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0 - DASHBOARD  

 

Esta é a tela inicial do Passaporte. Nela é possível que os 

usuários, por meio de botões, acessem diretamente as 

principais funções. 

 

0.1 - Meus Dados 

Em “Meus dados”, os usuários podem administrar os dados pessoais 

vinculados aos seus perfis.  

 

0.2 - Procurador Master 

Em “Procurador Master”, o Chefe de Poder (Prefeito ou Presidente de 

Câmara) poderá indicar e/ou modificar os dados do Procurador Master de sua 

preferência. Lembrete: inclusões e alterações cadastrais terão informações e 

documentação validadas pelo TCMGO. 

 

0.3 - Responsáveis 

Em “Responsáveis”, o Chefe de Poder, ou o Procurador Master escolhido 

por ele, poderá indicar o rol de responsáveis pelas Unidades Gestoras e 

Orçamentárias, a saber:  

 Gestor de unidades gestoras e/ou orçamentárias; 

 Chefe do controle interno; 

 Chefe de finanças e/ou tesouraria; 

 Chefe de almoxarifado; 

 Chefe de patrimônio; 

 Presidente da comissão de licitação; 

 Chefe de recursos humanos/folha de pagamento; 

 Chefe do setor/departamento/divisão de obras e engenharia; 
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 Chefe da assessoria contábil; 

 Chefe da assessoria jurídica. 

Lembrete: novos cadastros terão documentação validada pelo TCMGO. 

Quando requerido, através desta funcionalidade também serão indicados 

os responsáveis por Consórcios. 

 

0.4 - Unidades Gestoras 

Em “Unidades Gestoras”, o Chefe de Poder, o Procurador Master escolhido 

por ele, ou o Gestor da respectiva unidade, poderá administrar os dados 

cadastrais das Unidades Gestoras vinculadas a si, ou incluir/criar nova Unidade. 

Lembrete: todo cadastro de nova unidade será validado pelo TCMGO antes de 

ser disponibilizado para uso pelos outros sistemas. 

 

0.5 - Unidades Orçamentárias 

Em “Unidades Orçamentárias”, o Chefe de Poder, o Procurador Master 

escolhido por ele, ou o Gestor da respectiva unidade, poderá administrar os 

dados cadastrais das Unidades Gestoras vinculadas a si, ou incluir/criar nova 

Unidade. Lembrete: todo cadastro de nova unidade será validado pelo TCMGO 

antes de ser disponibilizado para uso pelos outros sistemas. 

 

0.6 - Consórcios 

Em “Consórcios”, o Chefe de Poder Executivo que preside o consórcio 

poderá, o Procurador Master escolhido por ele, ou o Gestor da respectiva 

unidade, poderá administrar os dados cadastrais das Unidades Gestoras 

vinculadas a si, ou incluir/criar nova Unidade. Lembrete: todo cadastro de nova 

unidade será validado pelo TCMGO antes de ser disponibilizado para uso pelos 

outros sistemas. 
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1 – ORGANIZACIONAL - LISTAGENS 

 

Este grupo de funcionalidades auxilia na visualização dos 

cadastros organizacionais dos jurisdicionados e seus 

respectivos dados de domínio. 

 

1.1 Listagem de Tipo de Poder 

 

Objetivo 

Nesta seção são apresentados os Tipos de Poder existentes. Usuários 

autorizados poderão realizar o cadastro de um ‘Novo Tipo de Poder’. 

A ação ‘Atualizar Listagem’ limpa os filtros de consultas da tela e recarrega 

os dados. 

Ao selecionar um Tipo de Poder na listagem serão apresentadas as ações 

abaixo: 

Ação Descrição 

 

Ação responsável por editar o tipo de poder selecionado. 

 

Ação responsável por excluir o tipo de poder selecionado. 

*ATENÇÃO: Algumas destas ações podem não estar visíveis. Elas serão 

apresentadas de acordo com as atribuições de cada usuário. 

  

1.2 Listagem de Tipo de UG / UO 

 

Objetivo 

Nesta seção são apresentados os Tipos de Unidade Gestora e de Unidade 

Orçamentária já cadastradas. Usuários autorizados poderão realizar o cadastro 

de ‘Novos tipos de UG/UO’. 
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A ação ‘Atualizar Listagem’ limpa os filtros de consultas da tela e recarrega 

os dados. 

Ao selecionar um Tipo de UG / UO na listagem serão apresentadas as ações 

abaixo: 

Ação Descrição 

 

Ação responsável por editar o tipo de Unidade Gestora / Unidade 
Orçamentária selecionado. 

 

Ação responsável por excluir o tipo de Unidade Gestora / Unidade 
Orçamentária selecionado. 

*ATENÇÃO: Algumas destas ações podem não estar visíveis. Elas serão 

apresentadas de acordo com as atribuições de cada usuário. 

  

1.3 Listagem de Consórcios 

 

Objetivo 

Nesta seção são apresentados os Consórcios Públicos já cadastrados. O 

chefe de poder presidente do consórcio ou o procurador máster poderá cadastrar 

um ‘Novo Consórcio’. Os jurisdicionados visualizarão apenas os consórcios em 

que sua Unidade Gestora seja participante. 

A ação ‘Atualizar Listagem’ limpa os filtros de consultas da tela e recarrega 

os dados. 

Ao selecionar um Consórcio na listagem serão apresentadas as ações 

abaixo: 

Ação Descrição 

 

Ação responsável por detalhar os dados do consórcio selecionado. 

 

Ação responsável por editar o consórcio selecionado. 
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Ação responsável por excluir o consórcio selecionado. 

 

Ação responsável por aprovar o consórcio selecionado. 

 

Ação responsável por registrar uma pendência ao consórcio 
selecionado. 

 

Ação responsável por apresentar a(s) pendência(s) registradas para o 
consórcio selecionado. 

 

Ação responsável por confirmar a extinção do consórcio selecionado. 

 

Ação responsável por registrar uma pendência para o consórcio que 
está aguardando análise de extinção. 

*ATENÇÃO: Algumas destas ações podem não estar visíveis. Elas serão 

apresentadas de acordo com as atribuições de cada usuário. 

  

1.4 Listagem de Unidades Gestoras 

 

Objetivo 

Nesta seção são apresentadas as Unidades Gestoras já cadastradas. Os 

jurisdicionados visualizarão apenas as unidades gestoras de sua 

responsabilidade. O chefe de poder ou o procurador máster poderá cadastrar 

uma ‘Nova Unidade Gestora’. 

A ação ‘Atualizar Listagem’ limpa os filtros de consultas da tela e recarrega 

os dados. 

Ao selecionar uma Unidade Gestora na listagem serão apresentadas as 

ações abaixo: 

Ação Descrição 

 

Ação responsável por cadastrar uma Unidade Orçamentária vinculada 
à unidade gestora selecionada. 
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Ação responsável por apresentar os representantes vinculados à 
unidade gestora selecionada. 

 

Ação responsável por apresentar as unidades orçamentárias vinculadas 
à unidade gestora selecionada. 

 

Ação responsável por aprovar a unidade gestora selecionada. 

 

Ação responsável por registrar uma pendência a unidade gestora 
selecionada. 

 

Ação responsável por apresentar a(s) pendência(s) registradas para a 
unidade gestora selecionada. 

 

Ação responsável por detalhar os dados da unidade gestora 
selecionada. 

 

Ação responsável por editar a unidade gestora selecionada. 

 

Ação responsável por excluir a unidade gestora selecionada. 

 

Ação responsável por confirmar a extinção da unidade gestora 
selecionada. 

 

Ação responsável por registrar uma pendência para a unidade gestora 
que está aguardando análise de extinção. 

*ATENÇÃO: Algumas destas ações podem não estar visíveis. Elas serão 

apresentadas de acordo com as atribuições de cada usuário. 

  

 

1.5 Listagem de Unidades Orçamentárias 

 

Objetivo 

Nesta seção são apresentadas as Unidades Orçamentárias já cadastradas. 

Os jurisdicionados visualizarão apenas as unidades orçamentárias de sua 

responsabilidade. 
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A ação ‘Atualizar Listagem’ limpa os filtros de consultas da tela e recarrega 

os dados. 

Ao selecionar uma Unidade Orçamentária na listagem serão apresentadas 

as ações abaixo: 

Ação Descrição 

 

Ação responsável por apresentar os representantes vinculados à 
unidade orçamentária selecionada. 

 

Ação responsável por aprovar a unidade orçamentária selecionada. 

 

Ação responsável por registrar uma pendência a unidade gestora 
selecionada. 

 

Ação responsável por apresentar a(s) pendência(s) registradas para a 
unidade orçamentária selecionada. 

 

Ação responsável por detalhar os dados da unidade orçamentária 
selecionada. 

 

Ação responsável por editar a unidade orçamentária selecionada. 

 

Ação responsável por excluir a unidade orçamentária selecionada. 

 

Ação responsável por confirmar a extinção da unidade orçamentária 
selecionada. 

 

Ação responsável por registrar uma pendência para a unidade 
orçamentária que está aguardando análise de extinção. 

*ATENÇÃO: Algumas destas ações podem não estar visíveis. Elas serão 

apresentadas de acordo com as atribuições de cada usuário. 

  

1.6 Listagem de Representação 

 

Objetivo 
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Nesta seção são apresentados os responsáveis pelas unidades gestoras, 

unidades orçamentárias e consórcios já cadastrados, tal como chefe de poder, 

procurador máster, responsáveis pelas áreas de controle interno, financeiro, 

recursos humanos, licitações, patrimônio, contabilidade, assessoria jurídica, etc. 

É de responsabilidade do chefe de poder e/ou do procurador máster o 

cadastro de todos os representantes sob sua jurisdição. 

A ação ‘Novo responsável UG / UO / Consórcio’ permite cadastrar um novo 

responsável para uma Unidade Gestora ou para uma Unidade Orçamentária ou 

para um Consórcio. 

A ação ‘Nova repres. PF’ permite cadastrar uma nova representação para 

uma pessoa física. 

A ação ‘Nova repres. PJ’ permite cadastrar uma nova representação para 

uma pessoa jurídica. 

Os jurisdicionados visualizarão apenas os representantes de sua 

responsabilidade. 

A ação ‘Atualizar Listagem’ limpa os filtros de consultas da tela e recarrega 

os dados. 

Ao selecionar um Representante na listagem serão apresentadas as ações 

abaixo: 

 

Ação Descrição 

 

Ação responsável por aprovar um representante selecionado. 

 

Ação responsável por registrar uma pendência a um representante 

selecionado. 

  
Ação responsável por apresentar a(s) pendência(s) registradas para o 

representante selecionado. 
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Ação responsável por detalhar os dados do representante selecionado. 

 

Ação responsável por editar os dados do representante selecionado. 

 

Ação responsável por excluir o representante selecionado. 

*ATENÇÃO: Algumas destas ações podem não estar visíveis. Elas serão 

apresentadas de acordo com as atribuições de cada usuário. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a1

2
 

2 – ORGANIZACIONAL – CADASTROS 

 

Este grupo de funcionalidades auxilia na criação e edição dos 

cadastros organizacionais dos jurisdicionados e seus 

respectivos dados de domínio. 

 

2.1 – Cadastro de Tipo de Poder 

 

Objetivo 

Através desta funcionalidade usuários autorizados poderão cadastrar um 

novo Tipo de Poder ou alterar um existente. 

  

2.2 – Cadastro de Tipo de Unidade Gestora / Unidade Orçamentária 

 

Objetivo 

Através desta funcionalidade usuários autorizados poderão cadastrar um 

novo Tipo de Unidade Gestora ou um novo Tipo de Unidade Orçamentária. 

Também poderão alterar um tipo existente. 

 

Especificações 

O que identifica uma "U.G. chefe de poder"? 

Esta opção indica se a Unidade Gestora possui Chefe de Poder (Prefeito ou 

Presidente de Câmara). Ou seja, Unidades Gestoras do tipo Secretaria, por 

exemplo, não devem ter esta opção marcada. 
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O que significa a opção “Pode ser unidade gestora presidente do 

consórcio?” 

Esta opção indica se a Unidade Gestora pode presidir um consórcio 

público. De acordo com a Lei 11.107/2005 os consórcios públicos deverão 

ser presididos apenas por Chefes de Poder das Unidades Gestoras do 

Executivo. Assim, somente Unidades Gestoras do tipo “Prefeitura”, até a 

presente data, poderão ter esta opção marcada. 

 

O que significa a opção “Pode ser unidade gestora do tipo consórcio?” 

Esta opção indica que a unidade jurisdicionada é um consórcio público. 

 

O que significa a opção “É uma unidade orçamentária?” 

Esta opção indica que a unidade jurisdicionada é uma unidade 

orçamentária e deverá estar vinculada a uma unidade gestora. 

 

O que significa a opção “Pode ter unidade orçamentária?” 

Esta opção indica que a unidade gestora pode ter unidades orçamentárias 

vinculadas a ela. 

  

2.3 – Cadastro de Consórcio 

 

Objetivo 

Através desta funcionalidade o Chefe de Poder do Executivo ou o 

procurador máster poderão cadastrar um novo Consórcio Público ou 

editar as informações de um Consórcio a que já estejam vinculados.  
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Especificações 

 

Por que devo informar uma unidade gestora presidente do consórcio? 

Esta informação indica qual Unidade Gestora, dentre as participantes, 

preside o consórcio público. Nos termos da Lei 11.107/2005, os consórcios 

públicos deverão ser presididos por uma Prefeitura e seu respectivo Chefe 

de Poder. 

 

Nome 

Nome do consórcio público 

 

Dados da Lei de Criação 

Deve ser informado o nº da Lei de Criação do Consórcio e a data da criação. 

No caso de edição dos dados para extinção do referido consórcio, deve ser 

informada a Lei de Extinção e a data da extinção, igualmente. 

 

             Dados da Pessoa Jurídica 

Ao informar o CNPJ do consórcio público, o sistema consulta, em tempo 

real, os dados cadastrais junto à Receita Federal. Serão apresentados 

dados da Pessoa Jurídica tais como Nome Fantasia, a Razão Social, o 

Endereço e os Contatos.  

 

             Endereço 

É necessário manter o endereço atualizado, já que com base nestes dados 

o TCMGO manterá contato, quando necessário.  

 

Contatos 

É possível informar vários tipos de contato como, telefone fixo, telefone 

celular e e-mail. 
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Para adicionar um contato é necessário selecionar o tipo de contato na 

listagem ‘Informe o tipo de contato’, informar o contato e clicar em .  

 

Objeto do consórcio 

Objeto do consórcio público, conforme descrito na última versão do ato 

constitutivo. 

 

Unidades Gestoras Participantes do Consórcio 

Devem ser informadas quantas forem as Prefeituras participantes do 

consórcio, com data início e fim da participação. Também deve ser 

informado o objeto do consórcio, tal como no ato normativo que o 

instituiu. Documento comprobatório da constituição do mesmo deve ser 

anexada e assinada digitalmente, por fim. 

 

Anexar arquivos para assinatura 

Cópia digital do documento constitutivo (lei de criação) do Consórcio (em 

formato PDF), que deverá ser assinado digitalmente. 

  

 

2.4 – Cadastro de Unidade Gestora (UG) 

 

Objetivo 

Através desta funcionalidade o Chefe de Poder, ou o Procurador master, 

poderá cadastrar uma nova Unidade Gestora, ou editar as informações de 

uma Unidade Gestora a que já esteja vinculado. Gestores de uma Unidade 

Gestora também poderão editar os dados da mesma nesta funcionalidade. 

Lembrete: nesta tela também poderão ser vinculadas novas unidades 

orçamentárias às UGs existentes e com cadastro autorizado pelo TCMGO. 
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Especificações 

Tipo de Poder 

O usuário deve escolher entre Poder Executivo ou Legislativo. 

 

            Tipo de Unidade Gestora 

O usuário deve escolher entre as opções Câmara, Prefeitura, Secretaria de 

Saúde, Secretaria de Educação, Demais Secretarias, Autarquia do RPPS, 

Demais Autarquias, Fundação, Empresa Pública e Sociedade de Economia 

Mista. 

 

Município 

Deve ser informado o município ao qual a unidade gestora em cadastro 

pertence. 

 

            Nome 

Nome da unidade gestora. 

 

Dados da Lei de Criação 

Deve ser informado o nº da Lei de Criação no Município, a data da criação. 

No caso de edição dos dados para extinção da referida UG, deve ser 

informada a Lei de Extinção e a data da extinção, igualmente. 

 

Dados da Pessoa Jurídica 

Ao digitar o CNPJ da UG, o PASSAPORTE irá buscar o nome, razão social e 

dados de contato e correspondência junto à Receita Federal do Brasil. 

 

Endereço 

É necessário manter o endereço atualizado, já que com base nestes dados 

o TCMGO manterá contato, quando necessário.  
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Contatos 

É possível informar vários tipos de contato como, telefone fixo, telefone 

celular e e-mail. 

Para adicionar um contato é necessário selecionar o tipo de contato na 

listagem ‘Informe o tipo de contato’, informar o contato e clicar na ação  

 

Observação 

Quaisquer informações que sejam relevantes à consideração do cadastro 

pelo TCMGO. 

 

 Anexar arquivos para assinatura 

Cópia digital do documento constitutivo (lei de criação) da UG (em formato 

PDF), que deverá ser assinado digitalmente. 

 

2.5 – Cadastro de Unidade Orçamentária (UO) 

 

Objetivo 

Através desta funcionalidade o Chefe de Poder, ou o Procurador Master, 

poderá editar as informações de uma Unidade Orçamentária a que já 

esteja vinculado. Gestor de uma Unidade Gestora também poderá editar 

os dados das “UO” vinculadas a si hierarquicamente. Lembrete: A criação 

de nova UO deve ser feita na tela de Unidades Gestoras, devendo ser 

selecionada a qual UG a nova UO será vinculada.  

 

Especificações 

 

Tipo de Poder 

Virá preenchido automaticamente, de acordo com o Tipo de Poder da UG 

a que se vincula. 
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            Tipo de Unidade Orçamentária 

O usuário deve escolher entre as opções FUNDEB, FME, FMS, FUNDO DE 

PREVIDÊNCIA, FMAS, FMCA, FMH, DEMAIS FUNDOS e DEMAIS UNIDADES 

ORÇAMENTÁRIAS. 

 

Município 

Virá preenchido automaticamente, de acordo com o Município da UG a 

que se vincula. 

 

            Nome 

Nome da unidade orçamentária. 

 

Dados da Lei de Criação 

Deve ser informado o nº da Lei de Criação no Município e a data da criação. 

No caso de edição dos dados para extinção da referida UO, deve ser 

informada a Lei de Extinção e a data da extinção, igualmente. 

 

Dados da Pessoa Jurídica 

Ao digitar o CNPJ da UO, o PASSAPORTE irá buscar o nome, razão social e 

dados de contato e correspondência junto à Receita Federal do Brasil. 

 

Endereço 

É necessário manter o endereço atualizado, já que com base nestes dados 

o TCMGO manterá contato, quando necessário.  

 

Contatos 

É possível informar vários tipos de contato como, telefone fixo, telefone 

celular e e-mail. 
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Para adicionar um contato é necessário selecionar o tipo de contato na 

listagem ‘Informe o tipo de contato’, informar o contato e clicar na ação  

 

Observação 

Quaisquer informações que sejam relevantes à consideração do cadastro 

pelo TCMGO. 

 

 Anexar arquivos para assinatura 

Cópia digital do documento constitutivo (lei de criação) da UO (em formato 

PDF), que deverá ser assinado digitalmente dentro do Passaporte. 

 

2.6 – Representação 

 

Objetivo 

Através desta funcionalidade o usuário poderá indicar representações 

diversas. As representações funcionam como procurações eletrônicas e a 

pessoa designada como representante deve aceitar a indicação, sendo a 

mesma validada pelo TCMGO posteriormente. 

 O responsável descrito no rol da IN 06/2018 poderá ser informado em 

“Novo Responsável UG/UO/Consórcio”. 

 No caso do Chefe de Poder, poderá indicar um Procurador Master na 

opção “Nova Repres. PF”.   

 Representantes de pessoas jurídicas interessadas em algum processo 

no Tribunal poderão ser cadastrados em “Nova Repres. PJ”. 

 

2.6.1 - Cadastro de RESPONSÁVEL para UG/UO/Consórcio 

 Responsável: ao preencher o CPF da pessoa indicada, o sistema irá 

trazer da base da RFB os dados pessoais, endereço e contatos, podendo 

alguns dados serem editados para fins de atualização. 
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 Informe a Unidade Gestora/Orçamentária/Consórcio: vincula o 

responsável à referida entidade, para que a represente. 

 Perfil: Vincula o responsável à UG/UO/Consórcio de acordo com os 

perfis existentes na IN06/2018. 

 Dados de posse: deverão ser informados data da posse, data de início 

de representação e, no caso de encerramento de representação, data 

fim da representação.  

 Nº de Inscrição Órgão de Classe: Caso requerido e/ou disponível, 

deverá ser preenchido. Para os responsáveis pelas áreas jurídica e 

contábil do município, a indicação do nº de registro no órgão de classe 

é obrigatória. 

 Deseja ser notificado no endereço residencial? - Indica se o 

representante indicado deve ser notificado no endereço residencial 

constante em seu cadastro, ou se no endereço da entidade a que está 

sendo vinculado. 

 Anexar procuração ou termo de posse: Cópia digital do documento 

constitutivo (lei de criação) da UO (em formato PDF), que deverá ser 

assinado digitalmente dentro do Passaporte.   

 

2.6.2 - Cadastro de REPRESENTAÇÃO de PESSOA FÍSICA 

 Representante: ao preencher o CPF da pessoa indicada, o sistema irá 

trazer da base da RFB os dados pessoais, endereço e contatos, podendo 

alguns dados serem editados para fins de atualização. Exemplo de 

preenchimento: CPF e cadastro do Procurador Máster. 

 Pessoa Física representada: vincula a pessoa representante 

(procuradora) à referida pessoa física representada. Exemplo: CPF e 

cadastro do Chefe de Poder. 

 Perfil: seleciona qual o tipo de representação, como por exemplo 

Procurador Master. 
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 Dados de posse: deverão ser informados data da posse, data de início 

de representação e, no caso de encerramento de representação, data 

fim da representação.  

 Nº de Inscrição Órgão de Classe: Caso requerido e/ou disponível, 

deverá ser preenchido. Para os responsáveis pelas áreas jurídica e 

contábil do município, a indicação do nº de registro no órgão de classe 

é obrigatória. 

 Deseja ser notificado no endereço residencial? - Indica se o 

representante indicado deve ser notificado no endereço residencial 

constante em seu cadastro, ou se no endereço da entidade a que está 

sendo vinculado. 

 Anexar procuração ou termo de posse: Cópia digital do documento 

constitutivo (lei de criação) da UO (em formato PDF), que deverá ser 

assinado digitalmente dentro do Passaporte. 

 

2.6.3 - Cadastro de REPRESENTAÇÃO de PESSOA JURÍDICA 

 Representante: ao preencher o CPF da pessoa indicada, o sistema irá 

trazer da base da RFB os dados pessoais, endereço e contatos, podendo 

alguns dados serem editados para fins de atualização. Exemplo de 

preenchimento: CPF do advogado de uma empresa interessada em 

processo do TCMGO. 

 Pessoa Jurídica Representada: vincula o responsável à referida 

entidade, para que a represente. Ao inserir o CNPJ da construtora ou 

prestadora de serviços, por exemplo, o Passaporte irá buscar os demais 

dados nas bases da RFB. 

 Perfil: Vincula o representante à Pessoa Jurídica em um dado perfil, 

exemplo: advogado. 
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 Dados de posse: deverão ser informados data da posse, data de início 

de representação e, no caso de encerramento de representação, data 

fim da representação.  

 Nº de Inscrição Órgão de Classe: Caso requerido e/ou disponível, 

deverá ser preenchido. Para os responsáveis pelas áreas jurídica e 

contábil do município, a indicação do nº de registro no órgão de classe 

é obrigatória. 

 Anexar procuração ou termo de posse: Cópia digital do documento 

constitutivo (lei de criação) da UO (em formato PDF), que deverá ser 

assinado digitalmente dentro do Passaporte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a2

3
 

3 – SEGURANÇA 

 

O módulo de segurança do Passaporte prevê uma amarração 

em que usuários, de acordo com seus perfis e tipos de acesso 

(interno ao TCM ou externo, por exemplo), podem realizar 

determinados tipos de operação, determinadas pelos tipos de 

permissão, nas funcionalidades dos sistemas.  

 

3.1 – Tipo de Permissão 

Permite administrar tipos de permissões gerenciados pelo Passaporte. A 

rigor, determina que tipos de operação são aceitáveis para serem 

realizadas nas telas dos sistemas. Exemplo: CADASTRO, EDIÇÃO, 

EXCLUSÃO, VISUALIZAÇÃO.  

 

3.2 – Sistema (Listagem de Sistemas) 

Permite administrar cadastros de Sistemas que tenham seu acesso e 

permissões gerenciados pelo Passaporte.  

  + Novo  - pode ser incluído um novo Sistema, exemplo: COLARE. 

  - são administradas todas as funcionalidades implementadas 

referentes a este sistema. 

  - pode-se editar os parâmetros do Sistema. 

  - realiza-se a exclusão lógica do Sistema. 

 

3.2.1 - Listagem de FUNCIONALIDADES 

Lista todas as funcionalidades do referido sistema, podendo ser:  

 Administradas, no botão    

 Criadas novas, no botão  + Novo     

 Vinculadas aos perfis de acesso ao sistema, no botão  
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 No botão  - excluídas logicamente do Banco. 

 

3.3 – Tipos de Acesso 

Compreende administrar tipos de acesso aos sistemas gerenciados pelo 

Passaporte, como, por exemplo, INTERNO (servidores TCM) e EXTERNO 

(jurisdicionados e sociedade). 

 

Na Listagem “Tipos de Acesso”, podem ser executados os comandos: 

  + Novo    - incluir novo tipo de acesso. 

  - Editar parâmetros do tipo de acesso. 

  - Exclusão lógica do registro de tipo de acesso. 

 

3.4 – Usuário (Listagem de Usuários) 

Compreende administrar usuários cadastrados no Passaporte, bem como 

vincular-lhes, individualmente, permissões, ou ainda, um conjunto de 

permissões abrangidas por um perfil. Também é possível gerar nova senha 

para o usuário, enviando diretamente ao e-mail do mesmo. 

 + Novo    - Cria novo usuário no passaporte, mas somente servidores 

do TCMGO. 

  - visualiza os dados do usuário. 

  - vincula uma permissão atômica (ou várias delas) diretamente 

ao cadastro do usuário. 

  - vincula um perfil e suas respectivas permissões ao usuário. 

  - gerar nova senha para o usuário e enviar-lhe por e-mail. 

  - excluir logicamente o usuário. 
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3.5 – Perfil (Listagem de Perfis) 

Compreende administrar os perfis cadastrados no Passaporte, bem como 

vincular-lhes diversas permissões. 

  + Novo  - permite criar novo perfil de acesso aos sistemas 

cadastrados no Passaporte 

  -  vincula permissões diversas ao perfil. 

  - Permite editar os atributos do PERFIL, onde: 

 Pode ser escolhido um perfil herdado; 

 Indicado um tipo de acesso; 

 Escolhido um nome; 

 Informada uma descrição. 

 Além, alguns parâmetros devem ser informados, exemplo: 

se o perfil se refere aos chefes de poder do executivo ou do 

legislativo; se é para procurador máster; se obriga anexação 

do termo de posse para registrar-se; se obriga inscrição em 

órgão de classe e se é perfil padrão para acesso interno 

(TCMGO). 
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4 – RH 

 

O Passaporte permite sincronização com a base do sistema 

de RH institucional, atualmente implementado no TCMGO 

pela SIEDOS.  

 

4.1 – Lotação (Listagem de lotações do TCMGO) 

Permite listar e sincronizar os tipos de lotação disponíveis na base do 

sistema de RH terceirizada. Também permite a listagem dos servidores em 

cada lotação. 

  - força sincronização da base do Passaporte com a de RH, 

para capturar servidores recém empossados, por exemplo. 

  - lista os servidores vinculados àquela lotação. 

  - permite vincular a lotação do RH diretamente com um 

perfil do Passaporte. 

 

  

 

 


