
              PREFEITURA DE PILAR DO SUL IMPLANTA PROTOCOLO DIGITAL

                   VEJA O PASSO A PASSO DE COMO FAZER SEU PROTOCOLO

1. Para acesso ao sistema, o usuário deverá 

site da Prefeitura: 

2. O usuário será direcionado a página do Sistema:

 

PREFEITURA DE PILAR DO SUL IMPLANTA PROTOCOLO DIGITAL

VEJA O PASSO A PASSO DE COMO FAZER SEU PROTOCOLO

 

Para acesso ao sistema, o usuário deverá clicar sobre o ícone Protocolo Digital na página

site da Prefeitura: https://www.pilardosul.sp.gov.br/

 

irecionado a página do Sistema: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/

PREFEITURA DE PILAR DO SUL IMPLANTA PROTOCOLO DIGITAL 

VEJA O PASSO A PASSO DE COMO FAZER SEU PROTOCOLO   

clicar sobre o ícone Protocolo Digital na página inicial do 

https://www.pilardosul.sp.gov.br/ 

 

https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/ 

 



3. A partir daí é só escolher 

4. Após o usuário escolher o tipo e assunto do 

onde deverá informar seu usuário e senha para acesso ou utilizar seu certificado digital.

primeiro acesso, o usuário deve fazer

OBS: É possível acessar através de certificado digital, desde que ele seja emitido por uma autoridade certificadora credenciada pela 

autoridade certificadora raiz da ICP Brasil, e será necessário instalar a extensão Fiorilli WebPKI e o Fiorilli WebPKI Client

 

partir daí é só escolher o tipo e assunto do Protocolo e fazer a solicitação

 

 

o tipo e assunto do Protocolo, ele será redirecionado para tela de login, 

deverá informar seu usuário e senha para acesso ou utilizar seu certificado digital.

deve fazer o credenciamento através da opção 

ravés de certificado digital, desde que ele seja emitido por uma autoridade certificadora credenciada pela 

autoridade certificadora raiz da ICP Brasil, e será necessário instalar a extensão Fiorilli WebPKI e o Fiorilli WebPKI Client

Protocolo e fazer a solicitação: 

 

redirecionado para tela de login, 

deverá informar seu usuário e senha para acesso ou utilizar seu certificado digital. Caso seja o 

através da opção “Solicitar Acesso” 

 

ravés de certificado digital, desde que ele seja emitido por uma autoridade certificadora credenciada pela 

autoridade certificadora raiz da ICP Brasil, e será necessário instalar a extensão Fiorilli WebPKI e o Fiorilli WebPKI Client. 



5. Para fazer o credenciamento 

6. Em seguida o usuário será redirecionado para tela de credenciamento

 

o credenciamento é necessário informar seu CPF/CNPJ e clicar em continuar:

 

 

será redirecionado para tela de credenciamento, onde deve preencher os 

dados e clicar em salvar: 

 

 

seu CPF/CNPJ e clicar em continuar: 

 

, onde deve preencher os 

 



7. Feito o login, será aberta a página inicial do 

com as opções para o usuário acompanhar suas solicitações. No canto superior direito da tela inicial 

são apresentados os dados do usuário autenticado e as opções de Perfil e Sair.

8. Para concluir o protocolo o usuário deve preencher o título, com um resumo da solicitação, incluir 

um texto com a solicitação, se for necessário pode incluir um ou mais anexos (pdf, foto, vídeo), 

conferir as informações e clicar em 

 

Feito o login, será aberta a página inicial do sistema. Na lateral esquerda será apresentado o menu 

com as opções para o usuário acompanhar suas solicitações. No canto superior direito da tela inicial 

são apresentados os dados do usuário autenticado e as opções de Perfil e Sair.

 

 

8. Para concluir o protocolo o usuário deve preencher o título, com um resumo da solicitação, incluir 

um texto com a solicitação, se for necessário pode incluir um ou mais anexos (pdf, foto, vídeo), 

conferir as informações e clicar em “enviar”. 

 

sistema. Na lateral esquerda será apresentado o menu 

com as opções para o usuário acompanhar suas solicitações. No canto superior direito da tela inicial 

são apresentados os dados do usuário autenticado e as opções de Perfil e Sair. 

 

8. Para concluir o protocolo o usuário deve preencher o título, com um resumo da solicitação, incluir 

um texto com a solicitação, se for necessário pode incluir um ou mais anexos (pdf, foto, vídeo), 

 



9. Após o usuário ter clicado em 

“Mensagem enviada com sucesso”

10. Para consultar o número do seu protocolo, o usuário 

barra lateral esquerda, onde aparecerá 

As demais dúvidas relacionadas poderão ser sanadas no Setor de Protocolos

na Rua Tenente Almeida, 265 

 

o usuário ter clicado em “enviar”, aparecerá uma mensagem no canto superior direito: 

“Mensagem enviada com sucesso” 

 

10. Para consultar o número do seu protocolo, o usuário pode entrar no botão 

aparecerá uma relação dos protocolos realizados, com a numeração do 

protocolo correspondente.  

 

 

dúvidas relacionadas poderão ser sanadas no Setor de Protocolos, localizado no Paço Municipal, 

na Rua Tenente Almeida, 265 – Centro, ou através do telefone (15) 3278
 

, aparecerá uma mensagem no canto superior direito: 

 

entrar no botão “ítens enviados” na 

relação dos protocolos realizados, com a numeração do 

 

, localizado no Paço Municipal,  

(15) 3278-9700. 


