
1) Nesta página o munícipe encontra todos os processos disponíveis.

2) Para iniciar um novo processo: 
               a) Pode-se selecionar a Secretaria  e depois clicar no assunto do processo desejado;

ou
               b) No campo de pesquisa para o "Assunto", ao iniciar a digitação, é exibida a lista com os 
assuntos que tenham parte do texto digitado. ( veja figura abaixo). 

 

               c) Após definido o assunto, basta clicar para abrir o formulário.

Abertura de Processos Eletrônicos
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3) Preenchimento do formulário

             A Prefeitura trabalha com o conceito de Solicitante e Interessado. Solicitante é a pessoa que 
realiza a abertura do processo. Interessado é a pessoa para a qual o processo será realizado.

           3.1) Dados do Solicitante:

ATENÇÃO no preenchimento do e-mail, pois ele será necessário para consulta do processo,  como tam-
bém para informações do andamento, de solicitações de documentos complementares, de conclusão, etc.

           3.2) Dados do Interessado:
Se o requerente é o próprio interessado: Marque "Sim"
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Se o Interessado é outra pessoa: Marque " Não " e preencha os dados  a seguir.

           3.3) Dados da Solicitação:
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Imóvel: Nº do IPTU
Empresa: Nº do CMC
Autônomo/Profissional Liberal:  Nº do CMC
Outros: nenhuma das anteriores

Descrever o serviço desejado

Escolher os arquivos e juntar ao processo 
conforme suas indicações. 
Extensões válidas: DWF, PDF, Jpeg, Jpg, bmp 
e mp4.
Limitados a 20Mb cada arquivo.



4) Enviar para Aprovação

    4.1) Se houver a obrigatoriedade de assinatura em algum documento, será direcionado para outra página
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Deve ser assinado digitalmente

Documento Obrigatório



     4.2) Estando tudo correto, gerará o " NR " (Número de Requerimento)

     Sendo aprovado, o NR irá gerar um PE (Número de Processo Eletrônico) e, se não houver taxa, será 
encaminhado para análise do setor responsável.
    Havendo taxa, ficará no aguardo da baixa do pagamento para prosseguir para análise.

     O NR, o PE, o aviso para emissão de taxa,  comunique-se, etc, enfim, qualquer ocorrência no processo 
será comunicada atráves do e-mail apresentado.
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CLIQUE AQUI PARA IR AO PROCESSO ELETRÔNICO
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