
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Manual de Processo Eletrônico: 

Principais funções 

 

  



2 
 
 

Sumário 
INTRODUÇÃO ................................................................................................................................................... 3 

ACESSO AO SISTEMA ........................................................................................................................................ 3 

PROTOCOLAR PROCESSO ................................................................................................................................. 4 

IDENTIFICANDO UMA ATIVIDADE .................................................................................................................... 7 

Incluir informações adicionais ...................................................................................................................... 9 

Adicionar envolvidos .................................................................................................................................... 9 

Anexar arquivos .......................................................................................................................................... 11 

Informar próxima atividade ........................................................................................................................ 12 

RASCUNHO ..................................................................................................................................................... 13 

AÇÕES PERMITIDAS EM UMA LISTAGEM DE SOLICITAÇÕES ........................................................................... 14 

TIPOS DE LISTAGENS DE SOLICITAÇÕES .......................................................................................................... 15 

Menu Solicitação de Protocolo>Recebidas................................................................................................. 15 

Menu Solicitação de Protocolo>Rascunhos ................................................................................................ 16 

Menu Área de trabalho>Meus processos/trâmites .................................................................................... 16 

Menu Área de trabalho>Atividade a Executar ............................................................................................ 16 

ONDE ESTÁ O MEU PROCESSO? ..................................................................................................................... 17 

 

 

 

 

  



3 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

O Sistema de Processo Eletrônico do TCMGO permite protocolar documentos digitalizados para que 

sejam analisados e visualizados em meio eletrônico gerando economia, celeridade e transparência. As peças 

deixam de ser impressas, mas continuam sendo assinadas com o uso do CERTIFICADO DIGITAL, o que garante 

a autenticidade e o não repúdio das atividades realizadas na plataforma. 

Este manual apresenta as principais funções permitidas no sistema e que podem ser utilizadas para 

qualquer do tipo de protocolo ou atividade. 

 

ACESSO AO SISTEMA 
 

O site do TCMGO possui o link para o Sistema de Processo Eletrônico (PE). Esta é a tela inicial do PE. 

 

 
 

1 – Sistema PASSAPORTE: antes de realizar o acesso ao PE o usuário deve ter concluído seu cadastro no 

Sistema Passaporte (https://passaporte.tcm.go.gov.br/passaporte). O sistema Passaporte realiza o controle 

de acesso e permissões (perfis) dos sistemas do TCMGO. 

2 – Acesso de consulta: o acesso com CPF/senha permitirá apenas acesso de consulta, portanto NÃO será 

possível protocolar processos ou executar atividades. 

3 – Acesso total ao PE: acessando o sistema com certificado digital o usuário terá acesso a todas as ações 

permitidas, conforme seu perfil cadastrado no Passaporte. 

 

https://www.tcmgo.tc.br/site/
https://virtual.tcmgo.tc.br/processo-eletronico/#/login
https://passaporte.tcm.go.gov.br/passaporte
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PROTOCOLAR PROCESSO 
 

O acesso à tela para protocolar qualquer processo/juntada pode ser pelo caminho de atalho “Nova 

solicitação de protocolo/juntada” disponibilizado na página inicial do sistema OU pelo menu esquerdo 

“Solicitação de Protocolo>Criar Nova Solicitação”.  

Lembre-se que para protocolar é necessário estar logado com seu Certificado Digital. Observe que o 

símbolo de um certificado será visualizado no canto superior direito de sua tela, caso tenha logado com 

certificado digital. 

 

 
 

 
Após seleção da funcionalidade, o sistema disponibilizará uma caixa de seleção com a lista de tipos 

de protocolos. Essa listagem depende das permissões que o usuário logado possui. Portanto, essa listagem é 

específica para cada usuário (interno/externo) dentro do TCMGO. 

ANTES de selecionar o tipo de protocolo desejado verifique, no canto superior esquerdo, qual PERFIL 

está selecionado, pois o sistema carrega as informações em tela de acordo com o perfil.  Verifique o exemplo 

abaixo: 
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1 – Perfil: o usuário poderá ter diversos perfis cadastrados no Passaporte, portanto antes de selecionar o 

tipo de protocolo desejado verifique o perfil selecionado, pois com base neste perfil que o sistema carrega 

as informações em tela. Para alterar o perfil, basta selecionar o botão “Mudar perfil” e selecionar o perfil 

desejado. 

2 – Tipo de protocolo: é uma lista com todos os tipos de protocolos permitidos para o usuário logado. A 

partir do momento que o usuário seleciona o tipo de protocolo, a tela é adaptada para disponibilizar e/ou 

exigir informações para aquele tipo de protocolo. Cada tipo de protocolo tem sua atividade específica, ou 

seja, dados são carregados e informações são exigidas, conforme o tipo de protocolo selecionado. No 

exemplo, RREO é protocolado pelo Chefe Poder Executivo (prefeito) e ao selecionar esse tipo de protocolo o 

sistema carregou dados do interessado e disponibilizou o quadro de período de referência para ser 

informado. 

3 – Dados do interessado: essas informações são carregadas pelo sistema, conforme o perfil (representação) 

do usuário logado.  

4 – Período de referência: somente é exigido período de referência para tipos de protocolos que são 

prestação de contas. O sistema carrega na combo apenas as prestações NÃO entregues e sempre de acordo 

com o perfil do usuário logado. É permitido ao gestor atual protocolar processos da gestão anterior, caso o 

gestor anterior não tenha realizado a entrega. 

5 – Salvar: para a atividade ser efetivada, após incluídas todas as informações exigidas, é necessário clicar no 

botão SALVAR.   

  

O botão SALVAR não significa que o seu processo foi protocolado. Um tipo de protocolo pode ter 

vários passos até protocolar. Um protocolo é finalizado quando você recebe e-mail com o recibo de 

protocolo e a mensagem em tela “Solicitação de Protocolo Registrada com Sucesso! ”. 
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Após a PRIMEIRA ATIVIDADE SALVA o sistema disponibiliza a tela de HISTÓRICO para o usuário 

visualizar as atividades já executadas e número da solicitação de protocolo gerado. Se o usuário logado for 

responsável por executar a próxima atividade o botão EXECUTAR ATIVIDADE aparecerá no canto direito 

inferior.  

 

 

 

1 – Atividade já executada: todo tipo de protocolo possui um fluxo determinado com diversas atividades. 

Esta é a lista de atividades já executadas. 

2 – Usuário que executou a atividade: essa é a lista de QUEM executou a atividade. Observe que algumas 

atividades são executadas pelo próprio sistema. 

3 – Informações da atividade que será executada: na barra de título estão as informações necessárias para 

o usuário se localizar no sistema: qual atividade a ser executada,  a área que deve executar a atividade e o 

número completo do processo que está sendo visualizado. A área pode representar uma pessoa ou um grupo 

de pessoas, conforme a atividade. 

4 – Ir para atividade a ser executada: se você tem permissão de executar a próxima atividade este botão 

“Executar Atividade” estará visível. Basta clicar no botão e o sistema carregará a tela com as informações 

necessárias para execução da próxima atividade. Detalhes de uma atividade consulte o item Identificando 

uma atividade deste manual. 

 

Para CONCLUSÃO DO PROTOCOLO o usuário deverá executar TODAS ATIVIDADES disponibilizadas 

até recebimento de mensagem informando que seu protocolo foi realizado com sucesso e que um e-mail 

com o recibo de protocolo foi enviado. É neste momento que a solicitação de protocolo é encaminhada ao 

TCMGO.  Somente quando o processo é protocolado que se tem a DATA DE PROTOCOLO. Essa data de 

protocolo é utilizada para controle de prazos. 
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Durante o procedimento de protocolar com várias etapas, cada atividade salva não será perdida, 

portanto caso necessite dar continuidade em outro momento em uma solicitação de protocolo já iniciada 

(não protocolada) o usuário encontrará a solicitação iniciada no menu Solicitação de Protocolo>Rascunho. 

Veja o item Rascunho deste manual. 

 

IDENTIFICANDO UMA ATIVIDADE 
 

As informações comuns visualizadas em qualquer atividade são: barra de título, dados básicos, 

envolvidos, visualização completa, próxima atividade e salvar.  
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1 – Barra de título: é a informação mais importante da atividade. É na barra de título que o usuário identifica 

o que está fazendo. 

 Atividade: é o nome da atividade que será executada. Pelo nome é possível saber o que deve ser 

realizado. 

 Área: é quem deve executar a atividade. Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. Por 

exemplo, a área SCG-Técnico possui diversos servidores com acesso a está área, portanto quando 

o processo chegar nesta área qualquer servidor com este acesso poderá executar a atividade.  

 Número: é o número completo da solicitação de protocolo dividido em 6 partes separadas por 

ponto. Cada parte deste número possui um significado, que são:  

 

1 – 00001802: é o identificador único de sua solicitação de protocolo/processo. Para buscar por 

processos na consulta pública de processos eletrônicos (https://virtual.tcmgo.tc.br/processo-

eletronico/#/publico/consulta-processo) esse identificador pode ser utilizado, sem a necessidade de 

informar as demais partes do número do processo. 

2 – 2021: é o ano de autuação. 

3 – 001: é o código do tipo de protocolo no TCMGO. 

4 – 3: número da região. Caso o processo não seja de um município como, por exemplo, um 

processo administrativo, o valor será 0. 

5 – 02502: código do município IBGE. Caso o processo não seja de um município como, por 

exemplo, um processo administrativo, o valor será 00000. 

6 – 0820: período de competência (mês/ano). Caso não seja uma prestação de contas e, 

portanto, não haja um período de competência o valor será 0000. 

 

2 – Dados básicos: são as informações básicas de sua solicitação. Toda solicitação de protocolo terá número 

e tipo de protocolo. As demais informações podem variar conforme o tipo de protocolo. No exemplo é um 

RREO que é prestação de conta, portanto Município, Unidade Gestora, Região e Período de Competência 

fazem parte dos dados básicos. As etiquetas, visualizadas à direita, são marcadores utilizados para melhor 

visualização de informações importantes sobre o processo. 

3 – Envolvidos: é a lista de pessoas envolvidas em sua solicitação de protocolo, podendo ser pessoas jurídicas 

ou físicas. Há uma classificação para o tipo de envolvimento podendo ser: representante legal, relator, 

procurador de contas, servidor, parte beneficiária, parte instituidora, parte, etc. Na coluna “atribuído” se 

https://virtual.tcmgo.tc.br/processo-eletronico/#/publico/consulta-processo
https://virtual.tcmgo.tc.br/processo-eletronico/#/publico/consulta-processo
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houver um indicador a frente do envolvido significa que aquela atividade está sob a responsabilidade deste 

envolvido. 

4 – Visualização completa: são todos os documentos que fazem parte da sua solicitação de 

protocolo/processo. O usuário, na coluna ações, poderá verificar os assinantes, visualizar o arquivo ou baixá-

lo em seu computador.  A medida que arquivos são inseridos o sistema disponibiliza para consulta trazendo 

transparência e melhor acompanhamento. 

5 – Próxima atividade: ao final da atividade sempre haverá este quadro que pode ser uma caixa de seleção 

para decidir qual caminho seguir no fluxo (quando há opções) ou apenas uma informação da próxima 

atividade (quando não há opção, só tem um caminho). É importante que usuário se atente às opções 

apresentadas, quando houver mais de uma, pois a seleção é a forma de indicar ao sistema qual caminho o 

processo deve seguir após o salvamento da atividade. 

6 – Salvar: o usuário após informar os dados exigidos na atividade deverá clicar no botão SALVAR. Somente 

após este comando que sua atividade será efetivada (gravada) e seguirá o caminho no fluxo determinado 

para aquele tipo de protocolo. 

 

Uma atividade poderá exigir que o usuário execute algumas ações como: incluir informações 

adicionais, adicionar envolvidos, anexar arquivos e informar próxima atividade. 

 

Incluir informações adicionais 
 

No quadro INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE estarão os campos solicitados dependendo 

da atividade e tipo de protocolo, podendo ser obrigatório ou não. O sistema monta a tela de acordo com a 

atividade, então estes campos são dinâmicos podendo ser uma seleção, um campo alfanumérico ou campo 

numérico. 

 

 

 

Adicionar envolvidos 
 

No quadro ENVOLVIDOS quando o botão Adicionar Envolvido(s) é disponibilizado significa que a 

atividade permite adicionar, editar e/ou excluir envolvidos.  
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1 – Atribuir: quando o usuário seleciona este botão significa que a próxima atividade será distribuída para 

aquele envolvido. Caso o envolvido atribuído não tenha acesso a área da próxima atividade, ao “salvar” a 

atividade o sistema verifica a permissão e automaticamente desmarca esta atribuição.  

2 – Editar tipo de envolvido: permite alterar o tipo de envolvimento.  

3 – Excluir envolvido: permite excluir o envolvido. Caso o envolvido tenha executado qualquer atividade do 

processo, ele não poderá ser excluído. 

4 – Adicionar envolvidos: ao clicar no botão, uma nova tela é aberta para buscar o(s) envolvido(s). Veja os 

passos abaixo:  

 

 

 

1ª passo: Filtro de pesquisa: o usuário pode realizar o filtro de pesquisa informando o nome do 

envolvido ou CPF/CNPJ. As listas de PF/PJ serão filtradas conforme o filtro informado. Caso não 

encontre a pessoa desejada, o usuário deverá informar no campo CPF/CNPJ o número completo e o 
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botão  aparecerá. Ao selecionar este botão o sistema realiza a pesquisa na Receita Federal. 

Dúvidas sobre a busca na receita clique no botão ajuda  . 

2º passo: Selecionar envolvidos: quando a pessoa desejada aparecer na lista basta clicar no botão 

“Adicionar envolvido” disponibilizado a frente do envolvido. Quando selecionado o botão ficará da 

cor “verde” conforme mostra a figura. 

3º passo: Selecionar tipo de envolvidos (prosseguir): este botão somente deverá ser pressionado 

quando todos os envolvidos estiverem sido selecionados. Execute os passos 1 e 2 quantas vezes 

forem necessárias. 

 

 

 

4º passo: Tipo de envolvido: selecione na combo o tipo de envolvido para cada pessoa. Observe que 

existe o botão “Voltar”, lado inferior esquerdo, portanto antes de finalizar a adição de envolvidos o 

usuário poderá retornar para tela de busca de envolvidos caso queira realizar qualquer modificação. 

5º passo: Finalizar adição: após classificar todos os envolvidos, selecione este botão para retornar 

para atividade. 

 

O usuário deverá pressionar o botão SALVAR, após informar os dados exigidos da atividade, para 

que a atividade seja gravada. 

 

Anexar arquivos 
 

No quadro DOCUMENTOS DA ATIVIDADE permite o usuário anexar arquivos.  
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1 –Nome do arquivo: antes de buscar o arquivo na máquina, sempre deve ser verificado o nome do arquivo 

a ser incluído na atividade e se é obrigatório ou não. Para facilitar e não haver erros de troca de arquivos 

observe os arquivos exigidos, separe uma pasta em seu computador em que o nome do arquivo seja de 

fácil identificação com o que está sendo exigido.  

2 – Tipo de arquivo: é o tipo de extensão do arquivo permitido para inclusão. 

3-Buscar arquivo: busca arquivo na máquina do usuário. É permitido buscar UM arquivo por tipo de 

documento. 

4-Visualizar: após a inclusão de um arquivo PDF, permite sua visualização em tela.  

5 – Baixar: permite baixar o arquivo na máquina do usuário. 

6 – Excluir: permite excluir o arquivo, caso haja inclusão de arquivo errado. 

7-Assinar todos: quando há mais de um arquivo a ser assinado, o sistema disponibiliza este botão para que 

o usuário possa assinar TODOS os arquivos de uma só vez. 

8- Assinar um arquivo: permite o usuário assinar apenas UM arquivo por vez. 

 

O usuário deverá pressionar o botão SALVAR, após informar os arquivos exigidos da atividade, para 

que a atividade seja gravada. 

 

Informar próxima atividade 
 

No quadro PRÓXIMA ATIVIDADE poderá ser visualizado de duas maneiras. A primeira permite o 

usuário visualizar qual a próxima atividade quando há UM caminho, sem poder de decisão. A segunda 

permite o usuário escolher qual caminho seguir no fluxo, quando há MAIS DE UM caminho de escolha. 
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1 – Próxima atividade: é apenas informativo para que o usuário possa saber qual é a próxima atividade 

para este tipo de protocolo. 

 

 

1 – É a atividade que o usuário está no momento.  

2 – É uma caixa de seleção com as próximas atividades permitidas. O usuário deverá escolher qual caminho 

seguir no fluxo. Observe que no nome do quadro diz informe a próxima atividade. 

RASCUNHO 
 

Solicitações em rascunho são solicitações de protocolos iniciadas, mas não protocoladas, portanto 

ainda não foram encaminhados ao TCMGO. O acesso a listagem de rascunhos é pelo menu esquerdo 

Solicitação de Protocolo>Rascunho. 

 Após acesso a listagem de solicitações de protocolos em rascunho, o usuário deverá selecionar o 

tipo de protocolo que deseja dar continuidade e clicar na opção Executar Atividade.  A tela será carregada 

conforme dados da atividade a ser executada. A cada atividade disponibilizada informe os dados exigidos e 

clique em salvar.  

Quando a solicitação de protocolo é protocolada, o usuário receberá e-mail com o recibo de 

protocolo e uma mensagem em tela “Solicitação de Protocolo Registrada com Sucesso! 

Para o usuário acompanhar sua solicitação protocolada basta acessar o menu Solicitação de 

Protocolo>Recebidas. 
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AÇÕES PERMITIDAS EM UMA LISTAGEM DE SOLICITAÇÕES 
 

Independente da lista em que esteja o padrão de uso é o mesmo. Em qualquer listagem, há o filtro 

de pesquisa e quando selecionado algum registro da listagem as opções permitidas para aquele registro são 

disponibilizadas.  

 

 

Aspectos importantes de uma listagem: 

 

Filtro de pesquisa: informe qualquer campo e a listagem será filtrada. Para limpar os campos clique no botão 

“Atualizar” no canto superior direito. Ao utilizar o filtro de pesquisa, você pode combinar quantos quiser. 

 Etiquetas: são marcadores que o sistema atribui para fácil visualização dos registros. Ao colocar o 

mouse sobre a mesma, pode-se ver sua descrição. Exemplo, uma etiqueta azul, indica que o trâmite é um 

processo.  

 Detalhar: consulta os detalhes da solicitação de protocolo. As informações são: barra de título (em 

qual área se encontra, qual a próxima atividade a ser executada, qual seu número de registro), dados básicos 

(tipo de protocolo, município, período de competência), envolvidos, informações adicionais (valor pensão, 

observação), documentos e trâmites relacionados (juntada, resposta diligência). Essas informações mudam 

conforme o tipo de protocolo. 

 Diagrama de fluxo: é o desenho do fluxo BPM referente ao tipo de protocolo (assunto) daquele 

processo. Ou seja, mostra para o usuário qual o caminho previsto para aquela solicitação.   

 Visualizar Peças: é gerado um arquivo com toda documentação já incluída como se fosse um 

processo físico. 
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  Histórico: visualiza qual próxima área/atividade, permite gerar a peça e lista o histórico das 

atividades já realizadas daquele tipo de protocolo. Se o usuário possuir acesso para a próxima atividade o 

botão “Executar atividade” estará no canto inferior direito.  

 Executar atividade (Botão Play): é a opção mais importante e indica que o usuário é responsável 

pela execução da atividade. A tela será adaptada conforme configuração daquela atividade, ou seja, pode 

exigir informações adicionais, inclusão de arquivos ou adição de envolvidos. 

 Visualizar Recibo: esta opção está na listagem do menu Solicitações de protocolo>Recebidos. É 

gerado uma declaração de recebimento da sua solicitação de protocolo, ou seja, informa quando (data de 

protocolo) e qual processo o TCMGO recebeu. 

 Excluir: Somente é possível excluir uma solicitação de protocolo se for um rascunho, ou seja, 

solicitação de protocolo iniciada, mas não protocolada. Portanto, acesse o menu Solicitações de 

protocolo>Rascunhos que esta opção estará disponibilizada na listagem. 

OBS: caso as listagens exibam uma disposição visual das informações diferentes das apresentadas neste 

manual e, inclusive, não apresente os filtros de busca, sugerimos o uso das teclas “CTRL” + “-“ para diminuir 

o zoom do navegador. Esse comportamento pode ocorrer em monitores com resoluções menores, que 

forçam uma apresentação visual diferente das informações. 

TIPOS DE LISTAGENS DE SOLICITAÇÕES  
 

As listagens são padronizadas em seu formato, mas a lista de registros depende de qual menu está. 

As principais listagens são: 

 

Menu Solicitação de Protocolo>Recebidas 
 

Será visualizada todas as solicitações recebidas pelo TCMGO (protocoladas) em que usuário logado 

esteja como envolvido do tipo “Representante legal”, independe do perfil. 

 

É visualizado duas listagens:  

 

 Solicitações de Protocolos Recebidas em Tramitação: são solicitações em análise. 
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 Solicitações de Protocolo Finalizadas: são solicitações já finalizadas, ou seja, percorreu todo 

o fluxo previsto para aquele tipo de protocolo.  

 

 

Menu Solicitação de Protocolo>Rascunhos 
 

Será visualizada todas as solicitações iniciadas, mas não protocoladas e que o usuário logado tenha 

criado. Caso o usuário não dê continuidade aquela solicitação durante 30 dias, o sistema automaticamente 

irá excluí-la. 

 

Menu Área de trabalho>Meus processos/trâmites 
 

Lista TODOS os processos protocolados em que o usuário logado esteja envolvido, 

independentemente do tipo de envolvimento. Será visualizado duas listagens: uma listagem com os 

processos ainda em análise e a outra dos processos finalizados. 

O intuito da listagem é o usuário poder acompanhar todos os processos em que esteja envolvido, 

protocolados por ele ou não. 

Na tela de início do sistema há o atalho “Meus processo e trâmites” que direcionará para esta lista. 

 

Menu Área de trabalho>Atividade a Executar 
 

Lista TODOS os processos em que o usuário logado possui a responsabilidade da agir de forma direta 

ou indireta. Ou seja, o usuário possui acesso a área em que a atividade a ser executada está.  

 

É visualizado duas listagens:  

 

 Listagem de atividades atribuídas: lista as solicitações atribuídas ao usuário. Ou seja, o 

usuário é responsável direto em executar aquela atividade. 

  Listagem de atividades da minha área: lista as solicitações que aguardam uma "ação" de 

qualquer usuário que tenha acesso àquela área (ou áreas da chefia) e que não esteja 

atribuído a ninguém. Ou seja, qualquer pessoa com acesso a área poderá executar a 

atividade.  

 

Na tela de início do sistema há o atalho “Executar atividade dos meus processos/trâmites” que 

direcionará para esta lista. 
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ONDE ESTÁ O MEU PROCESSO? 
 

A melhor maneira de encontrar seu processo é acessando Menu Área de trabalho>Meus 

processos/trâmites e utilizando o filtro para encontrá-lo.  

Outra forma para encontrar seu processo, sem estar logado no sistema, é pelo site do TCMGO 

informando o número no campo Consulta de processo eletrônico. Caso não saiba o número, acesso o link 

“Não sei o nº” e você será direcionado a uma tela de consulta em que poderá informar diversos filtros até 

localizar o processo.  Essa tela não consulta apenas o processo em que você esteja envolvido, mas qualquer 

processo protocolado eletronicamente no TCMGO. As informações apresentadas são os arquivos do 

processo e o histórico das atividades já executadas.  

Para busca pelo número do processo, por exemplo, basta informar o seu identificador único (dígitos 

antes do primeiro ponto) nos campos número do processo ou termo da pesquisa. Vários filtros de pesquisa 

adicionais podem ser aplicados na opção “Adicionar/remover filtros”. 

 

 


