
Solicitação de Serviço 



Agenda 
• Acesso ao módulo 
• Cadastro de solicitação de serviço 
• Tipos de serviços 
• Pesquisa e edição de solicitação 
• Visualização de relatório de solicitação de 

serviço 



Acesso ao Módulo 
Clique na aba “protocolo” e depois em “solicitação de serviço”. 



Tela Inicial do Módulo  
Vamos começar inserindo uma nova solicitação de serviço. Clique no 
botão “novo” 



Cadastro de Solicitação de Serviço 
Primeiro vamos definir o tipo de solicitação de serviço a ser 
selecionada 



Os tipos de serviços são: 

• Alvará sanitário 
• Alvará para evento 
• Alvará de temporada 
• Habite-se 
• Baixa de funcionamento 
• Antecipação de alvará 
• Licença de transporte 
• Antecipação de licença de trans. 
• Outros 
• Baixa de responsabilidade técnica 
• Baixa de alvará 
• Baixa de alvará de transporte 

 
 



Os tipos de serviços que possuem o campo “natureza do alvará”: 

• Alvará sanitário 
• Alvará para evento 
• Alvará de temporada 
• Habite-se 
• Antecipação de alvará 

 

O campo natureza do alvará aparece após selecionar o tipo de serviço, é obrigatório e possui três 
opções: 
• Estabelecimentos industriais, comerciais e  agropecuários 
• Habitação (habite-se) 
• Estabelecimentos de saúde, de educação pré-escolar e outros 
 
 
 
 



Os tipos de serviços que possuem o campo “evento”: 

• Alvará para evento 
 

 

O campo “evento” aparece após selecionar o tipo de serviço e é obrigatório. 
Pode-se selecionar um evento já cadastrado ou cadastrar um novo clicando no botão 
“cadastrar evento”. 

No cadastro de eventos basta preencher 
os campos corretamente e clicar em salvar. 
Obs: A data final do evento deve ser 
superior a 30 dias anteriores a data atual. 
Ex: Se a data atual for dia 31/07/2017, a 
data do fim do evento deve ser superior 
ao dia 01/07/2017.  
 



Os tipos de serviços que possuem o campo “temporada”: 

• Alvará de temporada 
 

 

O campo “temporada” aparece após selecionar o tipo de serviço e é obrigatório. 
Pode-se selecionar uma temporada já cadastrada ou cadastrar uma nova clicando no botão 
“cadastrar temporada”. 

No cadastro de temporadas basta 
preencher os campos corretamente e 
clicar em salvar. 
Obs: A data final da temporada deve ser 
superior a 30 dias anteriores a data atual. 
Ex: Se a data atual for dia 31/07/2017, a 
data do fim do evento deve ser superior 
ao dia 01/07/2017.  
 



Os tipos de serviços que possuem o campo “veículo solicitado”: 

• Licença de transporte 
• Antecipação de licença de transporte 
 
 

 O campo “veículo solicitado” é obrigatório, aparece após selecionar o tipo de serviço e o 
estabelecimento da solicitação.  
Para criar múltiplas solicitações de serviços para veículos diferentes basta clicar na opção a 
direita do campo e selecionar os veículos desejados como mostra a figura abaixo. Uma 
solicitação de serviço do mesmo tipo selecionado deverá ser criada para cada veículo. 



Os tipos de serviços que possuem o campo “descrição do tipo de serviço”: 

• Outros 
 
 

 O campo “descrição do tipo de serviço” 
não é obrigatório, aparece após 
selecionar o tipo de serviço. 



Os tipos de serviços que possuem o campo “responsável técnico”: 
• Baixa de responsabilidade técnica 
 
 

 O campo “responsável técnico” é 
obrigatório e aparece após selecionar o 
tipo de serviço e o  estabelecimento 



Os tipos de serviços que possuem o campo “alvará transporte”: 
• Baixa de alvará de transporte 
 
 

 O campo “alvará transporte” é 
obrigatório e aparece após selecionar o 
tipo de serviço e o  estabelecimento 



Para cadastrar a solicitação de serviço basta inserir os dados 
corretamente e clicar em salvar. 
Uma mensagem de sucesso deve aparecer. 



Para editar uma solicitação clique em fechar 



Preencha os dados da pesquisa, clique em pesquisar e depois 
selecione a solicitação desejada 



Basta então alterar os dados desejados que estão liberados para 
alteração e clicar em salvar.  
Para criar uma nova solicitação de serviço, clique em “novo”, para excluir 
esta solicitação clique em excluir ou para visualizar a solicitação de 
serviço em pdf clique em visualizar. 



Vamos agora visualizar o relatório de solicitação de serviço, para 
isso clique em “fechar”. 



Na tela de listagem clique em “visualizar”. 



Insira os dados de busca e clique em “visualizar”. 
O relatório deverá ser apresentado, caso os dados de busca não 
alcancem nenhum resultado o relatório deverá ser apresentado em 
branco. 


