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Manual de Orientação ao 

Usuário Externo 
Veja os passos para a utilização do eProc 

O primeiro Passo é o credenciamento junto ao poder executivo municipal, para se habilitar como 

usuário externo e ter acesso ao portal de serviços da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso/RO. 

Para se credenciar é necessário o envio do “TERMO DE CONCORDÂNCIA E VERACIDADE” preenchido 

e em PDF, devidamente assinado com certificado digital ICP/Brasil e demais documentos necessários 

para o e-mail eproc@altoparaiso.ro.gov.br . 

Em caso de dúvidas, deverão entrar em contato através do email: 

credenciamento@altoparaiso.ro.gov. 

Após receber o retorno com a senha provisória de acesso, ao realizar o primeiro acesso exigirá a 

alteração dela para definitiva. 

Este documento pode sofrer alterações sem um aviso prévio, para dúvidas e sugestões 

entre em contato com a comissão do eProc através do email 

eproc@altoparaiso.ro.gov.br obtenha a ultima versão deste documento através do site 

www.altoparaiso.ro.gov.br/processoeletronico 

Portal de Serviços 

Acesse o endereço http://transparencia.altoparaiso.ro.gov.br/transparencia/servicos/  

Após, acessar clicando no link acima, apresentará a tela conforme a imagem abaixo onde o usuário 

digitará o seu CPF e clicará em validar CPF e apresentará a próxima tela. 

 

A próxima tela apresentada é “Gestão de Processos”, conforme imagem abaixo. 
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Gestão de Processos 

Ao acessar o link Gestão de Processos, será disponibilizado a tela abaixo, onde poderá acessar para 

visualizar todos meios de comunicação com os processos já existentes e como também solicitar 

“Peticionamento Online”, que é a abertura de um novo processo(protocolo). 

 

Neste primeiro momento, a única opção inicial será o “Peticionamento Online“; As demais opções 

serão de comunicação e notificação entre o usuário externo e usuários internos, sobre os processos 

eletrônicos abertos com o “Peticionamento Online”. 

Peticionamento Online 

Nesta funcionalidade é onde será realizado os peticionamentos online através do sistema. 

 

Ao clicar em Peticionamento Online, apresentará a tela conforme a imagem abaixo, onde o usuário 

para ter acesso a peticionar ou visualizar as comunicações e notificações, deverá digitar sua senha 

de usuário e validar a senha. 
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A tela abaixo demonstrará o botão para “Novo Peticionamento/Processo”, para dar início ao 

requerimento de abertura de um novo processo. 

 

Para ter acesso as petições disponíveis o usuário deverá concordar com o termo demonstrado, e que 

poderá ser alterado os termos a cada peticionamento, e para o usuário concorda ele deve ler o termo 

toda em toda nova petição, e assim clicar na caixa de diálogo Concordo para habilitar e no botão 

Novo Peticionamento para selecionar. 

 

Apresentará a tela abaixo para o usuário pode selecionar o tipo de peticionamento, interessado do 

peticionamento, selecionar a caixa de diálogo se concordar com o Termo e Criar Petição. 
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Podendo selecionar conforme imagem abaixo: 

 

Cadastrando o interessado, digitando o CPF ou CNPJ do mesmo, e validar. 

 

Informar todos os dados cadastrais, selecionar a caixa de diálogo declarando e salvar o interessado: 

 

Após a criação da petição a mesma ficara disponível na sua lista de petições: 

Demonstrando sua situação conforme a legenda de cores e descrição da situação,  

Não concluída – em andamento - aquela que já foi criada mas não foram anexados todos os 

arquivos e o usuário não clicou em concluir a petição. 

Cancelada – Após a criação da petição o usuário resolva cancelar a mesma. 

http://www.altoparaiso.ro.gov.br/
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Aguardando – Após a criação e conclusão pelo usuário externo, fica aguardo o posicionamento do 

usuário interno da prefeitura; 

Indeferida – Aquela que após a criação e concluída pelo usuário externo, foi indeferida pelo 

usuário interno da prefeitura; 

Deferida – Aquela que após a criação e concluída pelo usuário externo, foi deferida pelo usuário 

interno da prefeitura e houve a criação do processo eletrônico, e este fica demonstrado com 

número de criação podendo ser selecionado. 

 

Tela para o usuário externo concluir sua petição e enviar a apreciação do usuário interno da 

prefeitura. 
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Modelo de Requerimento 

O modelo de requerimento pode ser encontrado em 

http://www.altoparaiso.ro.gov.br/requerimentos . 

Se for Deferida – Aquela que após a criação e concluída pelo usuário externo, foi deferida pelo 

usuário interno da prefeitura e houve a criação do processo eletrônico, e este fica demonstrado com 

número de criação podendo ser selecionado, para visualizar todos os documentos finalizados anexos 

ao processo e acompanhamento. 

 

Clicando no número do processo você poderá acompanhar todas as movimentações nele efetuadas 

pelos usuários internos da prefeitura. 

 

E agora voltando a página inicial do módulo gestão de processos, quando houver a necessidade de 

comunicação do usuário interno com o usuário credenciado externo, este receberá as notificações 

neste portal, conforme a imagem abaixo. 

http://www.altoparaiso.ro.gov.br/
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Após a abertura do processo, o usuário interno pode solicitar o envio de documentos adicionais para 

deferimento do mérito, e o usuário peticionante externo será notificado no portal podendo visualizar 

qual documento lhe é solicitado e este deve adicioná-lo dentro do prazo limite estabelecido. 

 

Será apresentada a tela para adicionar o arquivo solicitado: 

 

Adicionado o arquivo: 
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Após enviar o arquivo, o mesmo pode ser alterado ou se estiver correto, o usuário deve selecionar a 

caixa de diálogo concluído para ser adicionado ao processo eletrônico. 

 

 

Ciência em Documentos 

Notificação de “Ciência em documentos” é utilizado para que possa tomar ciência de um 

documento existente no sistema. 

Notificação de “Ciência em Documentos” Dando ciência em documentos 

  

Para dar ciência no documento siga o exemplo da imagem abaixo: 
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Se houver recusa em dar ciência ao documento, deve-se expor o motivo: 

 

 

Tela de exposição da confirmação de ciência ou recusa de ciência de documentos 

 

Assinar documentos  

Segue o mesmo procedimento apresentado em dar “Ciência em documentos”  

 

Para assinar um documento sigo exemplo da imagem abaixo: 
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