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1. INTRODUÇÃO
Há trinta anos a gestão do patrimônio imobiliário da Administração Estadual Paulista possuía uma atuação muito diversa do que apresenta
atualmente, sendo vista apenas pela sua dimensão jurídica. Muitas intervenções foram realizadas através dos sucessivos governos a partir da
Administração de Franco Montoro (1983), tornando o patrimônio do Estado objeto de política pública.
O perfil organizacional, administrativo, jurídico e gerencial do patrimônio imobiliário se caracteriza por subsidiar outras políticas públicas de
governo.
Até os anos 80, o Governo do Estado não tinha controle sobre a quantidade e o valor do seu patrimônio, nem dados agregados sobre a
utilização e localização dos imóveis, o que dificultava o atendimento das demandas governamentais e a gestão desse patrimônio. Assim,
alguns órgãos foram envolvidos, ao longo dos anos, na realização de estudos e atividades que revertessem essa situação.

1.1. SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO - SGPI
Foi instituído pelo Decreto nº 39.980/1995 o Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo - SGPI e criado o Conselho
do Patrimônio Imobiliário - CPI com o objetivo de elaborar e implantar uma política de gestão patrimonial que disciplinasse a utilização dos
próprios estaduais, a alienação de imóveis, as locações e cessões (termo genérico), dentre outras providências.

O Sistema de Gerenciamento de Imóveis - SGI é constituído por um banco de dados que foi desenvolvido e vem sendo aperfeiçoado pela
Prodesp, com a participação ao longo dos anos dos seguintes órgãos: Secretaria de Governo - Conselho do Patrimônio Imobiliário; Secretaria
da Fazenda – Contadoria Geral do Estado; Procuradoria Geral do Estado - PGE e da extinta Fundação do Desenvolvimento Administrativo –
Fundap.

O Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário - SGPI abrange os imóveis que se encontram nas seguintes condições: os próprios (inclusive os
cedidos e locados a terceiros); aqueles em processo de aquisição; os que o Estado tem simplesmente a posse e os imóveis cedidos e locados
de terceiros.
Ao criar esse sistema de gestão, o Governo do Estado de São Paulo, por meio do CPI, tinha por objetivo agregar vários órgãos estaduais
com competências relativas ao patrimônio imobiliário, tendo em vista a formulação de uma política patrimonial imobiliária e a contabilização
dos imóveis.
Portanto, o SGPI trata da política de patrimônio imobiliário e da gestão dos imóveis da administração direta e indireta do Estado, enquanto
que o SGI, além de fornecer dados individualizados dos imóveis, permite a geração de relatórios gerenciais.
A gestão do patrimônio imobiliário é uma atividade complexa, uma vez que envolve várias atividades de diferentes áreas do conhecimento
como a jurídica, administrativa, contábil, geográfica, entre outras. É de extrema importância que cada órgão fique atento para cumprir as
exigências legais existentes, colaborando com o Conselho do Patrimônio Imobiliário - órgão que formula e executa a política patrimonial do
Estado de São Paulo e estabelece princípios, diretrizes e normas para a gestão do patrimônio.
Os responsáveis pelos imóveis devem realizar o cadastro e manter constantemente atualizados os dados dos imóveis no SGI, indicar a
necessidade de regularização, efetuar fiscalização permanente dos imóveis e atender as demandas do Governo para a diminuição de gastos e
melhor aproveitamento dos recursos existentes.
O SGI foi criado para servir como ferramenta de apoio à gestão do patrimônio imobiliário do Governo do Estado de São Paulo, haja vista que
referido sistema permite o conhecimento da situação do patrimônio. Com esta ferramenta os gestores do Estado são capazes de reduzir
despesas correntes, pois possibilita identificar espaços ociosos e subutilizados.
O sistema, dentre outros objetivos, deve retratar a situação real dos imóveis, levando-se em consideração os atos administrativos do
Governador (desapropriação, recebimento da doação, permuta, concessão, permissão de uso, etc...), a imissão na posse ou a efetiva
implantação do equipamento público. A situação jurídica e legal, que tem uma tramitação processual e paralela à ocupação do imóvel, pode
estender-se por vários anos, o que não impede que o imóvel seja cadastrado no sistema.
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Com as informações disponíveis no SGI é possível realizar a gestão da informação do patrimônio imobiliário público, mediante a inclusão,
alteração, complementação, exclusão e recuperação de dados cadastrais. Com a participação ativa de todos os responsáveis, o banco de
dados torna-se extremamente dinâmico e atualizado e, nessa medida, fidedigno.
Assim, o presente Manual tem por finalidade orientar os responsáveis pelos imóveis no cadastramento e atualização do banco de dados e na
utilização das funcionalidades e ferramentas do Sistema de Gerenciamento de Imóveis – SGI constituindo-se como suporte conceitual e
operacional do Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário do Governo do Estado de São Paulo – SGPI.

1.2. DIRETRIZES/CONCEITOS
1.2.1. Deverão ser cadastrados n o S G I todos os imóveis de propriedade da Fazenda do Estado, das Autarquias, Fundações e Empresas
Públicas e, também, todos aqueles que o Estado ocupa, sejam os de terceiros (União, Municípios ou particulares), sejam os que o Estado
tem somente a posse e ainda os que se encontram em fase de aquisição.
1.2.2. Deverão ser cadastrados todos os imóveis que o Estado ocupa, independentemente da regularização cartorial.
O cadastramento nesse caso pode ser efetuado à vista da publicação de decreto de utilidade pública (desapropriação) ou do ato de imissão
na posse com a descrição do imóvel.
1.2.3. Os imóveis do Estado ocupados por Entidades do Terceiro Setor (exemplo: OS e OSCIP) também deverão ser cadastrados no sistema;
1.2.4. A Unidade Gestora Executora (UGE) responsável pelo imóvel perante o SGI é a unidade que administra o imóvel.
1.2.5. No caso de imóvel alugado por Prefeitura e cedido ao Estado, a UGE responsável pelo imóvel deverá efetuar o cadastramento desse
imóvel como “Terceiros” na opção “Cessão” e indicar a Prefeitura como cedente do imóvel, registrando a correspondente natureza jurídica da
ocupação quando do cadastramento dos dados complementares.
1.2.6. Antes de cadastrar qualquer imóvel é necessário realizar uma cuidadosa pesquisa no SGI para verificar se o imóvel já se encontra
cadastrado, pois no SGI não deve ser cadastrado mais de um imóvel em um mesmo endereço. Caso o cadastro seja feito indevidamente, é
possível torná-lo inativo.
1.2.7. Imóveis decorrentes de convênios firmados pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – IPESP com as Prefeituras e que ainda
não foram totalmente quitados pelo Estado deverão ser cadastrados como próprios do Estado, na condição de aquisição em andamento.
1.2.8. A destinação e administração do imóvel a determinado órgão só poderá ser alterada por decreto do Governador, publicado no Diário
Oficial do Estado.
1.2.9. Imóveis próprios do Estado que se encontram ocupados por terceiros (exemplo: Prefeituras, União, particulares) deverão indicar no SGI
a existência de cessão (termo genérico), mesmo que pendentes de formalização. A regularização da cessão deverá se dar por meio de edição
de ato normativo.
1.2.10. Para imóveis na situação de ocupados ou parcialmente ocupados será obrigatório o preenchimento de dados na Aba “Ocupação” da
Página “Imóvel” do SGI.
A quantidade de ocupações do imóvel deverá corresponder à quantidade de cadastramento a serem efetuados na página “Ocupações do
Imóvel” da Aba “Ocupação”.
Exemplo: Se o imóvel for ocupado por uma única UGE, deverá ser cadastrada uma única ocupação na Aba “Ocupação”. Se o imóvel for
ocupado por duas UGEs e um terceiro, deverão ser cadastradas três ocupações.
1.2.11. No caso em que um imóvel destinado a um determinado Órgão é compartilhado com outra(s) UGE(s) ou com Terceiro(s), a
responsabilidade pelo cadastramento/atualização de dados será da UGE responsável pela administração do imóvel.
Nesse caso deverá ser indicado em campo específico de página do SGI a existência de cessão/locação para outra(s) UGE(s)/terceiro(s) (pessoa
física/pessoa jurídica/ Instituições Públicas – Municipal/Federal/Outros Estados) mesmo que pendente de formalização.
No caso de compartilhamento, deverão ser cadastradas na Aba “Ocupação” tanto a ocupação da UGE responsável como a(s) ocupação(ões)
da(s) outra(s) UGE(s)/ Terceiro(s).
1.2.12. Como regra geral, um imóvel no SGI corresponde a uma matrícula/transcrição. Porém em casos especiais, um imóvel no SGI pode
corresponder a um equipamento público (exemplo: Instituto Geológico) composto por mais de uma matrícula. É importante ressaltar que
cada equipamento público, mesmo que seja constituído por partes (composto por mais de uma matrícula/transcrição), é considerado pelo
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sistema como um único imóvel, mesmo que a unificação das matrículas/transcrições esteja ainda pendente. Casos análogos deverão ser
tratados junto ao Conselho do Patrimônio Imobiliário;
1.2.13. Os dados do imóvel devem ser atualizados no SGI sempre que ocorrerem alterações tais como:


Administrativas– alteração do órgão responsável, especialmente nos casos de transferência de administração; alteração de UGE que
compartilha o imóvel; alteração de terceiro que ocupa o imóvel;



Legais – informações dos cartórios de registro de imóveis;



Utilização – alteração do uso do imóvel;



Econômicas - dados referentes a valores;



Físicas – área de terreno e/ou área de construção, quantidade de edificações e endereço.

1.2.14. Os responsáveis devem manter atualizados os dados dos imóveis que estão sob sua administração retratando a situação atual e real
dos mesmos. Encontra-se disponível “Help” em páginas do SGI para orientação do usuário no preenchimento dos campos.
1.2.15. Para imóveis que apresentam quantidade de edificação diferente de zero será obrigatório o preenchimento de dados complementares
na Aba “Edificação” da Página “Imóvel” do SGI. O número de edificações indicado em campo específico da Página “Imóvel” deverá
corresponder à quantidade de cadastramentos a serem efetuados na Aba “Edificação”. Exemplo: Se for indicado uma única edificação na
Página “Imóvel” do SGI deverá ser cadastrada uma única edificação na Aba “Edificação”. Se forem indicadas três edificações deverão ser
cadastradas separadamente as três edificações na Aba “Edificação”.
1.12.16. Terrenos utilizados como estacionamentos, terrenos que compõem bacia/represa, etc... devem ser considerados como ocupados,
devendo a ocupação ser cadastrada na Aba “Ocupação” da Página “Imóvel” do SGI .
1.2.17. No caso de terreno vago que abriga estrutura de porte bem reduzido, a exemplo de pequena caixa d’ água/ guarita/sanitário, etc..) no
campo “Característica do imóvel” da Página “Imóvel” do SGI, deve ser selecionado o item “Terreno” e não o item “Edificação”. No campo
“Ocupação” deverá ser selecionado o item “Vago/Desocupado”.
No campo “Observação” da Página “Imóvel” deverá ser indicada a existência da estrutura no terreno.
1.2.18 Dúvidas com relação ao enquadramento do imóvel em itens de listagem da página “Imóvel” do SGI poderão ser sanadas junto ao
Conselho do Patrimônio Imobiliário.

1.3. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMÓVEIS - SGI

O acesso ao SGI é efetuado por meio de senha que é enviada ao usuário por ocasião de seu cadastramento.
No cadastramento de usuário são atribuídos perfil, nível(is) de acesso e unidade(s) de acesso(s) que definem quais funcionalidades e dados do
sistema poderão ser acessados pelo usuário.
O Sistema de Gerenciamento de Imóveis permite por meio dos seus menus de navegação acessar uma série de funcionalidades, tais como:
inclusão e inativação de imóvel; inclusão e inativação de usuário; atualização de dados; validação de dados do imóvel; consultas de imóveis,
envio de mensagens, dentre outras.

1.3.1. ACESSO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMÓVEIS - SGI
O acesso ao Sistema de Gerenciamento de Imóveis - SGI é efetuado pelo site http://sgi.governo.sp.gov.br.
Utilizar como navegador padrão Internet Explorer, pois o SGI não funciona adequadamente em outros navegadores (Mozila, Chrome, Firefox,
etc...).
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1.3.2. DESBLOQUEIO DE “POP-UPS”
Para visualizar as páginas do site é necessário desbloquear os “Pop-ups”.
Para o desbloqueio acessar no browser do Internet Explorer o menu “Ferramentas > Bloqueador de Pop-ups > Desativar Bloqueador de
Pop-ups”.

Em alguns computadores é necessário também adicionar a extensão “sp.gov.br”.
Para tanto, selecionar no browser do Internet Explorer o menu “Ferramentas > Configurações do Modo de Exibição de Compatibilidade”.

Aberta a tela, digitar “sp.gov.br” no campo “Adicionar este site”, clicar em “Adicionar” e após clicar em “Fechar”.
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2. MENUS DE NAVEGAÇÃO DO SGI
O acesso aos menus de navegação do SGI depende do perfil atribuído ao usuário por ocasião de seu cadastramento.


Usuários externos (não integrantes do Conselho do Patrimônio Imobiliário) com Perfil Certificador, Auxiliar ou Gestor acessam os
seguintes menus:



Usuários externos (não integrantes do Conselho do Patrimônio Imobiliário) com Perfil Colaborador acessam os seguintes menus:

 Usuários internos (integrantes do Conselho do Patrimônio Imobiliário) com Perfil CPIAdmin ou CPI acessam os seguintes menus:
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2.1. SUBMENUS DE NAVEGAÇÃO DO SGI

Assim como os menus, o acesso aos submenus do SGI também depende do perfil do usuário.
Nas tabelas a seguir são apresentados os submenus (sublinhados e em negrito) acessados por cada perfil.

PERFIL

MENU ADMINISTRAÇÃO
Usuários:
1. Alternar Perfil
2. Inclusão/Atualização
3. Meus Dados
4. Altera Senha
5. Localiza Usuário

Certificador
ou
Auxiliar

Estrutura Administrativa
Mensagem:
1. Usuário
2. Órgão/UO/UGE
3. Mensagens Enviadas

MENU CADASTROS
Imóvel:
1. Inclusão de Dados Gerais
2. Inclusão de Dados Complementares /
Atualização
3. Pesquisa Validação
3.1. Validados / A Validar
3.2. Pendentes de Validação
4. Inconsistências:
4.1. Terreno x Edificação
4.2. Imóvel x Edificação
4.3. Imóvel sem Ocupação Cadastrada
4.4. Imóvel sem Imagem
5. Reativação de Imóvel
Pessoa:
1. Inclusão
2. Pesquisa / Atualização
Associa Imóveis por Gestor

PERFIL

MENU ADMINISTRAÇÃO
Usuários:
1. Alternar Perfil
2. Meus Dados
3. Altera Senha
4. Localiza Usuário
Estrutura Administrativa

Gestor
Mensagem:
1. Usuário
2. Órgão/UO/UGE
3. Mensagens Enviadas

PERFIL

MENU ADMINISTRAÇÃO

Usuários:
1. Alternar Perfil
2. Meus Dados
3. Altera Senha
4. Localiza Usuário
Colaborador
Estrutura Administrativa
Mensagem:
1. Usuário
2. Órgão/UO/UGE
3. Mensagens Enviadas

MENU CADASTROS
Imóvel:
1. Inclusão de Dados Complementares /
Atualização
2. Pesquisa Validação
2.1. Validados / A Validar
2.2. Pendentes de Validação
3. Inconsistências:
3.1. Terreno x Edificação
3.2. Imóvel x Edificação
3.3. Imóvel sem Ocupação Cadastrada
3.4. Imóvel sem Imagem
Pessoa:
1. Inclusão
2. Pesquisa / Atualização

MENU CONSULTAS/RELATÓRIOS
Imóvel:
1.Por Nº SGI, Nome, Logradouro ou CEP
2.Por Poder
3.Por Órgão/UO/UGE
4.Pesquisa Composta
Ocupação:
1. Minhas Ocupações
Edificação
1.Pesquisa Composta
Inativação:
1.Pesquisa Composta
Consulta Associações
1. Imóveis Associados / Não Associados
2. Imóveis Associados / Gestores
MENU CONSULTAS/RELATÓRIOS
Imóvel:
1.Por Nº SGI, Nome, Logradouro ou CEP
2.Por Poder
3.Por Órgão/UO/UGE
4.Pesquisa Composta
Ocupação:
1. Minhas Ocupações
Edificação
1. Pesquisa Composta
Inativação:
1.Pesquisa Composta

MENU CONSULTAS/RELATÓRIOS
Imóvel:
1.Por Nº SGI, Nome, Logradouro ou CEP
2.Por Poder
3.Por Órgão/UO/UGE
4.Pesquisa Composta
Ocupação:
1. Minhas Ocupações
Edificação
1.Pesquisa Composta
Inativação:
1.Pesquisa Composta
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PERFIL

MENU ADMINISTRAÇÃO

MENU CADASTROS

MENU
CONSULTAS/RELATÓRIOS

Usuários:
1.Alternar Perfil
2.Inclusão/Atualização
3.Meus Dados
4.Altera Senha
5.Localiza Usuário
6.Direitos de Acesso Por
Órgão
7.Acessos Efetuados Por
Órgão

Imóvel:
1.Inclusão de Dados Gerais
2.Inclusão de Dados
Complementares / Atualização
3.Pesquisa Validação
3.1. Quadro Resumo
3.2. Validados / A Validar
3.3. Pendentes de Validação
4.Inconsistências:
1.
4.1.Terreno x Edificação
4.2. Imóvel x Edificação
4.3. Imóvel sem Ocupação
Cadastrada
4.4. Imóvel sem Imagem
4.5. Endereços mesmo
Logradouro
5. Reativação de Imóvel
Pessoa:
1.Inclusão
2.Pesquisa / Atualização
Tabelas Auxiliares:
1.Procuradoria Regional
2.Característica do Imóvel
3.Tipo de Edificação
4. Tipo de Legislação
5. Cartório
6. Motivo da Inativação
7. Tipo de Aquisição
8. Natureza Jurídica da Ocupação
9. Tipo de Ocupação
10. Tipo de Anexo
11. Tipo de Alienação
12. Tipo de Fonte
13. Estrutura Organizacional
14. Uso da Ocupação
15. Help de Campo
16. Região Administrativa
17. Região Metropolitana
18. Parâmetros do sistema
(quantidade máxima de
imóveis por Gestor)
Associa Imóveis por Gestor

Imóvel:
1.Por Nº SGI, Nome,
Logradouro ou CEP
2.Por Poder
3.Por Órgão/UO/UGE
4. Pesquisa Composta

Treinamento:
1.Relação Turmas
2.Treinandos por Órgão
CPI
Admin

PERFIL

Estrutura Administrativa
Mensagem:
1.Usuário
2.Órgão/UO/UGE
3.Mensagens Enviadas

MENU ADMINISTRAÇÃO

Usuários:
1.Alternar Perfil
2.Inclusão/Atualização
3.Meus Dados
4.Altera Senha
5.Localiza Usuário
6.Direitos de Acesso Por
Órgão
7.Acessos Efetuados Por
Órgão
CPI
Treinamento:
1.Relação Turmas
2.Treinandos por Órgão
Estrutura Administrativa
Mensagem:
1.Usuário
2.Órgão/UO/UGE
3.Mensagens Enviadas

MENU CADASTROS

Imóvel:
1.Inclusão de Dados Gerais
2.Inclusão de Dados
Complementares / Atualização
3. Pesquisa Validação
3.1. Quadro Resumo
3.2. Validados / A Validar
3.3. Pendentes de Validação
4. Inconsistências:
1.
4.1.Terreno x Edificação
4.2. Imóvel x Edificação
4.3. Imóvel sem Ocupação
Cadastrada
4.4. Imóvel sem Imagem
4.5.Endereços mesmo
Logradouro
5. Reativação de Imóvel
Pessoa:
1.Inclusão
2.Pesquisa / Atualização

MENU BOLSA
DE IMÓVEIS

Candidatos à
Oferta

Ocupação:
1.Minhas Ocupações
Oferta
Edificação:
1.Pesquisa Composta
Inativação:
1.Pesquisa Composta
Procura
Consulta Associações
1. Imóveis Associados / Não
Associados
2.Imóveis Associados /
Gestores

MENU
CONSULTAS/RELATÓRIOS
Imóvel:
1.Por Nº SGI, Nome,
Logradouro ou CEP
2.Por Poder
3.Por Órgão/UO/UGE
4. Pesquisa Composta
Ocupação:
1.Minhas Ocupações

MENU BOLSA
DE IMÓVEIS
Candidatos à
Oferta

Oferta

Edificação:
1.Pesquisa Composta
Procura
Inativação:
1.Pesquisa Composta
Consulta Associações
1. Imóveis Associados / Não
Associados
2. Imóveis Associados /
Gestores

MENU
AVALIAÇÃO/ALIENAÇÃO
Grupo:
1.Seleciona Imóveis para
Alienação
2. Imóveis Por Grupo
3.Imóveis Por Classificação
Avaliação:
1.Inclusão
2.Relação de Imóveis
Avaliados
3.Avaliações Por Imóvel
Alienação:
1.Inclusão
2.Relação de Imóveis
Alienados
3.Baixa da Alienação

MENU
AVALIAÇÃO/ALIENAÇÃO
Grupo:
1.Seleciona Imóveis para
Alienação
2. Imóveis Por Grupo
3.Imóveis Por Classificação
Avaliação:
1.Inclusão
2.Relação de Imóveis
Avaliados
3.Avaliações Por Imóvel
Alienação:
1.Inclusão
2.Relação de Imóveis
Alienados
3.Baixa da Alienação

Associa Imóveis por Gestor
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3. USUÁRIOS DO SGI
Os usuários do Sistema de Gerenciamento de Imóveis são classificados em internos e externos.
São usuários internos os integrantes do Conselho do Patrimônio Imobiliário – CPI e usuários externos os não integrantes do CPI.

3.1. PERFIL
O SGI apresenta seis perfis de usuário:
 CPIAdmin






CPI
Certificador
Auxiliar
Gestor
Colaborador

PERFIS QUE PODEM SER ATRIBUÍDOS A USUÁRIO EXTERNO

PERFIS RESTRITOS A USUÁRIO INTERNO
(Conselho do Patrimônio Imobiliário)

Certificador / Auxiliar / Gestor / Colaborador

CPIAdmin / CPI

3.2 NÍVEL DE ACESSO
O SGI apresenta quatro níveis de acesso que podem ser atribuídos a usuário do sistema:


Órgão



UO



UGE



Governo

Observações:
Na Administração Direta:
- a usuário com perfil “Certificador” é atribuído o nível de acesso “Órgão”.
- a usuário com perfil “Auxiliar” pode ser atribuído nível de acesso “Órgão” ou “UO”.
- a usuário com perfil “Gestor” ou “Colaborador” é atribuído nível de acesso “UGE”.
Na Administração Indireta:
- a usuário com perfil “Certificador” ou ”Auxiliar” é atribuído nível de acesso “UO”.
- a usuário com perfil “Gestor” ou “Colaborador” é atribuído nível de acesso “UGE”.
O nível de acesso “Governo” é atribuído somente a usuário interno.
IMPORTANTE: o perfil “Certificador” é atribuído aos Chefes de Gabinete ou autoridades de nível hierárquico equivalente.
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3.3. UNIDADE DE ACESSO

A unidade de acesso, indicada por um número junto ao perfil do usuário no canto inferior direito de páginas do sistema, determina qual Órgão
ou qual Unidade Orçamentária ou qual Unidade Gestora Executora o usuário está logado em uma sessão do SGI.
A unidade de acesso é indicada por meio de números (códigos adotados pela Secretaria da Fazenda).

IMPORTANTE:
Podem ser atribuídas mais de uma unidade de acesso a usuários:
- da Administração Direta com perfil “Auxiliar” - nível de acesso “UO”.
- da Administração Direta ou Indireta com perfil “Gestor” - nível de acesso “UGE”.
- da Administração Direta ou Indireta perfil “Colaborador” - nível de acesso “UGE”.

Observações:


No caso de ser atribuída mais de uma unidade de acesso ao nível “UO”, todas devem pertencer ao mesmo Órgão.



No caso de ser atribuída mais de uma unidade de acesso ao nível “UGE”, todas devem pertencer à mesma UO - Unidade Orçamentária.



A unidade de acesso de número “00”( todos os Órgãos) é atribuída somente aos usuários internos (Conselho do Patrimônio Imobiliário).

O usuário que tem mais de uma unidade de acesso atribuída a seu perfil alterna a unidade de acesso a qual está logado na sessão do SGI para:


Visualizar dados de imóveis da(s) outra(s) unidade(s) de acesso, no caso de usuários com perfil Auxiliar, Gestor ou Colaborador;



Incluir/editar dados de imóveis da(s) outra(s) unidade(s) de acesso no caso de usuários com perfil Auxiliar ou Gestor;



Enviar mensagem à(s) outra(s) unidade(s) de acesso, no caso de usuários com perfil Auxiliar, Gestor ou Colaborador.
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USUÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PERFIL E NÍVEL DE ACESSO X EDIÇÃO DE DADOS DE IMÓVEIS

PERFIL

NÍVEL DE
ACESSO

Certificador

Órgão

EDIÇÃO DE DADOS DE IMÓVEIS
Usuário edita dados de imóveis que se encontram sob a responsabilidade da Administração Direta de seu
Órgão
Observação: a unidade de acesso atribuída ao usuário determina qual Órgão o usuário poderá acessar para editar dados
de imóveis.

Órgão

Usuário edita dados de imóveis que se encontram sob a responsabilidade da Administração Direta de seu
Órgão
Observação: a unidade de acesso atribuída ao usuário determina qual Órgão o usuário poderá acessar para editar dados
de imóveis.

Auxiliar
UO

Usuário edita dados de imóveis que se encontram sob a responsabilidade de determinada(s) UO(s) da
Administração Direta de seu Órgão.
Observação: a(s) unidade(s) de acesso atribuída(s) ao usuário determina(m) qual(is) UO(s) de seu Órgão o usuário poderá
acessar para editar dados de imóveis.

Usuário edita dados de imóveis que estejam a ele associados
Gestor

UGE

Observação: a(s) unidade(s) de acesso atribuída(s) ao usuário determina(m) qual(is) UGE(s) o usuário poderá acessar para
editar dados de imóveis a ele associados.
Importante: Gestor não edita dados referentes à ativação/inativação de imóvel, UGE responsável e validação dos dados de
imóvel.

Colaborador

UGE

Usuário não edita dados de imóveis

USUÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

PERFIL E NÍVEL DE ACESSO X EDIÇÃO DE DADOS DE IMÓVEIS

PERFIL

NÍVEL

EDIÇÃO DE DADOS DE IMÓVEIS

Certificador

UO

Usuário edita dados de imóveis que se encontram sob a responsabilidade de determinada UO da
Administração Indireta de seu Órgão.
Observação: a unidade de acesso atribuída ao usuário determinará qual UO da Administração Indireta o usuário poderá
acessar para editar dados de imóveis.

Auxiliar

UO

Usuário edita dados de imóveis que se encontram sob a responsabilidade de determinada UO da
Administração Indireta de seu Órgão.
Observação: a unidade de acesso atribuída ao usuário determinará qual UO da Administração Indireta o usuário poderá
acessar para editar dados de imóveis.

Usuário edita dados de imóveis que estejam a ele associados
Gestor

UGE

Observação: a(s) unidade(s) de acesso atribuída(s) ao usuário determina(m) qual(is) UGE(s) o usuário poderá acessar para
editar dados de imóveis a ele associados.
Importante: Gestor não edita dados referentes à ativação/inativação de imóvel, UGE responsável e validação dos dados de
imóvel.

Colaborador

UGE

Usuário não edita dados de imóveis
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USUÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PERFIL E NÍVEL DE ACESSO X VISUALIZAÇÃO DE DADOS DE IMÓVEIS
PERFIL E
NÍVEL DE
ACESSO

MENUS ONDE SÃO
VISUALIZADOS DADOS DE
TODOS OS IMÓVEIS DO ESTADO

Menu Cadastros

Certificador
ou Auxiliar
NÍVEL
ÓRGÃO

Auxiliar

- Imóvel


Inclusão
de
Dados
Complementares / Atualização

Menu Consultas/Relatórios
- Imóvel

Por Nº SGI, Nome,
Logradouro ou CEP

Por Poder

Pesquisa Composta

MENUS ONDE SÃO
VISUALIZADOS DADOS DE
IMÓVEIS DA
ADMINISTRAÇÃO
DIRETA E INDIRETA
Menu Cadastros
- Imóvel

Pesquisa Validação
Menu Consultas/Relatórios
- Imóvel

Por Órgão/UO/UGE
- Ocupação
- Edificação
- Inativação
Observação: Visualiza imóveis de
todas as UOs da Administração Direta
e Indireta do Órgão ao qual está
logado na sessão do SGI.

MENUS ONDE SÃO VISUALIZADOS
DADOS DE IMÓVEIS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Menu Cadastros
- Imóvel

Inconsistências

Reativação de Imóvel
- Associa Imóveis por Gestor
Menu Consultas/Relatórios
- Consulta Associações
Observação: Visualiza imóveis de todas as UOs da
Administração Direta do Órgão ao qual está
logado na sessão do SGI.

Menu Cadastros

Menu Cadastros

- Imóvel


- Imóvel

Pesquisa Validação

Inconsistências

Reativação de Imóvel
- Associa Imóveis por Gestor

NÍVEL
UO

Inclusão
de
Dados
Complementares / Atualização

Menu Consultas/Relatórios
- Imóvel

Por Nº SGI, Nome,
Logradouro ou CEP

Por Poder

Pesquisa Composta

Menu Consultas/Relatórios
- Imóvel

Por Órgão/UO/UGE
- Ocupação
- Edificação
- Inativação
- Consulta Associações
Observação: Visualiza imóveis da UO da
Administração Direta a qual está logado na sessão
do SGI.
Menu Cadastros

Gestor

Menu Cadastros

NÍVEL
UGE

- Imóvel


Inclusão
de
Dados
Complementares / Atualização
Menu Consultas/Relatórios
- Imóvel

Por Nº SGI, Nome,
Logradouro ou CEP

Por Poder

Pesquisa Composta

Colaborador

Menu Consultas/Relatórios

NÍVEL
UGE

- Imóvel




Por Nº SGI, Nome,
Logradouro ou CEP
Por Poder
Pesquisa Composta

- Imóvel



Pesquisa Validação
Inconsistências

Menu Consultas/Relatórios
- Imóvel

Por Órgão/UO/UGE
- Ocupação
- Edificação
- Inativação
Observação: Visualiza imóveis da UGE da
Administração Direta a qual está logado na sessão
do SGI.
Menu Consultas/Relatórios
- Imóvel

Por Órgão/UO/UGE
- Ocupação
- Edificação
- Inativação
Observação: Visualiza imóveis da UO da
Administração Direta a qual está logado na sessão
do SGI.
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USUÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
PERFIL E NÍVEL DE ACESSO X VISUALIZAÇÃO DE DADOS DE IMÓVEIS

PERFIL E
NÍVEL DE
ACESSO

Certificador
ou Auxiliar
NÍVEL
UO

MENUS ONDE SÃO
VISUALIZADOS DADOS DE
TODOS OS IMÓVEIS DO ESTADO

MENUS ONDE SÃO
VISUALIZADOS DADOS DE
IMÓVEIS DA
ADMINISTRAÇÃO
DIRETA E INDIRETA

MENUS ONDE SÃO VISUALIZADOS
DADOS DE IMÓVEIS DA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Menu Cadastros

Menu Cadastros

- Imóvel


- Imóvel

Pesquisa Validação

Inconsistências

Reativação de Imóvel
- Associa Imóveis por Gestor

Inclusão
de
Dados
Complementares / Atualização

Menu Consultas/Relatórios
- Imóvel

Por Nº SGI, Nome, Logradouro
ou CEP

Por Poder

Pesquisa Composta

Menu Consultas/Relatórios
- Imóvel

Por Órgão/UO/UGE
- Ocupação
- Edificação
- Inativação
- Consulta Associações
Observação: Visualiza imóveis da UO da
Administração Indireta a qual está logado na
sessão do SGI.

Gestor

Menu Cadastros

Menu Cadastros

NÍVEL
UGE

- Imóvel


- Imóvel



Inclusão
de
Dados
Complementares / Atualização
Menu Consultas/Relatórios
- Imóvel

Por Nº SGI, Nome, Logradouro
ou CEP

Por Poder

Pesquisa Composta

Pesquisa Validação
Inconsistências

Menu Consultas/Relatórios
- Imóvel

Por Órgão/UO/UGE
- Ocupação
- Edificação
- Inativação
Observação: Visualiza imóveis da UGE da
Administração Indireta a qual está logado na
sessão do SGI.

Colaborador
NÍVEL
UGE

Menu Consultas/Relatórios
- Imóvel

Por Nº SGI, Nome, Logradouro
ou CEP

Por Poder

Pesquisa Composta

Menu Consultas/Relatórios
- Imóvel

Por Órgão/UO/UGE
- Ocupação
- Edificação
- Inativação
Observação: Visualiza imóveis da UGE da
Administração Indireta a qual está logado na
sessão do SGI.
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USUÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PERFIL E NÍVEL DE ACESSO X ENVIO DE MENSAGENS
PERFIL E
NÍVEL DE
ACESSO
Certificador
ou Auxiliar

ENVIA MENSAGEM PARA
QUALQUER USUÁRIO DO SGI

Menu: Administração
- Mensagem

Usuário

ENVIA MENSAGEM PARA A ADMINISTRAÇÃO
DIRETA

Menu: Administração
- Mensagem

Órgão/UO/UGE

NÍVEL
ÓRGÃO

Observação: envia mensagem para todas as UOs da Administração Direta
do Órgão ao qual está logado na sessão do SGI e respectivas UGEs.

Auxiliar
NÍVEL
UO

Menu: Administração
- Mensagem

Usuário

Menu: Administração
- Mensagem

Órgão/UO/UGE
Observação: envia mensagem para a UO da Administração Direta a qual
está logado na sessão do SGI e respectivas UGEs.

Menu: Administração
- Mensagem

Usuário

Menu: Administração
- Mensagem

Órgão/UO/UGE

Gestor
NÍVEL
UGE

Observação: envia mensagem para a UGE da Administração Direta a qual
está logado na sessão do SGI.
Colaborador
NÍVEL
UGE

Menu: Administração
- Mensagem

Usuário

Menu: Administração
- Mensagem

Órgão/UO/UGE
Observação: envia mensagem para a UGE da Administração Direta a qual
está logado na sessão do SGI.

USUÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
PERFIL E NÍVEL DE ACESSO X ENVIO DE MENSAGENS
PERFIL E
NÍVEL DE
ACESSO
Certificador
ou Auxiliar

ENVIA MENSAGEM PARA
QUALQUER USUÁRIO DO SGI

Menu: Administração
- Mensagem

Usuário

ENVIA MENSAGEM PARA A ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA

Menu: Administração
- Mensagem

Órgão/UO/UGE

NÍVEL UO
Observação: envia mensagem para a UO da Administração Indireta a qual
está logado na sessão do SGI e respectivas UGEs.
Gestor
NÍVEL
UGE

Menu: Administração
- Mensagem

Usuário

Menu: Administração
- Mensagem

Órgão/UO/UGE
Observação: envia mensagem para a UGE da Administração Indireta a qual
está logado na sessão do SGI.

Colaborador
NÍVEL
UGE

Menu: Administração
- Mensagem

Usuário

Menu: Administração
- Mensagem

Órgão/UO/UGE
Observação: envia mensagem para a UGE da Administração Indireta a qual
está logado na sessão do SGI.

16

4. FUNCIONALIDADES DO SGI
4.1. MENU “ADMINISTRAÇÃO”

FUNCIONALIDADE

MENU

PERFIL DO USUÁRIO

Alternar unidade de acesso (no caso de usuário que
tem mais de uma unidade de acesso)

ADMINISTRAÇÃO > Usuários > Alternar Perfil

Auxiliar UO (Direta), Gestor e
Colaborador

Incluir e inativar usuário

ADMINISTRAÇÃO > Usuários >
Inclusão/Atualização

Certificador e Auxiliar

Atualizar dados (pessoais, perfil, unidade e nível de
acesso) de usuário

ADMINISTRAÇÃO > Usuários >
Inclusão/Atualização

Certificador e Auxiliar

Editar os próprios dados pessoais

ADMINISTRAÇÃO > Usuários > Meus Dados

Certificador, Auxiliar, Gestor e
Colaborador

Alterar senha

ADMINISTRAÇÃO > Usuários > Altera Senha

Certificador, Auxiliar, Gestor e
Colaborador

Localizar usuário

ADMINISTRAÇÃO > Usuários > Localiza
Usuário

Certificador, Auxiliar, Gestor e
Colaborador

Visualizar a estrutura administrativa do Estado

ADMINISTRAÇÃO > Estrutura Administrativa

Certificador, Auxiliar, Gestor e
Colaborador

Enviar mensagens para usuário

ADMINISTRAÇÃO > Mensagem > Usuário

Certificador, Auxiliar, Gestor e
Colaborador

Enviar mensagens para Unidade(s) Orçamentária(s)

ADMINISTRAÇÃO > Mensagem >
Órgão/UO/UGE

Certificador e Auxiliar

Enviar mensagens para Unidade(s) Gestora(s)

ADMINISTRAÇÃO > Mensagem >
Órgão/UO/UGE

Certificador, Auxiliar, Gestor e
Colaborador

Pesquisar mensagens enviadas

ADMINISTRAÇÃO > Mensagem > Mensagens
Enviadas

Certificador, Auxiliar, Gestor e
Colaborador
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4.2. MENU “CADASTROS”

FUNCIONALIDADE
Inclusão de imóvel no SGI Cadastramento de dados gerais do
imóvel

Cadastramento de dados
complementares do imóvel

MENU

CADASTROS > Imóvel > Inclusão de Dados Gerais

CADASTROS > Imóvel > Inclusão de Dados
Complementares / Atualização

PERFIL

Certificador e Auxiliar

Certificador, Auxiliar e Gestor

(Abas da página “Imóvel”)

Atualização dos dados do imóvel

CADASTROS > Imóvel > Inclusão de Dados
Complementares/Atualização

Certificador, Auxiliar e Gestor

(página “Imóvel” e Abas da página “Imóvel”)

Validação dos dados

CADASTROS > Imóvel > Inclusão de Dados
Complementares / Atualização

Certificador e Auxiliar

(campo “Validação” da página “Imóvel”)

Pesquisa de Validação

CADASTROS > Imóvel > Pesquisa Validação

Certificador, Auxiliar e Gestor

Pesquisa de Inconsistências no
cadastramento

CADASTROS > Imóvel > Inconsistências

Certificador, Auxiliar e Gestor

Reativação de imóvel

CADASTROS > Imóvel > Reativação de imóvel

Certificador e Auxiliar

Inativação de imóvel

CADASTROS > Imóvel > Inclusão de Dados
Complementares/Atualização

Certificador e Auxiliar

(campo “Status” da página “Imóvel”)

Alteração da UGE responsável pelo
imóvel

CADASTROS > Imóvel > Inclusão de Dados
Complementares/Atualização

Certificador e Auxiliar

(campo “UGE Responsável” da página “Imóvel”)

Cadastramento e pesquisa de
Pessoa Física; Jurídica; Instituições
Públicas (Municipal / Federal / de
Outro Estado)

CADASTROS > Pessoa > Inclusão

Certificador, Auxiliar e Gestor

Associação de imóveis por Gestor

CADASTROS > Associa Imóveis por Gestor

Certificador e Auxiliar
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4.3. MENU “CONSULTAS/RELATÓRIOS”

FUNCIONALIDADE

MENU

PERFIL

Pesquisa de imóveis por Nº SGI, Nome, Logradouro
ou CEP.

CONSULTAS/RELATÓRIOS > Imóvel > Por Nº SGI, Nome,
Logradouro ou CEP

Certificador, Auxiliar,
Gestor e Colaborador

Pesquisa de imóveis por Poder.

CONSULTAS/RELATÓRIOS > Imóvel > Por Poder

Certificador, Auxiliar,
Gestor e Colaborador

Pesquisa de imóveis por Órgão/UO/UGE.

CONSULTAS/RELATÓRIOS > Imóvel > Por Órgão/UO/UGE

Certificador, Auxiliar,
Gestor e Colaborador

Consulta de imóveis a partir de pesquisa composta.

CONSULTAS/RELATÓRIOS > Imóvel > Pesquisa Composta

Certificador, Auxiliar,
Gestor e Colaborador

Pesquisa do(s) imóvel(is) ocupado(s) por
determinada(s) UGE(s).

CONSULTAS/RELATÓRIOS > Ocupação > Minhas
Ocupações

Certificador, Auxiliar,
Gestor e Colaborador

Consulta de imóveis a partir de determinadas
características de edificação.

CONSULTAS/RELATÓRIOS > Edificação > Pesquisa
Composta

Certificador, Auxiliar,
Gestor e Colaborador

Consulta de imóveis inativos a partir de determinados
critérios selecionados pelo usuário.

CONSULTAS/RELATÓRIOS > Inativação > Pesquisa
Composta

Certificador, Auxiliar,
Gestor e Colaborador

Pesquisa de imóveis associados / não associados a
Gestores.

CONSULTAS/RELATÓRIOS > Consulta Associações >
Imóveis Associados / Não Associados

Certificador e Auxiliar

Pesquisa de imóveis associados a determinado
Gestor.

CONSULTAS/RELATÓRIOS > Consulta Associações >
Imóveis Associados / Gestores

Certificador e Auxiliar
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5. PÁGINA INICIAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMÓVEIS - SGI

Na tela “Identificação” (tela que se abre quando acessado o site http://sgi.governo.sp.gov.br), após digitar CPF e senha, clicar em “Entrar”.
O sistema abrirá a Página Inicial do SGI.

Observação: Caso tenha esquecido sua senha, clicar no link “Esqueci minha senha”.
Será aberta a tela ”Esqueci Minha Senha”.

Digitar o CPF e clicar em “Processar”. O sistema enviará automaticamente a senha para o usuário no e-mail cadastrado no SGI.
A Página Inicial aberta pelo sistema depende do perfil e nível de acesso atribuído ao usuário.


Perfil Certificador da Administração Direta – Nível Órgão: Página Inicial “Imóveis Por UO”



Perfil Auxiliar da Administração Direta – Nível Órgão: Página Inicial “Imóveis Por UO”



Perfil Auxiliar da Administração Direta – Nível UO: Página Inicial “Imóveis Por UGE”



Perfil Gestor da Administração Direta – Nível UGE: Página Inicial “Imóveis por UGE”



Perfil Colaborador da Administração Direta – Nível UGE: Página Inicial “Imóveis por UGE”



Perfil Certificador da Administração Indireta – Nível UO: Página Inicial ”Imóveis por UGE”



Perfil Auxiliar da Administração Indireta – Nível UO: Página Inicial ”Imóveis por UGE”



Perfil Gestor da Administração Indireta – Nível UGE: Página Inicial “Imóveis por UGE”



Perfil Colaborador da Administração Indireta – Nível UGE: Página Inicial “Imóveis por UGE”
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5.1. PÁGINA INICIAL DO USUÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA COM PERFIL CERTIFICADOR OU AUXILIAR NÍVEL UO

Na Página Inicial “Imóveis por UGE” usuário da Administração Indireta com perfil Certificador ou Auxiliar - Nível UO:
- Visualiza dados de imóveis da UO a qual está logado na sessão do SGI.
- Inclui e edita dados gerais e complementares de imóveis da UO a qual está logado na sessão do SGI.

IMPORTANTE: ao acessar o SGI, o sistema abrirá para usuário perfil Certificador ou Auxiliar nível UO a Página Inicial “Imóveis por UGE”
constando no canto inferior direito da página o número da unidade de acesso (UO) a qual o usuário está logado na sessão do SGI.

5.1.1. A Página Inicial “Imóveis por UGE” apresenta:
- no cabeçalho:

nº e nome do Órgão do usuário e respectiva quantidade total de imóveis da Administração Direta e Indireta;

nº e nome da UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI e respectiva quantidade total de imóveis.
- na planilha:

relação da(s) UGE(s) da UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI com respectivo(s) quantitativo(s) de imóveis, divididos
entre os pertencentes ao Estado e a Terceiros.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
UGE (nº); Nome UGE; Quantidade; Estado e Terceiros.

IMPORTANTE: UGEs que não tem imóveis cadastrados no SGI não constam da relação.
Clicando no nº de determinada UGE é aberta nova página “Imóveis por UGE” constando:
-no cabeçalho:

nº e nome do Órgão do usuário e respectiva quantidade total de imóveis da Administração Direta e Indireta;

nº e nome da UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI e respectiva quantidade total de imóveis;

nº e nome da UGE selecionada e respectiva quantidade total de imóveis.
- na planilha:

relação dos imóveis da UGE selecionada com respectivos dados gerais.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Nº SGI; Denominação do Imóvel; CEP; Logradouro; Município; Imóvel (se de Estado ou de Terceiros); Inclusão (data); Última Atualização
(data) e Responsável pela Atualização (nome).
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CLICANDO NO Nº SGI DE DETERMINADO IMÓVEL:

É aberta a página “Resumo do Imóvel” com o link “Ficha Completa” (ao lado do Nº SGI).
Clicando no referido link é aberta a página “Imóvel” com caixa “Editar” no canto superior esquerdo da página.
Clicando em “Editar” é possível atualizar os dados gerais constantes da citada página.
Na página “Imóvel é possível, também, incluir/atualizar dados complementares do imóvel acessando as correspondentes Abas (links no alto da
página).

Na página “Resumo do Imóvel” é possível visualizar:


os dados gerais do imóvel;



data e responsável pela inclusão do imóvel, bem como data e responsável pela última atualização;



os dados complementares do imóvel (planilhas: Edificações; Ocupações; Outros Endereços; Outros Municípios; Dados Cartoriais;
Diário Oficial; Processos e Anexos);



Histórico de Denominações e Histórico de Responsáveis.

IMPORTANTE: as planilhas referentes aos dados complementares são exibidas na página “Resumo do Imóvel” somente quando os respectivos
dados foram cadastrados nas Abas da página “Imóvel”.
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Observações:
Na página “Resumo do Imóvel”
 Caso o imóvel esteja associado a um Gestor, constará ao lado do link “Ficha Completa” o nome do Gestor responsável pelo imóvel.
Posicionando o cursor sobre qualquer letra do nome, o sistema apresenta o telefone e e-mail do Gestor.



Caso o imóvel não esteja associado a um Gestor, constará ao lado do link “Ficha Completa”: “Gestor Responsável: Não existe
Gestor Responsável pelo Imóvel”.

Para sair da página, clicar no menu que deseja acessar ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da
página para retornar à Página Inicial.
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5.2. ÍCONES DE PÁGINAS DO SISTEMA
Para todos o susuários do SGI, no canto superior direito das principais páginas do sistema constam (da esquerda para a direita) os seguintes
ícomes:


Ao clicar no primeiro ícone o sistema retorna à Página Inicial.

Ao clicar no segundo ícone é aberta a página “Fale Conosco” que é uma página de atendimento ao usuário.
Nessa página, após preencher todos os dados, clicar em “Enviar”.
O Conselho do Patrimônio Imobiliário receberá a mensagem e retornará com esclarecimentos.


Ao clicar no terceiro ícone é aberta a tela “Imprimir”.
Clicando em “Imprimir”, será impressa a página que está sendo exibida.
Caso desista de imprimir, clicar em “Cancelar”.


Ao clicar no quarto ícone a sessão do SGI é encerrada.
Clicando no ícone é aberta uma tela constando a mensagem “Confirma o encerramento da sessão?” e as opções “OK” e “Cancelar”.



Clicando em “OK”, é aberta nova tela constando a mensagem: A página da Web que você está visitando está tentando fechar a
janela. Deseja fechar a janela?” e as opções “Sim” e “Não”.
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Clicando em “Sim” a sessão do SGI é encerrada.
Clicando em “Não” o sistema permanece na página que está aberta.



Clicando em “Cancelar”, o sistema permanece na página que está aberta.

Observação: a tela inicial “Identificação” apresenta somente três ícones.
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6. FUNCIONALIDADES DOS SUBMENUS DO MENU “ADMINISTRAÇÃO”
6.1. SUBMENU USUÁRIOS
6.1.1. ALTERNAR PERFIL (UNIDADE DE ACESSO)

O menu “ADMINISTRAÇÃO > USUÁRIOS > ALTERNAR PERFIL” não é utilizado por usuário da Administração Indireta com perfil
Certificador ou Auxiliar - Nível UO, considerando que a ele é atribuído somente uma unidade de acesso.

Observação: os usuários que podem ter mais de uma unidade de acesso são aqueles com perfil:


Auxiliar nível “UO” da Administração Direta.



Gestor nível “UGE” da Administração Direta ou Indireta.



Colaborador nível “UGE” da Administração Direta ou Indireta.

6.1.2. INCLUIR E ATUALIZAR USUÁRIO
O menu “ADMINISTRAÇÃO > USUÁRIOS > INCLUSÃO/ATUALIZAÇÃO” é acessado tanto para a inclusão como para a atualização de dados
cadastrais e perfil de usuário no SGI.

No menu “ADMINISTRAÇÃO > USUÁRIOS > INCLUSÃO/ATUALIZAÇÃO”, usuário da Administração Indireta com perfil
Certificador ou Auxiliar - Nível UO:
Inclui e atualiza dados cadastrais e perfil de usuário da UO a qual está logado na sessão do SGI.

6.1.2.1. INCLUSÃO DE USUÁRIO
Usuário com perfil Certificador ou Auxiliar - Nível UO inclui usuários:



com perfil Auxiliar - Nível UO (da mesma UO a qual o Certificador ou Auxiliar está logado na sessão do SGI);
com perfil Gestor ou Colaborador - Nível UGE (UGEs da UO a qual o Certificador ou Auxiliar está logado na sessão do SGI).

Ao clicar no menu “ADMINISTRAÇÃO > USUÁRIOS > INCLUSÃO/ATUALIZAÇÃO” o sistema abrirá a página “Inclusão/Atualização de Usuários”.
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A inclusão de usuário é realizada em duas etapas:
1ª ETAPA: INCLUSÃO DE DADOS CADASTRAIS
Ao clicar no link “INCLUI USUÁRIO”, o sistema abrirá a página “Usuário” com campos para preenchimento dos dados cadastrais.

IMPORTANTE: no campo “Situação”, a opção “Ativo” encontra-se previamente selecionada.
Observações:


Caso algum campo não seja preenchido, o sistema apresentará um alerta de “é obrigatório”, conforme quadro a seguir:



Caso no campo “CPF Usuário” seja digitado número de CPF inexistente, o sistema apresentará o aviso: “ CPF inválido”.



Caso no campo “Email” seja digitado e-mail inexistente, o sistema apresentará o aviso: “E-mail inválido”.
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 Caso no campo “UGE” seja selecionado ou digitado número de UGE que não seja da UO a qual o Certificador ou Auxiliar está logado
na sessão do SGI, o sistema apresentará a mensagem: “Você não tem permissão para incluir usuário na UGE: .....”.

Clicando em “OK”, o sistema retorna à página “Usuário”.
Apagar o número da UGE anteriormente digitado/selecionado e digitar/selecionar número de UGE da UO a qual o Certificador ou Auxiliar está
logado na sessão do SGI.

 Caso seja digitado número inválido para a UGE, o sistema apresentará a mensagem “Uge inexistente”.

Clicando em “OK”, o sistema retorna à página “Usuário”.
Apagar o número da UGE anteriormente digitado/selecionado e digitar/selecionar número de UGE da UO a qual o Certificador ou Auxiliar está
logado na sessão do SGI.


Caso seja digitado número de UGE com menos de seis algarismos, abaixo do campo constará o aviso: “UGE tem 6 algarismos”.

Após o preenchimento dos demais campos, clicar em “Incluir”.

2ª ETAPA: ATRIBUIÇÃO DE PERFIL
Ao clicar em “Incluir”, o sistema abrirá novos campos para preenchimento do perfil, nível e unidade de acesso.

No campo “Perfil”: selecionar um perfil (Auxiliar, Gestor ou Colaborador).
No campo “Nível” constam três opções de nível de acesso: Órgão, UO e UGE.
O sistema automaticamente seleciona o nível de acesso de acordo com o perfil selecionado:
 Caso o perfil selecionado seja Auxiliar, o sistema seleciona o nível de acesso UO
 Caso o perfil selecionado seja Gestor ou Colaborador, o sistema seleciona o nível UGE
Observação: o nível “Órgão” não se encontra disponível para seleção.
Na sequência o sistema abre novo campo (referente à unidade de acesso) que pode ser UO ou UGE, conforme o nível que se encontra
clicado.
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Caso o novo campo (unidade de acesso) seja “UO”: digitar o código da UO ou clicar no link “Escolhe UO” (da mesma UO a qual o
Certificador ou Auxiliar está logado na sessão do SGI);



Caso o novo campo (unidade de acesso) seja “UGE”: digitar o código da UGE ou clicar no link “Escolhe UGE” (UGEs da UO a qual o
Certificador ou Auxiliar está logado na sessão do SGI).

Observação:


Caso o Certificador ou Auxiliar selecionar/digitar nos campos “UO” ou “UGE” (conforme o caso), uma unidade de acesso (nº UO ou
nº UGE) que não seja da UO a qual está logado na sessão do SGI o sistema apresentará a mensagem: “Usuário sem permissão para
o Perfil/Órgão/UO/UGE.”.



Clicando em “OK”, o sistema retorna à página “Usuário”.
- Apagar o número da UO ou UGE anteriormente digitado e digitar novo número (UO ou UGE) ou
- Selecionar por meio do link “Localiza” a nova unidade de acesso (UO ou UGE).
A nova unidade de acesso deverá ser da UO a qual o Certificador ou Auxiliar está logado na sessão do SGI.

O Certificador ou Auxiliar após atribuir perfil, nível e unidade de acesso, deverá clicar em “Incluir”.
O sistema apresentará planilha com as seguintes colunas:
Perfil; Nível; Órgão; Nome do Órgão; UO; Nome UO; UGE; Nome UGE e Excluir.

IMPORTANTE:


É possível incluir mais de uma unidade de acesso a usuários:

- com perfil Gestor ou Colaborador - Nível UGE


No caso do Certificador ou Auxiliar incluir mais de uma unidade de acesso (nº) UGE a um usuário perfil Gestor ou Colaborador, essa
outra unidade de acesso deverá pertencer à mesma UO da UGE anteriormente atribuída ao usuário.
Caso não seja, o sistema apresentará a mensagem “Usuário só pode ser associado à(s) UGE(s) da mesma UO.”.
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Clicando em “OK”, o sistema retorna à página “Usuário”.
Apagar o número da UGE anteriormente digitado/selecionado e digitar/selecionar número de UGE que atenda ao constante na mensagem.


No caso do Certificador ou Auxiliar incluir mais de um perfil ao usuário (exemplo: incluir um perfil de Gestor para um usuário ao
qual já foi atribuído perfil Auxiliar) o sistema apresentará a mensagem “O usuário não pode ter mais de um perfil.”.

Clicando em “OK”, o sistema retorna à página “Usuário” mantendo os dados inseridos.
Saindo da página, o sistema não gravará os dados.

Ao incluir os dados cadastrais de um usuário, este receberá em seu e.mail o login e a senha para acessar o SGI e também orientações quanto
ao primeiro acesso.
Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da
página para retornar à Página Inicial.

6.1.2.2. ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE USUÁRIO
Ao clicar no menu “ADMINISTRAÇÃO > USUÁRIOS > INCLUSÃO/ATUALIZAÇÃO” o sistema abrirá a página “Inclusão/Atualização de Usuários”.

Para atualizar dados de um usuário é necessário previamente localizar o usuário.
6.1.2.2.1. LOCALIZAR USUÁRIO
Na página “Inclusão/Atualização de Usuários” há duas opções para localizar usuário: preencher o campo ”Nome” ou clicar em “Relação
Completa de Usuários”.

1ª OPÇÃO:


Preencher o campo “Nome”

Digitar o nome completo ou parte do nome do usuário e clicar em “Localizar”.
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 Caso no campo “Nome” seja digitado parte do nome, o sistema apresentará uma planilha contendo uma relação de nomes de usuários
que possuem a parte digitada do nome.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Usuário (nome); Fone; E.mail e UGE.

Clicando no nome de usuário da UO a qual o Certificador ou Auxiliar está logado na sessão do SGI, o sistema abrirá a página “Usuário” para
atualização de dados cadastrais e perfil.
Observação: no caso do Certificador ou Auxiliar clicar no nome de usuário que não seja da UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI, o
sistema apresentará a mensagem “Você não tem permissão para atualizar este usuário”.

Clicando em “OK”, o sistema abrirá a página “Usuário” com informações do usuário selecionado, porém o sistema não permitirá que os dados
sejam atualizados.

 Caso no campo “Nome” seja digitado o nome completo, o sistema abrirá diretamente a página “Usuário”.
Observação: no caso de digitar nome completo de usuário que não seja da UO a qual o Certificador ou Auxiliar está logado na sessão do SGI, o
sistema abrirá a página “Usuário” com informações do usuário selecionado, porém o sistema não permitirá que os dados sejam atualizados.
2ª OPÇÃO:
 Clicar no campo “Relação Completa de Usuários”

Clicando no referido campo o sistema abrirá a página “Inclusão/Atualização de Usuários” com uma planilha contendo todos os usuários
cadastrados no SGI.
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Clicando no nome de um usuário da UO a qual o Certificador ou Auxiliar está logado na sessão do SGI, o sistema abrirá a página “Usuário”.
Observação: caso o usuário não seja da UO a qual o Certificador ou Auxiliar está logado na sessão do SGI o sistema abrirá a página “Usuário”
com informações do usuário selecionado, porém o sistema não permitirá que os dados sejam atualizados.
6.1.2.2.2 ATUALIZAR USUÁRIO
Na página “Usuário” constam:
- um rol de campos referentes aos dados cadastrais do usuário;
- um rol de campos referentes ao perfil, nível e unidade de acesso e;
- planilha com as seguintes colunas:
Perfil; Nível; Órgão; Nome Órgão; UO; Nome UO; UGE; Nome UGE e Excluir.

A atualização de usuário contempla a alteração dos dados cadastrais e/ou dos dados referentes ao perfil do usuário.
 Atualização dos dados cadastrais
Para atualizar dados cadastrais do usuário é necessário clicar previamente em “Editar” e após a atualização, clicar em “Atualizar”.
Observação: a inativação de um usuário é efetuada no campo “Situação”.
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 Atualização de perfil, nível ou unidade de acesso
Para atualizar perfil, nível ou unidade de acesso de um usuário não é necessário clicar previamente em “Editar”.

Observações:


Caso queira alterar o perfil (Auxiliar/Gestor /Colaborador) de um usuário, excluir a(s) linha(s) da planilha, clicando em “Excluir” na
coluna “Excluir”, considerando que um usuário não pode ter mais de um perfil.

Se tentar incluir novo perfil sem excluir o anteriormente atribuído ao usuário, ao clicar em “Incluir” o sistema apresentará a mensagem: “O
usuário não pode ter mais de um perfil.”.

Clicando em “OK”, o sistema retorna à página “Usuários”. Excluir a(s) linha(s) da planilha e incluir um novo perfil.
 Caso queira excluir determinada unidade de acesso (nº UGE) anteriormente atribuída ao usuário, clicar em “Excluir” na
correspondente linha da planilha.
 Caso queira incluir outra unidade de acesso (nº UGE) ao usuário (Gestor ou Colaborador), clicar no campo “Perfil” o mesmo perfil já
atribuído ao usuário.
No campo “Nível” o sistema automaticamente seleciona “UGE”.
No campo “UGE” digitar/selecionar novo nº UGE que deseja atribuir ao usuário.
Após, clicar em “Incluir”.
Se for selecionada ou digitada UGE que não seja da mesma UO do(s) cadastramento(s) anterior(ores) do usuário, o sistema apresentará a
mensagem “Usuário só pode ser Associado a(s) UGE(s) da mesma UO.”

Clicando em “OK”, o sistema retorna à página “Usuários”.
Apagar o número correspondente à unidade de acesso (UGE) digitado/selecionado anteriormente e digitar/selecionar o novo número
correspondente à unidade de acesso (UGE) da mesma UO do(s) cadastramento(s) anterior(es).

Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.
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6.1.3. ATUALIZAR OS PRÓPRIOS DADOS CADASTRAIS

No menu “ADMINISTRAÇÃO > USUÁRIOS > MEUS DADOS”, usuário da Administração Indireta com perfil Certificador ou
Auxiliar - Nível UO:
Atualiza os próprios dados cadastrais no SGI.

Essa atualização deve ser feita toda vez que houver alteração de informações pessoais do usuário,como cargo que ocupa, telefone ou e-mail .
Ao clicar no menu em “ADMINISTRAÇÃO > USUÁRIOS > MEUS DADOS”, o sistema abrirá a página “Meus Dados”.

Na página “Meus Dados” constam:
 campos referentes aos dados cadastrais do usuário e;
 uma planilha com dados referentes ao perfil do usuário
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Perfil; Nível; Órgão; Nome Órgão; UO; Nome UO; UGE e Nome UGE.
Para atualizar os dados, clicar em “Editar”.
O sistema abrirá nova página “Meus Dados”.
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IMPORTANTE: os campos “CPF Usuário” e “Situação”, bem como, os dados constantes da planilha, não estão disponíveis para edição.
Após a atualização, clicar em “Atualizar”.

Observações:
 Caso queira interromper a atualização em curso, clicar em “Cancelar” (ao lado de “Atualizar”).
O sistema abrirá nova página “Meus Dados”.
 Caso queira pesquisar as atualizações efetuadas, clicar em “Dados Atualização” ao lado de “Editar”.

O sistema abrirá a página “Dados de Atualização” constando as atualizações dos dados do usuário desde a data de sua inclusão no SGI.

Clicando em “Fechar” o sistema retorna à página “Meus Dados”.
Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.
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6.1.4. ALTERAR SENHA DE ACESSO

No menu “ADMINISTRAÇÃO > USUÁRIOS > ALTERA SENHA”, usuário da Administração Indireta com perfil Certificador ou
Auxiliar - Nível UO:
Altera sua senha do SGI.

Ao clicar no menu “ADMINISTRAÇÃO > USUÁRIOS > ALTERA SENHA”, o sistema abrirá a página “Altera Senha”.

Digitar a senha atual e a nova senha.
Confirmar a nova senha e clicar em “Atualizar”.
IMPORTANTE: a nova senha deverá ter no mínimo seis caracteres (só letras, só números ou números e letras).
Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

6.1.5. LOCALIZAR USUÁRIO

No menu “ADMINISTRAÇÃO > USUÁRIOS > LOCALIZA USUÁRIO”, usuário da Administração Indireta com perfil Certificador ou
Auxiliar - Nível UO:
Localiza usuário do SGI.
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Ao clicar no menu “ADMINISTRAÇÃO > USUÁRIOS > LOCALIZA USUÁRIO” o sistema abrirá a página “Localiza Usuário”.

A página apresenta três opções de busca de usuário do SGI:
1ª OPÇÃO:


Selecionar Órgão/UO/UGE e clicar em “Localizar”.

É possível efetuar a busca selecionando:
- um Órgão, ou
- um Órgão e uma de suas UOs, ou
- um Órgão, uma de suas UOs e uma das UGEs da UO selecionada,
O sistema exibirá planilha constando os nomes dos usuários ativos e inativos ou do Órgão, ou da UO selecionada ou da UGE selecionada,
conforme o caso.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Usuário; Situação (ativo/inativo); Fone; E.mail e UGE.

2ª OPÇÃO:


Digitar o nome ou parte do nome do usuário e clicar em “Localizar”.

Digitando o nome, o sistema exibirá planilha onde consta o nome pesquisado.
Digitando parte do nome, o sistema exibirá planilha onde consta relação de usuários ativos e inativos que possuem a parte digitada do nome.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Usuário; Situação (ativo/inativo); Fone; E.mail e UGE.
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3ª OPÇÃO:


Clicar em “Relação Completa de Usuários”.

Clicando no link “Relação Completa de Usuários”, o sistema exibirá planilha com os nomes e dados de todos os usuários ativos e inativos do
SGI.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Usuário; Situação (ativo/inativo); Fone; Email e UGE.

Em qualquer uma das opções de busca, ao clicar no nome de determinado usuário (ativo ou inativo), o sistema abrirá a página “Usuário
Consulta”.
Observação: nessa página não é possível editar dados do usuário.

Efetuada a consulta, clicar em “Fechar” (ao lado do campo “CPF Usuário”).
O sistema retornará à página “Localiza Usuário”.
Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

6.2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ESTADO

No menu “ESTRUTURA ADMINISTRATIVA”, usuário da Administração Indireta com perfil Certificador ou Auxiliar - Nível UO:
Visualiza a estrutura administrativa do Estado, qual seja:
- Órgãos: com indicação do número, nome e tipo de Poder (Executivo/Judiciário/Legislativo/Ministério Público)
- Unidades Orçamentárias: com indicação do número, nome e tipo de administração (Direta / Fundação / Autarquia / Fundos /
Empresa Economia Mista Dependente e Empresa Economia Mista Não Dependente)
- Unidades Gestoras Executoras: com indicação do número e nome
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Ao clicar no menu “ADMINISTRAÇÃO > ESTRUTURA ADMINISTRATIVA“ o sistema abrirá a página “Estrutura Administrativa”.
Na página “Estrutura Administrativa” o sistema apresenta uma planilha com uma relação dos Órgãos do Estado.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Órgão (nº); Nome Órgão e Tipo de Poder.

Clicando no nome de um dos Órgãos, o sistema apresentará uma planilha com relação das UOs do Órgão selecionado.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
UO (nº); Nome UO e Tipo de Administração.
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Clicando no nome de uma das UOs, o sistema apresentará uma planilha com relação das UGEs da UO selecionada.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
UGE (nº) e Nome UGE.

Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

6.3. MENSAGEM
6.3.1. ENVIAR MENSAGEM PARA USUÁRIO

No menu “ADMINISTRAÇÃO > MENSAGEM > USUÁRIO”, usuário da Administração Indireta com perfil Certificador ou Auxiliar Nível UO:
Envia mensagem para um determinado usuário do SGI.

Ao clicar no menu “ADMINISTRAÇÃO > MENSAGEM > USUÁRIO” o sistema abrirá a página “E-mail”.

Preencher os campos “Assunto” e “Texto” e digitar no campo “Nome do Usuário” o nome completo ou parte do nome da pessoa para a qual
deseja enviar a mensagem.
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Após, teclar “Enter”.
O sistema exibirá uma planilha contendo as seguintes colunas:
Usuário; Fone; Email e Órgão.

Clicando no nome pretendido, o e.mail será enviado e o sistema exibirá a mensagem “E.mail enviado com sucesso”.
Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

6.3.2. ENVIAR MENSAGEM PARA ÓRGÃO/UO/UGE

No menu “ADMINISTRAÇÃO > MENSAGEM > ÓRGÃO/UO/UGE”, usuário da Administração Indireta com perfil Certificador ou
Auxiliar - Nível UO:
Envia mensagem para a UO a qual está logado na sessão do SGI e respectiva(s) UGE(s).

Ao clicar no menu “ADMINISTRAÇÃO > MENSAGEM > ÓRGÃO/UO/UGE”, o sistema abrirá a página “E-mail”.

Na página “E-mail” os campos “Órgão” e “UO” já se encontram preenchidos com o nome do Órgão do usuário e da UO a qual está logado na
sessão do SGI.
No campo “UGE”:
- Caso queira enviar mensagem para todas as UGEs da UO, deixar na opção “...”.
- Caso queria enviar mensagem para uma determinada UGE, selecionar a UGE pretendida.

Preencher os campos “Assunto” e ”Texto” e clicar em “Enviar”.
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Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

6.3.3. MENSAGENS ENVIADAS

No menu “ADMINISTRAÇÃO > MENSAGEM > MENSAGENS ENVIADAS”, usuário da Administração Indireta com perfil
Certificador ou Auxiliar - Nível UO:
Consulta mensagens enviadas.

Ao clicar no menu “ADMINISTRAÇÃO > MENSAGEM > MENSAGENS ENVIADAS”, o sistema abrirá a página “Mensagens Enviadas”.
Por meio do referido menu, o usuário pode verificar as mensagens por ele enviadas em um determinado período.

Clicar no calendário ou digitar as datas de início e fim do período que deseja pesquisar e clicar em “Processar”.
O sistema exibirá planilha com uma relação das mensagens enviadas.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Data; Destinatário; UGE (nº) e Mensagem.
Observação:
 Caso a mensagem tenha sido enviada ao Órgão, constará na coluna “Destinatário” relação de todos os usuários do Órgão com
indicação de suas respectivas UGEs;
 Caso a mensagem tenha sido enviada a uma determinada OU, constará na coluna “Destinatário” relação de todos o usuários da UO
com indicação de suas respectivas UGEs;
 Caso a mensagem tenha sido enviada a uma determinada UGE, constará na coluna “Destinatário” relação de todos o usuários
daquela UGE.
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Caso o usuário não tenha enviado e.mail no período pesquisado, o sistema exibirá a mensagem: “Não existe email enviado no período
solicitado”.

Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.
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7. FUNCIONALIDADES DOS SUBMENUS DO MENU “CADASTROS” – USUÁRIOS EXTERNOS

7.1. IMÓVEL - INCLUSÃO
Considerando que depois de acessado o SGI, o sistema permanece ativo somente por 1 (uma) hora e não há salvamentos parciais dos dados,
antes de iniciar a inclusão de imóvel no SGI é necessário ter em mãos, quando houver/couber, os documentos/informações a seguir
relacionados:
Imóvel próprio

Documento de propriedade do imóvel (matrícula, transcrição ou escritura);

Valor do imóvel; fonte da valoração; data da valoração;

Decreto que destinou o imóvel ao Órgão
Imóvel de terceiro

Termo relativo à Locação ou à Cessão (termo genérico que engloba dentre outros: Autorização de Uso; Cessão de Uso; Concessão de
Uso; Permissão de Uso; Comodato).

Valor da locação/valor da cessão remunerada

Data de início e término do ajuste
Imóvel próprio e de terceiro

Área total do terreno e área total de construção do imóvel.

Quantidade de edificações

Ato normativo de Tombamento;

Ato normativo de Proteção Ambiental;

Auto de Vistoria ou Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros;

Documento referente à Contaminação Ambiental;

Número de ocupantes do imóvel.
IMPORTANTE: A inclusão de um imóvel no SGI é realizada em duas etapas:

Primeira etapa: inclusão dos dados gerais do imóvel;

Segunda Etapa: inclusão dos dados complementares do imóvel.
O sistema atribui um número (Nº SGI) ao imóvel após o usuário efetuar a gravação dos dados gerais.

7.1.1 INCLUSÃO DE DADOS GERAIS

A inclusão dos dados gerais é a primeira etapa do cadastramento de um imóvel no SGI
Dentre os usuários externos, o cadastramento dos dados gerais do imóvel é efetuado somente por usuário com perfil Certificador ou Auxiliar.

No menu “CADASTROS > IMÓVEL > INCLUSÃO DE DADOS GERAIS”, usuário da Administração Indireta com perfil Certificador ou
Auxiliar - Nível UO:
Inclui dados gerais de imóveis da UO a qual está logado na sessão do SGI.

Ao clicar no referido menu, o sistema abrirá a página “Imóvel” que apresenta campos para preenchimento.

44

7.1.1.1. PROCEDIMENTOS PARA A INCLUSÃO DOS DADOS GERAIS
Os campos da página “Imóvel” que apresentam asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
Cada campo apresenta disponível um “Help” (?) para auxiliar o preenchimento.

Após o preenchimento dos dados gerais, clicar em “Gravar” no canto superior esquerdo da página.


No caso de não haver pendências o sistema abrirá tela com a mensagem “Imóvel Incluído com Sucesso!”.

Clicando em “OK” o sistema retorna à página “Imóvel” com os dados gravados.
No caso de não ser preenchido algum campo de preenchimento obrigatório, o sistema exibirá a mensagem “Imóvel Não Incluído! Existe(m)
Campos(s) Inválido(s)” e abaixo de cada campo considerado inválido constará assinalado “Campo Obrigatório”.
Clicar em “OK”, efetuar o preenchimento do(s) referido(s) campo(s) e após clicar em “Gravar”.
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IMPORTANTE: os dados referentes aos campos “Outros Endereços” e “Outros Municípios” não são inseridos nos campos da página “Imóvel”.
O cadastramento desses dados é efetuado nas respectivas Abas da página “Imóvel” por ocasião do cadastramento dos dados
complementares.

Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

7.1.2. INCLUSÃO DOS DADOS COMPLEMENTARES
A primeira etapa do cadastramento de um imóvel é a inclusão de dados gerais que é efetuada por usuário com perfil Certificador ou Auxiliar.
A segunda etapa do cadastramento de um imóvel é a inclusão dos dados complementares efetuada por usuário com perfil Certificador,
Auxiliar ou Gestor.

No menu “CADASTROS > IMÓVEL > INCLUSÃO DE DADOS COMPLEMENTARES/ATUALIZAÇÃO”, usuário da Administração
Indireta com perfil Certificador ou Auxiliar - Nível UO:
Inclui dados complementares de imóveis da UO a qual está logado na sessão do SGI.

7.1.2.1. INCLUSÃO DOS DADOS COMPLEMENTARES NA MESMA SESSÃO DA INCLUSÃO DOS DADOS GERAIS
A inclusão dos dados complementares é a segunda etapa do cadastramento de um imóvel.
O cadastramento de dados complementares pode ser efetuado na mesma sessão da inclusão dos dados gerais, pois após clicar em “OK”
abaixo da mensagem “Imóvel Incluído com Sucesso!” o sistema retorna à Página “Imóvel” onde constam Abas (links localizados na parte
superior da página) para inclusão dos dados complementares do imóvel.
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Caso o usuário queira nessa ocasião efetuar a inclusão dos dados complementares, ver instruções constantes do item 7.1.2.3.
Caso o usuário não queira efetuar o cadastramento dos dados complementares imediatamente após a abertura da Página “Imóvel”
decorrente da gravação dos dados gerais, anotar o número do SGI (constante no campo “Nº SGI”) e clicar em “X” no canto superior direito da
página para encerramento da sessão.

7.1.2.2. INCLUSÃO DOS DADOS COMPLEMENTARES EM SESSÃO DIVERSA À DA INCLUSÃO DOS DADOS GERAIS
No caso do cadastramento dos dados complementares ser efetuado em outra sessão, deve ser adotado o seguinte procedimento:
Após entrar no SGI, clicar no menu “CADASTROS > IMÓVEL > INCLUSÃO DE DADOS COMPLEMENTARES/ATUALIZAÇÃO”.

Ao clicar no referido menu, o sistema abrirá a página “Pesquisa Imóvel” (que é uma página de busca).

A busca do imóvel poderá ser efetuada nas seguintes opções:
Número / Nome / Logradouro ou CEP.
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Caso a busca seja efetuada na opção “Número”, digitar o Nº SGI do imóvel no campo “Nº SGI” e clicar em “Buscar”.

O sistema exibirá uma planilha constando o imóvel pesquisado.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Nº SGI; Denominação do Imóvel; Imóvel (Estado ou Terceiro); CEP; Logradouro; Município e Responsável (Órgão, UO e UGE).

 Caso a busca seja efetuada na opção “Nome”, digitar no campo “ Denominação Imóvel”, o nome ou parte do nome do imóvel.
O sistema exibirá, conforme o caso, planilha constando o imóvel pesquisado ou um rol de imóveis cujo nome completo contenha a parte
digitada do nome.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Nº SGI; Denominação do Imóvel; Imóvel (Estado ou Terceiro); CEP; Logradouro; Município e Responsável (Órgão, UO e UGE).

 Caso a busca seja efetuada na opção “Logradouro”, deverá ser observado o que segue:
- não digitar o tipo de Logradouro (ex.: rua, avenida, alameda, etc);
- não digitar o número.
Exemplo de busca considerando como logradouro a Rua Bela Cintra, 345:
Digitar o nome completo do logradouro (Bela Cintra) ou digitar a primeira palavra do nome do logradouro (Bela) ou digitar a parte inicial da
primeira palavra do nome do logradouro, com no mínimo 3 letras (Bel).
Após clicar em “Buscar”.
O sistema apresentará uma planilha constando relação de imóveis cujos logradouros apresentam ou o nome ou parte do nome digitado.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Nº SGI; Denominação do Imóvel; Imóvel (Estado ou Terceiro); CEP; Logradouro; Município e Responsável (Órgão, UO e UGE).



Caso a busca seja na opção “CEP”, digitar o número do CEP no campo “CEP”.

O sistema apresentará uma planilha constando relação de imóveis que apresentam o CEP pesquisado.
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A planilha apresenta as seguintes colunas:
Nº SGI; Denominação do Imóvel; Imóvel (Estado ou Terceiro); CEP; Logradouro; Município e Responsável (Órgão, UO e UGE).

IMPORTANTE: qualquer que tenha sido a opção de busca, para acessar o imóvel pretendido clicar no correspondente número do SGI na
planilha apresentada pelo sistema.


Caso o imóvel pesquisado seja da UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI é aberta a página “Imóvel” com Abas para
cadastramento de dados complementares.
Ao lado de cada Aba da página “Imóvel” consta um “Help” (?) para consulta.



Caso o imóvel pesquisado não seja da UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI é aberta a página “Resumo do Imóvel” sem o link
“Ficha Completa”, impossibilitando o acesso à página “Imóvel”.

Observação: outra forma de acessar a Página “Imóvel” para cadastramento de dados complementares, é clicando no menu
“CONSULTAS/RELATÓRIOS > IMÓVEL > Por nº SGI, Nome, Logradouro ou CEP”.

Ao clicar no referido menu é aberta a Página “Pesquisa Imóvel - Ficha Resumo”.

A busca do imóvel poderá ser efetuada nas seguintes opções: Nº SGI, Nome, Logradouro ou CEP
Clicar em uma das opções e proceder à busca.
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Ao final de qualquer uma das opções de busca, clicar no número SGI na planilha apresentada pelo sistema na Página “Pesquisa Imóvel - Ficha
Resumo”.
O sistema abrirá a Página “Resumo do Imóvel”.


Caso o imóvel pesquisado seja da UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI é aberta a página “Resumo do Imóvel” com o link
“Ficha Completa” (ao lado do Nº SGI).
Clicando no referido link é aberta a página “Imóvel” com Abas para cadastramento de dados complementares.
Ao lado de cada Aba da página “Imóvel” consta um “Help” (?) para consulta.


Caso o imóvel pesquisado não seja da UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI, é aberta a página “Resumo do Imóvel” sem o link
“Ficha Completa”, impossibilitando o acesso à página “Imóvel”.

7.1.2.3. PROCEDIMENTOS PARA INCLUSÃO DOS DADOS COMPLEMENTARES
No alto da Página “Imóvel” constam oito Abas (links) com os seguintes nomes: Outros Endereços; Edificação; Ocupação; Outros Municípios;
Dados Cartoriais; Diário Oficial; Processos e Anexos.
Para efetuar cadastramento de dados complementares, clicar na Aba que deseja acessar.
O sistema abrirá a correspondente página.
No canto superior direito da página constará um “Help” (?) com orientações para cadastramento de dados.
7.1.2.3.1. NAS ABAS: “EDIFICAÇÃO”; “OCUPAÇÃO”; “OUTROS ENDEREÇOS”; “DADOS CARTORIAIS”; “DIÁRIO OFICIAL” e “ANEXOS”
IMPORTANTE: o cadastramento de dados complementares nas páginas das Abas “Edificação”, “Ocupação”, “Outros Endereços”, “Dados
Cartoriais”, “Diário Oficial” e “Anexos” se dá de forma similar.
Exemplo de cadastramento de dados na Aba “Edificação”:
Ao acessar a referida Aba é aberta a página “Edificações do Imóvel”.

Clicando no link Cadastrar Edificação é aberta nova página “Edificações do Imóvel” com campos para preenchimento.
No canto superior direito consta também “Help” (?) para auxiliar o preenchimento dos dados.

Após preencher os campos, clicar em “Gravar”.
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Observação: caso o usuário antes de gravar queira interromper um cadastramento em curso, clicar em “Cancelar” (ao lado de “Gravar”).
O sistema retorna à página “Edificações do Imóvel” que apresenta o link “Cadastrar Edificação” (primeira página da Aba “Edificação”).


No caso de terem sido preenchidos todos os campos obrigatórios, o sistema exibirá a mensagem: “Edificação incluída com sucesso”.

Clicando em “OK” o sistema retorna à primeira página “Edificações do Imóvel” apresentando planilha com a edificação cadastrada.



No caso de não terem sido preenchidos todos os campos obrigatórios, ao clicar em “Gravar” o sistema exibirá a mensagem: “Edificação
Não Gravada! Existe(m) Campo(s) Inválido(s)” e aviso “Campo Obrigatório” abaixo dos campos obrigatórios não preenchidos.

Clicar em “OK” e preencher os campos obrigatórios.
Após, clicar em “Gravar”.
O sistema retorna à primeira página “Edificações do Imóvel” apresentando planilha com a edificação cadastrada.

51

Clicando em “Fechar” ao lado do nº SGI o sistema retorna à página “Imóvel”.

7.1.2.3.2. NAS ABAS: “OUTROS MUNICÍPIOS” e “PROCESSOS”
O cadastramento de dados complementares nas páginas das Abas “Outros Municípios” e “Processos” é efetuado respectivamente no campo
“Município a incluir” da página “Outros Municípios” e no campo “Processo a incluir” da página “Processos”.
No campo “Município a incluir”, clicar na seta e selecionar o município que deseja incluir.
O sistema exibirá planilha constando o município que foi cadastrado.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Nome Município e Excluir

No campo “Processo a incluir”, digitar a letra/número que identifique o processo que deseja cadastrar.
Após clicar em “Gravar”.
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O sistema exibirá planilha constando o processo que foi cadastrado.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Processo e Excluir

Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

7.2. IMÓVEL - ATUALIZAÇÃO DOS DADOS GERAIS E COMPLEMENTARES

No menu “CADASTROS > IMÓVEL > INCLUSÃO DE DADOS COMPLEMENTARES/ATUALIZAÇÃO”, usuário da Administração
Indireta com perfil Certificador ou Auxiliar - Nível UO:
Atualiza dados gerais e dados complementares de imóveis da UO a qual está logado na sessão do SGI.
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Dentre os usuários externos, a atualização dos dados gerais e complementares do imóvel no SGI é efetuada por usuário com perfil Certificador,
Auxiliar ou Gestor.
Ao clicar no referido menu, o sistema abrirá a página “Pesquisa Imóvel” (que é uma página de busca – ver orientações constantes do item
7.1.2.).
Ao final da busca:


Caso o imóvel pesquisado seja da UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI é aberta “Imóvel” com campos para atualização de
dados gerais e Abas para atualização de dados complementares.
IMPORTANTE: os campos “Status”, “UGE Responsável” e “Validação” da página “Imóvel” só poderão ser atualizados por usuário com perfil
Certificador ou Auxiliar.


Caso o imóvel pesquisado não seja da UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI é aberta a página “Resumo do Imóvel” sem o link
“Ficha Completa”, impossibilitando o acesso à página “Imóvel”.

7.2.1. ATUALIZAÇÃO DOS DADOS GERAIS
A atualização dos dados gerais é efetuada nos campos da página “Imóvel”.
- Para atualizar dados dos campos da página “Imóvel” é necessário clicar previamente em “Editar”.

Após a atualização, clicar em “Atualizar”.

O sistema exibirá a mensagem “Imóvel Atualizado com Sucesso!”.
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Clicando em “OK” a página “Imóvel” será atualizada.
Caso o usuário queira interromper uma atualização em curso, clicar em “Cancelar” (ao lado de “Atualizar”).

IMPORTANTE: os dados dos campos “Outros Endereços” e “Outros Municípios” não são atualizados na página “Imóvel” e sim nas
correspondentes Abas.
Dessa forma, caso seja necessário atualizar dados de referidos campos, acessar as correspondentes Abas, efetuar as atualizações, gravar e
clicar em “Fechar”.
O sistema retornará à página “Imóvel”.
Na página “Imóvel” para que os referidos campos sejam atualizados é necessário clicar em “Editar” e após clicar em “Atualizar” no canto
superior esquerdo da referida página.
O sistema abrirá tela com a mensagem “Imóvel Atualizado com Sucesso!”.

Clicando em “OK”, o sistema apresentará os campos “Outros Endereços” e/ou “Outros Municípios” da página “Imóvel” com os dados
atualizados.
Observação: caso o usuário após a atualização nas citadas Abas saia da página “Imóvel” sem clicar em “Editar” e “Atualizar”, ao retornar à
referida página os dados também estarão atualizados.

7.2.2. ATUALIZAÇÃO DOS DADOS COMPLEMENTARES
A atualização dos dados complementares é efetuada nas Abas da página “Imóvel”.
Para efetuar a atualização dos dados complementares, clicar na Aba que deseja atualizar dados (não é necessário clicar previamente em
“Editar”).

7.2.2.1. NAS ABAS: “EDIFICAÇÃO”; “OCUPAÇÃO”; “OUTROS ENDEREÇOS”; “DADOS CARTORIAIS” e “DIÁRIO OFICIAL”
Ao clicar em uma das mencionadas Abas, o sistema abrirá a correspondente página com dados do imóvel (Nº SGI; Denominação; Endereço e
UGE Responsável) e planilha com o(s) cadastramento(s) efetuado(s).

55

IMPORTANTE: a atualização de dados complementares dos imóveis nas páginas das Abas “Edificação”, “Ocupação”, “Outros Endereços”,
“Dados Cartoriais” e “Diário Oficial” se dá de forma similar.
Exemplo da atualização de dados na Aba “Edificação”:
Clicando na referida Aba é aberta a página “Edificações do Imóvel”.


Caso queria alterar dados de determinada edificação, clicar no respectivo número da edificação constante da planilha.
O sistema abrirá nova página “Edificações do Imóvel” correspondente à edificação selecionada.

Para alterar dado anteriormente inserido, apagar o dado e digitar/selecionar o novo dado.
Observação: não há caixa “Editar”.
Após, clicar em “Gravar”.
O sistema apresentará a mensagem “Edificação atualizada com sucesso”.
Clicando em “OK” o sistema retorna à página “Edificações do Imóvel” com planilha constando os dados alterados.
Caso queira interromper uma atualização em curso, clicar em “Cancelar” ao lado de “Gravar”.

Caso queira excluir uma edificação cadastrada, clicar na coluna “Excluir” da planilha constante da página “Edificações do Imóvel”.
O sistema apresentará a mensagem “Confirma a exclusão?”.
Clicando em “OK” o sistema retorna à página “Imóvel”.
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Caso queira incluir uma nova edificação, clicar no link “Cadastrar Edificação”.
O sistema abrirá a página ”Edificações do Imóvel” com campos para cadastramento.
Preencher os campos obrigatórios e clicar em “Gravar”.
O sistema retorna à primeira página “Edificações do Imóvel” apresentando planilha com a nova edificação cadastrada.
Clicando em “Fechar” ao lado do Nº SGI o sistema retorna à página “Imóvel”.

7.2.2.2. NAS ABAS: “OUTROS MUNICÍPIOS”, “PROCESSOS” e “ANEXOS”
A atualização de dados na Aba “Outros Municípios” consiste na inclusão ou exclusão de município.
A atualização de dados na Aba “Processos” consiste na inclusão ou exclusão de processo.
A atualização de dados na Aba “Anexos” consiste na inclusão ou exclusão de anexo.

Observação: na planilha da página “Anexos do Imóvel” da Aba “Anexos”, a coluna “Data” indica a data da inclusão do respectivo anexo no
SGI.
Para exclusão
- de município (na planilha da página “Outros Municípios”)
- de processo (na planilha de página “Processos”) ou

57

- de anexo (na planilha de página “Anexos do Imóvel”)
Clicar em “Excluir” na correspondente linha da coluna “Excluir”.

O sistema apresentará a mensagem “Confirma a exclusão?”.

Clicando em “OK”, o sistema abre novamente a respectiva página com planilha sem a linha correspondente ao processo/anexo/ município que
foi excluído.

Em seguida clicar em “Fechar”. O sistema retorna à página “Imóvel”.

7.2.2.3. ATUALIZAÇÃO NOS CAMPOS DA PÁGINA IMÓVEL X ATUALIZAÇÃO NAS ABAS

O sistema, com exceção das páginas das Abas “Outros Endereços” e “Outros Municípios”, não atualiza automaticamente na Página “Imóvel”
os dados atualizados nas Abas e também não atualiza automaticamente nas Abas os dados atualizados na página “Imóvel”.
Assim, caso seja efetuada alguma atualização nas páginas das Abas que altere dados constantes da Página “Imóvel”, proceder à atualização do
correspondente campo na Página “Imóvel” e vice-versa.
Exemplo:
Caso seja efetuado o cadastramento de uma nova edificação na Aba “Edificação”, será necessário efetuar atualização no campo “Quantidade
de Edificações” da Página “Imóvel”, aumentando o número de edificações inicialmente registrado.
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Caso no campo “Quantidade de Edificações” da página “Imóvel” seja aumentado o número de edificações será necessário cadastrar nova
edificação na Aba “Edificação”.
IMPORTANTE: estando o campo “Validação” na condição de “Validados”, qualquer atualização efetuada por usuário com perfil Gestor em
campos da página “Imóvel” implicará na alteração automática da condição de “Validados” para “A Validar”.

7.2.3. PESQUISAS DAS ATUALIZAÇÕES EFETUADAS
Dentre os usuários externos, somente usuários com perfil Certificador, Auxiliar ou Gestor podem efetuar pesquisa das atualizações efetuadas
nos campos da página “Imóvel”.
Ao clicar no menu “CADASTROS > IMÓVEL > INCLUSÃO DE DADOS COMPLEMENTARES/ATUALIZAÇÃO” é aberta a página “Pesquisa Imóvel”.
Efetuada a busca de imóvel que seja da UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI é aberta a página “Imóvel”, onde é possível efetuar
por meio do link “Dados Atualização” a referida pesquisa.
O link “Dados Atualização” localiza-se no canto superior esquerdo da página “Imóvel” ao lado de “Editar”.

Ao clicar no link é aberta a página “Dados de Atualização” com informações referentes às atualizações que foram efetuadas na página
“Imóvel” desde a época da inclusão do imóvel no SGI e também o registro dos dados inicialmente incluídos (Dados de Inclusão).
Nos campos superiores da página constam: a data de inclusão do imóvel, o responsável pela inclusão, a data da última atualização e o
responsável pela última atualização.
Abaixo, o sistema apresenta planilha indicando todas as alterações que foram efetuadas nos dados do imóvel.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Responsável; Data; Campo; De; Para e Sequencial.

7.3. VALIDAÇÃO DE DADOS DE IMÓVEL

No menu “CADASTROS > IMÓVEL > INCLUSÃO DE DADOS COMPLEMENTARES/ATUALIZAÇÃO”, usuário da Administração
Indireta com perfil Certificador ou Auxiliar - Nível UO:
Valida dados gerais e dados complementares de imóveis da UO a qual está logado na sessão do SGI.
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Dentre os usuários externos, somente usuário com perfil Certificador ou Auxiliar podem efetuar a validação de dados de imóvel, alterando a
condição de “A Validar” para “Validados” no campo “Validação” da página “Imóvel”.
Usuário com perfil Gestor não valida dados de imóveis.
Ao clicar no referido menu, o sistema abrirá a página “Pesquisa Imóvel” (que é uma página de busca – ver orientações constantes do item
7.1.2.).
Ao término da busca de imóvel da UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI o sistema abrirá a página “Imóvel” referente ao imóvel
pesquisado.
No campo “Validação” da página “Imóvel”, após conferência dos dados, clicar na opção “Validados”.

Observação: se o imóvel estiver na condição de “Validados” e um usuário perfil “Gestor” fizer atualização na página “Imóvel”, o sistema
retornará automaticamente para a condição “A Validar”, sendo necessário ao usuário com perfil Certificador ou Auxiliar validar novamente os
dados do imóvel.

7.3.1. PESQUISAS DE VALIDAÇÃO

Dentre os usuários externos, somente usuários com perfil Certificador, Auxiliar ou Gestor podem efetuar pesquisa de validação.

No menu CADASTROS > IMÓVEL > PESQUISA VALIDAÇÃO, usuário da Administração Indireta com perfil Certificador ou
Auxiliar - Nível UO:
Pesquisa validação de dados de imóveis da UO a qual está logado na sessão do SGI.

O menu “CADASTROS > IMÓVEL > PESQUISA VALIDAÇÃO” apresenta os seguintes submenus: “Validados/A Validar” e “Pendentes de
Validação”.
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7.3.1.1. VALIDADOS E A VALIDAR
Ao clicar no menu “CADASTROS > IMÓVEL > PESQUISA VALIDAÇÃO > VALIDADOS/A VALIDAR” o sistema abrirá a página “Validação - Imóveis
Por UGE” com as seguintes opções de pesquisa: “Validados” e “A Validar”.

Clicando em qualquer uma das opções da página “Validação - Imóveis Por UGE” o sistema exibirá planilha constando a(s) UGE(s) da UO a qual
o usuário está logado na sessão do SGI que apresenta(m) imóveis na condição pesquisada e respectiva(s) quantidade(s).
A planilha apresenta as seguintes colunas:
UGE (nº), Nome UGE e Quantidade.

Clicando no número de determinada UGE, o sistema abrirá nova página “Validação - Imóveis Por UGE” constando planilha com relação de
imóveis da UGE selecionada na condição pesquisada com respectivos dados gerais.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Nº SGI; Denominação Imóvel; CEP; Logradouro; Município; Imóvel (Estado ou Terceiros); Inclusão (data); Última Atualização (data) e
Responsável Atualização.

CLICANDO NO Nº SGI DE DETERMINADO IMÓVEL:

É aberta a página “Resumo do Imóvel” com o link “Ficha Completa” (ao lado do Nº SGI).
Clicando no referido link é aberta a página “Imóvel” com caixa “Editar” no canto superior esquerdo da página.
Clicando em “Editar” é possível validar dados do imóvel.
Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.
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7.3.1.2. PENDENTES DE VALIDAÇÃO
Ao clicar no menu “CADASTROS > IMÓVEL > PESQUISA VALIDAÇÃO > PENDENTES DE VALIDAÇÃO” o sistema abrirá a página “Imóveis
Pendentes de Validação”.

Clicar no calendário ou digitar a data e após clicar em “Processar”.
O sistema abrirá a página “Imóveis Pendentes de Validação”.
A planilha constante da página apresenta as seguintes colunas:
Órgão (nº); Nome Órgão e Quantidade.
O número e nome do Órgão referem-se ao Órgão do usuário.
A quantidade indicada corresponde ao número de imóveis da UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI que encontram-se pendentes
de validação.

Clicando no nome do Órgão, o sistema abrirá nova planilha com as seguintes colunas:
UO (nº); Nome UO e Quantidade.
O número e nome da UO referem-se à UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI.
A quantidade indicada corresponde ao número de imóveis pendentes de validação.

Clicando no nome da UO, o sistema abrirá nova planilha com as seguintes colunas:
UGE (nº); Nome UGE e Quantidade.
O(s) número(s) e nome(s) da(s) UGE(s) refere(m)-se à(s) UGE(s) da UO.
A quantidade indicada para cada UGE corresponde ao número de imóveis pendentes de validação.

Clicando no nome de determinada UGE, o sistema abrirá planilha com uma relação de imóveis da UGE selecionada pendentes de validação
com respectivos dados gerais.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Nº SGI; Denominação do Imóvel; CEP; Logradouro; Município e Última Atualização (data).
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CLICANDO NO Nº SGI DE DETERMINADO IMÓVEL:

É aberta a Página “Resumo do Imóvel” com o link “Ficha Completa” (ao lado do Nº SGI).
Clicando no referido link é aberta a Página “Imóvel” com botão “Editar” no canto superior esquerdo da página.
Clicando em “Editar” é possível validar dados do imóvel.

Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

7.4. PESQUISA DE INCONSISTÊNCIAS

No menu “CADASTROS > IMÓVEL > INCONSISTÊNCIAS”, usuário da Administração Indireta com perfil Certificador ou Auxiliar Nível UO:
Pesquisa inconsistências no cadastramento de dados de imóveis da UO a qual está logado na sessão do SGI.

Dentre os usuários externos, somente os perfis Certificador, Auxiliar ou Gestor podem efetuar pesquisa de inconsistências.
O menu “CADASTROS > IMÓVEL > INCONSISTÊNCIA” apresenta quatro submenus:


Terreno x Edificação



Imóvel x Edificação



Imóvel sem Ocupação Cadastrada



Imóvel sem Imagem

7.4.1. TERRENO X EDIFICAÇÃO
No menu “CADASTROS > IMÓVEL > INCONSISTÊNCIAS > TERRENO X EDIFICAÇÃO” são pesquisados os imóveis que apresentam a seguinte
inconsistência no seu cadastramento:

Apesar de no campo “Característica do Imóvel” da página “Imóvel” de ter sido foi selecionado o item “Terreno”


Foi(ram) cadastrada(s) edificação(ões) na Aba “Edificação” da página “Imóvel”.

Clicando no referido menu é aberta a página “Imóveis – Terreno x Edificação”.
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A planilha constante da página apresenta as seguintes colunas:
Órgão (nome) e Quantidade.
O nome do Órgão já vem indicado e a quantidade total indicada corresponde ao número de imóveis da UO a qual o usuário está logado na
sessão do SGI que apresentam a referida inconsistência.
Clicando no nome do Órgão, o sistema abrirá nova planilha constando a UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI e correspondente
quantidade de imóveis que apresentam a referida inconsistência.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
UO (nome) e Quantidade.

Clicando no nome da UO, o sistema abrirá nova planilha com uma relação de UGEs da citada UO e correspondentes quantidades de imóveis
que apresentam a referida inconsistência.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
UGE (nome) e Quantidade.

Clicando no nome de determinada UGE, o sistema abrirá planilha com uma relação de imóveis da UGE selecionada com respectivos dados.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Nº SGI; Denominação do Imóvel; CEP; Logradouro; Município; Quantidade de Edificações e Característica do Imóvel.

CLICANDO NO Nº SGI DE DETERMINADO IMÓVEL:

É aberta a página “Imóvel” com caixa “Editar” no canto superior esquerdo da página.
Clicando em “Editar” é possível atualizar os dados gerais constantes da citada página.
Na página “Imóvel” é possível, também, incluir/atualizar dados complementares do imóvel acessando as correspondentes Abas (links no alto
da página).
Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

7.4.2. IMÓVEL X EDIFICAÇÃO
No menu “CADASTROS > IMÓVEL > INCONSISTÊNCIAS > IMÓVEL X EDIFICAÇÃO” são pesquisados os imóveis que apresentam a seguinte
inconsistência no seu cadastramento:

O número de edificações indicado no campo “Quantidade de Edificações” da página “Imóvel” não corresponde ao número de
edificações cadastradas na Aba “Edificação” da página “Imóvel”.
Clicando no referido menu é aberta a página “Imóveis Com Edificações Inconsistentes”, com as opções “Faltando” e “Sobrando”.
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Na opção “Sobrando” – o sistema pesquisa imóveis nos quais o número de edificações cadastradas na Aba “Edificação” é maior que o número
de edificações indicado no campo “Quantidade de Edificações” da página “Imóvel”.
Na opção “Faltando” - o sistema pesquisa imóveis nos quais o número de edificações cadastradas na Aba “Edificação” é menor que o número
de edificações indicado no campo “Quantidade de Edificações” da página “Imóvel”.
Clicando em uma das opções o sistema apresentará planilha com as seguintes colunas:
Órgão (nome) e Quantidade.
O nome do Órgão já vem indicado e a quantidade total indicada corresponde ao número de imóveis da UO a qual o usuário está logado na
sessão do SGI que apresentam a referida inconsistência.
Clicando no nome do Órgão, o sistema abrirá nova planilha constando a UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI e correspondente
quantidade de imóveis que apresentam a referida inconsistência.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
UO (nome) e Quantidade.
Clicando no nome da UO, o sistema abrirá nova planilha com uma relação de UGEs da citada UO e correspondentes quantidades de imóveis
que apresentam a referida inconsistência.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
UGE (nome) e Quantidade.
Clicando no nome de determinada UGE, o sistema abrirá planilha com uma relação de imóveis da UGE selecionada com respectivos dados.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Nº SGI; Denominação do Imóvel; CEP; Logradouro; Município; Quantidade de Edificações; Edificações Cadastradas e Característica do
Imóvel.

CLICANDO NO Nº SGI DE DETERMINADO IMÓVEL:

É aberta a página “Imóvel” com caixa “Editar” no canto superior esquerdo da página.
Clicando em “Editar” é possível atualizar os dados gerais constantes da citada página.
Na página “Imóvel” é possível, também, incluir/atualizar dados complementares do imóvel acessando as correspondentes Abas (links no alto
da página).
Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

7.4.3. IMÓVEL SEM OCUPAÇÃO CADASTRADA
No menu “CADASTROS > IMÓVEL > INCONSISTÊNCIAS > IMÓVEL SEM OCUPAÇÃO CADASTRADA” são pesquisados os imóveis que
apresentam a seguinte inconsistência no seu cadastramento:
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Apesar de ter sido selecionado no campo “Ocupação” da página “Imóvel”, um dos seguintes itens: “Ocupado”; “Ocupado –
Pendente de Formalização”; “Parcialmente Ocupado” ou “Parcialmente Ocupado Pendente de Formalização”



Na Aba “Ocupação” da página “Imóvel” não foi cadastrada ocupação.

Clicando no referido menu é aberta a página “Imóveis Sem Ocupação Cadastrada”.

A planilha constante da página apresenta as seguintes colunas:
Órgão (nome) e Quantidade.
O nome do Órgão já vem indicado e a quantidade total indicada corresponde ao número de imóveis da UO a qual o usuário está logado na
sessão do SGI que apresentam a referida inconsistência.
Clicando no nome do Órgão, o sistema abrirá nova planilha constando a UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI e correspondente
quantidade de imóveis que apresentam a referida inconsistência.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
UO (nome) e Quantidade.
Clicando no nome da UO, o sistema abrirá nova planilha com uma relação de UGEs da citada UO e correspondentes quantidades de imóveis
que apresentam a referida inconsistência.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
UGE (nome) e Quantidade.
Clicando no nome de determinada UGE, o sistema abrirá planilha com uma relação de imóveis da UGE selecionada com respectivos dados.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Nº SGI; Denominação do Imóvel; CEP; Logradouro; Município e Ocupação.

CLICANDO NO Nº SGI DE DETERMINADO IMÓVEL:

É aberta a página “Imóvel” com caixa “Editar” no canto superior esquerdo da página.
Clicando em “Editar” é possível atualizar os dados gerais constantes da citada página.
Na página “Imóvel” é possível, também, incluir/atualizar dados complementares do imóvel acessando as correspondentes Abas (links no alto
da página).
Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

7.4.4. IMÓVEL SEM IMAGEM
No menu “CADASTROS > IMÓVEL > INCONSISTÊNCIAS > IMÓVEL SEM IMAGEM” são pesquisados os imóveis que apresentam a seguinte
inconsistência no seu cadastramento:
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Não foram anexadas imagens referentes ao imóvel na Aba “Anexos” da página “Imóvel” (fotos/documentos digitalizados, tais
como: certidões, contratos, laudos, publicações DOE, etc..).

Clicando no referido menu é aberta A Página “Imóveis Sem Imagem”.

Na planilha constante da página o sistema apresenta a relação de UGEs da UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI e correspondentes
quantidades de imóveis que apresentam a referida inconsistência.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
UGE (número); Nome UGE e Quantidade.
Clicando no nome de determinada UGE, o sistema abrirá planilha com uma relação de imóveis da UGE selecionada com respectivos dados.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Nº SGI; Denominação do Imóvel; CEP; Logradouro e Município.

CLICANDO NO Nº SGI DE DETERMINADO IMÓVEL: OK

É aberta a página “Imóvel” com caixa “Editar” no canto superior esquerdo da página.
Clicando em “Editar” é possível atualizar os dados gerais constantes da citada página.
Na página “Imóvel” é possível, também, incluir/atualizar dados complementares do imóvel acessando as correspondentes Abas (links no alto
da página).
Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

7.5. REATIVAÇÃO DE IMÓVEL
Dentre os usuários externos a reativação de um imóvel só pode ser efetuada por usuário com perfil “Certificador” ou “Auxiliar”.

No menu “CADASTROS > IMÓVEL > REATIVAÇÃO DE IMÓVEL”, usuário da Administração Indireta com perfil Certificador ou
Auxiliar - Nível UO:
Reativa imóveis da UO a qual está logado na sessão do SGI.
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Ao clicar no referido menu é aberta a página “Reativação de imóvel”.

Digitar o Nº SGI do imóvel que pretende reativar e clicar em “Processar”.
O sistema exibirá uma planilha referente ao imóvel pesquisado.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Nº SGI; Reativa; Nome; Imóvel (Estado/Terceiros); CEP; Logradouro e Município.

Clicar em “Reativa” na coluna “Reativa”.
O sistema exibirá a mensagem “Confirma a reativação do imóvel .....?”.

Clicando em “OK”, o sistema apresentará a mensagem: “Imóvel ..... reativado.”.
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Clicando em “OK” e o sistema retorna à página “Reativação de imóvel.”.

Observações:


No caso do usuário confirmar a reativação de imóvel que não seja da UO a qual está logado na sessão do SGI, o sistema apresentará
a seguinte mensagem: “Sem permissão para ativar esse imóvel.”.

Ao clicar em “OK”, o sistema abrirá a página “Reativação de Imóvel” com o Nº SGI do imóvel pesquisado.
O usuário deve apagar o número correspondente ao imóvel anteriormente pesquisado e digitar o Nº SGI de imóvel da UO a qual o usuário está
logado na sessão do SGI e repetir o procedimento.


Caso o imóvel pesquisado esteja na condição de “Ativo” o sistema apresentará a mensagem “Imóvel não localizado”.

Ao clicar em “OK” o sistema abrirá a página “Reativação de Imóvel” com o Nº SGI do imóvel pesquisado.
O usuário pode apagar o número correspondente ao imóvel anteriormente pesquisado, digitar o Nº SGI de imóvel inativo da UO a qual o
usuário está logado na sessão do SGI e repetir o procedimento.
Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.
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7.6. INATIVAÇÃO DE IMÓVEL
Dentre os usuários externos a inativação de um imóvel só pode ser efetuada por usuário com perfil “Certificador” ou “Auxiliar”..

No menu “CADASTROS > IMÓVEL > INCLUSÃO DE DADOS COMPLEMENTARES/ATUALIZAÇÃO”, usuário da Administração
Indireta com perfil Certificador ou Auxiliar - Nível UO:
Inativa imóveis da UO a qual está logado na sessão do SGI.

O imóvel deverá ser inativado quando ocorrer, em especial:

Alienação a qualquer título (exemplo: venda, doação, permuta, dação em pagamento);

Rescisão contrato/ajuste;

Duplicidade de cadastramento no sistema.
Para inativar um imóvel, clicar no menu “CADASTROS > IMÓVEL > INCLUSÃO DE DADOS COMPLEMENTARES/ATUALIZAÇÃO”.
O sistema abrirá a página “Pesquisa Imóvel”.
Ao final da busca de imóvel que seja da UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI, o sistema abrirá a página “Imóvel”.
A inativação se dá no campo “Status” da citada página.
Um imóvel incluído no SGI apresenta no campo “Status” a condição de “Ativo”.
Para inativar o imóvel deverá ser clicado o link “Altera”.
IMPORTANTE: para clicar em “Altera” não é necessário clicar previamente em “Editar”.

Ao clicar em “Altera”, é aberta a página “Inativação do Imóvel”.
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Caso no campo “Motivo da Inativação” seja selecionado o item “Outro”, o campo “Observação” deverá ser preenchido com
indicação do motivo da inativação.
Após o preenchimento dos campos, clicar em “Processar”.
O sistema abrirá tela com a mensagem “Confirma a Inativação?”.

Em caso positivo, clicar em “OK”.
O sistema apresentará a mensagem: “Imóvel ......inativado”.

Clicando em “OK” o sistema abrirá página “Imóvel” em branco.

Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

7.7. PESSOA - INCLUSÃO

No menu “CADASTROS > PESSOA > INCLUSÃO”, usuário da Administração Indireta com perfil Certificador ou Auxiliar - Nível
UO:
Inclui no SGI Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Instituições Públicas (Municipal, Federal e de Outro Estado) que mantém relação
com o Estado seja na condição de cedente, de locador, de cessionário ou de locatário.
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Dentre os usuários externos, somente usuário com perfil Certificador, Auxiliar ou Gestor podem incluir “Pessoa” no SGI.
Ao clicar no menu “CADASTROS > PESSOA > INCLUSÃO” é aberta a página “Pessoa”.
Selecionar uma das opções do campo “Tipo” e efetuar o preenchimento dos demais campos.
Após, clicar em “Gravar”.

O sistema apresentará a página “Pessoa” com os dados gravados.

Caso queira na ocasião alterar algum dado cadastrado, clicar em “Editar”.
Após efetuar a alteração, clicar em “Atualizar”.

Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

7.8. PESSOA - PESQUISA E ATUALIZAÇÃO

No menu “CADASTROS > PESSOA > PESQUISA / ATUALIZAÇÃO”, usuário da Administração Indireta com perfil Certificador ou
Auxiliar - Nível UO:
Pesquisa e atualiza dados de Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Instituições Públicas (Municipal, Federal e de Outro Estado)
cadastradas no SGI.
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Dentre os usuários externos, somente o usuário com perfil Certificador, Auxiliar ou Gestor podem pesquisar e atualizar “Pessoa” no SGI.

7.8.1. PESQUISA PESSOA
Ao clicar no menu “CADASTROS > PESSOA > PESQUISA/ATUALIZAÇÃO” é aberta a página “Pesquisa Pessoa”.

No campo “Tipo de Pessoa” clicar em uma das opções: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Instituição Pública Municipal; Instituição Pública Federal;
Instituição Pública Outro Estado.
No campo “Busca por” clicar em uma das opções: “Nome” ou “CNPJ/CPF”.
Observação: o sistema apresenta a opção “Nome” previamente clicada e abaixo o campo “Nome” para preenchimento.

No caso de ser alterada a busca para a opção “CNPJ/CPF” o campo abaixo será “CNPJ” ou “CPF”, dependendo da opção clicada no campo
“Tipo de Pessoa”.
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Após digitar o nome ou o número (conforme a opção), clicar em “Localizar”.


Caso a pessoa pesquisada não esteja cadastrada no SGI o sistema apresentará a mensagem: “CNPJ/CPF inexistente”.

Clicando em “OK” o sistema retorna à página “Pesquisa Pessoa”.
Alterar os dados inseridos/selecionados e clicar em “Localizar”.


Caso a pessoa pesquisada esteja cadastrada no SGI:

O sistema apresentará uma planilha com relação de CNPJ/CPF e Nomes.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
CNPJ/CPF e Nome.
Ao clicar no nº do CNPJ/CPF desejado, o sistema abrirá a página “Pessoa” contendo dados da pessoa pesquisada.

7.8.1. ATUALIZA PESSOA

Na página “Pessoa”, para atualizar dados, clicar em “Editar”, efetuar as alterações e clicar em “Atualizar”.

O campo CPF/CNPJ não está disponível para atualização.
 Caso queira alterar um CPF/CNPJ incorreto, será necessário excluir o cadastramento, clicando em “Excluir”.
O sistema retornará à página “Pesquisa Pessoa”.
Efetuar novo cadastramento com o CPF/CNPJ correto.
 Caso queira excluir pessoa cadastrada no SGI, clicar em “Excluir”.
O sistema abrirá a seguinte mensagem: “Confirma a exclusão?” com as opções “OK” e “Cancelar”.

Clicando em “OK”, o sistema retorna à página “Pesquisa Pessoa”.
Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.
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7.9. ASSOCIAÇÃO DE IMÓVEIS POR GESTOR
Dentre os usuários externos, somente usuários com perfil Certificador ou Auxiliar podem associar imóveis a gestor.

No menu “CADASTROS > ASSOCIA IMÓVEIS POR GESTOR, usuário da Administração Indireta com perfil Certificador ou Auxiliar
- Nível UO:
Associa a gestores, imóveis da UO a qual está logado na sessão do SGI.

IMPORTANTE: Para associar imóveis a gestores é necessário o prévio cadastramento de gestores no SGI com a inclusão de perfil, nível e
unidade(s) de acesso.
Clicando no menu “CADASTROS > ASSOCIA IMÓVEIS POR GESTOR” é aberta a página “Associa Imóveis Por Gestor”.
Os campos “Órgão” e “UO” encontram-se previamente preenchidos e ao lado constam os campos “Qtde Imóveis” e “Qtde Gestores”
apresentando as correspondentes quantidades de imóveis e de gestores.

No campo “UGE”:

Caso queira associar imóveis de todas as UGEs (que têm imóveis cadastrados no SGI) da UO a qual o usuário está logado na sessão
do SGI, deixar na opção “Todas”;

Caso queira associar imóveis de uma determinada UGE, clicar na seta do campo e selecionar a UGE desejada.
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Para associar imóveis de uma determinada cidade, selecionar o município no campo “Município”. Caso não queira, deixar na opção “...”.
Após, clicar na seta do campo “Gestor”.
Duas situações se apresentam:
 Caso no campo “UGE” tenha sido selecionada uma determinada UGE:
O sistema apresentará uma relação de gestores que se encontram cadastrados na UGE selecionada.

 Caso no campo “UGE” tenha sido selecionada a opção ”Todas”:
O sistema apresentará uma relação de gestores das UGEs da UO a qual o usuário está logado na sesão do SGI que tenham imóveis
cadastrados.
Observação: para UO que apresenta uma única UGE a relação de gestores será igual a da primeira situação.

Clicando no nome de um Gestor, duas situações se apresentam:


Caso no campo UGE a opção selecionada tenha sido “Todas”, o sistema apresentará planilha constando os imóveis de todas as UGEs
que tenham sido atribuídas ao perfil do Gestor selecionado.

Exemplo: Gestor com duas unidades de acesso (UGE): 162105 e 162110.
Na planilha apresentada pelo sistema constarão os imóveis da UGE 162105 (DR.03 Bauru) e da UGE 162110 (DR.08 Ribeirão0 Preto).
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Caso no campo “UGE” a opção selecionada tenha sido uma determinada UGE, o sistema apresentará planilha constando os imóveis
somente da UGE selecionada.

Ao lado do campo “Gestor” o sistema indicará no campo “Qtde Máxima de Imóveis” o número máximo de imóveis que podem ser associados
ao gestor selecionado.
A planilha apresentada pelo sistema contempla as seguintes colunas:
Município; Nº SGI; Denominação do Imóvel; UGE (nome) e Todos (os imóveis).
IMPORTANTE: Abaixo da planilha consta o campo “Qtde de Imóveis Associados” indicando a quantidade de imóveis que já se encontram
associados ao Gestor selecionado.
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Observação: caso queria saber quais são os imóveis já associados ao Gestor, acessar o menu “CONSULTAS/RELATÓRIOS > CONSULTA
ASSOCIAÇÕES > IMÓVEIS ASSOCIADOS/GESTORES”.

Na coluna “Todos” constará para cada imóvel uma das seguintes situações:


um quadrado ticado: no caso de imóveis que já se encontram associados ao gestor selecionado;



um quadrado não ticado: no caso de imóveis que podem ser associados ao gestor selecionado e


espaço em branco: no caso de imóveis já associados a outros gestores.
Nesse caso, o sistema apresenta no alto da planilha a mensagem “Existem Imóveis que não podem ser selecionados, pois se encontram
associados a outros gestores”.



Caso queira associar ao Gestor todos os imóveis da planilha que ainda não foram associados, clicar no quadrado abaixo da palavra
“Todos” (coluna “Todos”).

O sistema automaticamente seleciona para o Gestor todos os imóveis ainda não associados.
Caso a quantidade de imóveis ainda não associados ultrapasse a quantidade máxima estabelecida no campo “Quantidade Máxima de
Imóveis”, o sistema abrirá a tela “Alteração da Quantidade de Imóveis por Gestor“.
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No campo “Nova quantidade de Imóveis para o gestor” indicar o novo quantitativo de imóveis e digitar no campo “Justificativa” o motivo
pelo qual está sendo efetuada a alteração no quantitativo de imóveis a serem associados ao Gestor.
Após, clicar em “Salvar”.
O sistema abrirá a mensagem “Confirma a alteração?”.

Clicando em “OK”, o sistema retorna à página “Associa Imóveis Por Gestor” com a mensagem “Operação realizada com sucesso!”.
Clicar em “OK”.

O sistema retorna à página “Associa imóveis por Gestor”.
Clicar novamente em “Todos” (na coluna “Todos”) ou clicar nos quadrados não ticados e associar novos imóveis ao Gestor até o novo limite
estabelecido.


Caso esteja efetuando a associação selecionando um imóvel por vez, imediatamente após a seleção de um imóvel que ultrapasse a
quantidade máxima estabelecida, o sistema também abrirá a tela “Alteração da Quantidade de Imóveis por Gestor”.
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Clicar em “Cancelar” caso não deseje alterar a quantidade de imóveis por gestor.
O sistema retornará à página “Associa Imóveis Por Gestor” mantendo clicados os imóveis de acordo com a quantidade limite estabelecida.
Caso queira alterar o quantitativo proceder como anteriormente indicado.
Observação: após clicar em algum quadrado não ticado e quiser desistir da associação, basta clicar novamente no mesmo quadrado e o
sistema retorna à situação anterior.

Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.
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8. FUNCIONALIDADES DOS SUBMENUS DO MENU “CONSULTAS/RELATÓRIOS”
MENU “CONSULTAS/RELATÓRIOS”

Referido menu apresenta para usuário com perfil Certificador ou Auxiliar os seguintes submenus:

Imóvel

Ocupação

Edificação

Inativação

Consulta Associações

8.1. CONSULTA DE IMÓVEL
O submenu “Imóvel” apresenta quatro itens de pesquisa:
 Por Nº SGI, Nome, Logradouro ou CEP
 Por Poder
 Por Órgão/UO/UGE
 Pesquisa Composta

8.1.1. POR Nº SGI, NOME, LOGRADOURO OU CEP
O menu “CONSULTAS/RELATÓRIOS > IMÓVEL > POR Nº SGI, NOME, LOGRADOURO OU CEP” é acessado para consultar os dados de um
determinado imóvel.

No menu “CONSULTAS/RELATÓRIOS > IMÓVEL > POR Nº SGI, NOME, LOGRADOURO OU CEP”, usuário da Administração
Indireta com perfil Certificador ou Auxiliar - Nível UO:
Pesquisa imóveis de todos os Órgãos.

Ao clicar no referido menu, o sistema abrirá a página “Pesquisa Imóvel - Ficha Resumo”.

A página “Pesquisa Imóvel - Ficha Resumo” apresenta as seguintes opções de busca:
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- Por Número:
Digitando um Nº SGI e clicando em “Buscar” o sistema exibirá planilha com dados gerais do imóvel pesquisado.
- Por Nome:
Digitando o nome ou parte do nome do imóvel, o sistema exibirá planilha contendo relação de imóveis cadastrados no SGI que tem o nome ou
parte do nome pesquisado.
- Por Logradouro:
Digitando o nome ou parte do nome do logradouro, o sistema exibirá planilha contendo relação de imóveis cadastrados no SGI que tem
logradouro com o nome ou parte do nome pesquisado.
- Por CEP:
Digitando um número de CEP o sistema exibirá planilha contendo relação de imóveis cadastrados no SGI que tem o CEP pesquisado.
As citadas planilhas, qualquer que seja a opção de busca apresentam as seguintes colunas:
Nº SGI; Denominação do Imóvel; Imóvel (Estado ou Terceiros); CEP; Logradouro; Município e Responsável (Órgão/UO/UGE).

CLICANDO NO Nº SGI DE DETERMINADO IMÓVEL:


Caso o imóvel pesquisado seja da UO a qual está logado na sessão do SGI é aberta a página “Resumo do Imóvel” com o link “Ficha
Completa” (ao lado do Nº SGI).
Clicando no referido link é aberta a página “Imóvel” com botão “Editar” no canto superior esquerdo da página.
Clicando em “Editar” é possível atualizar os dados gerais constantes da citada página.
Na página “Imóvel” é possível, também, incluir/atualizar dados complementares do imóvel acessando as correspondentes Abas (links no alto
da página).


Caso o imóvel pesquisado não seja da UO a qual está logado na sessão do SGI, é aberta a página “Resumo do Imóvel” sem o link “Ficha
Completa”, impossibilitando o acesso à página “Imóvel”.

Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.
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8.1.2. POR PODER
O menu “CONSULTAS/RELATÓRIOS > IMÓVEL > POR PODER” é acessado quando se quer consultar imóveis com base nos Poderes.

No menu “CONSULTAS/RELATÓRIOS > IMÓVEL > POR PODER”, usuário da Administração Indireta com perfil Certificador ou
Auxiliar - Nível UO:
Pesquisa imóveis com base nos Poderes.

Ao clicar no referido menu o sistema abrirá a página “Imóveis por Poder” com planilha contendo as seguintes colunas:
Poder; Quantidade; Estado e Terceiros.

A coluna “Poder” apresenta os seguintes itens: Executivo, Judiciário, Legislativo e Ministério Público.

Clicando em “Poder Executivo” o sistema exibirá planilha com as seguintes colunas:
Tipo de Administração; Quantidade; Estado e Terceiros.
Na coluna ‘”Tipo de Administração” constam as seguintes opções:






Administração Direta;
Autarquia;
Empresa Economia Mista – Dependente;
Empresa Economia Mista - Não Dependente;
Fundação.



Clicando em um dos seguintes poderes: “Judiciário”, “Legislativo” ou “Ministério Público o sistema exibirá planilha com as seguintes
colunas:
Tipo de Administração; Quantidade; Estado e Terceiros.
Na coluna “Tipo de Administração” consta somente a opção “Administração Direta”.


Qualquer que seja o Poder pesquisado, clicando em um dos tipos de administração acima referidos o sistema exibirá planilha contendo as
seguintes colunas:
Órgão (nome); Quantidade; Estado e Terceiros.
Clicando em um dos Órgãos o sistema exibirá planilha com as seguintes colunas:
UO (nome); Quantidade; Estado e Terceiros.
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Na coluna “UO” constará(ão) a(s) UO(s) do Órgão selecionado pertencente(s) ao tipo de administração assinalado anteriormente.
Clicando em uma determinada UO o sistema abrirá a página “Imóveis por UGE” com planilha contendo as seguintes colunas:
UGE (nº); Nome UGE; Quantidade; Estado e Terceiros.

Na coluna “UGE” constará(ão) a(s) UGE(s) da UO selecionada.
Clicando no nº de determinada UGE o sistema abrirá nova página “Imóveis por UGE” com planilha contendo os imóveis da UGE selecionada.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Nº SGI; Denominação do Imóvel; CEP; Logradouro; Município; Imóvel (se de Estado ou de Terceiros); Inclusão (data); Última Atualização
(data) e Responsável pela Atualização (nome).

CLICANDO NO Nº SGI DE DETERMINADO IMÓVEL:


Caso o imóvel pesquisado seja da UO a qual está logado na sessão do SGI é aberta a página “Resumo do Imóvel” com o link “Ficha
Completa” (ao lado do Nº SGI).
Clicando no referido link é aberta a página “Imóvel” com botão “Editar” no canto superior esquerdo da página.
Clicando em “Editar” é possível atualizar os dados gerais constantes da citada página.
Na página “Imóvel” é possível, também, incluir/atualizar dados complementares do imóvel acessando as correspondentes Abas (links no alto
da página).


Caso o imóvel pesquisado não seja da UO a qual está logado na sessão do SGI, é aberta a página “Resumo do Imóvel” sem o link “Ficha
Completa”, impossibilitando o acesso à página “Imóvel”.

Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

8.1.3. POR ÓRGÃO/UO/UGE
O menu “CONSULTAS/RELATÓRIOS > IMÓVEL > POR ÓRGÃO/UO/UGE” é acessado quando se quer consultar imóveis com base na UO.

No menu “CONSULTAS/RELATÓRIOS > IMÓVEL > POR ÓRGÃO/OU/UGE”, usuário da Administração Indireta com perfil
Certificador ou Auxiliar - Nível UO:
Pesquisa imóveis da(s) UGE(s) da UO a qual está logado na sessão do SGI.

Ao clicar no referido menu o sistema abrirá a página “Imóveis por UGE” que apresenta planilha com relação de UGEs da UO a qual o usuário
está logado na sessão do SGI com respectivos quantitativos totais de imóveis, divididos entre os pertencentes ao Estado e a Terceiros.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
UGE; Nome UGE; Quantidade; Estado e Terceiros.
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Clicando no nº de determinada UGE, o sistema abrirá nova página “Imóveis por UGE” com relação de imóveis da UGE selecionada com
respectivos dados gerais.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Nº SGI; Denominação do Imóvel; CEP; Logradouro; Município; Imóvel (se Estado ou Terceiro); Inclusão (data); Última Atualização (data) e
Responsável pela Atualização.

CLICANDO NO Nº SGI DE DETERMINADO IMÓVEL:


É aberta a página “Resumo do Imóvel” com o link “Ficha Completa” (ao lado do Nº SGI).
Clicando no referido link é aberta a página “Imóvel” com botão “Editar” no canto superior esquerdo da página.
Clicando em “Editar” é possível atualizar os dados gerais constantes da citada página.
Na página “Imóvel” é possível, também, incluir/atualizar dados complementares do imóvel acessando as correspondentes Abas (links no alto
da página).
Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

8.1.4. PESQUISA COMPOSTA
O menu “CONSULTAS/RELATÓRIOS > IMÓVEL > PESQUISA COMPOSTA” é acessado quando se quer pesquisar imóveis por meio de uma
pesquisa composta.

No menu “CONSULTAS/RELATÓRIOS > IMÓVEL > PESQUISA COMPOSTA”, usuário da Administração Indireta com perfil
Certificador ou Auxiliar - Nível UO:
Pesquisa imóveis (de todos os Órgãos) que apresentam determinada(s) característica(s) previamente selecionada(s) em
campo(s) da página “Pesquisa Composta - Imóvel”.

Ao clicar no referido menu, o sistema abrirá a página “Pesquisa Composta - Imóvel”.
Observação: A página disponibiliza vários campos para que o usuário realize uma pesquisa composta.
Assim, é possível realizar uma busca restrita (mais campos selecionados) ou uma busca ampla (menos campos selecionados).
Como regra geral, quanto maior o número de campos selecionados, menor será o número de imóveis resultantes da pesquisa e quanto
menor o número de campos selecionados, maior será o número de imóveis resultantes da pesquisa.
Após a seleção dos campos pretendidos, clicar em “Pesquisar”.
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O sistema exibirá uma planilha com uma relação de imóveis que apresentam os critérios selecionados.


Caso não tenha sido selecionada qualquer opção no campo “Imóvel” (“Estado” ou “Terceiros”) o sistema apresentará planilha
constando as seguintes colunas:
Nº SGI, Nº Órgão, Nome do Órgão, Nº UO, Nome da UO, Nº UGE, Nome da UGE, Proprietário/Cedente/Locador, Denominação do Imóvel,
Logradouro, Município, Bairro, CEP, Imóvel, Natureza Jurídica, Valor Mensal do Contrato/Ajuste, Valor do Imóvel, Área do terreno m², Área
de Construção m², Valor Mensal do Ajuste/Área Construção (R$/m²), Nº de Ocupantes, Área Construção/Nº de Ocupantes (m²/ocupantes),
Situação (da Aquisição/do Imóvel), Ocupação, Característica do Imóvel e Zona.


Caso tenha sido selecionada no campo “Imóvel” a opção “Estado” o sistema apresentará planilha constando as seguintes colunas:

Nº SGI, Nº Órgão, Nome do Órgão, Nº UO, Nome da UO, Nº UGE, Nome da UGE, Proprietário/Cedente/Locador, Denominação do Imóvel,
Logradouro, Município, Bairro, CEP, Imóvel, Valor Mensal do Contrato/Ajuste, Valor do Imóvel, Área do terreno m², Área de Construção
m², Nº de Ocupantes, Área Construção/Nº de Ocupantes (m²/ocupantes), Situação (da Aquisição/do Imóvel), Ocupação, Característica do
Imóvel e Zona.


Caso tenha sido selecionada no campo “Imóvel” a opção “Terceiros” o sistema apresentará planilha constando as seguintes colunas:

Nº SGI, Nº Órgão, Nome do Órgão, Nº UO, Nome da UO, Nº UGE, Nome da UGE, Proprietário/Cedente/Locador, Denominação do Imóvel,
Logradouro, Município, Bairro, CEP, Imóvel, Natureza Jurídica, Valor Mensal do Contrato/Ajuste, Área do terreno m², Área de Construção
m², Valor Mensal do Ajuste/Área Construção (R$/m²), Nº de Ocupantes, Área Construção/Nº de Ocupantes (m²/ocupantes), Ocupação,
Característica do Imóvel e Zona.

Clicando no título de cada coluna é possível classificá-las por ordem alfabética ou numérica, conforme o caso.
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CLICANDO NO Nº SGI DE DETERMINADO IMÓVEL:



Caso o imóvel seja da UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI, é aberta a página “Resumo do Imóvel” com o link “Ficha
Completa” (ao lado do Nº SGI).
Clicando no referido link é aberta a página “Imóvel” com botão “Editar” no canto superior esquerdo da página.
Clicando em “Editar” é possível atualizar os dados gerais constantes da citada página.
Na página “Imóvel” é possível, também, incluir/atualizar dados complementares do imóvel acessando as correspondentes Abas (links no alto
da página).


Caso o imóvel não seja da UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI, é aberta a página “Resumo do Imóvel” sem o link “Ficha
Completa”, impossibilitando o acesso à página “Imóvel”.

Para efetuar uma nova pesquisa na página “Pesquisa Composta - Imóvel”, clicar em “Nova Consulta”.
O sistema exibirá a mensagem: “Deseja limpar os campos para realizar uma pesquisa completa, novamente?” com as opções “OK” e
“Cancelar”.

Clicando na opção “OK”, os campos anteriormente preenchidos serão apagados e para realizar outra pesquisa será necessário selecionar
novos dados.
Clicando na opção “Cancelar”, os campos anteriormente preenchidos serão mantidos e será possível alterar determinado(s) dado(s) da
pesquisa, bem como, ampliar ou reduzir itens da pesquisa.
Após clicar em “Pesquisar”, o sistema exibirá nova planilha.

Para salvar a planilha resultante da pesquisa no programa “Excel”, clicar no ícone “Excel” localizado acima da planilha.
Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

8.2. CONSULTA OCUPAÇÃO
O menu “CONSULTAS/RELATÓRIOS > OCUPAÇÃO > MINHAS OCUPAÇÕES” é acessado quando se quer consultar imóveis ocupados por
determinada UGE.

No menu “CONSULTAS/RELATÓRIOS > OCUPAÇÃO > MINHAS OCUPAÇÕES”, usuário da Administração Indireta com perfil
Certificador ou Auxiliar - Nível UO:
Pesquisa imóvel(is) ocupado(s) por UGE(s) da UO a qual está logado na sessão do SGI.

Ao clicar no referido menu, o sistema abrirá a página “ Minhas Ocupações”.
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Os campos “Órgão” e “UO” já se encontram preenchidos com o nome do Órgão do usuário e da UO a qual está logado na sessão do SGI.
No campo “UGE”, clicando em “...” ou na seta, o sistema abrirá a opção “Todas” e também uma relação de UGEs da UO a qual o usuário está
logado na sessão do SGI.
IMPORTANTE: só constará da relação de UGEs aquelas que foram cadastradas como ocupantes.
O cadastramento da(s) ocupação(ões) de um imóvel se dá na página “Ocupações do Imóvel” da Aba “Ocupação” da página “Imóvel”.

Observação: uma UGE pode estar cadastrada como ocupante de imóvel sob sua administração ou pode estar cadastrada como ocupante de
imóvel sob a administração de outra UGE do Estado.
No campo “UGE”:


Clicando na opção “Todas”, o sistema abrirá planilha com uma relação de imóveis que são ocupados pelas UGEs da UO a qual o usuário
está logado na sessão do SGI.



Clicando em uma das UGEs o sistema exibirá planilha com relação de imóveis que são ocupados pela UGE selecionada.
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IMPORTANTE: só constarão da relação de imóveis aqueles cuja(s) ocupação(ões) foi(ram) cadastrada(s) na Aba “Ocupação” da página
“Imóvel”.
Observação: o(s) imóvel(eis) relacionado(s) pode(m) estar sob a administração da própria UGE pesquisada ou sob a administração de outra
UGE (pertencente ou não a seu Órgão).
A planilha apresenta com as seguintes colunas:
Nº SGI; Ocupação; Denominação do Imóvel; UGE Responsável; UGE Ocupante; Nome da Edificação; Natureza Jurídica da Ocupação; Uso;
Data de Início; Data de Término; CEP; Logradouro; Bairro; Município e Nº de Ocupantes.

CLICANDO NO Nº SGI DE DETERMINADO IMÓVEL:


Caso o imóvel seja da UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI, é aberta a página “Resumo do Imóvel” com o link “Ficha
Completa” (ao lado do Nº SGI).
Clicando no referido link é aberta a página “Imóvel” com botão “Editar” no canto superior esquerdo da página.
Clicando em “Editar” é possível atualizar os dados gerais constantes da citada página.
Na página “Imóvel” é possível, também, incluir/atualizar dados complementares do imóvel acessando as correspondentes Abas (links no alto
da página).


Caso o imóvel não seja da UO a qual o usuário está logado na sessão do SGI, é aberta a página “Resumo do Imóvel” sem o link “Ficha
Completa”, impossibilitando o acesso à página “Imóvel”.

Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

8.3. CONSULTA EDIFICAÇÃO
O menu “CONSULTAS/RELATÓRIOS > EDIFICAÇÃO > PESQUISA COMPOSTA” é acessado quando se quer consultar imóveis a partir da seleção
de determinada(s) característica(s) de edificação.

No menu “CONSULTAS/RELATÓRIOS > EDIFICAÇÃO > PESQUISA COMPOSTA”, usuário da Administração Indireta com perfil
Certificador ou Auxiliar - Nível UO:
- Pesquisa imóveis da UO a qual está logado na sessão do SGI que apresentam determinada(s) característica(s) de edificação.
- Pesquisa todas as edificações (que foram cadastradas) da UO a qual está logado na sessão do SGI.

Ao clicar no referido menu, o sistema abrirá a página “Pesquisa Composta - Edificações”.
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Os campos “Órgão” e “UO” já se encontram preenchidos com o nome do Órgão do usuário e da UO a qual está logado na sessão do SGI.
No campo “UGE” o sistema apresenta a opção “...” .
Clicando na seta do campo o sistema exibirá uma relação de UGEs.
 Caso queira pesquisar todas as edificações da UO, deixar o campo “UGE” na opção “...” e os demais campos em branco.
Após, clicar em “Processar”.
O sistema exibirá planilha com uma relação de imóveis da citada UO que tem edificações cadastradas.


Caso queira pesquisar edificações da UO que apresentam determinado(s) critério(s), deixar o campo “UGE” na opção “...” e
preencher os campos de seu interesse.
Após, clicar em “Processar”.
O sistema exibirá planilha com uma relação de imóveis da citada UO que têm edificações cadastradas e que apresentam o(s) critério(s)
pesquisado(s).


Caso queira pesquisar todas as edificações de uma determinada UGE, clicar na UGE pretendida e deixar os demais campos em
branco.
Após, clicar em “Processar”.
O sistema exibirá planilha com uma relação de imóveis da UGE selecionada que tem edificações cadastradas.


Caso queira pesquisar edificações de determinada UGE que apresentam determinado(s) critério(s), clicar na UGE pretendida e
preencher os campos de seu interesse.
Após, clicar em “Processar”.
O sistema exibirá planilha com uma relação de imóveis da UGE selecionada que tem edificações cadastradas e que apresentam o(s) critério(s)
pesquisado(s).

A planilha aberta pelo sistema apresenta as seguintes colunas:
Nº SGI; Edificação; Nome da Edificação; CEP; Logradouro; Bairro; Município e Área Construída m².
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IMPORTANTE: um mesmo imóvel (Nº SGI) pode apresentar várias edificações (uma em cada linha da planilha).

Para efetuar uma nova pesquisa, clicar em “Nova Consulta”.
O sistema abrirá nova página “Pesquisa Composta - Imóvel” onde é possível alterar ou apagar dado(s) anteriormente
selecionado(s)/digitado(s) e selecionar/ digitar novo(s) dado(s).
Após, clicar em “Processar”.
Observação:
- Caso a UO/UGE pesquisada não tenha imóveis com edificação(ões) cadastrada(s) na Aba “Edificação” da página “Imóvel” ou não tenha
imóveis com edificações que apresentam o(s) critério(s) selecionado(s), o sistema abrirá a mensagem: “Não existe imóvel no critério
definido”.

Clicando em “OK”, o sistema retornará à página “Pesquisa Composta - Edificações” com os critérios anteriormente selecionado(s)/digitado(s).
Apagar ou alterar dado(s) anteriormente selecionado(s)/digitado(s) e selecionar/digitar novo(s) dado(s).
Após, clicar em “Processar”.
O sistema exibirá nova planilha.
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CLICANDO NO Nº SGI DE DETERMINADO IMÓVEL:

É aberta a página “Resumo do Imóvel” com o link “Ficha Completa” (ao lado do Nº SGI).
Clicando no referido link é aberta a página “Imóvel” com botão “Editar” no canto superior esquerdo da página.
Clicando em “Editar” é possível atualizar os dados gerais constantes da citada página.
Na página “Imóvel” é possível, também, incluir/atualizar dados complementares do imóvel acessando as correspondentes Abas (links no alto
da página).
Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

8.4. CONSULTA DE IMÓVEIS INATIVOS
O menu “CONSULTAS/RELATÓRIOS > INATIVAÇÃO > PESQUISA COMPOSTA” é acessado quando se quer consultar imóvel(is) inativado(s).

No menu “CONSULTAS/RELATÓRIOS > INATIVAÇÃO > PESQUISA COMPOSTA”, usuário da Administração Indireta com perfil
Certificador ou Auxiliar - Nível UO:
Pesquisa imóveis inativos da UO a qual está logado na sessão do SGI.

Ao clicar no referido menu, o sistema abrirá a página “Pesquisa Composta - Imóveis Inativos”.
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Os campos “Órgão” e “UO” já se encontram preenchidos com o nome do Órgão do usuário e da UO a qual está logado na sessão do SGI.
No campo “UGE” o sistema apresenta a opção “...” .
Clicando na seta do campo o sistema exibirá uma relação de UGEs.


Caso queira pesquisar todos os imóveis inativos da UO a qual está logado na sessão do SGI, deixar o campo “UGE” na opção “...” e os
demais campos em branco.
Após, clicar em “Processar”.
O sistema exibirá planilha com uma relação dos imóveis inativos da citada UO.


Caso queira pesquisar imóveis inativos da UO que apresentam determinado(s) critério(s), deixar o campo “UGE” na opção “...” e
preencher os campos de seu interesse.
Após, clicar em “Processar”.
O sistema exibirá planilha com uma relação dos imóveis inativos da citada UO que apresentam o(s) critério(s) pesquisado(s).


Caso queira pesquisar todos os imóveis inativos de uma determinada UGE, clicar na UGE pretendida e deixar os demais campos em
branco.
Após, clicar em “Processar”.
O sistema abrirá planilha com uma relação dos imóveis inativos da UGE selecionada.


Caso queira pesquisar imóveis inativos de determinada UGE que apresentam determinado(s) critério(s), clicar na UGE pretendida e
preencher os campos de seu interesse.
Após, clicar em “Processar”.
O sistema abrirá planilha com uma relação dos imóveis inativos da UGE selecionada que apresentam o(s) critério(s) pesquisado(s).

Observações:


Caso não exista imóvel com o(s) critério(s) selecionado(s), o sistema apresentará a mensagem: ”Não existe Imóvel no critério
definido”.

Clicando em “OK”, o sistema retorna à página “Pesquisa Composta - Imóveis Inativos” mantendo os dados anteriormente pesquisados.
Alterar o(s) critério(s) e repetir o procedimento.


Caso efetue pesquisa clicando no item “Alienação” do campo “Motivo de Inativação”, o sistema abrirá novos campos (Tipo de
Alienação; Data Inicial e Data Final) que podem ser preenchidos caso queira refinar sua pesquisa.
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 Caso queira efetuar nova pesquisa, clicar em “Nova Consulta”.
O sistema abre nova página “Pesquisa Composta – Imóveis Inativos” onde é possível apagar os dados anteriormente pesquisados e
selecionar/digitar novos dados que queira pesquisar.
Após, clicar em “Processar”.
O sistema exibirá nova planilha.


Caso, após clicar em “Processar”, não exista imóvel com a(s) característica(s) pesquisada(s), o sistema apresentará a mensagem:
”Não existe Imóvel no critério definido”.

Clicando em “OK”, o sistema retorna à página “Pesquisa Composta - Imóveis Inativos” mantendo os dados anteriormente pesquisados.
Caso queira, alterar a pesquisa e clicar em “Processar”.
O sistema exibirá nova planilha.
Ao final de qualquer uma das pesquisas o sistema exibe planilha com relação de imóveis inativos.

CLICANDO NO Nº SGI DE DETERMINADO IMÓVEL


É aberta a página “Resumo do Imóvel” e ao lado do Nº SGI constará a palavra “Inativo”.

Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

8.5. CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES
Dentre os usuários externos, somente usuário com perfil Certificador ou Auxiliar podem efetuar consulta de associações.

O menu “CONSULTAS/RELATÓRIOS > CONSULTA ASSOCIAÇÕES” é acessado quando se quer efetuar dois tipos de consulta:
- pesquisar a quantidade de imóveis que se encontram associados a gestores e a quantidade de imóveis ainda não associados a gestores.
- pesquisar os imóveis que se encontram associados a um determinado Gestor.
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8.5.1. MENU CONSULTAS/RELATÓRIOS > CONSULTA ASSOCIAÇÕES > IMÓVEIS ASSOCIADOS/NÃO ASSOCIADOS

No menu “CONSULTAS/RELATÓRIOS > CONSULTA ASSOCIAÇÕES > IMÓVEIS ASSOCIADOS/NÃO ASSOCIADOS”, usuário da
Administração Indireta com perfil Certificador ou Auxiliar - Nível UO:
Consulta:
- a quantidade de imóveis da UO a qual está logado na sessão do SGI que se encontram associados a gestores;
- a quantidade de imóveis ainda não associados a gestores da UO a qual está logado na sessão do SGI.

Ao clicar no referido menu é aberta a página “Quantidade de imóveis associados/não associados a Gestores”.

Os campos “Órgão” e “UO” já se encontram preenchidos com o nome do Órgão do usuário e da UO a qual está logado na sessão do SGI.
No campo “Listar” escolha a opção desejada (Associados ou Não Associados).
Observação: o sistema apresenta previamente clicada a opção “Associados”.
Clicar em “Pesquisar”.
Na consulta mediante a opção “Associados”, o sistema apresentará planilha com as seguintes colunas:
Órgão; UO; Gestor e Qtde de Imóveis.

Observação: a quantidade de imóveis diz respeito aos imóveis já associados a cada um dos Gestores relacionados.
Na consulta mediante a opção “Não Associados”, o sistema apresentará planilha com as seguintes colunas:
Órgão; UO; UGE e Qtde de Imóveis.
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Observação: a quantidade de imóveis indicada para cada uma das UGEs diz respeito aos imóveis ainda não associados a gestores.
Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.

8.5.2. MENU CONSULTAS/RELATÓRIOS > CONSULTA ASSOCIAÇÕES > IMÓVEIS ASSOCIADOS/GESTORES

No menu “CONSULTAS/RELATÓRIOS > CONSULTA ASSOCIAÇÕES > IMÓVEIS ASSOCIADOS/GESTORES” usuário da
Administração Indireta com perfil Certificador ou Auxiliar - Nível UO:
Consulta imóveis da UO a qual está logado na sessão do SGI que se encontram associados a um determinado gestor.

Ao clicar no referido menu é aberta a página “Imóveis Associados ao Gestor”.

Os campos “Órgão” e “UO” já se encontram preenchidos com o nome do Órgão do usuário e da UO a qual está logado na sessão do SGI.
Ao lado constam os campos “Qtde imóveis” e “Qtde Gestores” com respectivos quantitativos totais de imóveis e de gestores do Órgão e da UO
a qual o usuário está logado na sessão do SGI.

Clicando na seta do campo “Gestor”, o sistema exibirá os gestores da UO.

Clicando em determinado nome, o campo “Qtde Máxima de Imóveis” apresentará o número máximo de imóveis que podem ser associados ao
gestor selecionado e o sistema exibirá também uma planilha relacionando os imóveis que já se encontram associados a esse gestor.
A planilha apresenta as seguintes colunas:
Município; Nº SGI e Denominação do Imóvel.
Abaixo da planilha, no canto inferior direito da página, constará o campo “Qtde Imóveis Associados” apresentando a quantidade de imóveis já
associados ao gestor selecionado (soma dos imóveis constantes da planilha).
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IMPORTANTE: caso não tenha sido associado nenhum imóvel ao gestor selecionado o sistema apresentará a mensagem: “Não existem
imóveis associados ao gestor”.

Para sair da página, clicar em qualquer menu do SGI ou clicar no primeiro ícone da esquerda para a direita no canto superior direito da página
para retornar à Página Inicial.
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