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O SIGEM Legislativo é integrante da nossa família de produtos para gestão
pública na esfera municipal.
Um revolucionário sistema de controle de informação especialmente
desenvolvido para atender às necessidades das Casas Legislativas.
Incorporando uma série de processos automatizados, seus componentes
fornecem total controle sobre o processo legislativo municipal, garantindo
maior qualidade e produtividade administrativa.

Com o Sigem Legislatico fica muito mais fácil
Controlar os processos do ambiente legislativo.

TM

Principais funções do SIGEM Legislativo
Módulo de Controle dos Processos Legislativos

Módulo de Arquivamento e Recuperação de Documentos

1

Manutenção Tabelas: Tipo de Autores, Matérias, Assuntos e seus
sinônimos;

1

Integração com o Módulo de Controle do Processo Legislativo;

1

Manutenção de cadastros: Autores, Comissões, Titulares/Suplentes das
Comissões;

1

Permite consulta pelo código do documento ou da Lei, por data de
criação, legilatura, autor, por bancada, pelo processo/protocolo de
origem, por assunto ou palavra chave;

1

Realiza pesquisas e consultas por assuntos, palavras chaves, sinônimos,
matérias, situações, autores, bancadas, datas ou legislaturas;

1

Implementa uma classificação por tipo de documento;

Controle de tabelas e cadastros de históricos padrões, logradouros, autores,
entidades e mandatos dos vereadores;

1

Permite consultas em tela ou impressas;

1

1

Possibilita o registro da ementa ou texto integral dos Documentos e Leis;

1

Integração com software de edição de textos, podendo acessar o texto
do documento automaticamente dentro do Sistema;

1

Facilidade de manutenção dos documentos;

1

Arquivamento de Leis;

1

Arquivamento de Documentos.

1

Mantém controle da composição das Comissões e Bancadas da Câmara;

1

Controle dos Titulares e Suplentes das Comissões;

1

Controle de processos internos e externos;

1

Localização física dos Projetos e Documentos;

1

Registros dos Protocolos, contendo data, hora de entrada, tipo, número,
processo e matéria, controle de prazo, tipo de regime, autor, assunto,
ementa, localização e observação;

1

Acesso às informações pelo número do processo ou pelo nome do
requerente;

1

Controle das Tramitações com registro de Votações em plenário,
Comissões, Relatores, controle de prazos e Situações;

1

Pronunciamento em sessões;

1

Informações sobre o andamento dos processos;

1

Controle dos documentos anexados ao processo;

1

Encaminhamento por assunto/local.

Imagens Demonstrativas

Tela demonstrativa.

Tela demonstrativa.

Tela demonstrativa.

Tela demonstrativa.

Fotos ilustrativas do sistema. Para maiores informações entre em contato com a Wiz Systems ou acesse
nosso site.

São Paulo

Rua Urutuba, 130
Mirandópolis - São Paulo - SP
CEP.: 04053-020
Fone: (0xx11)5589-8412

Porto Alegre

Rua Carlos Huber, 460
Três Figueiras - Porto Alegre - RS
CEP.: 91330-150
Fone: (0xx51) 3381-0400

www.wizsyst.com

© 2006 Wiz Systems do Brasil. Todos os direitos reservados. Estes dados servem somente para propósitos informativos. O logo Wiz Systems, Sigem e JGRADE são marcas registradas o u marcas comercia is da Wiz Systems do Bras il no Bra sil.
Visite nosso site - www.wizsyst.com

