SECIEPI – Sistema de Cadastro de Indicações de Emendas Parlamentares
Individuais
COMO ACESSAR O SISTEMA
Para acessar o SECIEPI basta digitar na barra de endereço do seu navegador web (browser) o
seguinte endereço: seciepi.teresina.pi.gov.br. Será mostrado um formulário conforme figura abaixo:

Digite o seu nome de login e a sua senha nos campos indicados, pressione o botão “Entrar”
para ter acesso ao sistema. Se os dados informados estiverem corretos será exibida a página inicial
do programa (ver figura abaixo).

Obs: o site da Câmara Municipal de Teresina ainda não possui o link para o endereço do
sistema, por isso utilize a forma descrita no parágrafo anterior.
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ALTERANDO A SENHA DE ACESSO
É recomendável a alteração da senha de usuário informada por e-mail, pois a mesma não é
segura. Para fazer essa alteração acesse o link “Alterar senha” que fica logo abaixo do banner da
Prefeitura Municipal de Teresina (ver figura anterior).
Será exibido o seguinte formulário:

O formulário apresenta as regras de segurança para geração da sua nova senha. É importante
a leitura dessas informações.
Depois de ler as informações apresentadas, vamos alterar a senha:
1. Digite a nova senha no campo “senha”;
2. Repita a sua nova senha no campo “confirma senha”;
3. Você pode criar um lembrete de senha (campo “lembrete”), mas não é obrigatório
informar o conteúdo desse campo;
4. Os campos “Fone” e “Ramal” também não são obrigatórios;
5. Na parte inferior do formulário existe o campo “Senha do Usuário” no qual você deve
obrigatoriamente informar a senha recebida por e-mail (ou a sua senha antiga, caso já
tenha feita alguma alteração de senha);
6. Pressione o botão “confirmar” para executar a alteração de senha;
7. Caso a operação tenha sido realizada com sucesso você será redirecionado para o
formulário inicial do sistema.
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REALIZAR UM PARECER
Para realizar um parecer devemos acessar o formulário de “Proposta de Emenda” através do
Painel de Atalho (primeiro retângulo) da página inicial do sistema ou pelo menu (Cadastro ->
Gerencial -> Proposta de Emenda). Será exibido o seguinte formulário:

A figura mostra o formulário da consulta de proposta de emenda que é utiliza para fazer
pesquisa de propostas já cadastradas. Ele exibe todas as propostas que foram encaminhadas para o
órgão do usuário logado. Os campos que aparecem nessa consulta são os filtros da mesma usados
para fazer uma pesquisa mais específica.
Podemos observar que ao lado do registro com a descrição da proposta existem 3 (três)
botões. São eles:


botão Parecer: usado para realizar um Parecer;



botão Histórico: para exibe o histórico de parecer de uma proposta;



botão Valor Orçado: para o usuário informar o valor orçado de uma
determinada proposta;

Para realizar um parecer pressione o botão de Parecer que fica do lado da descrição da
proposta de emenda que você deseja fazer o parecer. Em seguida o sistema abrirá o formulário de
Parecer (figura abaixo):
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Podemos observar que existem campos com a cor cinza e outros com a cor branca. Os
campos cinzas são do tipo somente leitura e os brancos são os de preenchimento. O campo situação
é obrigatório, ou seja, você precisa informar o valor desse campo. O campo Parecer é onde o usuário
descrever a situação atual da proposta. Ele não é de preenchimento obrigatório mas algumas
situações necessitam de uma informação a mais que poderá ser descrita nesse campo.
Existe, também, uma opção para anexar algum documento caso seja necessário.
Depois de preenchidos os campos, basta informar a sua senha do sistema no campo indicado
e pressionar o botão “Confirmar”. Depois que o sistema salva o Parecer você será redirecionado para
o formulário Consulta de Proposta. É importante observar que nesse momento a consulta mostrará
apenas a proposta que você acabou de realizar parecer, portanto, caso queira ver as demais basta
limpar os campos de filtros da consulta e pressionar o botão “Pesquisar”.
IMPRIMINDO A RELAÇÃO DAS PROPOSTAS CADASTRADAS
A impressão da relação das propostas cadastradas é feita através do relatório que poderá ser
acessado de duas formas: através do painel de atalho do formulário inicial do sistema (quarto e
último retângulo) ou pelo menu do sistema (Relatório -> Rel. Proposta Emenda). O formulário exibido
será o seguinte:
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Os campos mostrados são os filtros do relatório. Eles poderão ser utilizados para uma
pesquisa mais detalhada, caso seja necessário, mas não é obrigatório o seu preenchimento. Caso
você queira apenas imprimir a listagem das propostas cadastradas para o exercício 2014, deverá
selecionar o valor do filtro “Exercício” e pressionar o botão “Visualizar”. Será exibido o relatório que
poderá ser visualizado, salvo ou até impresso.
Para impressão do relatório realize o seguinte passo:
1. Passe o cursor do mouse sobre o canto inferior direito do relatório;
2. Será exibida uma caixa com 6 (seis) opções, a última delas é a de impressão.
Pressione esse botão;
3. Será exibida a janela de impressão com o botão “Imprimir”;
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