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PROGRAMA DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS EM DEFESA CIVIL
(PRODEC)
MEMORIAL DESCRITIVO

1.

2.

PRINCIPAIS FUNÇÕES:
•

Interface Administrativa protegida por login e senha criptografada.

•

Cadastramento de novos usuários.

•

Dois níveis de permissão para usuários.

•

Recuperação e alteração de senha.

•

Registro online dos Boletins de Ocorrências.

•

Arquivamento digital dos documentos relacionados ao B.O.

•

Relatório Fotográfico com arquivamento digital.

•

Emissão de Estatística.

•

Emissão de relatórios.

•

Geração de Mapas com informações georreferenciadas.

INTRODUÇÃO:
O PRODEC é um sistema do tipo cliente-servidor, desenvolvido para a
plataforma web utilizando linguagem PHP e banco de dados mysql. O sistema é
destinado ao registro de ocorrências em defesa civil, com todas as funções
necessárias para a gestão operacional do órgão de Defesa Civil.
O Sistema é fornecido de forma gratuita, não comercial e por tempo
indeterminado para qualquer órgão de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro.
Para ter acesso ao PRODEC é necessário que se faça a adesão ao mesmo,
mediante o preenchimento do formulário de cadastro e da aceitação do “Termo e
Condições de Uso”.
O boletim de ocorrência apresenta um grupo de ocorrências que são
consideradas as mais comuns na rotina de Defesa Civil, entretanto, se houver em
algum município um tipo de ocorrência que seja comum e que não esteja
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relacionada, há a possibilidade de personalizar esse documento para atender às
necessidades do órgão municipal de defesa civil.

3.

INICIANDO O SISTEMA
Para iniciar o sistema, basta que o usuário, preferencialmente o titular da
pasta do órgão de defesa civil, manifeste seu interesse preenchendo o formulário
de solicitação de cadastro no PRODEC (http://www.prodec.defesacivil.rj.gov.br),
aceitando o “Termo e condições de uso” apresentado no mesmo ato. Após o
Cadastro será encaminhado para o e-mail cadastrado, uma mensagem de
confirmação. Ao confirmar o cadastro clicando no link correspondente na
mensagem, nosso gestor receberá uma mensagem com os dados do solicitante, e
entrará em contato, para fins de confirmação de dados. Após a confirmação dos
dados, o cadastro será liberado e o usuário receberá no e-mail de cadastro a senha
de acesso ao sistema. Acessando o sistema, o usuário poderá cadastrar novos
usuários tendo como opção as permissões: “Master” e “Administrador”.
O Acesso ao Sistema será feito através do e-mail cadastrado e da senha
que foi remetida automaticamente após a aprovação do cadastro por nosso gestor.
A Página de acesso terá a aparência apresentada na Figura 1, na qual é
visualizado um formulário com os seguintes campos: login, senha e um código
randômico de seis caracteres alfanuméricos.

Figura 1 – Página de acesso ao sistema.

Nesta mesma página se observa um link de recuperação de senha, o qual
direciona o usuário para uma página que contém um formulário específico para
esta finalidade (figura 2).
No formulário de recuperação de senha visualizam-se apenas dois
campos que são o CPF e o código randômico de seis caracteres alfanuméricos.
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Figura 2 – Página de recuperação de senha.

Ao enviar o formulário, o usuário receberá em seu e-mail cadastrado no
sistema uma mensagem com o título “Recuperação de Senha” contendo uma
contrassenha e instruções para cadastrar uma nova senha (figura 3).

Figura 3 – e-mail de recuperação de senha.

Ao clicar no link “Recuperar Senha”, o usuário será direcionado para a
página que contém o formulário para cadastrar uma nova senha (figura 4). Esse
formulário só é válido para a pessoa que solicitou a recuperação de senha, pois
contém informações ocultas específicas do cadastro do usuário solicitante e só
pode ser utilizado uma única vez. Caso o usuário necessite recuperar sua senha
em outra ocasião, deve fazer uma nova solicitação, a qual irá gerar um novo e-mail
de recuperação de senha.

Figura 4 – formulário de recuperação de senha.
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Com os dados corretamente preenchidos, ao clicar no botão “Enviar”, o usuário
receberá uma mensagem na tela informando se a operação foi bem-sucedida, e
será redirecionado para a tela de entrada (figura 1).

4.

ÁREA ADMINISTRATIVA
Ao entrar na área administrativa do PRODEC o usuário verá a página
inicial do sistema (figura 5), na qual se visualiza o menu principal e suas
respectivas funções.
Na página inicial visualiza-se à esquerda dois semáforos indicando cada
um a quantidade de documentos recebidos e emitidos e seus respectivos status
(resolvidos; não resolvidos com prazo de solução não expirado e não resolvidos
com prazo de solução expirado). O boletim de ocorrência é um documento
emitido, pelo órgão de defesa civil em consequência de uma solicitação prévia de
vistoria para uma situação de anormalidade, desta forma, ao se gerar um B.O.
também é gerado pelo sistema uma solicitação de vistoria, que é considerado um
documento recebido.
Em cada um dos sinais do semáforo, há um link que expande uma tabela
com os documentos no respectivo status.
Área destinada ao texto
detalhando as condições que
ensejaram a mudança do
estágio de alerta.

Figura 5 – página inicial do sistema.

Na tabela que se expande são mostrados os dados que identificam o
documento, bem como a data de emissão/recebimento e o prazo estabelecido para
a solução do mesmo. Caso o documento esteja dentro do prazo de solução, a data
aparecerá na cor verde e caso tenha expirado o prazo de solução, a data
aparecerá na cor vermelha.
Nos campos correspondentes ao número do documento a ao protocolo,
são exibidos links que direcionam respectivamente para o menu de funções
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específico do documento e para a lista de documentos armazenados na pasta
correspondente ao protocolo.
Na parte central da página inicial, visualiza-se o indicador do estágio de
alerta referente ao Município. Existe uma função específica para alterar o estágio
de alerta, que será descrita mais adiante, entretanto, é importante adiantar que
toda vez que o estágio sair de vigilância, ao lado do sinal correspondente ao
estágio de alerta, haverá um texto detalhando as condições que ensejaram aquele
respectivo estágio.
Na parte direita da página inicial há um “Widget” de previsão do tempo
(CPTEC/INPE) referente ao município do usuário logado no sistema.

4.1

MENU PRINCIPAL (PRODEC)
No menu principal se visualizam as principais
funções de controle do sistema. A função “Página
Inicial” retorna o usuário para a página de início
(Figura 5). As demais funções terão um
detalhamento específico adiante.

Figura 6 – menu principal
Permissão Administrador

Figura 6 – menu principal
Permissão Master

4.1.1.

FUNÇÃO CADASTRAR USUÁRIO
A função “Cadastrar Usuário” direciona o usuário para a tela que contém
o formulário de cadastro de novos usuários administradores (Figura 7).
O primeiro usuário cadastrado no sistema é aquele que preencheu o
formulário de solicitação de cadastro para adesão ao PRODEC. A partir do
momento em que este usuário for aprovado, ele estará apto para entrar no sistema
e cadastrar novos usuários. Por padrão, este primeiro usuário já recebe a
permissão “Master”.
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Figura 7 – Cadastro de Administrador

Dependendo da permissão do usuário logado no sistema, o cadastro de
administrador pode oferecer um ou dois tipos de permissão. O usuário com
permissão “Master” pode cadastrar outros usuários com permissão “Master” ou
com permissão “Administrador”, entretanto, o usuário com permissão
“Administrador” pode cadastrar apenas usuários com permissão “Administrador”.
A diferença entre usuário “Master” e usuário “Administrador” se encontra
na permissão de edição de determinados campos em alguns formulários. O usuário
“Master” tem a permissão de editar todos os campos, enquanto que o usuário
“Administrador” poderá editar somente campos que não comprometam a
estabilidade do sistema.
Além das permissões, qualquer tipo de edição de dados do sistema é
armazenado em “Log” e/ou ratificados por mensagens de e-mail enviadas aos
usuários envolvidos.
O campo vistoriante, se refere aos usuários que possuem a aptidão de
realizar vistorias técnicas, portanto, como nem todos os usuários do sistema terão
esta aptidão, por padrão este campo está marcado com o registro “Não”, mas nada
impede que o mesmo seja alterado, no ato do cadastro ou após o mesmo,
realizando a edição de um cadastro já existente.
O login no sistema é feito com o e-mail cadastrado, portanto, cada usuário
deverá ter um e-mail próprio para acesso ao sistema. Outro ponto importante é que
toda interação do usuário com o sistema gera uma mensagem de log que é
enviada para este e-mail cadastrado.
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4.1.2.

FUNÇÃO EXIBIR USUÁRIOS
A função “Exibir Usuários” direciona o usuário para a tela que lista todos
os usuários administradores cadastrados, oferecendo as funções de exclusão e
edição de cadastro dos usuários listados (Figura 8).
O usuário Master irá visualizar todos os usuários, ou seja, aqueles com
permissão Master e aqueles com permissão Administrador, enquanto que o usuário
Administrador só visualizará os usuários com este mesmo tipo de permissão.

Figura 8 – Lista de Administradores

A função “editar” direciona o usuário para a página com o formulário de
cadastro (Figura 7), contendo os dados do usuário selecionado. É uma função útil
em casos onde algum usuário esquece a senha e não possui mais acesso ao email cadastrado, impossibilitando desta forma a recuperação de senha.
A função excluir deve ser usada quando o usuário deixa de fazer parte da
equipe de funcionários e precisa, portanto, ser excluído a fim de evitar qualquer tipo
de prejuízo ao sistema motivado por razões alheias. Apesar do nome “excluir”,
nenhum usuário é apagado do sistema, ele é apenas inativado, pois todos os
registros gerados e/ou editados pelo mesmo possuem o índice do seu registro no
banco de dados e não podem ser apagados, pois prejudicariam os registros de log.
O uso das funções editar e excluir é ratificado por mensagens de e-mail
enviadas aos usuários envolvidos.

4.1.3.

FUNÇÃO ALTERAR SENHA
A função “Alterar Senha” direciona o usuário para a página que contém o
formulário para alterar a senha do usuário logado no sistema (Figura 9).
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Toda vez que o usuário alterar sua própria senha, receberá em seu e-mail
uma mensagem confirmando a alteração e informando a nova senha cadastrada.
Desta forma, o sistema informa ao usuário se a alteração foi proveniente de um
acesso autorizado ou não.

Figura 9 – Formulário de Alteração de Senha

4.1.4.

FUNÇÃO MINHA CONTA
A função “Minha Conta” direciona o usuário para a página que contém o
formulário de cadastro (Figura 7), contendo seus próprios dados. Caso haja
necessidade de atualização desses dados, esta é a função específica para essa
finalidade.

4.1.5.

FUNÇÃO CONFIGURAR PÁGINA
A função “Configurar Página” permite que o usuário configure tanto a
aparência que terá o sistema no seu município, quanto, os dados que serão
impressos em determinados documentos padronizados pelo PRODEC.
A configuração permite que se escolham dois logos, que podem ser, por
exemplo, o logo do governo e o logo do órgão de defesa civil. Também permite que
se escolha a cor de fundo do topo da página e do menu principal, bem como a cor
da fonte nessas mesmas estruturas. Também é possível modificar as duas
primeiras linhas do cabeçalho da página, personalizando-a conforme a estrutura
administrativa na qual está inserido o órgão de defesa civil. O formulário desta
função encontra-se exposto na figura 10.
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Figura 10 – configuração de página

4.1.6.

FUNÇÃO INCLUIR OCORRÊNCIA
O Sistema já possui um grupo de ocorrências cadastradas que são
consideradas como padrão para todos os órgãos de defesa civil municipal,
entretanto, há casos em que alguns órgãos realizam atividades que não se
enquadram em nenhuma das ocorrências cadastradas. Nesses casos, é possível
que o órgão cadastre uma ou mais ocorrências que não estejam contempladas na
lista padrão. Uma vez cadastrada a ocorrência, nossos analistas irão avaliar a
ocorrência cadastrada e aprová-la apenas para o município solicitante, ou, caso
outros municípios tenham solicitado ocorrências similares, torná-la padrão para que
seja exibida para todos os municípios que utilizam o sistema.
O formulário de cadastro de ocorrência é exibido na figura 11, onde se
pode perceber que há uma tabela contendo toda a codificação do cobrade. Caso a
ocorrência que se deseja cadastrar tenha relação com algum código do cobrade, é
possível selecionar o código correspondente e agrega-lo ao cadastro da mesma. A
ocorrência também precisa ser classificada quanto ao “tipo”, ou seja, o sistema
apresenta cinco opções: Ameaça, Desabamento, Deslizamento, incêndio e Outros.
Enquanto a ocorrência não tiver sido aprovada pelos nossos analistas, é
possível editá-la, selecionando o registro correspondente, na lista que se
incrementa na parte inferior do formulário, entretanto, após a aprovação, esta
função fica desabilitada para o usuário.
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Figura 11 – cadastro de novas ocorrências

4.1.7.

FUNÇÃO ORGANOGRAMA
Na rotina do órgão de defesa civil, é natural que determinados
documentos, principalmente aqueles relacionados ao boletim de ocorrência
emitido, tramitem internamente entre os setores e departamentos do órgão. Para
fazer um controle dessas movimentações internas do documento, o PRODEC
possui uma função específica para este fim, que é apresentada no menu específico
no documento que se esteja trabalhando. Nesta função que será descrita mais a
frente, o usuário deve informar para qual setor o documento foi encaminhado.
Logicamente, isso só funciona se houver um cadastro prévio desses setores e
departamentos e este é o objetivo desta função, cujo formulário é apresentado na
figura 12. Desta forma, assim como a configuração de página, é importante que o
usuário cadastre toda a estrutura organizacional do órgão de defesa civil onde
trabalha.
Quando uma ou outra estrutura deixar de existir, basta que se inative esta
estrutura, da mesma forma, se outras forem criadas, basta que se acrescente,
assim, todos os destinos de tramitação interna estarão atualizados e prontos para
uso na “função de movimentações”.

Figura 12 – cadastro de estrutura organizacional do órgão de defesa civil
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4.1.8.

FUNÇÃO NÍVEL DE ALERTA
Atualmente o estágio de alerta para emergências e desastres está
graduado em cinco níveis, sendo eles:
•

Vigilância

•

Observação

•

Atenção

•

Alerta

•

Alerta Máximo

Quando o estágio de alerta sai do nível de vigilância, o órgão municipal de
defesa civil poderá utilizar essa função, para informar tanto os usuários em nível
estadual do PRODEC (da UF onde se encontra o município), quanto os integrantes
da Rede Salvar, pois ao submeter o formulário da figura 13, os usuários em nível
estadual receberão um mensagem no e-mail cadastrado, com o conteúdo do alerta,
enquanto que os usuários da Rede Salvar que estiverem visitando a página da
Rede deste município, perceberão que o “Sinal”, correspondente ao estágio de
alerta, que se encontra no final do menu principal, assim como o mostrado na
figura 6, terá mudado para a cor e descrição correspondente ao nível do alerta
informado.
Todas as variações dos níveis de alerta cadastrados no sistema serão
numeradas e exibidas em uma tabela na parte inferior do formulário. Nesta tabela,
para cada registro existe uma função que permite a edição, para o caso de
correção de alguma informação equivocada.
Quando o município não possui corpo técnico para monitorar as
mudanças que possam ensejar alteração nos níveis de alerta, os usuários em nível
estadual (caso existam), podem fazê-lo, utilizando uma função semelhante, que
está disponível apenas para este nível de usuários. Nesta função, a única
diferença, é que o usuário poderá selecionar um ou mais municípios que possam
ser atingidos pela mesma condição de anormalidade. Desta forma, os usuários em
nível municipal, dos municípios selecionados, que estiverem logados no sistema,
perceberão a mudança do “sinal” referente ao estágio de alerta, figura 6.
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Figura 13 – cadastro para mudança dos níveis de alerta

4.1.9.

FUNÇÃO INICIAR B.O.
Para usuários do PRODEC, o boletim de ocorrência é iniciado
diretamente nesta função, enquanto que para usuários que possuem o módulo de
controle de documentos, o boletim de ocorrência deve ser iniciado na função
“Entrada de Documentos”, opção “Solicitação de Vistoria”. Em ambas as formas, o
formulário terá a aparência da figura 14.
Neste formulário os primeiros campos se destinam a identificar o
solicitante e o endereço do imóvel para o qual está sendo solicitada a vistoria.
O segundo bloco de campos destina-se a identificar o vínculo do
solicitante com o responsável pelo imóvel.
O terceiro bloco de campos destina-se a identificar o tipo de vistoria, ou
seja, “Emergencial” ou “Preventiva”. Quando o tipo de vistoria é marcado como
emergencial, o sistema automaticamente determina que o prazo para a execução
da vistoria será de até 24 horas. Quando a vistoria for marcada como preventiva, o
prazo para a execução da mesma será de até 15 dias após a data do registro da
solicitação.
No quarto bloco o usuário deverá selecionar a ocorrência propriamente
dita. Caso não encontre correspondência em nenhuma das opções, poderá utilizar
temporariamente o campo “Outro Tipo de Ocorrência”, até que seja aprovada a
ocorrência que não se encontra na lista (item 4.1.6. função Incluir Ocorrência).
No quinto bloco de campos o usuário escolhe se o Boletim de ocorrência
irá gerar um novo protocolo ou se será vinculado a um protocolo existente.
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Figura 14 – cadastro de boletim de ocorrência

Após enviar o formulário, caso haja outras ocorrências no logradouro
informado, o usuário irá visualizar uma lista com todas as ocorrências referentes a
este logradouro (Figura 15). Tal recurso tem por objetivo evitar o registro de várias
solicitações para uma mesma ocorrência em um único endereço.

Figura 15 – Lista de Ocorrências para um mesmo logradouro

Caso a ocorrência já esteja na lista, o usuário deverá selecionar a opção
“Cancelar” e depois executar a função de pesquisa de documentos para localizar a
ocorrência que se deseja complementar ou consultar. Caso a ocorrência não esteja
na lista, o usuário deverá selecionar a opção “Continuar” e então, haverá o
redirecionamento para a página que contém o menu de opções para o Boletim de
Ocorrência (Figura 16).
O número do Boletim de ocorrência é visualizado no Campo “B.O.”. O
número da solicitação de vistoria será o mesmo visualizado neste campo. Portanto
se o usuário desejar consultar um boletim de ocorrência, poderá fazê-lo utilizando a
função “pesquisar” com a opção “Documentos Recebidos” considerando o número
da Solicitação de vistoria, bem como com a opção “Documentos Emitidos”
considerando o mesmo número para o Boletim de ocorrência.
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Figura 16 – Menu de Opções para Boletim de Ocorrência

A função “Solicitação” direciona o usuário para a página que contém o
formulário de início do Boletim de Ocorrência (Figura 14) com os dados
correspondentes ao número do B.O exibido no campo “B.O”, a fim de que os
mesmos possam ser conferidos e/ou editados.
A função “Dados da Vistoria” direciona o usuário para a página que
contém o formulário inicial de vistoria (Figura 17).

Figura 17 – Formulário inicial de vistoria

O primeiro bloco de campos deste formulário destina-se a identificar o
responsável pelo imóvel. Caso o responsável não esteja presente no imóvel, e não
se tenha como preencher seus dados, deve-se marcar a opção “Sim” do quesito
“Responsável Ausente” localizado logo após o título “Identificação”, pois alguns
dados deste bloco, como o “CPF” são obrigatórios.
O segundo bloco de campos destina-se a identificar o tipo de edificação
quanto a alguns critérios de classificação de edificações.
O terceiro bloco destina-se a avaliar se houve algum dano a edificação, e
caso positivo, qual o nível de dano.
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O quarto bloco de campos destina-se a classificar o tipo de área onde foi
construído o imóvel, enquanto que o quinto bloco se destina a classificar o tipo de
ocupação da área onde se encontra a edificação.
A função “Danos Humanos” direciona o usuário para a página que contém
o formulário de quantificação de danos humanos (Figura 18).

Figura 18 – Formulário de quantificação de danos humanos

Este formulário deve ser utilizado sempre houver vítimas ou pessoas
afetadas pela ocorrência que está sendo vistoriada. Os dados deste formulário
serão agrupados para gerar o Relatório de Danos Humanos que será descrito mais
a frente.
A função “Detalhes da Vistoria” direciona o usuário para a página que
contém o formulário para detalhar em texto tudo o que for verificado durante a
vistoria (Figura 19). Neste formulário encontra-se uma ferramenta para
georreferenciamento do local da ocorrência, baseado no endereço do local.
Considerando, que esse tipo de geolocalização é aproximado, feito através de
funções específicas do “Google Maps”, o marcador tem sua posição editável,
podendo ser “arrastado” pelo “mouse” até o local mais preciso, atualizando
simultaneamente, as coordenadas do endereço. Caso as coordenadas sejam
medidas por algum instrumento de precisão, basta selecionar a opção “Medida” no
campo “coordenadas”, neste caso os campos correspondentes à latitude e
longitude tornam-se editáveis.
Este formulário contém ferramentas para auxiliar na formatação do texto
de descrição da vistoria, tendo em vista que este texto será utilizado para compor
automaticamente o documento de “Cópia Autêntica” que será detalhado mais
adiante.
Neste mesmo formulário, deve-se selecionar o responsável pela vistoria
na lista fornecida pelo campo “Vistoriante” e registrar a data da vistoria.
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Figura 19 – Formulário para detalhamento da vistoria

A função “Providências” direciona o usuário para a página que contém o
formulário para relatar e descrever todas as providências tomadas no ato da
vistoria (Figura 20).

Figura 20 – Formulário para detalhamento de Providências

O primeiro bloco de campos deste formulário destina-se a selecionar os
tipos de providências que serão adotadas no ato da vistoria. Os itens: intimação,
interdição total, interdição parcial e inscrição para o aluguel social serão utilizados
para gerar os relatórios com os mesmos nomes vistos no detalhamento da função
“Relatórios” descrita mais adiante.
Quando uma das providências adotadas for a intimação, os campos
correspondentes ao prazo de solução da intimação e a situação deverão ser
preenchidos. O prazo para a solução da intimação toma por base a data da vistoria
registrada no formulário de detalhamento da vistoria (Figura 19).
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O segundo bloco destina-se a descrição detalhada de todas as
providências adotadas. Este campo possui ferramentas para auxiliar na formatação
do texto, tendo em vista que o mesmo será utilizado para compor automaticamente
o Documento de “Cópia Autêntica” que será visto mais adiante.
A Função “Despachos” direciona o usuário para a página que contém o
formulário para registros de despachos pertinentes ao Boletim de Ocorrência
(Figura 21).

Figura 21 – Formulário para despachos

Neste formulário todos os despachos pertinentes ao Boletim de
ocorrência poderão ser registrados. Trata-se de um campo para texto, portanto, o
conteúdo deve ser incrementado com o conteúdo já existente.
A função “Acionamentos” direciona o usuário para a página que contém o
formulário de registro de acionamentos referentes ao Boletim de Ocorrência (Figura
22).

Figura 22 – Formulário de acionamentos

Todos os acionamentos a Órgãos externos são feitos através de ofícios,
portanto, para registrar os acionamentos neste formulário é preciso que antes os
ofícios de acionamentos já tenham sido emitidos e registrados no sistema. Uma
vez emitidos os ofícios de acionamentos, é possível digitar no campo “Órgão” o
destino para o qual foi encaminhado o ofício de acionamento. O campo “N o do
Ofício” também é dependente do registro prévio do documento, ao começar a
digitar o número, uma lista de opções será apresentada permitindo a seleção antes
do término da digitação. Também deve ser preenchida a data de emissão do ofício,
bem como a data de recebimento do mesmo no Órgão de destino, a fim de que
sejam contabilizados os prazos de resposta correspondentes. Na parte inferior do
formulário são listados todos os acionamentos registrados para o Boletim de
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Ocorrência. Nesta lista, a última coluna corresponde a uma função para a exclusão
do registro, caso algum dado tenha sido informado errado.
A função “Relatório Fotográfico” direciona o usuário para a página que
contém a ferramenta de upload de imagens, para registrar todas as fotografias
tiradas durante a vistoria (Figura 23).

Figura 23 – Ferramenta de upload de imagens para Relatório Fotográfico

Nesta ferramenta, as imagens depois de enviadas são listadas na parte
inferior, na qual são observadas duas funções: Comentar e Excluir. Ao clicar na
função comentar, haverá um redirecionamento para a página que contém o
formulário para registro de comentários sobre a imagem (Figura 24).
Na parte superior do formulário é exibida uma miniatura da imagem que
receberá o comentário. Após enviar o comentário, o usuário retornará para a
página anterior (Figura 23). A partir de então, poderá ser visualizada no campo
“Descrição” o comentário que foi registrado sobre a imagem. Tanto as imagens
quanto os comentários irão compor automaticamente o Boletim de Ocorrência
Completo que será detalhado mais adiante.

Figura 24 – Formulário para comentar imagem
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A função excluir na Figura 23 deverá ser usada quando o usuário
perceber que enviou uma imagem que não faz parte do relatório fotográfico
daquele Boletim de Ocorrência no qual está trabalhando.
A função “Uploads de Arquivos” direciona o usuário para a página que
contém a ferramenta de upload de arquivos (Figura 25). Esta ferramenta deverá ser
usada para arquivar todos os documentos referentes ao Boletim de Ocorrência,
como por exemplo: Autos de Interdição, Ofícios de Acionamento, Intimações, etc.
Todos os documentos deverão estar em formato “pdf” e serão armazenados na
pasta do protocolo referente ao Boletim de Ocorrência no qual o usuário está
trabalhando. Desta forma, todos esses documentos estarão listados na parte
inferior da ferramenta, bem como acessíveis através dos links contidos no campo
referente ao nome do arquivo.

Figura 25 – Formulário para upload de arquivos PDF

Esta função permite o envio de arquivos de até 60 MB, entretanto, é
recomendável que quando o arquivo for muito grande, que ele seja fracionado em
arquivos menores e renomeados com o nome principal, seguido de “_numeração
sequencial”, ex: Ofício 1-2018_1, Ofício 1-2018_2, etc. Desta forma, evita-se o
“erro de tempo de execução”, que pode ocorrer nesses casos. Outra dica é que os
arquivos sejam enviados dentro de sua cronologia e na sequência certa, ou seja,
se há dois arquivos para serem enviados, primeiro deve-se enviar o arquivo mais
antigo e por último o mais recente, da mesma forma, em arquivos fracionados,
deve-se primeiro enviar o arquivo de menor número sequencial e por último o de
maior número sequencial.
A função “B.O. Inicial” irá baixar em formato “pdf” o formulário do Boletim
de Ocorrência, contendo a parte referente aos dados do solicitante já preenchida.
O objetivo desta função é que o formulário seja salvo, impresso e distribuído para o
profissional de Defesa Civil que será responsável em fazer a vistoria. Desta forma,
os outros campos serão preenchidos a mão no ato da vistoria e posteriormente
registrados no Sistema. Caso o Órgão de Defesa Civil esteja munido de
equipamentos como “Tablets” e/ou “Smartphones” com acesso à internet, os dados
da vistoria poderão ser lançados diretamente no Sistema sem que seja preciso o
preenchimento do formulário em papel.
A função “B.O. Completo” deverá ser usada quando todos os formulários
do Boletim de Ocorrência já estiverem completamente preenchidos, pois a
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ferramenta irá baixar no formato “pdf” o documento com todos os campos que
foram registrados, incluindo o relatório fotográfico com os respectivos comentários
das imagens. A intenção desta função é que após a conclusão de todas as etapas
referentes ao processo, desde a solicitação de vistoria até a conclusão de todas as
providências necessárias, o documento seja impresso, assinado pelos respectivos
responsáveis e considerado como concluído. Após esse processo o documento
poderá ser “digitalizado” e armazenado na pasta correspondente ao seu protocolo
através da ferramenta de upload de arquivos (Figura 25).
A função “Cópia Autêntica” deverá ser usada sempre for necessário emitir
esse tipo de documento. Como várias pessoas podem solicitar cópia autêntica de
um mesmo boletim de ocorrência, poderá haver vários números de cópia autêntica
referentes a uma única vistoria. Ao utilizar a função cópia autêntica, o usuário será
direcionado para a página que contém o formulário de requerimento de cópia
autêntica (Figura 26).

Figura 26 – Formulário de requerimento de cópia autêntica

Abaixo do formulário existe uma lista de todos os requerimentos de cópia
autêntica referentes ao Boletim de ocorrência exibido no campo “B.O.”. Nesta lista
encontram-se três funções: “Editar” e “Download” e “Imprimir”.
A função “Editar” seleciona os dados do solicitante e os exibe no
formulário, de forma a permitir a edição de algum dado incorreto.
A função “Download” permite baixar o Documento “Cópia Autêntica”
(Anexo II) em formato “pdf” contendo os dados do requerente e da vistoria a que se
refere o Boletim de ocorrência exibido no campo “B.O.”.
A função “imprimir” abre uma janela “popup” contendo o recibo do
requerimento, a qual possui uma função de impressão vinculada ao “clique” no logo
da Defesa Civil localizado no rodapé da página, desta forma, o requerente poderá
receber o comprovante de sua solicitação (Figura 27).
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Figura 27 – Recibo de requerimento de cópia autêntica

A Função “Mapa de Vistorias” está desabilitada por padrão e somente
será ativada quando for realizada a geolocalização da ocorrência, descrita na
função “Detalhes da Vistoria”. Cumprindo-se esta etapa, é possível utilizar a função
“Mapa de Vistorias” a qual irá baixar um arquivo em formato “Kml” (Arquivo aberto
pelo Programa Google Earth), contendo um marcador que aponta para o local onde
foi realizada a vistoria técnica. Ao clicar no marcador, os dados da vistoria, bem
como as imagens do relatório Fotográfico serão exibidos em uma caixa de texto
(Figura 31).
Enquanto a função “Danos Humanos” registra quantitativamente os
afetados pela ocorrência, a função “Afetados Diretos” é utilizada para registrar
qualitativamente esses afetados, conforme exposto na figura 28. Um relatório
específico é dedicado para os dados registrados neste formulário. Ao submeter o
formulário, será apresentada na parte inferior do formulário uma lista de afetados
referente a ocorrência, possibilitando e seleção para edição de possíveis
informações equivocadas.

Figura 28 – Cadastro de afetados em Ocorrências

A função “Visualizar BO” abre uma janela “popup” para exibir uma prévia
do Boletim de Ocorrência com os dados registrados até o momento.
A função “Movimentações” foi desenvolvida para criar registros de
movimentações internas dentro do órgão de defesa civil, de forma que seja
possível controlar e localizar qualquer documento que esteja tramitando entre as
seções e departamentos do órgão (Figura 29). As opções do campo destino é
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dependente do registro das seções e departamentos do órgão de defesa civil,
através da função “Organograma” item 4.1.7.

Figura 29 – Cadastro de movimentações internas

Após submeter o formulário, uma lista de movimentações referente ao
documento será apresentada na parte inferior do formulário, permitindo a seleção e
edição de dados do registro selecionado.
A função “Risco Geológico” somente será ativada quando a ocorrência
tiver relação com “COBRADE” referente a movimentação de massa. Neste caso,
será apresentada uma sequência de 8(oito) formulários referentes aos passos
relatados no “Manual de Capacitação em Mapeamento e Gerenciamento de Risco”
do Ministério das Cidades (Anexo III). Esta função atende uma necessidade de
integração de dados dos municípios com outros órgãos que atuam na área de
gestão de risco como o DRM e CPRM. Todos os 8(oito) passos desta função estão
descritos em detalhes no manual mencionado, desta forma, não há necessidade de
detalhá-los aqui. Estatísticas e relatórios específicos desta função dependem que
os órgãos interessados informem quais dados desejam avaliar e como eles devem
ser tabulados.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, a função “Risco Hidrológico” será
habilitada quando a ocorrência tiver relação com “COBRADE” referentes a
alagamentos, enchentes e enxurradas. Todas as orientações necessárias para o
correto preenchimento dos formulários desta função, também estão descritos no
manual mencionado no anexo III, desta forma, não há necessidade de detalhá-los
aqui.
4.1.10. FUNÇÃO MAPA DE VISTORIAS
A função mapa de vistorias direciona o usuário para a página que contém
o formulário de seleção do período de abrangência do mapa de vistorias (Figura
30), bem como do tipo de ocorrência e/ou providência adotada.
Ao submeter o formulário, o usuário será solicitado a selecionar um local
onde será baixado o arquivo “kml” contendo os detalhes das vistorias realizadas
dentro do período de abrangência informado no formulário acima.
Observação: no arquivo kml gerado serão exibidas apenas as
ocorrências que já foram vistoriadas, cujo detalhamento já tenha sido
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preenchido no sistema, pois somente nesta etapa é feita a geolocalização do
endereço da ocorrência.

Figura 30 – Formulário para gerar mapa “KML”

O mapa contém marcadores específicos que variam de acordo com o
grupo no qual as ocorrências se enquadram. Quando a ocorrência tiver relação
com “COBRADE”, o marcador de grupo de ocorrência será substituído pelo
símbolo da “COBRADE” correspondente.
Ao clicar nos marcadores do arquivo “KML”, será aberta uma caixa de
texto contendo os principais dados necessários para a identificação da ocorrência,
bem como as fotos capturadas durante o relatório fotográfico (Figura 31).
Os marcadores utilizados para cada grupo de ocorrências são os
seguintes:
Ícone utilizado para marcar ocorrências
caracterizadas como ameaças.

Ícone utilizado para marcar ocorrências
caracterizadas por desabamentos.

Ícone utilizado para marcar ocorrências
caracterizadas por deslizamentos.

Ícone utilizado para marcar ocorrências
de incêndios.

Ícone utilizado para marcar outros tipos
de ocorrências.
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Figura 31 – Arquivo “kml” - caixa de texto vinculada ao marcador.

4.1.11. FUNÇÃO PESQUISAR
A função “Pesquisar” direciona o usuário para a página onde o usuário faz
a opção em que local deseja pesquisar. Estes locais podem ser a tabela de
documentos recebidos ou a tabela de documentos emitidos (Figura 32). Lembrando
que toda “Solicitação de Vistoria” é arquivada no sistema como um documento
recebido, que gera automaticamente o “Boletim de Ocorrência”, que é arquivado
como um documento emitido, portanto, para pesquisar “Boletins de Ocorrência”, é
indiferente o local onde se irá pesquisar, pois o resultado da busca será o mesmo.

Figura 32 – Opções de pesquisa
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Ao clicar na opção “Documentos Recebidos” será exibida as opções de pesquisa
na tabela de documentos recebidos (Figura 32).
As opções de pesquisa são:
a) Pela origem do documento;
b) Pelo assunto do documento;
c) Pelo número do protocolo atribuído ao documento durante o seu registro no
sistema;
d) Pelo número do documento recebido – Ex: Ofício Gab. Prefeito 12/2013;
e) Por palavras chaves buscando palavras cadastradas no campo “Síntese” do
formulário complementar de entrada de documentos. Caso o documento
que se deseja pesquisar seja uma solicitação de vistoria, neste campo
devem-se digitar partes do endereço do imóvel vistoriado;
f) Pelo tipo de documento associado a uma data de início e uma data de
término para a busca.
Após enviar o formulário com qualquer destas opções selecionadas, o
usuário irá visualizar uma lista de documentos com os filtros de sua opção
aplicados (Figura 33).

Figura 33 – Resultado da pesquisa com filtros aplicados

A tabela apresenta os campos necessários para que o usuário identifique
o documento e possa selecionar aquele que deseja visualizar em detalhes. O
campo “Número” possui um link que direciona o usuário para o menu de funções
específicas do documento. No caso específico da figura 33, o documento é uma
solicitação de vistoria, portanto, ao clicar neste link, o usuário será direcionado para
o menu de opções referente ao “Boletim de Ocorrência” (Figura 16). O campo
“Protocolo” abre uma janela “Pop-Up” exibindo uma lista de arquivos referente ao
conteúdo da pasta do respectivo protocolo, semelhante a lista exibida na figura 25.
Ao clicar na opção “Documentos Emitidos” será exibida as opções de
pesquisa na tabela de documentos emitidos (Figura 34).
As opções de pesquisa são:
a) Pelo destino do documento;
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b) Pelo assunto do documento;
c) Pelo número do documento atribuído automaticamente pelo Sistema;
d) Por palavras chaves buscando palavras cadastradas no campo “Síntese” do
formulário complementar de emissão de documentos. Caso o documento
que se deseja pesquisar seja um boletim de ocorrência, neste campo
devem-se digitar partes do endereço do imóvel vistoriado;
e) Pelo tipo de documento associado a uma data de início e uma data de
término para a busca.

Figura 34 – Opções de pesquisa para documentos emitidos

Após enviar o formulário com qualquer destas opções selecionadas, o
usuário irá visualizar uma lista de documentos com os filtros de sua opção
aplicados (Figura 33).
A tabela apresenta os campos necessários para que o usuário identifique
o documento e possa selecionar aquele que deseja visualizar em detalhes. O
campo “Número” possui um link que direciona o usuário para o menu de funções
específicas do documento. No caso específico da figura 33, o documento é uma
solicitação de vistoria, portanto, ao clicar neste link, o usuário será direcionado para
o menu de opções referente ao “Boletim de Ocorrência” (Figura 16).
4.1.12. FUNÇÃO ESTATÍSTICAS
A função “Estatísticas” direciona o usuário para a página que contém um
menu de opções para estatísticas (Figura 35).

Figura 35 – Menu de opções para estatísticas
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As opções de estatísticas disponíveis são:
a) Vistorias / Ocorrências / Mês: Esta opção exibirá uma tabela contendo a
frequência de vistorias realizadas classificadas pelo tipo de ocorrência,
distribuídas pelos meses do ano selecionado;
b) Vistorias / Bairros / Mês: Esta opção exibirá uma tabela contendo a
frequência de vistorias realizadas classificadas pelos Bairros onde foram
realizadas, distribuídas pelos meses do ano selecionado;
c) Vistorias / Vistoriante / Mês: Esta opção exibirá uma tabela contendo a
frequência de vistorias realizadas classificadas pelos Agentes responsáveis
pela vistoria, distribuídas pelos meses do ano selecionado;
d) Providências / Mês: Esta opção exibirá uma tabela com a frequência das
providências tomadas durantes vistorias distribuídas pelos meses do ano
selecionado;
e) Documentos Recebidos / Mês: Esta opção exibirá uma tabela com a
frequência de documentos recebidos classificados pelo tipo de documento,
distribuído pelos meses do ano selecionado;
f) Documentos Emitidos / Mês: Esta opção exibirá uma tabela com a
frequência de documentos emitidos classificados pelo tipo de documento,
distribuído pelos meses do ano selecionado;
Todas as opções resultarão em tabelas com o mesmo formato, alterando
apenas os dados referentes aos seus respectivos filtros. Ao final da tabela pode-se
visualizar um link, o qual possibilita fazer download da mesma em formato “xls” excel. (Figura 36).

Figura 36 – Formato das tabelas de estatísticas – Opção “a”.
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4.1.13. FUNÇÃO RELATÓRIOS
A função Relatórios direciona o usuário para a página que contém um
menu de opções para relatórios (Figura 37).

Figura 37 – Menu de Opções para relatórios

As opções de relatórios disponíveis são:
a) Intimações: Esta opção exibirá uma tabela contendo dados para identificar
imóveis e seus respectivos responsáveis, nos quais durante vistorias uma
das providências adotadas foi a Intimação (Figura 38). Os dados listados
estarão dentro do intervalo de tempo definido pelo usuário no menu de
opções para relatórios.
b) Interdições Totais: Esta opção exibirá uma tabela contendo dados para
identificar imóveis e seus respectivos responsáveis, nos quais durante
vistorias uma das providências adotadas foi a interdição total (Figura 39). Os
dados listados estarão dentro do intervalo de tempo definido pelo usuário no
menu de opções para relatórios.
c) Interdições Parciais: Esta opção exibirá uma tabela contendo dados para
identificar imóveis e seus respectivos responsáveis, nos quais durante
vistorias uma das providências adotadas foi a interdição parcial (Figura 40).
Os dados listados estarão dentro do intervalo de tempo definido pelo usuário
no menu de opções para relatórios.
d) Inscrição no Aluguel Social: Esta opção exibirá uma tabela contendo dados
para identificar imóveis e seus respectivos responsáveis, nos quais durante
vistorias uma das providências adotadas foi a inscrição no aluguel social
(Figura 41). Os dados listados estarão dentro do intervalo de tempo definido
pelo usuário no menu de opções para relatórios.
e) Solicitação de Vistoria: Esta opção exibirá uma tabela contendo dados para
identificar imóveis para os quais foram solicitadas vistorias (Figura 42). Os
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dados listados estarão dentro do intervalo de tempo definido pelo usuário no
menu de opções para relatórios.
f) Danos Humanos: esta opção exibirá uma tabela contendo as frequências de
danos humanos relatados durante vistorias dentro do intervalo de tempo
definido pelo usuário no menu de opções para relatórios (Figura 43).
g) Afetados: esta opção exibirá uma tabela contendo a relação de pessoas
registradas pela função “Afetados Diretos” (Figura 28), dentro do intervalo de
tempo definido pelo usuário no menu de opções para relatórios (Figura 44).
h) Ocorrências: esta função exibirá uma tabela contendo todas as ocorrências,
com especificação de endereço, número de BO, protocolo, etc, dentro do
intervalo de tempo definido pelo usuário no menu de opções para relatórios
(Figura 45).

Figura 38 – Relatório de intimações

O relatório de intimações possibilita que o setor de operações do Órgão
de Defesa Civil identifique quais intimações estão dentro do prazo de solução. Esta
informação é relevante para que seja agendada nova vistoria para os casos onde o
prazo expirou e ainda não houve a solução sugerida pela intimação. O relatório
possui um link que possibilita o download do arquivo em formato “pdf” (Figura 38).

Figura 39 – Relatório de interdições Totais

O relatório de interdições totais auxilia o setor de Operações do Órgão de
Defesa Civil a reavaliar todos os locais onde a providência adotada durante a
vistoria foi a interdição total do imóvel, principalmente quando o proprietário ou
inquilino retorna ao imóvel mesmo sabendo dos riscos aos quais se torna
vulnerável. O relatório possui um link que possibilita o download do arquivo em
formato “pdf” (Figura 39).

Figura 40 – Relatório de interdições Parciais
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O relatório de interdições parciais também auxilia o setor de operações do
Órgão de Defesa Civil a planejar novas vistorias, a fim de identificar se o risco foi
eliminado, se permanece sem alteração ou se houve agravamento do mesmo.
Dependendo da reavaliação, outras providências poderão ser tomadas (Figura 40).

Figura 41 – Relatório de inscritos no aluguel social

O relatório Inscrição no Aluguel Social auxilia o Órgão de Defesa Civil a
iniciar o processo de pagamento de aluguel social. Durante a vistoria de imóveis
afetados por desastres naturais, pode-se marcar como providência, a inscrição do
proprietário ou inquilino do imóvel no Programa de Aluguel Social. Marcando-se
essa providência é possível rapidamente relacionar essas pessoas e convoca-las
para a apresentação da documentação necessária para iniciar o processo e reduzir
o tempo para o pagamento do primeiro benefício às pessoas afetadas. O Relatório
apresenta dois links, um para baixar o arquivo em formato “pdf” e outro para baixar
o arquivo em formato “xls”. Este último será muito útil para compor as futuras listas
de envio de cadastros e de créditos aos beneficiários do Programa (Figura 41).

Figura 42 – Relatório de Solicitações de Vistoria

O relatório de Solicitação de Vistorias relaciona todas as solicitações
realizadas dentro de um determinado período estabelecido no menu de opções de
relatórios (Figura 42). Este relatório é útil tanto para planejar o agendamento de
vistorias, quanto para auditar se todas as solicitações foram atendidas. O relatório
possui um link que possibilita o download do arquivo no formato “pdf”.

Figura 43 – Relatório de Danos Humanos
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O relatório de Danos Humanos indica a frequência de danos humanos
classificando-os como vítimas parciais e fatais e afetados desabrigados,
desalojados e outros. Esta frequência é distribuída em lactentes,
crianças/adolescentes, adultos, idosos, gestantes e portadores de necessidades
especiais. É um relatório bastante utilizado para planejar as necessidades de
abrigos e pontos de apoio em caso de desastres. O relatório apresenta dois links,
um para baixar o arquivo em formato “pdf” e outro para baixar o arquivo em formato
“xls” (Figura 43).

Figura 44 – Relatório de Afetados

O relatório de Afetados relaciona de forma qualitativa, todos os afetados
por ocorrências dentro de um determinado período estabelecido no menu de
opções de relatórios. Este relatório tem como origem os dados registrados na
função “Afetados Diretos”, portanto, se não houver registros nesta função, o
relatório retornará vazio (Figura 44).

Figura 45 – Relatório de Ocorrências

O relatório de Ocorrências relaciona de forma qualitativa as ocorrências
registradas dentro de um determinado período estabelecido no menu de opções de
relatórios. Na relação, encontra-se os seguintes campos: Data da Vistoria,
Solicitante, Endereço, Protocolo, No BO e Descrição da Ocorrência. No campo “no
BO” há um link que redireciona para o menu de opções do Boletim de Ocorrência
(Figura 16). Também há um link no topo da tabela que permite o download no
formato “pdf” (Figura 45).
4.1.14. FUNÇÃO SAIR
A função sair encerra a sessão e direciona o usuário de volta à página de
login. Esta função deve ser usada sempre que o usuário não tiver mais interações
a fazer no sistema.
Outra forma de encerrar a sessão é manter 60 (sessenta) minutos de
inatividade, ou seja, sem interagir com o sistema. Desta forma, na primeira
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interação que o usuário fizer após
redirecionamento para a página de login.
5.

o

período

de

inatividade,

haverá

OBSERVAÇÕES
Todas as funções relacionadas a interações, sejam em documentos
recebidos, sejam em documentos emitidos, geram “logs” que são registrados em
banco de dados e enviados através de mensagens de e-mail para os responsáveis
pelas interações, bem como para um e-mail de controle do sistema.
Qualquer tipo de interação que não esteja contemplada pelas funções
detalhadas neste manual, deverá ser solicitado para o setor de desenvolvimento do
sistema através da função “Helpdesk”.
Todas as interações envolvendo usuários do sistema, como por exemplo,
atualização de dados, troca de senhas, exclusão de usuários geram mensagens de
e-mail para os responsáveis, bem como para o e-mail de controle do sistema.
Considerando os itens anteriores, todas as interações no sistema poderão
ser auditadas de forma a identificar os seus respectivos responsáveis, portanto, é
preciso cautela e atenção no uso do sistema.
Quaisquer sugestões de modificações ou melhorias poderão ser
solicitadas e caso sejam pertinentes e relevantes serão executadas pelo setor de
desenvolvimento do sistema.

6.

ANEXOS
O modelo de Boletim de Ocorrência no qual se baseou o sistema será
divulgado no anexo I.
O modelo de Cópia Autêntica utilizado pelo sistema será divulgado no
anexo II.
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6.1

ANEXO I

CABEÇALHO DO ÓRGÃO

RODAPÉ DO ÓRGÃO
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6.2

ANEXO II

CABEÇALHO DO ÓRGÃO

RODAPÉ DO ÓRGÃO
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