
  

 

 Baseado na plataforma de e-
Administração cividas e-GOV 
 

 Ideal para Administrações Locais 
 

 Serviços e procedimentos já definidos 
 

 Integração com aplicativos e sistemas 
existentes 

Existe um grande número de procedimentos presentes na maioria dos órgãos locais (prefeituras, municípios, 
regiões, etc.) a serem gerenciados de forma mais eficaz com uma plataforma de Administração Eletrônica, porém 
é provável que este tipo de órgão não tenha a capacidade nem a necessidade de desenvolver seus próprios 
procedimentos, como no de órgãos de maior porte. 
 
Esta solução se baseia na tecnologia cividas e-GOV, uma avançada plataforma de Administração eletrônica, 
adaptada às necessidades habituais de um órgão local, com o objetivo de facilitar sua implantação. Inclui mais de 
350 tipos de procedimentos previamente definidos que abrangem diferentes áreas e podem ser implementados de 
uma forma rápida e simples, sem muito esforço. Trata-se da solução ideal para aqueles órgãos de âmbito local 
que tenham como prioridade melhorar a gestão dos serviços prestados ao cidadão, ao mesmo tempo em que se 
racionalizam os gastos. 

cividas LOCAL permite levar os benefícios 
da Administração Eletrônica aos Órgãos 
Locais de uma forma rápida e simples, 
melhorando sua organização interna e a 
prestação de serviços aos cidadãos. 

 

 Gestão de  Órgãos Locais 

Transparência e Modernização 
…………………………….……………. 

 

Novo canal de comunicação eletrônico 
…………………………….……………. 

 

Melhoria da Gestão Interna das 
Administrações Públicas 

………………………….………………. 

Melhoria dos serviços prestados ao 
cidadão 



 

Baseado na plataforma de Administração 
Eletrônica cividas e-GOV  
 

Portal Eletrônico: registro telemático (protocolo online), 
catálogo de serviços, envio de solicitações, pasta do 
cidadão, geração e descarga de formulários e certificados. 

 
Gestão por processos: dados do processo e trâmites, fluxos 
de trabalho indicando a sequência de trâmites a serem 
realizados e o responsável por cada um, formulários para 
auxiliar os usuários na realização dos trâmites, planilhas de 
documentos preenchidas automaticamente a partir dos 
dados do processo o dos trâmites. 

 
Ferramentas de modelagem: design intuitivo e gráfico de 
fluxos de trabalho, formulários, regras e planilhas de 
documentos, sem necessidade de ter conhecimentos de 
programação. Implementação de mudanças e melhorias 
mesmo quando a plataforma estiver em funcionamento 
(24x7). 

 
Outros: registro presencial, gestão documental, assinatura 
eletrônica, notificações. 

 
Ideal para Administrações Locais  
 

Uma solução que adapta o potencial da plataforma de 
Administração Eletrônica cividas e-GOV às necessidades e 
demandas das prefeituras, facilitando sua implementação.  

 
Amplio catálogo de serviços e 
procedimentos já definidos  
 

Urbanismo (51)  
Contratação (35)  
Arrecadação (37)  
Desenvolvimento local e emprego (17)  
Gestão de pessoas (23)  
Assuntos sociais (35)  
Inscrições e censo eleitoral (33)  
Meio ambiente (19)  
Outros  

 
Integração com aplicativos e sistemas 
existentes  
 
Conectores que permitem compartilhar informação com outros 
aplicativos e sistemas já existentes na Administração pública, 
entre eles: sistema de gestão tributária, cadastro, 
contabilidade, gestão de documentos, sistema GIS, etc. 

 

www.cividas.com  contact@imatia.com 

 

  Uma história real  
 
 
Há alguns anos, Pedro decidiu abrir um negócio em sua 
cidade. Primeiramente foi na Prefeitura e se informou dos 
requisitos necessários para obter uma licença de 
abertura. Após entregar toda a documentação e 
formulários solicitados, Pedro tratou de conseguir 
financiamento e nomear o local onde desenvolveria suas 
atividades. 

 
Despois de vários meses sem ter notícias da Prefeitura, 
Pedro entrou em contato para saber o que ocorreu com 
sua solicitação. Apesar da boa vontade do servidor 
público que lhe atendeu, este foi incapaz de lhe oferecer 
uma resposta, já que não existia forma de saber em que 
ponto se encontrava o processo de Pedro. Para complicar 
ainda mais a situação, o servidor público descobriu que o 
processo de Pedro estava perdido no caos administrativo 
da Prefeitura sob uma pilha de documentos, na mesa de 
um dos seus companheiros. Devido a essa falta de 
organização, Pedro não conseguiu abrir seu negócio, 
perdendo tempo e dinheiro. A Prefeitura, por sua vez, 
perdeu a oportunidade de gerar ingressos e postos de 
trabalho para seus cidadãos. 

 
Felizmente para Pedro, a Prefeitura vizinha havia 
implementado a Administração eletrônica com cividas 
LOCAL, permitindo-lhe informar-se rapidamente pela 
Internet sobre a possibilidade de abrir seu negócio nessa 
localidade. Em pouco tempo, Pedro já havia enviado sua 
solicitação online e podia consultar o estado do processo 
em sua própria casa. Graças à automatização de 
processos, em pouco tempo Pedro recebeu uma 
notificação da Prefeitura comunicando-lhe que sua 
licença já estava disponível. 

 
Pedro colocou mãos à obra e, graças a seu esforço, hoje 
em dia possui um dos locais mais valorizados por seus 
vizinhos. A administração eletrônica permitiu agilizar um 
amplo leque de serviços e esta Prefeitura mostrou-se 
como um órgão moderno e proativo perante seus 
cidadãos, realizando o melhor uso possível dos recursos 
públicos. 


