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Clique em “Primeiro acesso” e realize seu
cadastro. Uma mensagem será enviada
a caixa de e-mails informada para a
confirmação do cadastro.
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Escolha o “Tipo de Processo”, “Assunto”
e preencha “Descrição/Justificativa” com
dados adicionais que achar pertinente.
Clique em próximo.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BRAGANÇA PAULISTA

CIDADÃO BRAGANTINO
Agora você pode fazer as solicitações à Prefeitura
pelo portal Cidadão Bragantino.
Veja como é fácil!
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Após o acesso, à esquerda da tela, serão
apresentados as opções disponíveis.

Acesse: www.braganca.sp.gov.br e clique
no ícone do Cidadão Bragantino:
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Escolha entre baixar a versão para Android
(para uso em smartfones ou tablets) ou utilizar no navegador.
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Para abertura de processos
em seu nome

Clique em “Abrir Processo” > Marque
seu endereço e clique em “Próximo”.

Na próxima tela, do lado direito, será
mostrada a lista de documentos que
deverão ser anexados ao processo.

NOTE:
Somente
após anexar o último
documento exigido, será
habilitado o botão “Concluir”
no lado direito inferior.

O número do processo será informado em destaque no
canto superior direito da tela em caixa de texto.

8

Para acompanhamento do processo utilize
a tela “Processos” e clique na lupa ao lado
do número do protocolo que deseja saber
mais.
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Após a análise do processo, se houver
a necessidade de apresentação de
documentos, será solicitado por meio
de “Exigências”, repetindo-se o mesmo
caminho.

IMPORTANTE!
Verificar periodicamente o andamento do processo eletrônico,
pois o não atendimento das exigências dentro do prazo motivará
o encerramento do processo de forma automática.
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Em caso de Processos que tenham
documentos a serem retirados (ex.:
certidões), será dada a informação de
“Anexos Dispiníveis” na aba de Anexos.

Se o CPF ou CNPJ pesquisado já estiver cadastrado
no banco de dados do sistema basta conferir os
dados e clicar em “Concluir”, caso contrário, realize
um breve cadastro. Assim, o contribuinte será
adicionado à lista de terceiros.
ATENÇÃO!

Para selecionar o terceiro cadastrado é necessário
marcar novamente a opção “SIM” em “Abertura
de Processo para Terceiro” e escolher o “Tipo
de Responsável”. Na lista de terceiros clique em
“ABRIR PROCESSO”.

ATENÇÃO!
Para processos que tenham taxa de protocolo, seu acesso deve
ser de imediato para impressão do boleto, pagamento e posterior
anexação da guia e comprovante de pagamento.
Esta função estará disponível no botão “RESOLVER EXIGÊNCIA”
destacado em Vermelho.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

ABERTURA DE PROCESSOS PARA TERCEIROS
Caso o processo seja para terceiros, ou seja, para
um cliente de responsáveis técnicos (contadores,
engenheiros, etc) e procuradores, selecione
“SIM” em “Abertura de Processo para Terceiro” e
após clique em “Adicionar Terceiros”.

* Para expedição/ renovação/ alteração de cadastro
mobiliário (empresas e autonômos) é extremamente
importante selecionar a opção específica entre:
comércio, prestação de serviços ou indústria
(EXCETO MEI).
* Quando houver multiplicidade de documentos da
mesma origem, todos devem estar num único arquivo
(pdf, jpg). Exemplo:
-Um único arquivo PDF para sócio 1, sócio 2, etc.
-Um único arquivo PDF para comprovante de
endereço sócio 1, comprovante de endereço sócio 2,
etc.
* O não pagamento da taxa de protocolo até a data
do vencimento, motivará o encerramento do processo
sem aviso prévio. Dessa forma, para solicitar
novamente, deverá entrar com novo pedido.

Gere a “2ª via do boleto” e após o pagamento, anexe o
boleto e o comprovante de pagamento.

Para assuntos relacionados a
DÉBITOS em Dívida Ativa, ligar para o Call
Center: 4034-7102 ou 4034-7078
Débitos Executados são atendidos de forma
presencial.

