃO DE DOCUMENTOS

Campos:
Escolha a Opção: selecione a opção de acordo com o serviço que deseja fazer: 
1) Vinculação; 
2) Desvinculação.

Documento Principal:
Tipo Docum.: Informe o Tipo do Documento/Processo principal ou tecle F5 para consultar.

Seq. Docum.: Digite  o Número  do protocolo Documento/Processo principal.  No próximo campo preencha
com o ano referente ao número do protocolo que informou.

Órgão/Req: Será preenchido automaticamente e refere-se ao Documento/Processo principal.

Assunto: Será preenchido automaticamente e refere-se ao Documento/Processo principal.

Documento Vinculado:
Tipo Docum.: Informe o Tipo do Documento/Processo vinculado ou tecle F5 para consultar.

Seq. Docum.: Digite o Número  do protocolo Documento/Processo vinculado. No próximo campo preencha
com o ano referente ao número do protocolo que informou.

Órgão/Req: Será preenchido automaticamente e refere-se ao Documento/Processo vinculado.

Asunto: Será preenchido automaticamente e refere-se ao Documento/Processo vinculado.
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Atenção: Após preencher toda a tela, clique F3 para gravar o procedimento.
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Procedimento: Consulta dos Processos com Complemento do Assunto

Caminho: MENU CONSULTAS > PROCESSOS > PROCESSO - REQUERENTE

Campos:

Código Requerente: Para pesquisar o código do requerente pressione F5 e então abrirá a tela a seguir:
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Campos:

Parte do Nome: Digite o nome ou parte do nome do requerente para pesquisa.

Início do Nome: Digite o início do nome do requerente para pesquisa.

CPF: Pesquisa por número de CPF.

CNPJ: Pesquisa por número de CNPJ.

Intervalo de Nomes: Digite o intervalo do nome do requerente para pesquisa. Nesse caso, a pesquisa é feita
pelo primeiro nome e qualquer sobrenome do requerente.

Depois, marque a opção desejada e clique “Enter”. O nome será carregado para a tela anterior, porém, para
que você consiga visualizar todos os protocolos é necessário pressionar F3, conforme pode ser verificado na
próxima tela.

23



Roteiro Básico - Controle de Documentos                                                                                      Página 25

Escola do Servidor
Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos - SEMASI

Para visualizar mais informações do protocolo,  selecione o número desejado e pressione ENTER e depois F7
para avançar para as outras telas.
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Procedimento: Consulta Individual aos dados do Processo

Caminho: MENU CONSULTAS > PROCESSOS > PROCESSO - INDIVIDUAL

Campos:

Tipo Docum.: Pode-se digitar o código ou teclar F5 para selecionar o Tipo de Documento desejado. 

Seq. Docum.: Digite  o Número do protocolo  Documento/Processo que irá pesquisar.  No próximo campo
preencha com o ano referente ao número do protocolo que informou e aperte a tecla TAB para abrir a próxima
página, Ou

Num.Processo: Informe o número do processo. Esse número é gerado no ato da inclusão de um processo e
também serve para pesquisar a tramitação do documento. 
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A tela acima mostra uma pesquisa detalhada, podemos visualizar o documento Apensador se tiver, a situação
do documento e se está vinculado a outro. Para saber sobre o requerente, clique no botão F7-Avançar.

Na próxima tela poderemos verificar onde o documento se encontra, para isso aperte o botão F7 – Avançar.
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