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Novo protocolo
Consultar protocolo

Ambiente unificado (cadastre e consulte Processos)

Opções para criar novo 
protocolo

ou

Consultar protocolo 
em andamento

https://e-gov.betha.com.br/protocolo/01038-080/abertura.faces?iEntidades=bIXZXzoj6L4=&embebbed=N
https://e-gov.betha.com.br/protocolo/01038-080/con_nroprocesso.faces
https://protocolo.cloud.betha.com.br/


Selecionar o tipo de 
processo que deseja 
para iniciar o protocolo

Conforme tipo de processo selecionado, 
Consulte aqui os documentos necessários.



Preencher as demais 
informações 
solicitadas e ir para 
próxima página

Informar o motivo.

Preencher as informações adicionais, quando houver.

Preencher com o código solicitado.



Informar dados do 
requerente e 
beneficiário

Preencha as informações com os 
dados pessoais do solicitante (CPF ou 
CNPJ).

Isto é necessário somente no primeiro 
processo quando não tiver cadastro na 
prefeitura. Posteriormente, apenas 
será necessário buscar seus dados pelo 
CPF/CNPJ).

Escritórios contábeis ou de 
engenharia/arquitetura deverão 
utilizar o CPF/CNPJ próprio, para 
conseguir acompanhar o processo dos 
clientes (beneficiário)

Informe um e-mail válido. 
Quando o processo for 
deferido, você receberá 
um NÚMERO ÚNICO
para acompanhamento e, 
a cada andamento no 
processo, você será 
informado.

Informar os dados do cliente na 
guia “Dados do Beneficiário” 
para receber informação mais 
detalhadas no seu e-mail.



Anexar documentos 
solicitados.

Este é um pedido de abertura de protocolo. Você somente receberá o código de 
acompanhamento quando seu pedido de abertura de protocolo for deferido.

IMPORTANTE

Nos processos que exigem anexo de 
documentos, anexar conforme solicitado.

São aceitos somente arquivos .PDF



E-mail recebido após 
finalizar solicitação xxx.xxx.xxx-xx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

1Q2.2J1.940-WE

Número único para acompanhar o processo.

Necessário aguardar abertura pelos responsável.

xxx.xxx.xxx-xx

xxx.xxx.xxx-xx

xxx.xxx.xxx-xx

xxx.xxx.xxx-xx

E-mail recebido após 
abertura do protocolo 
pelo responsável na 
Prefeitura, com 
“Número Único” para 
acompanhamento.



Novo protocolo
Consultar protocolo

Ambiente unificado (cadastre e consulte Processos)

Consultar protocolo 
em andamento

https://e-gov.betha.com.br/protocolo/01038-080/abertura.faces?iEntidades=bIXZXzoj6L4=&embebbed=N
https://e-gov.betha.com.br/protocolo/01038-080/con_nroprocesso.faces
https://protocolo.cloud.betha.com.br/


Consulta de Processo

Informe o Número Único que 
você recebeu no e-mail.

Não é necessário diferenciar 
letras maiúsculas e minúsculas e 

nem inserir pontuação.



Acompanhando o 
processo.

Onde está meu processo.

Número único

Número do processo

1Q2.2J1.940-WE

000/2020



Acompanhando o 
processo.

Navegação pelas guias.

Documentos: Consultar e anexar documentos.

Encerramento/ Arquivamento: Apresenta o resultado do processo finalizado.

Andamentos: Apresenta o fluxo do processo entre os setores e responsáveis.

Pareceres: pareceres e orientações emitidas, bem como anexos adicionados pelos responsáveis.

Informações adicionais: lista as informações, se cadastradas na abertura do processo.

Aqui estarão os pareceres 
emitido no decorrer do 

processo.



Novo protocolo
Consultar protocolo

Ambiente unificado (cadastre e consulte Processos)

Consultar protocolo 
em andamento

Nova opção para concentrar todos os seus 
processos em um único ambiente.

https://e-gov.betha.com.br/protocolo/01038-080/abertura.faces?iEntidades=bIXZXzoj6L4=&embebbed=N
https://e-gov.betha.com.br/protocolo/01038-080/con_nroprocesso.faces
https://protocolo.cloud.betha.com.br/


Ambiente Unificado

Necessário usuário e 
senha do Sistema Betha.
Caso não possua, poderá 
criar uma nova conta.



Ambiente Unificado

Xxxxx

A unificação dos processo é feita pelo CPF ou CNPJ do solicitante/requerente que foi informado na 
abertura do protocolo. 

Portanto, faz-se necessário inserir aqui estes dados. 

Xxxxx

ATENÇÃO



Ambiente Unificado



Ambiente Unificado

Preencher os dados e avançar.



Ambiente Unificado

Adicionar beneficiário (cliente)

Dados preenchidos conforme cadastro do usuário

Dados preenchidos conforme cadastro do usuário Dados preenchidos conforme cadastro do usuário

Dados preenchidos conforme cadastro do usuário



Ambiente Unificado

Informe primeiro o CPF / CNPJ.
Caso esteja cadastrado na base de dados do município, 

os demais campos serão preenchidos automaticamente. 



Ambiente Unificado

Anexar os documentos solicitados.



Ambiente Unificado



Ambiente Unificado



Dúvidas
Setor de Planejamento: 49 3664-0044 – ramal 405

Setor de Tributação: 49 3664-0044 – ramais 413 e 440
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