Serviços online da CMVC
Manual de utilizador
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1. Acesso
O pedido dos dados de acesso ao portal deverá ser realizado na página principal do
mesmo, clicando no link assinalado na imagem (“AQUI”).

1.1. Se tiver cartão de cidadão e leitor de cartão
Poderá utilizar a funcionalidade de preenchimento automático dos campos através da
importação da informação de identificação e morada existente no cartão.
Deve seguir os seguintes passos:
a) Se for a primeira vez que acede a este serviço no seu computador deverá instalar
as aplicações que lhe permitirão comunicar com o cartão de cidadão.
Deverá instalar a aplicação do Cartão de Cidadão que pode ser instalada a partir da
página de internet oficial (https://www.cartaodecidadao.pt), acedendo à zona de
“Descarregar software”.
No final da instalação aparecer-lhe-á na barra de tarefas, perto do relógio, o ícone
da aplicação que acabou de instalar (

).

Em seguida clique no botão
para visualizar o link de instalação
da outra aplicação necessária. Clique no link assinalado na imagem abaixo

No final da instalação aparecer-lhe-á o icone correspondente (

).

De cada vez que reiniciar o computador será informado do arranque do serviço
relativo a esta aplicação.
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b) Insira o cartão de cidadão no leitor de cartões e espere que seja reconhecido pelo
sistema.
c) Clique no botão
d) Introduza o pin de morada, fornecido com o cartão de cidadão

Os seus dados de cidadão serão preenchidos nos campos do ecrã, sendo apenas
necessário indicar o seu endereço de correio eletrónico (campo obrigatório) e os
contactos telefónicos, se o desejar.
e) Ative o campo “Aceito dos termos e condições”

f) Clique em submeter
g) No final deste procedimento receberá uma mensagem de correio eletrónico dos
serviços da Câmara Municipal com a confirmação do pedido de acesso, e
posteriormente, outro com os seus dados de acesso aos serviços online.
1.2. Se não tiver cartão de cidadão e/ou leitor de cartões
Deverá seguir os seguintes passos:
a) Preencha os campos do formulário
b) Ative o campo “Aceito dos termos e condições”
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c) Clique em submeter
d) No final deste procedimento receberá uma mensagem de correio eletrónico dos
serviços da Câmara Municipal com a confirmação do pedido de acesso, e
posteriormente, outro com os seus dados de acesso aos serviços online.

2. Submissão de pedidos
Notas:
 Apenas podem ser submetidos pedidos cujo requerente é o utilizador ligado no
portal.
 Os requerimentos submetidos deverão ser os formulários descarregados da
página eletrónica do Municipio (http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/normas-eformularios).
Nunca deverão ser imprimidos e digitalizados pois inviabilizariam todos os
automatismos informáticos de identificação do tipo de pedido assim como a
obtenção da informação introduzida nos mesmos.

Para submeter pedidos deverá seguir os seguintes passos:
a) Entrar no portal com as suas credenciais.
Se desejar entrar utilizando o Cartão de Cidadão poderá aceder clicando no botão
“cartão de cidadão”
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E de seguida introduza o PIN de autenticação fornecido com o cartão.

Se não desejar entrar com o Cartão de Cidadão ou não se registou com ele, deverá
introduzir as credenciais que lhe foram fornecidas pelo Municipio.
b) Uma vez ligado(a) no portal entre na área identificada com “entregar”

c) Clique na opção de menu “PEDIDOS” > “NOVO PEDIDO”

d) Procurar e selecionar o requerimento que deseja submeter.
Ter em atenção as notas apresentadas no inicio do ponto 2.

Clique em “upload” para carregá-lo para o sistema.
e) Identifique o processo para o qual deseja associar o pedido
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1
2

Se na lista do campo assinalado com 2 lhe aparecer o processo em questão
selecione-o, se não selecione a opção assinalada com 1.
Em seguida clique em “Criar Pedido” e aguarde que o portal termine o
carregamento.
f) Quando aparecer o botão “Adicionar Elementos”, clique para adicionar os
elementos necessários para a instrução do pedido.

A janela seguinte apresentará a lista de documentos associados ao modelo de
formulário que está a submeter.
g) Arraste todos os elementos instrutórios do pedido exceto o requerimento (que já
foi carregado) para a caixa assinalada com 1.
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2

1

Os elementos que estiverem codificados de acordo com as regras de codificação
publicitadas na página da Municipio (http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/pedidosem-formato-digital) serão automaticamente colocados no item correspondente.
Os elementos que não estiverem corretamente codificados serão colocados
automaticamente na caixa identificada com 2 para que o utilizador os posicione
manualmente por arrastamento para o documento correspondente.
Clicando no ícone
cada pasta é expandida de modo a ficarem visíveis os
elementos instrutórios previstos e o código correspondente.

No caso dos ficheiros não codificados, se existir mais do que um do mesmo tipo (ex:
Bilhete de identidade/Cartão de cidadão, Outros documentos), deverá adicionar o
item correspondente à lista, porque, como poderá verificar apenas estará
disponível um item para o documento em questão.
Para adicionar novos elementos deverá clicar no ícone
selecionar o documento em causa.

Depois de selecionar clique no botão
desistir de juntar o documento.

e na janela seguinte

para adicionar o documento ou
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h) Clique em “Validar” para que sejam verificadas as regras de aceitação dos ficheiros
definidas pelo Municipio, nomeadamente assinaturas digitais e formato.

A apresentação da mensagem a vermelho no final da página indica que foram
carregados ficheiros que não cumprem as regras de entrega. Esses documentos
estão assinalados com o ícone
e só após a sua eliminação (botão “Apagar”) e
correção é que será possível submeter o pedido.
A existência do ícone
alerta para uma ou várias regras não cumpridas pelo
documento em causa, não impedindo no entanto a submissão do pedido. A sua
entrega será sujeita a verificação por parte dos serviços camarários correndo o risco
de rejeição. Para corrigir o problema clique no botão “Apagar”, corrija o ficheiro e
volte a carregá-lo.
À frente de cada documento carregado aparece um ícone que permite a
visualização do mesmo.

Após correção ou eliminação dos documentos com erro, desaparecerá a mensagem
de erro e o botão “Terminar” ficará ativo.
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i) No final do carregamento clique em “Terminar”.
Este passo pode demorar um pouco pelo que deverá aguardar pacientemente que
termine.
j) No ecrã seguinte pode escolher se deseja submeter imediatamente o pedido ou
deixar para submeter mais tarde.
A submissão mais tarde permite a edição faseada do pedido.
Os pedidos ainda não submetidos podem ser acedidos na zona denominada por
“Entregar” > “Preparação”.

Passando o rato sobre os ícones localizados à frente de cada pedido poderá
visualizar a ação associada, nomeadamente consultar elementos do pedido,
adicionar elementos, cancelar pedido e submeter pedido.
Após a submissão o pedido será apresentado na área “Apreciação” e terá um
número temporário (ex: requerimento TR-20160429-173047-382, processo TP20160429-173047-382).
Depois de rececionado pelos serviços camarários será enviado para o endereço de
correio eletrónico do requerente a referencia multibanco para pagamento da taxa
de instrução do pedido. Só após pagamento da mesma é que o requerimento será
considerado efetivamente entregue. O não pagamento resultará no seu
cancelamento.
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O pedido passará para a área “Aceites” e terá indicação do número de requerimento
definitivo atribuído pelo Serviço de Atendimento ao Munícipe.

3. Consulta de processos
Os processos e requerimentos visíveis nesta área são aqueles cujo utilizador tem
legitimidade para os visualizar.
A informação está organizada de 3 formas:
a) Processos de Obras Particulares
Aqui é apresentada a lista dos processos ao qual o utilizador tem permissão de
visualização.

Clicando na lupa será apresentada a informação básica do processo assim como a
lista dos requerimentos para os quais o utilizador tem permissão de visualização e
outros documentos produzidos pelos Serviços da Camara Municipal e fornecidos ao
requerente.
A não existencia de lupa poderá ocorrer nos casos em que não há informação digital
a disponibilizar.
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Clicando na lupa associada a cada requerimento são apresentadas todas as
notificações e pareceres externos a ele referenciados.
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b) Licenças de Obras Particulares
Aqui são apresentadas as licenças emitidas pela Câmara Municipal no âmbito dos
processos cujo utilizador tem legitimidade de acesso.
c) Pedidos de Urbanismo
Aqui podem ser consultados os pedidos do utilizador submetidos através dos
serviços online.
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