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APRESENTAÇÃO DO SISTEMA
Objetivando facilitar a vida do Cidadão em especial devido ao isolamento social orientado pelas autoridades de saúde para conter a
pandemia do COVID-19, a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão disponibiliza Sistema Informatizado que permite ao
Cidadão criar sua conta digital junto ao Governo Municipal de Venda Nova do Imigrante permitindo que sejam abertos requerimentos, solicitações,
acompanhamento de demandas, processos e protocolos, visualização de documentos dentre outras funcionalidades de forma online, rápida,
simples, segura e transparente. Elaboramos um manual simpliﬁcado para facilitar o cadastro, ativação e uso pela população.
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PASSO A PASSO PARA O CIDADÃO
1 - DO CADASTRO
1.2

1.1
Acessar o seguinte link:
https://vendanova.essencialbpms.com.br/governodigital.html#!/portal

Clicar em Acesso do Cidadão.

1.3
Clicar na seta, onde diz Clique aqui e realize seu cadastro
simpliﬁcado.
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PASSO A PASSO PARA O CIDADÃO
1 - DO CADASTRO
1.4
Preencha as Informações solicitadas e conﬁrme seu
cadastro.

1.6
Leia atentamente as políticas de privacidade, marque as
opções Li e concordo com as políticas de privacidade descritas
acima e clique em Conﬁrmar solicitação de cadastro.

1.6
Ao ﬁnal irá aparecer a conﬁrmação de cadastro, clique em
Voltar a tela inicial.

1.5
Leia atentamente os termos de uso do sistema, marque as
opções Li e concordo com os termos de uso descritos acima e
clique em Prosseguir.
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PASSO A PASSO PARA O CIDADÃO
3 - ACESSANDO O SISTEMA

2 - DA CONFIRMAÇÃO DE CADASTRO
2.1
Abra seu e-mail, e procure por essencialbpms, Essencial
BPMS.

3.1
Acessar o seguinte link:
https://vendanova.essencialbpms.com.br/governodigital.html#!/portal

2.1.1 Caso não receba o e-mail, você pode abrir o portal e
clicar em reenviar e-mail de conﬁrmação.
2.2
Nesse e-mail terá um link, clique nesse link e seu cadastro
será conﬁrmado.
2.3

Feito isso basta realizar o Login.
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3.2

Clicar em Acesso do Cidadão.

3.3

Informe o CPF cadastrado e a senha que você deﬁniu.

MANUAL DO GOVERNO DIGITAL

Sistema do Cidadão
Gestão Digital de Processos e Documentos

PASSO A PASSO PARA O CIDADÃO
4 - DA RECUPERAÇÃO DE SENHA
4.1

Preencha o campo CPF.

4.2

Clique em Recuperar Acesso.

4.3
Um e-mail será enviado para você, no e-mail que você
cadastrou inicialmente.
4.4
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Clique em Voltar a logar.
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PASSO A PASSO PARA O CIDADÃO
5 - NOVA SOLICITAÇÃO / REQUERIMENTO
5.1
Processo: É onde seu protocolo será armazenado. Caso
não marque a checkbox, seu protocolo será vinculado a um
processo com seu nome (usuário que você realizou o login).

5.2
Favorecido: É o autor ou não do protocolo, deixando a
checkbox desmarcada, o favorecido será o usuário logado.

5.1.1 Caso você marque a checkbox, você poderá vincular
a outro processo, desde que tenha o número do mesmo.

5.2.1 Caso queira selecionar outro favorecido você precisa
marcar a checkbox e com o cpf ou cnpj consultar outro favorecido.
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PASSO A PASSO PARA O CIDADÃO
5 - NOVA SOLICITAÇÃO / REQUERIMENTO
5.3
Assunto: O assunto se trata do que você está pedindo,
dentre a lista que lhe é exibida você escolherá o que você necessita
ou o que mais se encaixa na sua solicitação.

5.5
Conﬁrmar Informações: Para que você conﬁrme cada item
selecionado anteriormente.

5.4
Descrição: Onde você irá descrever/argumentar sua
solicitação.

5.6
Carregar Documentos: Aqui você irá anexar os documentos
necessários para realizar a solicitação do tipo de assunto que você
selecionou.

5.6.1 Ao ﬁnalizar essa última etapa basta clicar em
Solicitar Protocolo.
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PASSO A PASSO PARA O CIDADÃO
6 - MINHAS SOLICITAÇÕES
6.1

Aqui é listado todas as sua solicitações já feitas.

6.3
Para abrir o histórico basta clicar no ícone de um papel,
acima da interrogação.

6.2
Ao abrir uma solicitação você verá: Os documentos que ali
estão, qual a situação do protocolo e em qual setor o mesmo se
encontra abrindo o histórico de andamentos do mesmo.
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PASSO A PASSO PARA O CIDADÃO
7 - DOS DOCUMENTOS
7.1

A Assinar.
7.1.1 Para assinar um documento, clique sobre o mesmo;

7.1.2 Ao abrir, caso o documento possua mais de uma
página, será necessário visualizar todas as demais, para que se
possa assinar;
7.1.3 Clique em Assinar e depois novamente em “Assinar”
na janela que irá se abrir depois clique em ok;
7.2

Assinados.

7.2.1 Aqui estão listados todos os documentos que já
receberam sua assinatura;
7.2.2 Para visualizar o documento assinado, basta clicar no
ícone de um olho no canto superior direito do documento.
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PASSO A PASSO PARA O CIDADÃO
8 - CONSULTAS
8.2
Processo: Com o ano e o número você poderá pesquisar um
processo dentro do sistema.

8.3
Validação: Utilizado para fazer a validação dos documentos
inseridos na ferramenta.
8.1
Protocolo: Com o ano e o número você poderá pesquisar um
protocolo dentro do sistema.
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III - Processo administrativo eletrônico - aquele em que os atos processuais são
registrados e disponibilizados em meio eletrônico.

ANEXO
DECRETO Nº 2.983/2018

Art. 3º São objetivos deste Decreto:

DISPÕE SOBRE O USO DO MEIO ELETRÔNICO PARA A
REALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DOS
ÓRGÃOS E DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL DIRETA.

I - Assegurar a eﬁciência, a eﬁcácia e a efetividade da ação governamental e
promover a adequação entre meios, ações, impactos e resultados;
II - Promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos
administrativos com segurança, transparência e economicidade;

O Prefeito de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso
de suas atribuições legais, faz saber que:

III - Ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação
e da comunicação; e

DECRETA:
IV - Facilitar o acesso do cidadão às instâncias administrativas.
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a
realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da
administração pública municipal.

Art. 4º Para o atendimento ao disposto neste Decreto, os órgãos e as
entidades da administração pública municipal direta, utilizarão sistemas
informatizados para a gestão e o trâmite de processos administrativos
eletrônicos.

Art. 2º Para o disposto neste Decreto, consideram-se as seguintes
deﬁnições:

Parágrafo único. Os sistemas a que se refere o caput deverão utilizar,
preferencialmente, programas com código aberto e prover mecanismos para a
veriﬁcação da autoria e da integridade dos documentos em processos
administrativos eletrônicos.

I - Documento - unidade de registro de informações, independentemente do
formato, do suporte ou da natureza;
II - Documento digital - informação registrada, codiﬁcada em dígitos binários,
acessível e interpretável por meio de sistema computacional, podendo ser:

Art. 5º Nos processos administrativos eletrônicos, os atos processuais
deverão ser realizados em meio eletrônico, exceto nas situações em que este
procedimento for inviável ou em caso de indisponibilidade do meio eletrônico cujo
prolongamento cause danos relevante à celeridade do processo.

a) Documento nato-digital - documento criado originariamente em meio
eletrônico; ou
b) Documento digitalizado - documento obtido a partir da conversão de um
documento não digital, gerando uma ﬁel representação em código digital; e
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Parágrafo único. No caso das exceções previstas no caput, os atos
processuais poderão ser praticados segundo as regras aplicáveis aos processos
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em papel, desde que posteriormente o documento-base correspondente seja
digitalizado, conforme procedimento previsto no art. 12.

pode ocorrer por intermédio da disponibilização de sistema informatizado de
gestão a que se refere o art. 4º ou por acesso à cópia do documento,
preferencialmente, em meio eletrônico.

Art. 6º A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da
assinatura, nos processos administrativos eletrônicos, poderão ser obtidas por
meio de certiﬁcado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil, observados os padrões deﬁnidos por essa Infraestrutura.

Art. 9º A classiﬁcação da informação quanto ao grau de sigilo e a
possibilidade de limitação do acesso aos servidores autorizados e aos
interessados no processo observarão os termos da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, e das demais normas vigentes.

§ 1º O disposto no caput não obsta a utilização de outro meio de
comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica,
inclusive os que utilizem identiﬁcação por meio de nome de usuário e senha.

Art. 10°. Os documentos nato-digitais e assinados eletronicamente na
forma do art. 6º são considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica a situações que permitam
identiﬁcação simpliﬁcada do interessado ou nas hipóteses legais de anonimato.

Art. 11°. O interessado poderá enviar eletronicamente documentos
digitais para juntada aos autos.

Art. 7º Os atos processuais em meio eletrônico consideram-se
realizados no dia e na hora do recebimento pelo sistema informatizado de gestão
de processo administrativo eletrônico do órgão ou da entidade, o qual deverá
fornecer recibo eletrônico de protocolo que os identiﬁque.

§ 1º O teor e a integridade dos documentos digitalizados são de
responsabilidade do interessado, que responderá nos termos da legislação civil,
penal e administrativa por eventuais fraudes.
§ 2º Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor
de cópia simples.

§ 1º Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado
prazo, por meio eletrônico, serão considerados tempestivos os efetivados, salvo
disposição em contrário, até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do
último dia do prazo, no horário oﬁcial de Brasília.

§ 3º A apresentação do original do documento digitalizado será
necessária quando a lei expressamente o exigir ou nas hipóteses previstas nos
art. 13 e art. 14.

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º, se o sistema informatizado de gestão
de processo administrativo eletrônico do órgão ou entidade se tornar indisponível
por motivo técnico, o prazo ﬁca automaticamente prorrogado até as vinte e três
horas e cinquenta e nove minutos do primeiro dia útil seguinte ao da resolução do
problema.

Art. 12°. A digitalização de documentos recebidos ou produzidos no
âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública municipal direta,
autárquica e fundacional deverá ser acompanhada da conferência da integridade
do documento digitalizado.

Art. 8º O acesso à íntegra do processo para vista pessoal do interessado

§ 1º A conferência prevista no caput deverá registrar se foi apresentado
documento original, cópia autenticada em cartório, cópia autenticada
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administrativamente ou cópia simples.

entidade.

§ 2º Os documentos resultantes da digitalização de originais serão
considerados cópia autenticada administrativamente, e os resultantes da
digitalização de cópia autenticada em cartório, de cópia autenticada
administrativamente ou de cópia simples terão valor de cópia simples.

Art. 13°. Impugnada a integridade do documento digitalizado, mediante
alegação motivada e fundamentada de adulteração deverá ser instaurada
diligência para a veriﬁcação do documento objeto de controvérsia.
Art. 14º. A administração poderá exigir, a seu critério, até que decaia o
seu direito de rever os atos praticados no processo, a exibição do original de
documento digitalizado no âmbito dos órgãos ou das entidades ou enviado
eletronicamente pelo interessado.

§ 3º A administração poderá, conforme deﬁnido em ato de cada órgão ou
entidade:
I - Proceder à digitalização imediata do documento apresentado e devolvê-lo
imediatamente ao interessado;

Art. 15°. Deverão ser associados elementos descritivos aos
documentos digitais que integram processos eletrônicos, a ﬁm de apoiar sua
identiﬁcação, sua indexação, sua presunção de autenticidade, sua preservação
e sua interoperabilidade.

II - Determinar que a protocolização de documento original seja acompanhada de
cópia simples, hipótese em que o protocolo atestará a conferência da cópia com
o original, devolverá o documento original imediatamente ao interessado e
descartará a cópia simples após a sua digitalização; e

Art. 16°. Os documentos que integram os processos administrativos
eletrônicos deverão ser classiﬁcados e avaliados de acordo com o plano de
classiﬁcação e a tabela de temporalidade e destinação adotados no órgão ou na
entidade, conforme a legislação arquivística em vigor.

III - Receber o documento em papel para posterior digitalização, considerando
que:
a) os documentos em papel recebidos que sejam originais ou cópias
autenticadas em cartório devem ser devolvidos ao interessado,
preferencialmente, ou ser mantidos sob guarda do órgão ou da entidade,
conforme legislação arquivística em vigor; e

§ 1º A eliminação de documentos digitais deve seguir as diretrizes
previstas na legislação.
§ 2º Os documentos digitais e processos administrativos eletrônicos cuja
atividade já tenha sido encerrada e que estejam aguardando o cumprimento dos
prazos de guarda e destinação ﬁnal poderão ser transferidos para uma área de
armazenamento especíﬁca, sob controle do órgão ou da entidade que os
produziu, a ﬁm de garantir a preservação, a segurança e o acesso pelo tempo
necessário.

b) os documentos em papel recebidos que sejam cópias autenticadas
administrativamente ou cópias simples podem ser descartados após realizada a
sua digitalização, nos termos do caput e do § 1º.
§ 4º Na hipótese de ser impossível ou inviável a digitalização do
documento recebido, este ﬁcará sob guarda da administração e será admitido o
trâmite do processo de forma híbrida, conforme deﬁnido em ato de cada órgão ou
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eletrônicos considerados de valor permanente deverá possuir a compatibilidade
de suporte e de formato, a documentação técnica necessária para interpretar o
documento e os instrumentos que permitam a sua identiﬁcação e o controle no
momento de seu recolhimento.
Art. 18°. Para os processos administrativos eletrônicos regidos por este
Decreto, deverá ser observado o prazo deﬁnido em lei para a manifestação dos
interessados e para a decisão do administrador.
Art. 19°. No prazo de seis meses, contado da data de publicação deste
Decreto, os órgãos e as entidades da administração pública municipal direta,
deverão apresentar cronograma de implementação do uso do meio eletrônico
para a realização do processo administrativo municipal.
Parágrafo único. O uso do meio eletrônico para a realização de
processo administrativo deverá estar implementado no prazo de dois anos,
contado da data de publicação deste Decreto.
Art. 20°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Venda Nova do Imigrante, 02 de maio de 2018
BRAZ DELPUPO
Prefeito Municipal
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