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Dados Técnicos 
Sistema Web para Gerenciamento de Deslocamentos dos Servidores da Polícia Civil 
 
Linguagem: Java 8 
Frameworks: Maven, JSF (JavaServer Faces), Primefaces, Hibernate, Hibernate Envers, 
Spring Security, JasperReports, JavaMail 
Design Pattern: MVC 
Banco de Dados: MySQL 
Web Server: Apache Tomcat 8 
 
Descrição do Software: Sistema Web desenvolvido sob medida, para gerenciar por 
completo os deslocamentos dos servidores de Delegacia Seccional da Polícia Civil. 
 
O software contém áreas para cadastros e gerenciamento completo dos seguintes 
itens: 
 Servidores  
 Funções dos servidores 
 Deslocamentos 
 Motivos dos deslocamentos 

 
O software contém um Painel Geral (Dashboard) que demonstra através de gráficos e 
dados estáticos, os valores dos seguintes itens: 
 Quantidade total de deslocamentos no ano 
 Valor total de ressarcimentos no ano 
 Quantidade de servidores registrados no sistema 
 Limites de deslocamentos configurados no sistema 
 Servidores com maior quantidade de deslocamentos no ano 
 Municípios com maior quantidade de servidores deslocados no ano 
 Gráfico com demonstrativo mensal dos valores gastos com deslocamentos no ano 
 Gráfico com demonstrativo mensal da quantidade de deslocamentos no ano 
 
O software contém área para geração de relatórios que possibilitam diversos tipos de 
filtragens e agrupamentos e que demonstram através de documentos que podem ser 
exportados para diversos formatos, os valores dos seguintes itens: 
 Relatório de servidores registrados 
 Relatório de deslocamentos dos servidores 
 Relatório de funções dos servidores registradas 
 
O software contém área para exportação de documento oficial contendo todos os 
dados requeridos para preenchimento da “Planilha de Gastos com Diárias e 
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Passagens” e formatada de acordo com as exigências e regras definidas ao 
documento. A área de exportação contém as seguintes funcionalidades: 
 Filtragem por mês 
 Filtragem por ano 
 Envio de e-mail automático com a planilha anexada 
 Download da planilha em XLSX (Formato oficial exigido para o documento) 
 
O software contém mais uma série de funcionalidades gerenciais, as quais seguem 
listadas a seguir: 
 Níveis de permissão para os usuários do sistema 
 Ativação/Desativação de usuários do sistema 
 Upload de fotos dos servidores 
 Perfil do usuário, onde ele poderá encontrar informações gerais sobre seus dados 

cadastrados no sistema, bem como resumos de seus deslocamentos 
 Log contendo as ações realizadas pelos usuários administrativos do sistema para 

controle e segurança 
 Sistema de alertas e buscas sobre situações, questões e solicitações ocorridas no 

sistema 
 Área para configurações de valores específicos das regras do sistema  
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Acessar Painel Gerenciador 
Efetuar Login 

Ao acessar o sistema, você irá automaticamente ser direcionado para a tela de login 
do painel gerenciador, onde existem os seguintes campos: 

 Login: Informe o nome de usuário que irá acessar o sistema. 
 Senha: Informe a senha do respectivo usuário que irá acessar o sistema. 

Ao concluir o preenchimento do Login, clique em “Entrar” para acessar o painel 
gerenciador do sistema. 

 

Figura 1 
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Recuperar Senha 
Para recuperar a senha de usuário do sistema, clique em “Esqueceu sua Senha?”. 

 

Figura 2 

Preencha os seguintes campos: 
 Nome: Informe o nome do usuário cadastrado no sistema. 
 CPF: Informe o CPF do usuário cadastrado no sistema. 

Ao concluir o preenchimento da recuperação de senha, clique em “Solicitar” para 
concluir a solicitação de recuperação de senha. 
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Figura 3 

A seguinte mensagem de sucesso será exibida em tela e em seguida você irá receber 
um e-mail com as instruções de como proceder para recuperação da senha do usuário 
cadastrado no sistema. 

 

Figura 4 
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No E-mail automático recebido do sistema, clique em “REDEFINIR MINHA SENHA” 
para acessar a área para cadastro da nova senha.  

 

Figura 5 

Na área de redefinição de senha, preencha os seguintes campos: 
 Senha: Informe uma nova senha para o usuário cadastrado no sistema. 
 Confirmar Senha: Repita a mesma senha digitada no campo anterior. 

Ao concluir o preenchimento da redefinição de senha, clique em “Confirmar Nova 
Senha” para concluir a redefinição de senha. 

 

 

Figura 6 
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A seguinte mensagem de sucesso será exibida em tela, indicando que o usuário já 
está apto a acessar o sistema com a nova senha definida. 

 

Figura 7 

Solicitar Acesso 
Caso seja um servidor que ainda não tenha acesso ao sistema, clique em “Esqueceu 
sua Senha?”. 

 

Figura 8 
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Preencha os seguintes campos: 
 Nome: Informe o nome do usuário cadastrado no sistema. 
 CPF: Informe o CPF do usuário cadastrado no sistema. 

Ao concluir o preenchimento do formulário, clique em “Solicitar” para concluir a 
solicitação da ativação de login e senha para acesso ao sistema. 

 

Figura 9 

A seguinte mensagem de sucesso será exibida em tela e em seguida será gerado uma 
nova solicitação aos administradores do sistema, para que ativem seu cadastro de 
usuário do sistema com a criação de um login e senha para acesso. 

 

Figura 10 
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Contato com Administradores 
Para entrar em contato com usuários administradores do sistema, clique em 
“Dúvidas? Entre em Contato”. 

 

Figura 11 

Preencha os seguintes campos: 
 Nome: Informe o seu nome para contato. 
 E-mail: Informe o seu E-mail para contato. 
 Telefone: Informe o seu telefone para contato. 
 Assunto: Informe o motivo do contato. 
 Mensagem: Relate na mensagem todas informações referentes ao contato. 

Ao concluir o preenchimento do formulário para contato, clique em “Enviar Contato” 
para enviar a mensagem aos administradores do sistema. 

 

Figura 12 
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A seguinte mensagem de sucesso será exibida em tela e em breve seu contato será 
retornado por um dos administradores. 

 

Figura 13 
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Gerenciar Painel Administrativo 
Painel Geral 

Nesta seção é apresentada uma visão da Dashboard da área administrativa do 
sistema, que disponibiliza gráficos e estatísticas gerais referentes aos dados 
cadastrados no sistema. 

 

Figura 14 

Buscar 
Para buscar por solicitações, alertas e questões existentes no sistema, clique no ícone 
em formato de Lupa, existente no menu superior direito da área administrativa. 

 

Figura 15 

Preencha os seguintes campos: 
 Buscar: Informe o tema da informação pela qual está buscando. 
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O campo é do tipo auto completar, portanto vai exibindo resultados de acordo com os 
caracteres digitados, ao encontrar a solicitação, o alerta ou questão que procura, 
clique nesta para que seja exibida uma caixa com os detalhes da mensagem. 

 

Figura 16 

Solicitações 
Para visualizar as solicitações existentes no sistema para o seu usuário administrativo, 
clique no ícone em formato de telefone, existente no menu superior direito da área 
administrativa. 
Sempre que houver uma nova solicitação no sistema para o seu usuário 
administrativo, que ainda não foi visualizado, o ícone em formato de Telefone será 
exibido na cor amarela. 
Clique em “XX Novas Solicitações” para ver todas as solicitações disponíveis para o 
seu usuário administrativo. 

 

Figura 17 
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Selecione as solicitações que deseja visualizar e clique em “Ver Detalhes”. 

 

Figura 18 

Uma caixa com os detalhes da(s) solicitações(s) selecionadas será exibida. 

 

Figura 19 

Alertas 
Para visualizar os alertas existentes no sistema para o seu usuário administrativo, 
clique no ícone em formato de Sino, existente no menu superior direito da área 
administrativa. 
Sempre que houver um novo alerta no sistema para o seu usuário administrativo, que 
ainda não foi visualizado, o ícone em formato de Sino será exibido na cor amarela. 
Clique em “XX Novos Alertas” para ver todos os alertas disponíveis para o seu usuário 
administrativo. 
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Figura 20 

Selecione os alertas que deseja visualizar e clique em “Ver Detalhes”. 

 

Figura 21 

Uma caixa com os detalhes do(s) alerta(s) selecionados será exibida. 

 

Figura 22 
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Questões 
Para visualizar as questões existentes no sistema para o seu usuário administrativo, 
clique no ícone em formato de Envelope, existente no menu superior direito da área 
administrativa. 
Sempre que houver uma nova questão no sistema para o seu usuário administrativo, 
que não foi visualizada, o ícone em formato de Envelope será exibido na cor amarela. 
Clique em “XX Novas Questões” para ver todas as questões disponíveis para o seu 
usuário administrativo. 

 

Figura 23 

Selecione as questões que deseja visualizar e clique em “Ver Detalhes”. 

 

Figura 24 
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Uma caixa com os detalhes das questões selecionadas será exibida. 

 

Figura 25 

Perfil do Usuário 
Para visualizar o perfil do usuário do sistema, expanda o menu do usuário clicando 
sobre a área do seu perfil. 

 

Figura 26 

Clique na opção do menu “Perfil do Usuário”. 

 

Figura 27 
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Em seguida é possível visualizar todas as informações referentes ao servidor 
cadastrado no sistema, como:  
Informações Pessoais, Informações Sistema, Informações Endereço, Foto do Servidor, 
Medidor de Deslocamentos e as Datas dos Deslocamentos do servidor. 

 

Figura 28 

Log de Ações 
Para visualizar o Log de ações realizadas no sistema, expanda o menu do usuário 
clicando sobre a área do seu perfil. 
Observação: O menu “Log de Ações” está disponível e somente pode ser visualizado 
por usuários definidos com nível de permissão como “Administrador”. 
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Figura 29 

Clique na opção do menu “Log de Ações”. 

 

Figura 30 

Em seguida é possível visualizar o log das ações realizadas pelos usuários nas 
seguintes áreas do sistema: 
Log de Servidores, Log de Deslocamentos, Log de Motivos de Deslocamentos, Log de 
Funções e Log de Configurações. 

 

Figura 31 
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Configurações 
Para visualizar as configurações definidas no sistema, expanda o menu do usuário 
clicando sobre a área do seu perfil. 

 

Figura 32 

Clique na opção do menu “Configurações”. 

 

Figura 33 

Na área de ajustes de configurações, é possível gerenciar os seguintes campos: 
 Limite de Deslocamento: Limite máximo de deslocamento antes de o servidor 

ser bloqueado para novos deslocamentos. 
 Primeiro Alerta: Deslocamento que irá gerar o primeiro alerta aos 

administradores. 
 Frequência de Alertas: Frequência de geração de alertas aos administradores. 
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Ao concluir as alterações das configurações, clique em “Salvar” para concluir as 
alterações nas configurações. 

 

Figura 34 

Sair 
Para sair do sistema, expanda o menu do usuário clicando sobre a área do seu perfil. 

 

Figura 35 

Clique na opção do menu “Sair do Sistema” e em seguida confirme que deseja sair. 

 

Figura 36 
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Gerenciar Servidores 
Cadastros 

Criar 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Servidores” em seguida selecione a opção 
“Cadastros” e então clique em “Criar Novo”. 

 

Figura 37 
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Dentro do cadastro de servidores, existem os seguintes campos: 
 
Informações Pessoais: 

 Gênero: Selecionar entre Masculino e Feminino para o Servidor. 
 Data de Nascimento: Data de Nascimento do Servidor. 
 Função: Selecionar a função exercida pelo Servidor. 
 Nome: Nome do Servidor. 
 RG: Rg do Servidor.  
 CPF: CPF do Servidor. 
 Foto do Servidor: Selecionar a imagem através do botão “Imagem” ou fazer 

um drag and drop da imagem para o botão. Após o carregamento da imagem 
é importante que seja acionado o botão "Enviar”, antes de prosseguir com o 
cadastro. 

 
Informações Endereço (Opcional): 

 Logradouro: Logradouro do endereço do Servidor. 
 Número: Número do endereço do Servidor. 
 Complemento: Complemento do endereço do Servidor. 
 Bairro: Bairro do endereço do Servidor. 
 Cidade: Cidade do Servidor. 
 CEP: CEP do endereço do Servidor. 
 Telefone Um: Telefone principal do Servidor. 
 Telefone Dois: Telefone secundário do Servidor. 
 Celular: Celular do Servidor. 

 
Informações Sistema (Opcional): 

 Situação do Usuário: Ativar ou Desativar o acesso do usuário do Servidor ao 
sistema. 

 E-mail: E-mail do Servidor. 
 Login: Login do usuário do Servidor.  
 Senha: Senha do usuário do Servidor. 
 Confirmar Senha: Confirmar senha do usuário do Servidor. 
 Foto do Sistema: Selecionar a imagem através do botão “Imagem” ou fazer 

um drag and drop da imagem para o botão. Após o carregamento da imagem 
é importante que seja acionado o botão "Enviar”, antes de prosseguir com o 
cadastro. 

 Permissão no acesso ao sistema: Selecionar o nível de permissão do usuário 
do Servidor no sistema. 

 



 

S.G.D.S. Polícia Civil                                                               Powered By: ITERATOR – SISTEMAS WEB 
 

25 Manual de Utilização 

Ao concluir as configurações do Servidor, clique em “Salvar” para que o mesmo seja 
criado. 

 

Figura 38 

Alterar 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Servidores” em seguida selecione a opção 
“Cadastros” e então clique em “Gerenciar”. 

 

Figura 39 
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Na área “Gerenciar Servidores” existe a possibilidade de filtrar, ordenar, editar e 
exportar a listagem para diversos tipos de formatos. 
Para editar um Servidor, após encontrar o que deseja que seja alterado, clique em 
“Editar” em sua respectiva linha. 

 

Figura 40 

Os campos disponíveis para edição dos Servidores são os mesmos campos descritos 
acima na seção “Criar”. 

Excluir 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Cadastros” e então clique em “Gerenciar”. 

 

Figura 41 
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Para excluir um Servidor, após encontrar na listagem o que deseja que seja excluído, 
clique em “Excluir” em sua respectiva linha e confirme a decisão em seguida. 

 

Figura 42 

Deslocamentos 

Criar 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Servidores” em seguida selecione a opção 
“Deslocamentos” e então clique em “Gerenciar”. 

 

Figura 43 
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Na área “Gerenciar Deslocamentos dos Servidores” existe a possibilidade de navegar 
pelo calendário através dos meses de cada ano, além de modificar a forma de 
visualizar o calendário de acordo com a preferência. 
Para inserir um novo Deslocamento de um Servidor, após encontrar a data que deseja 
que o deslocamento seja inserido, clique no espaço em branco em seu respectivo dia. 

 

Figura 44 

Dentro do cadastro de deslocamentos dos servidores, existem os seguintes campos:  
 Título: Valor padrão, não existindo possibilidade de alterações. 
 Servidor: Campo do tipo auto completar, onde deve ser selecionado o 

Servidor para o qual será registrado o deslocamento. 
 Ida: Valor fixo condizente a data selecionada no calendário, não existindo a 

possibilidade de alterações. 
 Volta: Data da volta do deslocamento do Servidor.  
 Natureza: Selecionar a natureza do deslocamento do Servidor. 
 Motivo: Campo do tipo auto completar, onde dever ser selecionado o motivo 

do deslocamento do Servidor. 
 Município: Campo do tipo auto completar, onde dever ser selecionado o 

município de destino do deslocamento do Servidor. 
 Valor: Valor gasto com o deslocamento do Servidor. 
 Valor Passagem: Valor gasto com a passagem para o deslocamento do 

Servidor.  
 
Ao concluir as configurações do Deslocamento do Servidor, clique em “Salvar” para 
que o mesmo seja criado. 
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Figura 45 

Alterar 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Servidores” em seguida selecione a opção 
“Deslocamentos” e então clique em “Gerenciar”. 

 

Figura 46 
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Na área “Gerenciar Deslocamentos dos Servidores” existe a possibilidade de navegar 
pelo calendário através dos meses de cada ano, além de modificar a forma de 
visualizar o calendário de acordo com a preferência. 
Para alterar o Deslocamento de um Servidor, após encontrar no calendário o 
Deslocamento do Servidor que deseja alterar, clique exatamente em cima de seu 
título, o qual é representado em formato de uma barra verde. 

 

Figura 47 

Os campos disponíveis para edição dos Servidores são os mesmos campos descritos 
acima na seção “Criar”. 

Excluir 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Servidores” em seguida selecione a opção 
“Deslocamentos” e então clique em “Gerenciar”. 

 

Figura 48 
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Na área “Gerenciar Deslocamentos dos Servidores” existe a possibilidade de navegar 
pelo calendário através dos meses de cada ano, além de modificar a forma de 
visualizar o calendário de acordo com a preferência. 
Para excluir o Deslocamento de um Servidor, após encontrar no calendário o 
Deslocamento do Servidor que deseja excluir, clique exatamente em cima de seu 
título, o qual é representado em formato de uma barra verde. 

 

Figura 49 

Na janela que irá abrir contendo os detalhes do Deslocamento do Servidor, clique em 
“Remover” para que o mesmo seja excluído. 

 

Figura 50 
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Motivos 

Criar 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Servidores” em seguida selecione a opção 
“Deslocamentos”, depois “Motivos” e então clique em “Criar Novo”. 

 

Figura 51 

Dentro do cadastro de motivos, existe o seguinte campo:  
 Descrição: Descrição do motivo do deslocamento do Servidor.  
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Ao concluir as configurações do motivo do deslocamento do Servidor, clique em 
“Salvar” para que o mesmo seja criado. 

 

Figura 52 

Alterar 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Servidores” em seguida selecione a opção 
“Deslocamentos”, depois “Motivos” e então clique em “Gerenciar”. 

 

Figura 53 
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Na área “Gerenciar Motivos dos Deslocamentos” existe a possibilidade de filtrar, 
ordenar, editar e exportar a listagem para diversos tipos de formatos. 
Para editar um Motivo, após encontrar o que deseja que seja alterado, clique em 
“Editar” em sua respectiva linha. 

 

Figura 54 

O campo disponível para edição do Motivo é o mesmo campo descrito acima na seção 
“Criar”. 

Excluir 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Servidores” em seguida selecione a opção 
“Deslocamentos”, depois “Motivos” e então clique em “Gerenciar”. 

 

Figura 55 
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Para excluir um Motivo, após encontrar na listagem o que deseja que seja excluído, 
clique em “Excluir” em sua respectiva linha e confirme a decisão em seguida. 

 

Figura 56 

Funções 

Criar 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Servidores” em seguida selecione a opção 
“Funções” e então clique em “Criar Nova”. 

 

Figura 57 
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Dentro do cadastro de funções, existem os seguintes campos: 
 Nome: Nome da Função. 
 Descrição: Descrição da Função.  

 
Ao concluir as configurações da Função, clique em “Salvar” para que a mesma seja 
criada. 

 

Figura 58 

Alterar 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Servidores” em seguida selecione a opção 
“Funções” e então clique em “Gerenciar”. 

 

Figura 59 
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Na área “Gerenciar Funções dos Servidores” existe a possibilidade de filtrar, ordenar, 
editar e exportar a listagem para diversos tipos de formatos. 
Para editar uma Função, após encontrar a que deseja que seja alterada, clique em 
“Editar” em sua respectiva linha. 

 

Figura 60 

Os campos disponíveis para edição das Funções, são os mesmos campos descritos 
acima na seção “Criar”. 

Excluir 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Servidores” em seguida selecione a opção 
“Funções” e então clique em “Gerenciar”. 

 

Figura 61 
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Para excluir uma Função, após encontrar na listagem a que deseja que seja excluída, 
clique em “Excluir” em sua respectiva linha e confirme a decisão em seguida. 

 

Figura 62 

Gerar Relatórios 
Servidores 

Navegue pelo Menu Principal até a opção “Relatórios” em seguida selecione a opção 
“Servidores” e então clique em “Cadastros”. 

 

Figura 63 
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Dentro do formulário do relatório, existem os seguintes campos: 
 
Filtrar Por: 

 Nome: Nome do Servidor. 
 Função: Função do Servidor.  

 
Formato do Relatório: 

 Opções: PDF, Excel, HTML, Open Office.  
 

Ao concluir as configurações do Relatório, clique em “Gerar” para que o mesmo seja 
criado de acordo com o formato escolhido. 

 

Figura 64 
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Exemplo de relatório de Servidores exportado no Formato PDF. 

 

Figura 65 
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Deslocamentos 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Relatórios” em seguida selecione a opção 
“Servidores” e então clique em “Deslocamentos”. 

 

Figura 66 

Dentro do formulário do relatório, existem os seguintes campos: 
 
Filtrar Por: 

 Nome: Nome do Servidor do deslocamento. 
 Município: Município do deslocamento. 
 Data de Início: Data de início dos deslocamentos apresentados no relatório. 
 Data Final: Data final dos deslocamentos apresentados no relatório.  
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Natureza do Deslocamento: 
 Opções: Civil, Curso.  

 
Agrupamento do Relatório: 

 Opções: Por Meses, Por Servidores, Por Naturezas.  
 

Formato do Relatório: 
 Opções: PDF, Excel, HTML, Open Office.  

 
Ao concluir as configurações do Relatório, clique em “Gerar” para que o mesmo seja 
criado de acordo com o formato escolhido. 

 

Figura 67 
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Exemplo de relatório de Deslocamentos dos Servidores, agrupado “Por Meses” e 
exportado no Formato PDF. 

 

Figura 68 
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Exemplo de relatório de Deslocamentos dos Servidores, agrupado “Por Servidores” e 
exportado no Formato PDF. 

 

Figura 69 
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Exemplo de relatório de Deslocamentos dos Servidores, agrupado “Por Naturezas” e 
exportado no Formato PDF. 

 

Figura 70 
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Funções 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Relatórios” em seguida selecione a opção 
“Servidores” e então clique em “Funções”. 

 

Figura 71 

Dentro do formulário do relatório, existem os seguintes campos: 
 
Filtrar Por: 

 Nome: Nome da Função do Servidor. 
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Formato do Relatório: 
 Opções: PDF, Excel, HTML, Open Office.  

 
Ao concluir as configurações do Relatório, clique em “Gerar” para que o mesmo seja 
criado de acordo com o formato escolhido. 

 

Figura 72 
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Exemplo de relatório de Funções dos Servidores exportado no Formato PDF. 

 

Figura 73 
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Exportação de Planilha 
Navegue pelo Menu Principal e então clique em “Exportação”. 

 

Figura 74 

Dentro do formulário “Exportação Planilha Oficial”, existem os seguintes campos: 
 
Filtrar Por: 

 Mês: Mês em que ocorreram os deslocamentos dos servidores que serão 
apresentados na planilha. 

 Ano: Ano em que ocorreram os deslocamentos dos servidores que serão 
apresentados na planilha. 
  

Enviar E-Mail: 
 Situação: Ativar ou Desativar o envio de E-Mail automático com a planilha 

exportada anexada ao corpo do E-Mail. 
 Nome do Remetente: Nome do remetente que será exibido no corpo do E-

Mail que será enviado. 
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 E-Mail do Destinatário: Endereço de E-Mail do destinatário que irá receber o 
E-Mail com a planilha oficial anexada. 
 

Ao concluir as configurações da Exportação, clique em “Exportar” para que a planilha 
seja criada no formato “XLSX”, que é o padrão definido para o documento em suas 
especificações oficiais. 

 

Figura 75 
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Exemplo de planilha de “Gastos com Diárias e Passagens”, exportada no formato 
“XLSX”, formatada de acordo com as especificações contidas no documento oficial. 

 

Figura 76 

Exemplo de E-Mail enviado automaticamente, contendo a planilha de “Gastos com 
Diárias e Passagens” anexada. 

 

Figura 77 


