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APRESENTAÇÃO

O SMTT – Sistemas de Multas de Trânsito e Transportes tem como finalidade efetuar o processamento, controle,

gerenciamento de todas as multas do Municipio e tambem geração de dados estatisticos como relatórios de

informações de Multas, pagamento, multas processadas tanto do Municipio em questão e multas de Veiculos de

Outros Municipios e Estados.

O sistema é desenvolvido em ambiente totalmente WEB e possui mecanismos de acesso Multi-Usuários e Multi-

Niveis.

Atualmente o sistema é composto por dois módulos TRANSPORTE e TRÂNSITO assim propondo diverentes

formas de processamento dentre eles as regras de Negócios entre os dois Módulos.

TELA INICIAL

LOGIN

A URL de acesso ao sistema atualmente utilizada internamente pela EMDEC é a URL:

http://app.emdec.com.br/smtt/?atividade/appstart

Ao acessar o sistema o mesmo irá apresentar a seguinte tela:

Esta parte de acesso você deverá acessar o sistema informando seu Login, Senha de Acesso e Módulo (Quando

necessário)

Ao informar os dados você clica em Validar Acesso e o mesmo entrará no sistema de Processamento de Multas.
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RECUPERAR SENHA

Caso tenha esquecido sua senha de acesso o sistema tem uma área chamada “Esqueceu sua Senha”, e ao exibir o

campo de E-mail Cadastrado, coloque o email que esta associado a sua conta de Usuário, após informar clique em

Enviar Dados, o sistema vai enviar os dados para o email cadatrado onde você deverá seguir os procedimentos

enviados no email.
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TELA PRINCIPAL

Ao efetuar com exito seu login ao sistema a tela inicial será está abaixo:

A Tela acima mostra O Titulo do sistema, Módulo que está em execução no momento, Qual o Usuário que está

Conectado, e os Menus com as Funcionalidades do sistema.
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MENU CONFIGURAÇÕES

Este Menu contem diversas configurações de informações e parametros para o funcionamento do sistema, como

Cadastro de Feriados, Cadastro de Veiculos, Cor, Espécie, Modelos de Notificação, Juntas de Julgamento, Motivos

de Cancelamento/Pendencia, Equipamentos entre outros que você verá abaixo.
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Controle de Acesso – Alterar Senha

Para alterar a senha de acesso ao sistema você pode seguinte este Caminho:

Configurações  - Controle de Acesso  - Alterar Senh a

Neste item você informa a Senha Atual, depois informa a Nova senha, e clica em Alterar.

Controle de Acesso – Grupos de Acesso

Funcionalidade utilizada para Adminstradores do Sistema onde pode ser criados Grupos de Acesso.
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Criando Um Novo Grupo

Para Incluir um novo Grupo clique em “Incluir Novo Grupo”

Grupo  – Aqui você informa o nome do Grupo

Status  – Se o grupo está Ativo ou Bloqueado

Observação  – Descrição do grupo que está sendo criado

Permissões  – Aqui você selecionar quais items do sistema que será disponibilizado para o grupo.

Usuários  – Neste Item pode ser selecionado  quais usuarios terão acesso as funcionalidades do grupo.

Ao preencher e selecionar as funcionalidades do grupo você deverá clicar em salvar.
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Controle de Acesso – Manutenção de Usuário

Funcionalidades Utilizadas por Administradores do Sistema, onde é possivel, adicionar Usuarios, Remover

Usuários, para localizar usuários você pode inforar o nome e clicar em “Localizar”.

Incluir Novo Usuário

Para incluir um novo Usuário você deve clicar em “Incluir Novo Usuário”

Login  – Informar o nome de Usuario

Status  – se o Usuário estará ativo ou Inativo no Sistema

Competência  – Transito/ Transporte

Segurança – Perfil de Acesso –  Aqui você seleciona qual o grupo que ele poderá acessar.

Orgão   - Selecionar qual o orgão que ele poderá acessar

Ao preencher os dados solicitados, basta clicar em salvar e o usuário estará criado.
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Cadastro de Séries

Funcionalidade implantada para cadastrar as séries de uso dos AITS tanto para Trânsito / Transportes.

Incluir Nova Auto Faixa

Para incluir uma nova Auto-Faixa você clica no botão “Incluir Nova Auto Faixa”.

Faixa  – Qual a Faixa a ser utilizada

Qtde Digitos  – Quantos digitos a Série vai possuir

Digitos Verificador  – Quantos digitos verificador terá

Tipo Digito  – Selecionar quantos digitos o AIT terá
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Cadastro de Juntas

Funcionalidade utilizada para cadastrar as Juntas Julgadoras de Processos DEFESA, JARI, CETRAN e outras, ao
clicar em Configurações  - Cadastro de Juntas ele entrará na seguinte tela.

A Tela Acima mostra duas Abas uma para “Consultas ” e outra para “Cadastrar Nova Junta ”

Consultas  você pode Localizar uma Junta já cadastrada como mostrado abaixo:
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+ Membros  – Aqui você pode cadastrar e associar um membro a junta Julgadora

Clicando em “Novo Membro”  você poderá cadastrar um Membro já associando ele a uma Junta Administrativa.

Cadastrar Nova Junta

Para inserir uma Nova Junta deve-se informar o Nome da Junta, Tipo e a Data da Criação, fazendo este processo
basta clicar em Adicionar.
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Cadastro de Pareceres

Este módulo tem como finalidade cadastrar todos os pareceres para informar os julgamentos dos processos, este

recurso é utilizado dentro dos pareceres do julgamento dos processos.

A Tela Acima mostra duas Abas uma para “Consultas ” e outra para “Cadastrar Novo Parecer ”

Consultas  – Para consultar um parecer, você pode selecionar na lista “Selecione o Tipo de Processo ”  tendo a

opção de Listar Todos ou por Tipo de Processo, para listar basta clicar em “Localizar ”.

Cadastrar Novo Parecer

Para cadastrar um novo parecer informe o tipo de processo, Resumo do Parecer , Texto Parecer, onde é possivel

adicionar uma descrição do parecer para que seja mostrar no julgamento do Processo.
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Cadastro de CDD – Centro de Distribuição

Este módulo é utilizado para cadastro dos Codigos de Centro de Distribuição – CDD, este módulo é utilizado para

que as notificações geradas sejam agrupadas por CDD.

A Tela Acima mostra duas Abas uma para “Pesquisar ” e outra para “Cadastrar ”

Pesquisar – Para localizar os dados que precisa analisar, para este procedimento basta informar o CEP ou Centro

de Distribuição e Clique em “Pesquisar” ou Clique direto em Pesquisar onde a aplicação vai listar todas os Dados

sem filtro.

Cadastrar  – Para efetuar o Cadatro deve ser informado o CEP Inicial e o Final  e o nome do Centro de Distribuição,

ao passar estas informações basta clicar em “Salvar ”.
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Faixa de AR

Este Módulo tem como finalidade cadastrar e consultar as Faixas de AR disponibilizada pelos Correios.

A Tela Acima mostra duas Abas uma para “Pesquisar ” e outra para “Cadastrar ”

Esta tela possui calendarios para  utilizar o “Filtro por intervalo de datas“ para utilizar este recurso basta clicar sobre

o icone do calendario ao lado do campo, este icone ao lado representa o calendario:

Para efetuar uma consulta, é necessário preencher os critérios de busca e clicar sobre o Botão “Pesquisar ”.

Cadastrar  – para cadastrar uma faixa de AR, clique sobre a Aba Cadastrar, nesta tela deve ser informado os

valores que são disponibilizados pelos correios, ao colocar todos os valores basta clicar em salvar.
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Cadastro Marca de Veiculos

Módulo Desenvolvido para Cadastro de Marcas de Veiculos.

A Tela Acima mostra duas Abas uma para “Consultas ” e outra para “Cadastrar Nova Marca ”.

Para Consultar uma marcar, basta informar o nome da Marca e clicar em “Localizar ”, caso não tenha nenhum

critério de busca basta clicar em “Localizar ”.

OBS:  Para gerar uma Relação em PDF, basta clicar sobre o Botão “Grar PDF”.

Cadastrar nova Marcar  – Clique sobe a Aba  “Cadastrar Nova Marca”, informe a Marca do Veiculo e Clique em

“Adicionar ”.
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Motivo – Cancelamento/Pendencia

Módulo Desenvolvido para Cadastrar motivos de Cancelamento, Pendencias que são utilizados nas telas de

Digitação, Auditoria, Rejeição de Indicação, entre outros itens que esse pode ser utilizado.

A Tela Acima mostra duas Abas uma para “Consultas ” e outra para “Cadastrar Novo Código ”.

Para Consultar um Motivo, basta informar o critério de Busca e clicar em “Localizar ”, caso não tenha nenhum

critério de busca basta clicar em “Localizar ”.

Cadastrar Novo Código  -  Selecione um Tipo para continuar o cadastro do Codigo, ao selecionar ele vai exibir um

campo com o texto Motivo e um combo com o Campo visivel que deve ser setado conforme necessidade. Ao

preencher todos os campos clique no Botão “Adicionar”.
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Unidade de Referência

Módulo desenvolvido para pode parametrizar o sistema relacionado a valores, estes valores devem ser informado

pelo administrador ou responsavel do sistema, pois estes valores influenciam totalmente nos calculos das multas no

momento da conversão para Nic, Penalidade.

Ao Abrir a tela ele vai listar todos os valores Atualizados, caso o valor tenha alterado, deve ser atualizado, ou deve

ser incluido um novo valor.

Incluir Nova Unidade de Referência  – Ao clicar neste Botão ele vai exibir a tela a seguir, onde você irá informar o

Mês/Ano de Referencia e o valor, após este processo, clique em salvar.
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Valor da Multa

Módulo desenvovido para cadastro dos valores das multas, classificados por Natureza, onde estes são de total

influencia no momento da Geração da Penalidade ou NIC.

A Tela Acima mostra duas Abas uma para “Pesquisar ” e outra para “Cadastrar ”.

Para Consultar um Valor, basta informar o critério de Busca e clicar em “Localizar ”, caso não tenha nenhum critério

de busca basta clicar em “Pesquisar ”.

Cadastrar  – Para cadastrar um valor basta informar a data que o valor entrou em Vigencia, Valor, e a Natureza, ao

informar os valores, clique em “Salvar ”.
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Equipamentos – Consulta

Módulo Desenvolvido para Consulta de Equipamentos já Cadastrado dentro do sistema, este tem como objetivo

fazer a consulta de todos os equipamentos do municipio e tambem possibilitando a edição e Cadastro dos mesmos.

Para consultar um Equipamento basta você preencher os critérios que necessita para busca com Código, Tipo de

radar(Todos, Fixo, Estático, Semáforo, Barreira ).  E clique em “Localizar ”. Clicando em Localizar você terá a

relação de todos os Equipamentos que foi solicitado nos critérios sugeridos, trazendo os Detalhes como

Código,Tipo, marca, Moelo, Ações.

Editar um Equipamento

Para Editar um equipamento é necessário clicar no botão Editar que está localizado em “Ação ”.
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Editar um Equipamento

Na tela acima você terá os dados cadastrais do equipamento como código, Tipo, Localidade, Numero de Série,

Marca, Modelo, Data de Instalação.

Abaixo ele mostra Aferições como a data de de Aferição, Tipo de aferição, Codigo da Agerição e o Local de

Instalação

Abaixo ele mostra Periodos de Atividade mostrando o inicio das atividades, Termino das atividades.

Após todas as informações serem Preenchidas, basta clicar em Salvar para gravar as informações.

Incluir Aferição

 Ao clicar no botão Incluir Aferição você terá a tela a seguir:

Aqui você irá incluir as informações necessárias do equipamento a ser cadastrado e clicar em “Salvar “ na mesma

tela.
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Incluir Novo Equipamento

Para Incluir um novo equipamento basta clicar sobre o botão “Incluir Novo Equipamento ”:

Ao preencher as informações exigidas pelo sistema, clique em salvar e o equipamento estará cadastrado dentro do

sistema.
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Equipamento  - Relatorios

Módulo para geração de Relatórios de equipamentos, onde é possivel gerar informações por data de Instalação, Por

data de Aferição, Por data de Validade, Por data de Atividade.

As informações devem ser preenchidas conforme a sua necessidade, os relatórios podem ser tirados em PDF,

HTML, XLS, DOC, TXT entre outros formatos que existem dentro do campo Formato do Arquivo.

Ao preencher todas estas informações você precisa clicar no botão Gerar Relatório e então terá a seguinte tela:

Relatório por Data de Instalação.
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Relatório por Data de Instalação

Relatório por Data de Validade

Relatório por Data de Atividade
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Tabelas

Area para cadastros de configuração e parametrização de informações como Feriado, Veiculos, Cor, Categoria

entre outros.

Categorias

Este módulo é atualizado Dinamicamente pelas atualizações enviadas pela prodesp, a ação que pode ser

executada nesta area é apenas a consulta, onde pode ser inserido uma Descrição da Categoria e clicar em

“Localizar ”.

Cores

Este módulo é atualizado Dinamicamente pelas atualizações enviadas pela prodesp, a ação que pode ser

executada nesta area é apenas a consulta, onde pode ser inserido uma Descrição da Cor e clicar em “Localizar ”.



 SISTEMA DE MULTAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT
MANUAL FUNCIONAL

Espécies

Este módulo é atualizado Dinamicamente pelas atualizações enviadas pela prodesp, a ação que pode ser

executada nesta area é apenas a consulta, onde pode ser inserido uma Descrição da Espécie e clicar em

“Localizar ”.

Feriados

Módulo desenvolvido para cadastro de feriados Municipais, Estaduais e Federais, onde estes mesmos serão validos

para a data de vencimento das Notificações, Penalidade, Recursos, Indicações.

Para consultar os feriados você deve informar o Ano de Referencia e Clique em “Localizar ”.

Para Duplicar um Feriado sem ter que efetuar o cadastro de 1 por 1 você pode clicar em “Duplicar Ano Anterior ”.
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Incluir Novo Feriado

Aqui você faz o cadastro de um novo feriado dentro do sistema, para isso preencha os campos exigidos na tela, e

clique em “Salvar ”.

Infrações

Módulo desenvolvido para cadastro de infrações.

Para Consutar um determinado Enquadramento você pode infromar o código/Descrição do Enquadramento e Clicar

em “Localizar ”.
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Incluir Novo Enquadramento

Para cadastrar um Enquadramento é necessário que este esteja na lista dos codigos de Infrações que é atualizado

anualmente pelo Detran onde este terá os enquadramentos validos para serem utilizados pelo orgão autuados.

Preencha os campos exigidos pelo sistema, e após todas as informações preenchidas, clique em “Salvar ”.

Marca e Modelo

Este módulo é atualizado Dinamicamente pelas atualizações enviadas pela prodesp, a ação que pode ser

executada nesta area é apenas a consulta, onde pode ser inserido uma Descrição da Marca/Modelo e clicar em

“Localizar ”.
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Municipios

Este módulo é atualizado Dinamicamente pelas atualizações enviadas pela prodesp, a ação que pode ser

executada nesta area é apenas a consulta, onde pode ser inserido uma Descrição do Municipio e clicar em

“Localizar ”.

Tipos

Este módulo é atualizado Dinamicamente pelas atualizações enviadas pela prodesp, a ação que pode ser

executada nesta area é apenas a consulta, onde pode ser inserido uma Descrição dos Tipos e clicar em

“Localizar ”.
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MENU TRIAGEM

Este item contem todos as informações relacionado a Triagem de Autuações, Gerencia de Talões, Estoque,
Agentes Credenciados e Relatórios.
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Agentes Credenciados

Módulo desenvolvido para o gerenciamento de agentes de trânsito, podendo validar a data de credenciamento e

tambem Descredenciar um agente.

Para consultar os agentes é preciso informar o Código/Nome do agente Autuador e clicar em pesquisar, caso queria

gerar uma Relação de Todos os agentes, basta clicar no icone ao lado do botão “Pesquisar” para gerar a relação

em TXT.

Incluir Novo Agente

Para cadastrar um novo Agente é necessário preencher os campos exigidos pelo sistema, e deverá clicar em

Salvar.
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OBSERVAÇÕES:

Data de Credenciamento  – Deve ser Preenchida

Data de Descredenciamento  – Preenchida caso o agente esteja inativo.
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Cancelamento de Folhas

Módulo desenvolvido para cancelamento de Folhas Individuais.

Para cancelar a folha é necessário informar o Auto de Infração que será cancelado, o codigo do Agente, Auto

Substituido, Motivo do Cancelamento, Data da Substituição, e clique em “Gravar ”.
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Consulta Talão

Módulo para consulta de Talão, onde é possivel verifcar o Status de processamento do Auto de Infração.

Para consultar é necessário informar o Numero do Auto Inicial e Final / Data de Atribuição Inicial e Final, sempre

Utilizando Periodo /  por Agente e Status, e clique em “Localizar ”.

Ao localizar ele vai exibir a relação de autos de infração conforme a tela abaixo mostra:

Nestas listas você pode imprimir ou visualizar informações do Auto de infração, Quando digitalizado o mesmo ele

mostra um icone em Ações para poder imprimir a Imagem do Auto de Infração Digitalizado.
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Controle de Estoque

Módulo para gerenciar caixas de Talões para liberação para Atribuição de Talão e Triagem.

Para consultas você pode informar as datas de Entrada e clicar em “Pesquisar ”.

Incluir Nova Caixa no Estoque

Para adicionar uma nova caixa no estoque, basta preencher o Auto Inicial e o Auto Final da Caixa, e a Quantidade

talões que esta caixa tem, e a data de entrada e clique em gravar.
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Liberar uma Caixa no Estoque

Após cadastrar uma nova caixa, é necessário liberar esta caia para uso. Para isto você terá três icones

Cadeado  – Liberar Caixa

Lixeira  – Excluir Caixa

Tesoura  – Inutilizar Caixa

Nota:  Estes icones apenas vão aparecer caso o status da Caixa esteja em “Aguardando Liberação”.
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Controle de Pendencias

Módulo desenvolvido para Otimizar as Pendencias dos Autos de Infração, deixando mais facil a forma de corrigir e

resolver estes problemas relacionados a imagem.

Nesta tela você possui os tipos de Pendencias que são filtros por Aguardando Triagem, Devolvido pela Digitação,

Aguardando Correção.

Gerar Relação PDF   - Aqui você consegue gerar a Relação de todas as pendencias clicando em Gerar Arquivo.

Para Verificar a Pendencia você deve clicar em “Verificar ”.
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Triagem de Pendencias

Nesta area você terá informalções do auto de infração que está pendente, neste caso terá o Numero Auto de

Infração.

Status de Processamento  -  Mostra qual a situação atual da imagem, abaixo possui três ações para a Imagem,

Liberar, Pendente, Cancelar.

Ultima Pendencia Registrada  -  Mostra os histórico da ultima Pendencia da imagem.

Após verificar todas as Pendencias você deve clicar em “Enviar Pendencia ao Agente ”.
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Lote Para Arquivamento

Módulo desenvolvido para gerenciar lotes de Notificação, Penalidade, Nic entre outros, este módulo permite criar

Caixas, Armarios, Arquivos.

O módulo se divide em 3 Abas.

• Gerar Novo Lote

• Listar Lotes

• Pesquisas

ABA - Gerar Novo Lote

Para gerenciar os lotes é necessário buscar os autos que Validos ou Invalidos / Processados/Não Cancelados e

Cancelados, deve ser informado uma Data de Inicio e Data Final de Fechamento, marcando o tipo de Lote, a

quantidade que este lote terá e deve ser informado o a data do lote para que este crie o nome do arquivo.

Ao clicar em buscar ele vai exibir a seguinte Tela.
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Aqui estamos criando um lote de 5 Aits, e para selecionar deve marcar cada auto que vai pertencer ao Lote,

marcando o checkbox na primeira coluna.

Ao selecionar os Aits que farão parte do Lote basta clicar sobre Confirmar Lote:

Ao confirmar a criação do Lote você terá duas Opções “Deseja Criar um Novo Lote”: Sim / Não.

Clicando em Sim , você terá a seguinte Tela, onde você deverá selecionar o Arquivo, Armario e Caixa que já foi

criada e abaixo O total de Aits que foram selecionados confrome a tela de fundo.
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Ao concluir o Lote está criado com sucesso.

Caso Clique em Não:

Deverá selecionar ao menos um lote já criado, e associar os Aits ao lote selecionado.

Criar Nova Caixa

Para criar uma caixa você deve Clicar em  “+ Nova Caixa ”

Digite o Nome da Caixa, e selecione Em qual Armario esta caixa pertencerá.
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Criar Novo Armario

Para criar um novo Aramario clique em “+ Novo Armario ” aqui você vai informar o Nome do Armario, qual arquivo

ele vai ficar e o status do Armario, após preencher estas informações clique em criar.

Criar Novo Arquivo

Para Criar um novo arquivo você deve clicar em “+ Novo Arquivo ” , Informando o Nome do Arquivo e o Status se

Ativo ou Inativo, após preencher estes dados clique em “Criar ”.
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Após criar o Lote você pode imprimir uma Capa, ou gerar uma relação em Excel clicando no botão “+ Gerar Excel ”,

e para imprimir a capa clique em “+ Capa Lote ”.

Capa Lote

Clique em capa Lote e você deverá informar a Data de Autuação do Lote, Data de Montagem, Data de Envio do

Lote, Tipo, Numero do Lote que tem um Padrão estabelecido pela EMDEC.

Ao Preencher os dados Clique em Gerar e será gerado o seguinte arquivo.
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ABA - Listar Lotes

Para Localizar um Lote ou um Auto de Infração você tem que preencher um dos Capos Exigidos abaixo, como

Nome do Lote ou Numero do Auto e Clique “Pesquisar ”.

Abaixo fizemos uma pesquisa onde é possivel verifcar o Nome do Lote e a Quantidade de Aits que compoe este

Lote, ao Lado tem os botoes de Ação que no caso “Ver Aits ”, “Imprimir Relação ”, “Mover Lote ”.

Ver Aits

Ao clicar no botão ele vai mostrar a relação de todos os autos que fazem parte do Lote pesquisado, e ele mostrará a

localização dos arquivos como Arquivo, Armario, Caixa.
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Mover Lote

Para Mover o um Determinado Lote para uma Caixa, Armario, Arquivo clique em “Mover Lote ”.

Selecione o Armario, Arquivo ou Caixa no qual deseja mover o lote e clique em salvar.

ABA - Pesquisar

Esta area utilizada para listar ou Encontrar a localização de um determinada Caixa, Arquivo, Armario.

Selecionte o que deseja listar e clique em “Listar ”.
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Pré – Triagem

Módulo Desenvolvido para triar as imagens digitalizadas dentro do sistema, Onde é possivel, descartar imagens,

Cancelar Autos, Substituir entre outros recursos inclusos neste módulo.

Ao Acessar a tela clique em Próxima Imagem.

Aqui será inserido o Auto Numero e a Data será Preenchida automaticamente podendo ser alterada,

automaticamente preenchendo o Agente Autuador e o nome do Agente será preenchido automaticamente e Deverá

Clicar em “Registrar Imagem ”.
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Recebimento de Autuações

Módulo Desenvolvido para poder controlar a Devolução dos talões ou Folhas dos Autos de Infração.

Tela Dividida por duas “ABAS ”.

• Recebimento de Autuações

• Pesquisa de Recebimentos

ABA – Recebimento de Autuações

Para visualizar os autos de Infração de um Agente, basta informar o Código do Agente e pressionar a tecla “TAB ”, e

os dados do Agente serão carregados  e os Autos de Infração serão exibidos como Autos Pendentes, podendo

assim selecionar qual os aits que estão sendo entregues e podendo mover como Validos ou Invalidos e Assim

podendo registrar a Entrega.
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ABA – Pesquisa de Recebimentos

Para pesquisar os talões que foram disponibilizados e que ainda encontra-se pendente você deve pesquisar os

Recebimentos utilizando os filtros de busca Data da Infração, Agente, Data Entrega, Tipo, Clicando em “Localizar ”.

Gerar PDF

Aqui você pode gerar uma relação desta pesquisa clicando sobre o botão “Gerar PDF ”.
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Requisição de Talão

Módulo desenvolvido para efetuar o controle e atribuição de talão para um determinado agente, para isto é

necessário apenas o numero inicial do auto de infração pois o sistema atribuirá a quantidade de acordo com a

quantidade de cada serie cadastrada, apenas o código do agente e a Data de Atribuição e Clicar em Atribuir.
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Transferencia de Folhas

Módulo Desenvolvido para transferencia de folhas de um talão para um determinado agente, podendo assim pegar

um ait de um lote e passar para outro agente sem que tenha que ser editado ou cancelado a folha já atribuida ao

agente antigo.

Para este procedimento você precisa do auto inicial e o Final, podendo passar assim um talão inteiro para outro

agente, O codigo do agente no qual receberá o talão ou Ait, preenchido estas informações clique em Transferir.
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Relatórios
Relação de Talões Atribuidos

Este relatório mostra a quantidade de Talões que foram atribuidos a um agente, podendo assim selecionar um

intervalo de Data de Atribuição ou informando o Código do agente autuador.

Formato de Relatorio Pode ser tirado diversos formatos de Relatórios como PDF, EXCEL, HTML entre outros

formatos.

Após preencher os dados necessário para filtragem do relatório clique em Gerar Relatório.
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Relação de Autuações Digitalizadas

Este relatório mostra a quantidade de Autos de infração digitalizados por dia ou por um determinado periodo,

podendo assim selecionar um intervalo de Digitalização de Aits.

Formato de Relatorio Pode ser tirado diversos formatos de Relatórios como PDF, EXCEL, HTML entre outros

formatos.

Ao preencher os critérios para geração do Relatório clique em Gerar Relatório.

Mas note que tem um Campo Select chamado “TIPO” que no caso é o tipo de relatorio que deseja gerar no sistema,

no caso Analitico( Informações Detalhadas ) e Sintetico( Informações Resumidas ).

Relatório Sintetico
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Relatório Analitico
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Talões Lavrados/Recebidos

Este relatório mostra a quantidade de talões Lavrados/Recebidos por dia ou por um determinado periodo, podendo

assim selecionar um intervalo de Data de Infração ou Data de Recebimento, Agente Autuador.

Formato de Relatorio Pode ser tirado diversos formatos de Relatórios como PDF, EXCEL, HTML entre outros

formatos de Arquivo.

Ao preencher os critérios para geração do Relatório clique em Gerar Relatório.

Mas note que tem um Campo Select chamado “Formato” que no caso é o tipo de relatorio que deseja gerar no

sistema, no caso Analitico( Informações Detalhadas ) e Sintetico( Informações Resumidas ).

E o Tipo de Relatório ele é para definir o agrupamento do mesmo, se Resumo por Agente, Por data de

Recebimento, Resumo por Situação do Auto, Lista de recebimento por Agente.

Resumo por Agente
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Resumo por data de Recebimento

Resumo por Situação do Auto
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Lista de recebimento por Agente
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Talões Não Entregues

Este relatório mostra a quantidade de talões que ainda não foram entregues, podendo assim selecionar um intervalo

de Data de Infração ou Data de Recebimento, Agente Autuador.

Formato de Relatorio Pode ser tirado diversos formatos de Relatórios como PDF, EXCEL, HTML entre outros

formatos de Arquivo

Ao preencher os critérios para geração do Relatório clique em Gerar Relatório.

Mas note que tem um Campo Select chamado “TIPO” que no caso é o tipo de relatorio que deseja gerar no sistema,

no caso Analitico( Informações Detalhadas ) e Sintetico( Informações Resumidas ).

Sintético
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Analitico
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MENU AUTUAÇÕES

Acompanhamento

Módulo desenvolvido para poder acompanhar todos os processamentos ou Futuros processamentos dentro do
sistema como Notificações Aguardando Geração, Imagens aguardando Validação, Imagens Aguardando Pré-
Triagem entre outros.

Neste tela você pode ordenar os items por TIPO, TAREFA, QUANTIDADE, DATA MINIMA.

Podendo gerar um PDF da tela em exibição e podendo ver os Detalhes de cada item, clicando em Detalhe.
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Auditoria de Autuações/Imagens

Módulo Desenvolvido para efeutar a liberação dos Autos de infração Manual e Eletrônico, onde é possivel verificar
se existe algum erro no Auto de Infração ou Imagens Eletrônicas podendo assim Validar para processamento,
cancelar Imagem, Substituir e Até Alterar dados simples para correção como Placa, enviando novamente para
Prodesp Endereçar.

Todos os autos de Infração são agrupados e organizados por Data de Infração assim determinado o tempo limite
para processamento destes Autos de Infração tanto manual quanto Eletronicos.

A area abaixo indicando Liberar  - Avaliação Triagem/Digitação, são imagens que estão pendente por algum motivo
e deve ser analisada a situação que se encontra o auto de infração Manual ou Eletronico podendo assim fazer uma
possivel correção e dar continuidade ao processamento.

Alternar entre Manual e Eletronico, aqui pode ser processado os dois tipos de autos de infração, podendo alterar
entre um e outro sem problema algum, sempre importante respeitar a data de infração e a Data limite.
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Ao clicar em validação Manual você terá a seguinte tela:

Onde você tem a imagem do Auto de Infração, o Numero da Autuação, abaixo o historico de pendencias e os

botões de ação para esta funcionalidade, como por exemplo “Liberar Autuação ”, “Devolver para Conferencia ”.
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Ao clicar em “Validação ”  e “Eletrônica ” você terá a seguinte tela:

A tela de validação de Autos Eletroônicos tela possui ao Lado a imgem do Auto identificando a Placa do veiculo, o

Numero da Autuação, Note que nesta tela tem alguns ajustes de cores da imagem aberta, apenas flegando o

checkbox “Ajustar” e ele mostrará os botões de contraste e brilho para pode clarear a imagem, abaixo o historico de

pendencias do veiculo, e os botões de ação como “Liberar Autuação ”,”Cancelar Autuação ”.
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Auditoria de Imagens Inválidas

Módulo desenvolvido para Auditoria de Imagens Eletronicas invalidadas.

Clicando em Validação você terá a seguinte Tela
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Conferencia de Imagens

Módulo desenvolvido para efetuar a conferência de Autos Manuais já digitados, para que não tenha nenhum tipo de

inconsistencia nos dados digitados, e este modulo foi desenvolvido para este tipo de procedimento.

Ao clicar no botão “Próxima Imagem ” pois ao clicar, exibirá o auto de infração para conferência.
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Digitação Direta

Módulo desenvolvido para poder efetuar a digitação direta de autos de infração, seja Talão Manual ou Solicitação

de Autuação.

Para iniciar uma digitação Direta o auto de infração deve estar registrado dentro do sistema de controle de

Talonário. Ao digitar o auto de infração ele vai pedir dados e informações do veiculo com Placa, marca, especie,

endereço/Local da infração, enquadramento, Agente Autuador caso não tenha atribuição de talão.
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Digitação de Imagem

Módulo Desenvolvido para digitação de Imagens digitalizadas e Pré-triadas dentro do sistema de multas de trânsito.

Este módulo é de extrema Importancia para que o auto de infração Manual seja processado e assim tornando-se

uma multa valida.

Este módulo ele possui alguns botões de Controle como:

Sair  – Sair da Aplicação

Próxima Imagem  – Passa para Proxima imagem que está para ser processada

Cancelar/Substituir  – Faz o cancelamento de uma determinada imagem, ou Substitui o auto de infração por outro

já digitalizado ou Novo Ait.

Devolver Triagem  – Devolve para Triagem, para possiveis correções ou ajustes na imagem.

Pendente  – Caso exista algum tipo de problema na identificação de caracteres do Auto de Infração, podendo se

tornar uma imagem pendente.

Registrar  – Ao Digitar todos os dados da infração, para registrar a mesma é só clicar em “Registrar ”.
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Edição

Módulo desenvolvido para editar Auto de Infração já digitado, podendo corrigir qualquer tipo de falha ou problema

de Digitação no Auto a ser editado.

Para inicializar a função de edição você deve informar o numero de Auto a ser editado e o sistema vai preencher

com os dados do auto de infração que deseja editar.

Sair  – Sair da Aplicação

Próxima Imagem  – Passa para Proxima imagem que está para ser processada

Cancelar/Substituir  – Faz o cancelamento de uma determinada imagem, ou Substitui o auto de infração por outro

já digitalizado ou Novo Ait.

Devolver Triagem  – Devolve para Triagem, para possiveis correções ou ajustes na imagem.

Pendente  – Caso exista algum tipo de problema na identificação de caracteres do Auto de Infração, podendo se

tornar uma imagem pendente.

Registrar  – Ao Editar as informações, para registrar a mesma é só clicar em “Registrar ”.



 SISTEMA DE MULTAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT
MANUAL FUNCIONAL

Importação de Autuações

Módulo desenvolvido para importar os dados providos de Radares ou qualquer outro tipo de serviço, neste caso a

EMDEC possui mecanismo de processamento de multas de Transito Eletronicas (Radares), Aqui o sistema recebe

os arquivos e processa as informações que estão nos arquivos como Dados de Placa, Local de Infração, Imagem.

Ao clicar sobre o lote o sistema vai abrir a seguinte tela

Aqui você pode processar as Multas clicando sobre o Botão “Processar ”. Abaixo do Botão processar tem as

informações dos Arquivos a serem Importados mostrando o Total de Linhas, Total de Dados Validos, Total de

Invalidas, Enquadramentos e as Quantidades por Data, ao processar o sistema mostra todas as informações

processadas.
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Consulta de Autuações

Módulo desenvolvido para poder pesquisar as autuações processadas pelo sistema, o módulo possui um

mecanismo de filtragem avançado, pondendo pesquisar infrações por Status, Processos Julgados, Agente,

Enquadramento, Renavam, Data de Infração Inicial e Final, Placa, Auto de Infração, Numero de Ar, Numero de

Guia, Nosso numero, Situação de multas (Paga, Em Aberto, Deferida entre outros).

Ao selecionar as opções de pesquisa/filtragem, clique em Localizar:

Ao pesquisar as informações você observe que ao lado do botão Localizar aparecerá outros botões ao lado “Gerar

PDF”,”Gerar CSV ”,”Limpar ”.
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Abaixo mostra a relação dos autos de infração de Transito mostrando a relação por AUTO, PLACA,DATA,

ENQUADRAMENTO, PROCESSAMENTO, NOTIF. AUTUAÇÃO, VENCIMENTO, SITUAÇÃO, VALOR DEVIDO e

AÇÃO.

Para visualizar os detalhes da autuação especifica você deve clicar em para visualizar os Detalhes da

Autuação, ao clicar você terá a seguinte tela:
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A tela acima mostra os detalhes da autuação que clicamos, nesta tela é possivel verificar as informações do Auto,

você consegue tambem analisar os dados de Veiculo, Endereçamento, Imagens do Veiculo ou Ait Manual,

Identificação de condutor, Expedição, Defesa/Recursos, Pagamentos, Atividades, Histórico de Ações deste auto, 2ª

Via Autuação, 2ª Via Notif. Penalidade.

Botões de Ação

Imagens  – Ao clicar sobre o botão Imagens o sistema irá exibir as fotos que o sistema armazena.

Endereçamento  – Mostra os dados de Endereço retornado do veiculo.
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Expedição  – Este item exibe informaçoes sobre o lote enviado para endereçamento do Proprietario.

Identificação  – Este item exibe as informações de Indicação de Condutor.

Defesa/Recurso  – Exibe os processos que estão relacionados ao Auto de Infração.
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Pagamentos  – Exibe os pagamentos relacionados ao Auto de Infração.

Atividade/Log  – Exibe as Ações efetuadas neste auto de infração.

Histórico  -  Exibe todo o historico de processamento do Auto de Infração
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Auto de Infração  – Exibe as informações do Auto de infração de forma Resumida.
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2ª Via Autuação  – Emitir a Segunda via da Notificação de Autuação.

Para gerar mais de uma 2ª Via Penalidade/Notificação você pode selecionar mais de um Auto de Infração

Simultaneamente utilizando o Checkbox.
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Basta clicar sobre um dos itens para poder gerar todas as Notificações/Penalidades.
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Relatórios de Auditorias  e Relatórios

Módulo desenvolvido para geração de dados estatisticos de auditoria e informações de Multas processadas, e

Gestão de relatórios de Produtividade de Digitação.

Autuações  -> Relatórios -> Relatórios de Auditoria

Autuações  -> Relatórios -> Relatórios

Gerando um Relatório

Para gerar um relaório deve-se selecionar o periodo(Intervalo entre as datas), Formato do Arquivo a ser gerado,e o

Filtro por Dia, Ano, Mês.

O selecionar os critérios basta clicar em “Gerar Relátorio”

Nota:  O Módulo de Relatorios possuem diversos Relatórios, e por este motivo não foram descritos, pois as
telas e os criterios podem ser customizados, e existem diversos formatos de Relatorios que podem ser
Explorados
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MENU PROCESSAMENTO

Geração de Cartas de Cobrança

Módulo desenvolvido para Gerencia de Cobrança (Divida Ativa) do sistema, controlando todas as multas que estão

dentro da divida ativa do  municipio.

Observe que a tela abaixo possui três abas:

• Cobrança Amigável

• Registro Divida Ativa

• Atualização Divida Ativa

Gerando Cartas de Cobrança do Período

Módulo desenvolvido para gerar as cartas de cobrança amigavel por periodo, podendo assim selecionar Numero de

meses Inicial – Numero de Meses Final, ao selecionar clique em Selecionar cartas de Cobrança por Periodo.

Feito Isto, o sistema irá processar e calcular os valores para o controle dos titulos a serem impressos.
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Registro Divida Ativa

Módulo desenvolvido para geração de informações para o sistema de divida Ativa do municipio, para este é

necessário selecionar um Periodo de Multas que estão devedoras, no caso, Geração – Numero de meses Inicial e

Numero de Meses Final, ao informar os critérios para Busca, clique em “Selecionar Multas Devedoras do

Periodo ”.

Atualização da Divida Ativa

Módulo desenvolvido para pode gerar o arquivo de divida ativa, ao selecionar as Mutlas Devedoras, na tela abaixo

você tem a opção para Gerar o Arquivo e Registrar o arquivo que foi processado.

Nota:  O Módulo de Divida ativa não está totalmente finalizado, pois o módulo depende de Informações e
Procedimentos Internos para Finalizar o processo.
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Gerar Nic

Módulo Desenvolvido para Gerar as multas de não indicação de Conduto (NIC), podemos analisar que a tela traz

informações referente a Nics que estão pendentes para validação, Nics Pendentes para Geração.

Acima você pode fazer o Fechamendo analisando os Proximos prazos e podendo assim “Processar NIC/Liberar

Endereçamento ”, Deixando as Nics para Geração.
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Gerar Notificação de Transito/Transporte

Módulo desenvolvido para geração dos Arquivos para Impressão de:

- PENALIDADE

- AUTUAÇÃO

- RESULTADO DE DEFESA

- RESULTADO JARI

- RESULTADO CETRAN

- NIC

- COBRANÇA (DIVIDA ATIVA)

Basta selecionar o Tipo de Lote que será emitido, Data Maxima das Notificações em Dias e Clique em Processar,

ao clicar o sistema vai retornar uma mensagem informado que o serviço está em processamento, para isto tem que

acessar a tela de Log de Processamento para analisar o estado da Geração do serviço.
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INFRAEST

Módulo desenvolvido para geração de Arquivos para Envio e Processamento de Retornos de arquivos INFRAEST.

 A tela acima mostra os arquivos que foram Gerados e Retornados da Prodesp do Municipio, neste caso o Arquivo

possui um nome de Envio IESTE{CodigoOrgao}  e Retorno IESTR{CodigoOrgao}  nome estabelecido pelo orgão

responsável para tratar estas informações.

- Para Gerar Um arquivo Basta clicar em Gerar, ao efetuar este processo o sistema dará um aviso informando

que o processamento está em andamento e então será necessário acompanhar pela tela de Log de

Processamentos.

- Para Processar um Arquivos Basta Clicar em Escolher um arquivo e Clicar em Registar sistema dará um aviso

informando que o processamento está em andamento e então será necessário acompanhar pela tela de Log de

Processamentos.
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RENAINF

Módulo desenvolvido para geração de Arquivos para Envio e Processamento de Retornos de arquivos RENAINF.

A tela acima mostra os arquivos que foram Gerados e Retornados da Prodesp de Outros Municipios, neste caso o

Arquivo possui um nome de Envio RNIE{CodigoOrgao}  e Retorno “INFRN{CodigoOrgao}  e RNIR{CodigoOrgao}”

nome estabelecido pelo orgão responsável para tratar estas informações.

- Para Gerar Um arquivo de Envio Basta clicar em Gerar Envio RENAINF, ao efetuar este processo o sistema

dará um aviso informando que o processamento está em andamento e então será necessário acompanhar pela

tela de Log de Processamentos.

- Para Processar um Arquivo de Retorno Basta Clicar em Escolher um arquivo e Clicar em Registar e Clicar em

Processar Retornos e então o sistema dará um aviso informando que o processamento está em andamento e

então será necessário acompanhar pela tela de Log de Processamentos.
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Registro de Autuações Detran

Módulo desenvolvido para geração de Arquivos para Envio e Processamento de Retornos de arquivos  para o

Registro de Autuações no DETRAN.

A tela acima mostra os arquivos que foram Gerados e Retornados da Prodesp do Municipio, neste caso o Arquivo

possui um nome de Envio O{CodigoOrgao}  e Retorno T{CodigoOrgao} nome estabelecido pelo orgão responsável

para tratar estas informações.

- Para Gerar Um arquivo Basta clicar em Gerar, ao efetuar este processo o sistema dará um aviso informando

que o processamento está em andamento e então será necessário acompanhar pela tela de Log de

Processamentos.

- Para Processar um Arquivos Basta Clicar em Escolher um arquivo e Clicar em Enviar Arquivo dará um aviso

informando que o processamento está em andamento e então será necessário acompanhar pela tela de Log de

Processamentos.



 SISTEMA DE MULTAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT
MANUAL FUNCIONAL

Registro de Pontuação DETRAN

Módulo desenvolvido para geração de Arquivos para Envio e Processamento de Retornos de arquivos  para o

Registro de Pontuação no DETRAN.

A tela acima mostra os arquivos que foram Gerados e Retornados da Prodesp do Municipio, neste caso o Arquivo

possui um nome de Envio O{CodigoOrgao}  e Retorno T{CodigoOrgao} nome estabelecido pelo orgão responsável

para tratar estas informações.

- Para Gerar Um arquivo Basta clicar em Gerar, ao efetuar este processo o sistema dará um aviso informando

que o processamento está em andamento e então será necessário acompanhar pela tela de Log de

Processamentos.

- Para Processar um Arquivos Basta Clicar em Escolher um arquivo e Clicar em Enviar Arquivo dará um aviso

informando que o processamento está em andamento e então será necessário acompanhar pela tela de Log de

Processamentos.
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Solicitação de Placas

Módulo desenvolvido para Efetuar o processo de solicitação de Placas das multas que estão cadastradas dentro ou

Fora do municipio.

Neste módulo possuimos duas Abas:

- Solicitação de Placas – Arquivos gerados do sistema de Processamento

- Arquivos de Tereceiros  – Arquivo gerados de outras empresas/Orgãos

A tela acima mostra os arquivos que foram Gerados e Retornados da Prodesp do Municipio, neste caso o Arquivo

possui um nome de Envio E{CodigoOrgao}  e Retorno R{CodigoOrgao} nome estabelecido pelo orgão responsável

para tratar estas informações.

- Para Gerar Um arquivo Basta clicar em Gerar, ao efetuar este processo o sistema dará um aviso informando

que o processamento está em andamento e então será necessário acompanhar pela tela de Log de

Processamentos.
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- Para Processar um Arquivos Basta Clicar em Escolher um arquivo e Clicar em Enviar Arquivo  e o sistema dará

um aviso informando que o processamento está em andamento e então será necessário acompanhar pela tela

de Log de Processamentos.

Arquivos de Tereceiros

Ao receber o arquivo basta clicar em enviar Arquivo, e o mesmo será enviado e o sistema dará um aviso

informando que o processamento está em andamento e então será necessário acompanhar pela tela de Log de

Processamentos.
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LOG DOS PROCESSAMENTOS

Módulo desenvolvido para poder fazer o acompanhamento dos processamentos dos processos e rotinas, assim

podendo verificar se os arquivos foram ou não criados, se algum erro foi encontrado, fazendo assim uma forma de

solução rapida caso erros ocorrem.

A tela abaixo mostra o Tipo de processamento e os dados deste processamento, aqui ele mostra qual o tipo de

informação está em processamento, estamos vendo a Geração de Notificações onde ele mostra nos Dados de

processamento a Data de Inicio, Situação do Processamento se Em Andamento, Terminado com Sucesso ou

Termiando com Erro, qual Usuario e Abaixo os Logs de processamento.

Caso precise verificar um processamento de outra data, basta apenas selecionar a data e clicar em “Localizar ”.
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MENU CONTROLE

Menu Controle possui itens como Controle de lotes de Notificações já Gerados, Situação de Registro e Relatórios.

Lotes de Notificação

Módulo desenvolvido para gerencia dos lotes de notificação onde é possivel gerar a Relação, Gerar o Diario Oficial,
Previsão de Penalidades, a função do módulo é consultar os lotes.

Para pesquisar pode-se utilizar um determinado periodo para localizar lotes que foram gerados dentro do sistema.

NOTA:  É sugerido selecionar um periodo por Data de Geração ou Data de Postagem, devido a lentidões que
podem atrapalhar sua pesquisar, pois se nenhum periodo for selecionado a pesquisa irá buscar todos os
lotes.
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Ao selecionar um Periodo e clicar em Localizar, você terá a relação de todos os lotes de todos os tipos como a
imagem abaixo mostra:

Abaixo ele terá os Botões “Gerar PDF ”, “Previsão de Penalidade ”, “Relatório de Liberação ”, “Publicação Diario
Oficial ”, “Limpar ”.

Gerar PDF

Ao clicar no botão gerar PDF o sistema vai emitir um Relatorio com a Relação dos lotes que estão apresentados na
tela conforme imagem abaixo:
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Previsão de Penalidade

Ao clicar no botão Previsão de Penalidades o sistema vai emitir um relatorio detalhado de todas as Notificações de
Penalidade que estão para ser liberadas.

Relatório de Liberação

Ao clicar no botão relatório de Lieberação a seguinte tela vai ser exibida:

Selecione o Filtro de Relatório que Deseja e clique em
Confirmar.

 - Autuações Estaduais e Renainf

 - Apenas Autuações Estaduais

 - Apenas Autuações Renainf
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Ao Clicar em confirmar o seguinte arquivo será gerado:

Publicação de Diario Oficial

Para gerar a relação dos autos de Notifcação de Autuação e penalidade clique sobre o botão Publicação de Diário
Oficial.

Mas antes de clicar no botão é necessário selecionar a Data de Geração e O Tipo de Notificação:

Ao clicar para Gerar o arquivo ele vai perguntar se “Deseja exibir os Totais ?”, caso queira que o total apareça no
final da pagina clica em sim, caso contrario não.

NOTA: Arquivo Gerado em XLSX, é necessário que o micro tenha um editor que leia este formato.
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MENU ARRECADAÇÃO

Menu Arrecadação possui informações de controles financeiros  como Baixa Manual, Fechamento Mensal,
Fechamento Funset, Relatórios Funset, Mapa de Arrecadação entre outros Relatórios.

Confirmação Repasse

Módulo desenvolvido para efetuar o processamento para os pagamentos de Repasse.

Para efetuar este procedimento basta você selecionar um intervalo de Data e informar o valor e clicar em Salvar.

Ao clicar em salvar irá aparecer uma tela confirmação.
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Fechamento Mensal

Módulo desenvolvido para efetuar o fechamento financeiro Mensal.

Para utilizar o módulo basta selecionar a data de fechamento e clicar em “Validar Data de Fechamento ”.

Ao clicar em “Validar Data de Fechamento ” uma caixa de confirmação será exibida.



 SISTEMA DE MULTAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT
MANUAL FUNCIONAL

Pagamento de Remuneração

Módulo desenvolvido para ter o controle de lotes de pagamentos e Remuneração.

Note que o módulo possui três abas:

• Gerar Novo Lote

• Lotes Gerados

• Pagamento

Para efetuar o fechamento de um lote, clique na aba “Gerar Novo Lote ”.

Selecione os Critérios para gerar a pesquisa, e clique em “Listar ”.

Ao clicar em “Listar ”, ele vai exibir os seguintes autos:
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Você pode selecionar todos ou somente os autos que farão parte desta lista, e clicar em fechar lote.

Para Consultar um Lote Gerado você deve clicar na Aba “Lotes Gerados ”.

Informe os critérios que deseja buscar como por exemplo: Lote, Data de Envio Inicial, Data de Envio Final, Auto ao
efetuar este procedimento clique em “Listar ”.

Para verificar ou Localizar um Pagamento você pode selecionar a Aba “Pagamento ”.

Selecione os critérios necessários para buscar as informações como por exemplo: Data Inicial do movimento de
Cobrança, Data Final, Tipo.
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Processamento de Baixas

Módulo desenvolvido para processar pagamentos Bancarios, podendo assim dar baixa nas multas que foram
pagas.

Para processar um arquivo basta clicar em Escolher arquivo e clicar em “Processar ”. E o mesmo será processado

com êxito colocando o processamento em uma fila na tela de logs de Processamento.
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Registro de Baixa Manual

Módulo desenvolvido para processar as multas de forma manual, utilizado quando a multa não é processada em um
arquivo de Baixa Bancaria.

Na tela abaixo você pode efetuar a baixa de duas formas Individual informando o Numero da Autuação, Nosso
Numero(sem Dac) ou Por Numero de Processo e Em Lote

Feito isto clique em “Localizar ”.

Ao cliacar em Localizar a seguinte tela será exibida:

Nesta tela você pode efetuar o processamento deste pagamento especifico.
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A baixa em Lote é feita das seguitnte forma, será selecionado o intervalo da data de infração ou a placa ou até o
lote de cobrança e ao clicar em “Localizar ”.

Você deverá selecionar os autos e clicar em “Baixar Autos Selecionados “.
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MENU ATENDIMENTO
Neste menu estão todos os módulos voltados para atendimento, como módulo para cadastro de Processos,
Cadastro de Indicação de Condutor, Cadastro de Defesa, Jari, Cetran entre outros módulos que será visto.

Consulta de Pontuação
Módulo desenvolvido para consultar quantos pontos o municipe teve no periodo de 1 ano.
Para consultar informe a Placa ou CNH e clique em “Pesquisar ”.

Indicação de Condutor
Módulo desenvolvido para cadastrar e consultar as indicações de condutores do municipio.
Para consultar uma determinada indicação basta inforar os critérios para buscar, como por exemplo: Data, Situação
da indicação, Numero do Auto de Infração, Placa, Condutor ao Preencher os critérios clique sobre “Pesquisar ”.
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Ao clicar em Pesquisar as seguintes informações serão carregadas:

Nesta tela é possivel “GERAR PDF” e “Gerar Protocolo de Indicação”.

“Gerar PDF”

Ao clicar em gerar pdf será gerada uma relação de todas as indicações como mostra a tela abaixo:
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“Emitir Protocolo”

Para emitir protocolo basta clicar no icone

E a tela a seguir mostrará o protocolo a ser emitido:

Cadastar Indicação
Para cadastrar uma indicação basta informar o numero do Auto e Clicar em “Localizar ”.
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Ao clicar em localizar a seguinte tela será exibida:

Nesta tela é possivel verificar os dados da Autuação clicando no botão “Detalhe ”, e abaixo os dados cadastrados,
para exibir estas informações clique sobre um icone “Visualizar ” representado por uma ”Lupa ”.

Para aceitar uma indicação você deve clicar em “Aceitar Indicação ”. Para rejeitar clique em “Rejeitar Indicação ” e
selecione o motivo e clique em “ok ”, para cadastrar uma nova indicação basta clicar em “Nova Indicação ” e
Preencher os dados do formulario que será exibido.
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Protocolo
Módulo desenvolvido para gerar Protocolo de atendimento automatico.
Para pesquisar um protocolo já cadastrado basta informar os critérios para busca e clique em “Pesquisar ”.

Ao clicar em pesquisar será exibido a seguinte tela:

Nesta tela é possivel pesquisar e Gerar a relação em formato PDF:

Ao clicar em Gerar PDF as seguintes informações serão exibidas:
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Cadastrar Protocolo
Para cadastrar um novo Protocolo clique sobre a aba “Cadastrar ” e a seguinte tela será exibida:

O cadastro de protocolo pode ser efetuado para varios tipos de processos como por exemplo:
DEFESA, JARI, CETRAN, INDICAÇÃO, REEMBOLSO.
Após Preencher todos os dados basta clicar em Emitir Protocolo e será emitido um arquivo em PDF para que o
mesmo seja impresso.
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Recebimento de Indicação
Módulo desenvolvido para protocolar indicações recebidas, módulo utiliza leitor de codigo de barras e faz o proceso
automatico.

Ao acessar a tela ele vai posicionar o cursor já caixa de texto aguardando o valor ser inserido:

Basta clicar em confirmar para efetuar o registro de todos os recebimentos seja eles “Consistente ” e
“Inconsistente ”.
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Reembolso
Módulo desenvolvido para Registrar e Consultar registros de solicitações de Reembolso, na tela abaixo podemos
ver que é possivel efetuar a consulta e a solicitação através da aba “Cadastrar ”.

Para pesquisar um registro de solicitação de reembolso, basta informar os critérios de busca para que possa buscar
os dados registrardos dentro do sistema.

Ao informar os dados de busca, clique sobre “Pesquisar ”:

Os dados abaixo são exibidos e ao observar a tela abaixo, podemos ver que existe um botão chamado “Editar ”,
clique sobre este botão e terá a seguinte tela:



 SISTEMA DE MULTAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT
MANUAL FUNCIONAL

A tela abaixo exibe o seguinte:

As informações detalhadas da Autuação, Requerente/Solicitante do Reembolso, Dados da Movimentação
Financeira, Valor de Reembolso

Dados da Autuação

Esta tela exibe os dados resumidos da autuação como Placa, Municipio, Data de Infração, Valor e outras
informações conforme exibe abaixo.

Requerente/Solicitante

Esta area exibe os dados do requerente como Nome, Endereço, Bairro entre outros dados abaixo.

Movimentação Financeira

Esta area exibe as informações de pagamentos do auto de infração, mostrando o valor e o Tipo de movimentação

do valor pago se está sendo Creditado ou Debitado.
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Valor de Reembolso
Esta area exibe o valor a ser restituido para o municipe, ao verificar se o reembolso está correto, basta clicar em
“Salvar ”

Cadastrar Novo

Para registrar uma solicitação de Reembolso, clique sobre a aba “Cadastrar Novo ”. Informe o auto de Infração e
pressione a tela TAB do teclado ou Clique fora do campo.

Ao efetuar este procedimento a seguinte tela será carregada:

Informações de Reembolso, caso o auto de infração possuir algum valor de reembolso o tipo de movimentação
estará como Débito que neste ele não tem nenhum valor ou Diferença a ser reestituida, após isto informe a situação
do reembolso, caso seja Duplicidade, Recurso Deferido, Reembolso com Desconto e clique em “Salvar ”.
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OBS.: Os valores de Reembolso ocorrem de acordo com os valores já pagos e processados pelo sistema de
Gerenciamento de Multas de Transito e Transportes.
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Cadastro de Processos
Módulo desenvolvido para Cadastrar Processos de Defesa, Recursos, Cetran, Advertência.

As telas para cadastro de processo são divididas em duas Abas “Pesquisar ” e “Cadastrar ”, a aba de pesquisa
pode-se pesquisar qualquer tipo de registro de processo podendo identificar o processo por varios criterios, por data
de cadastro, stituação do Processo, Ordem, Placa, Numero do Protocolo, Numero do Processo, Numero da
Autuação e Numero do Processo.

Pesquisar Processo

Para pesquisar um processo é necessário informar os critérios de busca e clicar em “Pesquisar ”.

Ao clicar em “Pesquisar ”, a seguinte tela será exibida:

É possivel efetuar diversas ações nesta tela como por exemplo, Imprimir Capas de Processo, Carta de Julgamento,
Imprimir o Resumo do Processo.
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Cadastrar um Novo Processo
Para cadastrar um novo processo, é necessário clicar na aba “Cadastrar ”, ao clicar nesta aba a seguinte tela será
exibida:

Para isto é necessário informar o Numero do Auto de Infração e pressionar a tecla “tab ”, para que os dados sejam
preenchidos dinamicamente como mostra o Exemplo abaixo:

Ao infomar o numero do auto de infração as informações dinamicamente são preenchidas, após preencher todos os
campos, clique sobre o botão “Salvar ” e o processo está cadastrado.
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Editar um Processo

Ao localizar um processo na tela terá um botão chamado editar, ao finalizar o registro da defesa, caso necessário
pode ser clicado no processo que deseja editar as informações.

Ao clicar no botão ”Editar ” você terá a tela a seguir:

Aqui nesta tela é possivel Cancelar um Processo, Informar o Resultado, Imprimir a Carta de Julgamento, Capa do
Processo, e Salvar os dados editados.

Atribuindo Resultado para um Processo

Para atribuir o resultado de um julgamento em um processo é necessario informar os critérios de busca atraves de
intervalos de datas e outros ou Pelo numero do processo.

Clique sobre o resultado e verá a seguinte tela:
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OBS:  O procedimento acima foi tratado em cima de processos de Defesa mas pode ser feito em todos os demais
processos, a única mudança é questão de data e prazo, que deve ser respeitado com as regras definidas.

Cartas de Resultado: Apenas são impressas quando o resultado é definido pela junta julgadora e então as cartas
podem ser geradas.

Para atribuir o resultado selecione a Data de Julgamento, o resultado se Indeferido, Deferido, Diligencia, Resumo,
Parecer Anterior, Parecer.

E clique em “Salvar ”.



 SISTEMA DE MULTAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT
MANUAL FUNCIONAL

MENU ADMINISTRATIVO
Menu Administrativo possui módulos para registro de cancelamentos, logs de acesso do sistema, Frota de
transportes entre outras.

Tranportes – Contratos
Módulo desenvolvidos para o controle de frota de Veiculos de transportes, neste módulo é possivel cadastar e
excluir informações.

Ao acessar o módulo a seguinte imagem será exibida:

Na tela acima é possivel “Incluir uma Nova Lista”, “Localizar informações”, “Editar Cadastros”.

Para Localzar um registro basta informar os critérios de busca e clicar em “Localizar ”.

Incluir um novo Registro
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A tela a seguir mostra os campos para preencher onde deverá ser informado os dados do contrato.
Ao preencher todos os dados basta clicar em “Salvar ”.

Ao clicar em Salvar o registro será efetivado com sucesso.

Para editar um determinado registro, na tela inicial clique sobre o Botão “Editar ”, edite os dados e clique em
“Salvar ”, para excluir um mesmo cadastro clique sobre o botão “Excluir ”.

Transporte  - Frota
Módulo desenvolvido para gerenciar a frota de veiculos de Transporte, onde neste caso são feitas manualmente,
tendo uma base de dados da empresa.

Ao acessar o módulo a seguinte tela será exibida:
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Para pesquisar informações sobre veiculos da Frota de Transportes basta informar os criterios de busca e clicar
sobre o botão “Localizar ”.

Para incluir um novo veiculo na Frota, clique sobre o botão “Incluir Nova Lista ”.

Ao preencher todos os campos necessários clique sobre o botão “Salvar ”.

Na tela inicial, é possivel importar os dados da frota através do botão “Atualizar Tabela da Frota ”, onde é possivel
selecionar o arquivo e importar os dados de acordo com o layout definido pela empresa.

Selecione o arquivo e clique em importar, e aguarde o termino da importação.
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Registro de Solicitações
Módulo desenvolvido para poder efetuar solicitações de cancelamento de Multas por determinação Judicial,
Converter Multas em Advertencia, Cancelar Pontuação entre outros casos.

Ao acessar o módulo será exibida a seguinte tela:

Esta tela dispoe de duas abas “Pesquisar ” e “Cadastrar ”:

Aba pesquisar para pode localizar todos os registros que foram cadastrados, basta informar os critérios de busca e
clicar sobre “Pesquisar ”.
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Cadastrar Solicitações
Para cadastrar uma nova solicitação clique sobre a aba “Cadastrar ”:
Informe o numero do Auto de infração, Selecione o tipo de Solicitação que no caso pode ser:

• Inicialização do Efeito Suspensivo

• Finalização do Efeito Suspensivo

• Cancelamento pelo Orgão

• Inclusão de Pontuação

• Cancelamento de Pontuação

Selecione o tipo e preencha a observação e clique em “Salvar ”.
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Registro de Placas Restritas
Módulo desenvolvido para registrar placas credenciadas dentro do municipio, ao acessar o mesmo a seguinte tela
será exibida:

Nesta tela é possivel Pesquisar e Cadastrar uma placa, para pesquisar basta informar os critérios de busca e clicar
em “Pesquisar ”.

Ao informar os criterios e clicar em pesquisar
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Sendo possivel editar os dados cadastrados de um determinado registro, e gerar um aquivo em  Pdf ou um arquivo
XLS com a relação de todos as placas que fora pesquisada.

Para cadastrar uma nova Placa clique sobre a Aba Cadastar:

Ao clicar na aba Cadastro, a seguinte tela é exibida, para inserir os registros informe todos os dados necessários
para registro e clique em salvar.

Para editar um registro, basta clicar no botão Editar e a seguinte tela será exibida:

Sendo possivel editar, Excluir ou Adicionar uma Nova Placa.

Para editar os dados basta informar os dados necessários para esta alteração e clique sobre o botão “Salvar ”.


