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1. APRESENTAÇÃO

1.1 Sobre o Sistema 

O Integrador Público é um sistema de gestão inovador para 

gerenciamento de processos, documentos e equipes de forma 100% digital, 

integrando o cidadão aos servidores públicos e permitindo aos gestores 

públicos economia de tempo, recursos e melhora dos resultados 

organizacionais. 

Recursos principais: 

• Registro Único de Processos (RM)

• Portal para abertura de processos sem necessidade de ir até

um órgão público

• Documentos de Emissão Digital - DEDs

• Assinatura Digital (sem precisar de Certificado)

• Aplicativos para assinatura, abertura de processos e

acompanhamento das demandas do cidadão

1.2 Como Obter Suporte 

Para os servidores e contribuintes são disponibilizados canais de 

atendimento, que organizam a comunicação e garante que todos os 

usuários de nossas soluções sejam atendidos no menor prazo possível: 

Contato: [65] 3645-6254 



 
 

Manual do Usuário Integrador 

Perfil Contribuinte – Portal RM 
                                                                                   Versão 2.0 

 

 

5 
 

2. UTILIZANDO O PORTAL RM 
 

2.1 Login 
 

Primeiramente, para abertura de uma nova solicitação é necessário 

estarmos devidamente logados no portal; isto é, realizarmos nosso acesso 

ao portal. 

Para isto, basta acessarmos o endereço: 

http://www.integradorpublico.com.br/ . 

Com o portal RM já aberto, basta selecionarmos o estado e a cidade 

que irá nos atender; no nosso caso utilizaremos Mato Grosso – Cuiabá. 

 

 

Imagem 1 - Seleção de Estado 
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Imagem 2 - Seleção de Cidade 

 

Selecionados o estado e a cidade, uma tela semelhante a imagem 

abaixo irá aparecer. Nela selecionaremos a opção “Acessar Seu Painel 

Agora”.  

 

 

Imagem 3 - Acessar Painel 

 

Ou selecionarmos no menu superior as opções “Registro Cidadão” 

> “Login/Entrar”. 
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Imagem 4 - Realizar Login 

 

Selecionando quaisquer das opções acima, você será redirecionado 

à tela de acesso; nela informe seu CPF e sua senha WEB (A mesma 

informada no momento do cadastro), digite o código da imagem de 

segurança e selecione a opção “Acessar”. 

 

 

Imagem 5 - Acesso Registro Cidadão 
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2.2 Novo Serviço (Solicitar) 
 

Existem duas maneiras de abrirmos uma solicitação. A primeira 

delas é, após a realização do login selecionar a opção “Novo Serviço 

(Solicitar). 

 

 

Imagem 6 - Novo Serviço 
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Selecionar a secretaria da abertura: 

 

Imagem 7 - Seleção de Secretaria 

 

Selecionar então a solicitação que irá te atender: 

 

 

Imagem 8 - Seleção de Solicitação 

 

Importante: Informações referentes aos tipos de solicitação, bem como 

serviços que venham a atender o contribuinte, são informações dadas 

diretamente pela secretaria (Entrar em contato com a mesma). 
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Outra maneira de realizarmos a solicitação é; antes mesmo de logar no 

sistema utilize a opção “Ver Serviços Disponíveis no Portal RM”, selecionar 

o departamento e a solicitação; posterior a isso realizar o passo a passo do 

login (2.1 Login). 

 

 

Imagem 9 - Painel de Solicitações 

 

3. SOLICITAÇÃO 
 

Após selecionarmos a solicitação que irá nos atender, será 

necessário informar para quem será o serviço “É para Mim” ou “Para 

Outros”. 
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Imagem 10 - Para Quem Solicitar 

 

3.1 Solicitação “Para Mim” 
 

Uma vez que a opção “É para Mim” é selecionada, significa que a 

pessoa em questão é a interessada/responsável pelo processo/solicitação, 

e uma tela de seleção semelhante a abaixo irá aparecer.  
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Imagem 11 - Solicitação Para Mim – Continuar 

 

Será disposta uma tela com algumas informações referentes ao 

solicitante, bem como informações da solicitação. 

 

 

Imagem 12 - Informações Sobre Solicitação 

 

Após isto, será necessário ao solicitante preencher todas as 

informações necessárias para a abertura da solicitação. 

 

Importante: O número de campos para preenchimento é diferente para 

cada tipo de solicitação. 
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Uma vez que todos os campos necessários estejam preenchidos, o 

solicitante deverá então aceitar as condições de abertura, 

responsabilizando-se pela veracidade das informações inseridas, e então 

selecionar a opção “Abrir Processo”. 

 

 

Imagem 13 - Finalização da Abertura da Solicitação 

 

3.1.1 Arquivos Obrigatórios para Abertura de Solicitação 

 
Em alguns casos ao abrir uma nova solicitação, haverá a 

necessidade de anexar alguns documentos obrigatórios para o 

andamento do processo; isto ocorre dependendo do tipo de solicitação 

selecionado. 

Caso a solicitação desejada apresente tal comportamento, após 

sua abertura será apresentada a seguinte mensagem (Imagem 14). 

 

 

Imagem 14 - Mensagem de Arquivo Obrigatório a Anexar 

 

E ao abrir sua solicitação, serão dispostos dois campos para a 

anexação dos arquivos obrigatórios. 
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Imagem 15 - Arquivos Obrigatórios - Anexar 

 

Importante: Caso a solicitação necessite do envio de arquivos 

obrigatórios, como apresentado na imagem acima, é de extrema 

importância que o solicitante se atente e envie os arquivos com a 

máxima urgência, visto que o processo só será executado pela 

secretaria, uma vez que não possuam pendências por parte do 

solicitante. 

 

Para anexar, basta clicar na opção e irá aparecer uma tela 

informando o arquivo pendente de envio, e a opção para a escolha do 

anexo. Uma vez selecionado, clique na opção “Enviar arquivo solicitado”. 
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Imagem 16 - Enviar Arquivo Solicitado 

 

3.2 Solicitação “Para Outros” 
 

Na abertura de solicitação, selecionando a opção “Para Outros” 

serão dispostas três opções para abertura: Selecionar empresa, eu 

procurador e cadastrar nova. 
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Imagem 17 - Opções Abertura de Solicitação para Outros 

 

Importante: A opção “Para Outros” deve ser utilizada quando a solicitação 

não será feita diretamente a pessoa como contribuinte; ou seja, caso a 

solicitação seja em nome de alguma empresa. 

 

3.2.1 Selecionar Empresa: 

Ao utilizar esta opção, será disposta uma tela para a seleção da 

empresa uma vez que a mesma já esteja cadastrada em seu perfil. 

Caso não haja empresa cadastrada em seu perfil, selecione a opção 

“Cadastrar sua Empresa” logo abaixo da listagem, para cadastrar uma nova 

empresa. 
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Imagem 18 - Seleção de Empresa 

 

• Cadastrar sua Empresa: 

Para cadastrar uma empresa os passos são bastante simples, 

primeiro selecione se o cadastro será feito em nome de pessoa física ou 

jurídica. Preencha os dados solicitados e a empresa estará devidamente 

cadastrada e será listada da próxima vez que for abrir uma solicitação. 

 

 

Imagem 19 - Cadastro de Empresa 

 

Importante: Ao abrir uma solicitação “Para outros”, e realizar a escolha 

da empresa ou o cadastro da mesma será obrigatório anexar a 
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procuração em nome do responsável assinada pela parte envolvida 

(Responsável pela empresa). 

 

A anexação poderá ser feita na aba semelhante a abaixo, podendo 

ser anexada pelo aplicativo, ou diretamente de seu computador. Sendo a 

mesma opção utilizada na realização de seu cadastro. 

 

 

Imagem 20 - Anexar Documento de Procuração 

 

3.2.2 Eu Procurador: 

A opção de “Eu Procurador” implica em que a solicitação que está 

sendo aberta será em nome de terceiros e a pessoa responsável será o 

próprio solicitante. 

 

Importante: Será necessário anexar o documento de procuração 

devidamente assinado se tornando o responsável sobre a solicitação. 

 

3.2.3 Cadastrar Nova: 

 

Para realizar o cadastramento de uma nova empresa, basta 

seguir os passos já descritos neste manual (Seção Cadastrar sua 

Empresa:). 
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Para enviar a solicitação, aceite os termos e selecione a opção 

Enviar/Abrir Processo. 

 

 

Imagem 21 - Enviar Solicitação 

 

3.3 Acessando Minhas Solicitações 
 

Uma vez que uma solicitação é aberta com sucesso, o processo 

poderá ser acompanhado na aba “Meus Serviços Já Solicitados”. 

 

 

Imagem 22 - Meus Serviços 

 

Selecionando esta opção, o solicitante poderá acompanhar a 

listagem com todos os protocolos/processos já abertos por ele. 
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Imagem 23 - Acompanhamento de Solicitações 

 

Poderá ainda, visualizar solicitações que já tenham sido finalizadas. 

 

 

Imagem 24 - Solicitações Finalizadas 
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Acessando um processo/solicitação aberto você poderá acompanhar, já 

na tela inicial um resumo sobre a criação do mesmo. Caso haja alguma 

pendencia, será possível estar regularizando clicando sobre o solicitado. 

 

 

Imagem 25 - Resumo de Eventos 

 

Na próxima aba, é possível verificar se já houve emissão de algum 

DED (Documento de Emissão Digital) vinculado a sua solicitação; caso 

haja, o mesmo será listado aqui. 

 

 

Imagem 26 - Listagem de DED 

 

Por último, selecionando a opção “Dados do Processo”, podemos 

visualizar todas as informações pertinentes ao processo desde a sua 

abertura até os tramites decorrentes em sua vida útil. 

Basta ao solicitante navegar entre os painéis dispostos. 
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Imagem 27 - Detalhes do Processo 

 


