
Manual de Cadastramento no  Sistema de 
Processo Eletrônico Digital 

Portal Serviços Digitais - Vigilância Sanitária da Serra

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SUPERINTENDENCIA DE AÇÕES DE SAÚDE 

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITARIA



1. Na página principal  da Prefeitura Municipal da 
Serra, clique em Serviços Digitais;

http://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/portal/login.aspx

http://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/portal/login.aspx


1. Na tela de acesso ao Portal de Serviços Digitais 
clique na opção “Faça seu Cadastro”;

2. Na tela de cadastro, selecione o tipo de cadastro, 
“Pessoa Jurídica”  para o cadastro de empresa e 
“Pessoa Física” para o cadastro de profissionias 
liberais ou empreendedor;



1. Preencha os dados solicitados da empresa ou do 
profissional, ou empreendedor;

2. Crie a senha de acesso; 

3. Marque a opção de Declaração de 
termo de uso do portal e em seguida 
clique no botão “Cadastrar”.



1. Após a efetivação do cadastro, o usuário 
receberá um link no e-mail cadastrado para a 
confirmação do cadastro;

2. Clique no link de validação do 
cadastro  que irá redirecionar para a 
página de login do Sistema ; 



1. Na tela de acesso ao Portal de Serviços Digitais, 
faça o login  (CNPJ para Pessoa Jurídica e CPF 
para Pessoa Física) com a senha cadastrada;



1. Na tela DASHBOARD, clique na tarja amarela 
com opção de validação de cadastro; 



1. Leia as orientações da página e prossiga para 
validação; 

2. Inserira a imagem do documento frontal e 
prosseguir; 



1. Inserir a imagem do verso do documento e 
prosseguir; 

2. Insira uma self com o documento e depois 
prosseguir; 



1. Inserir anexo de cartão CNPJ e prosseguir.; 2.Insira procuração assinada pelo responsável legal 
da empresa, validando as informações inseridas e 
depois “CONCLUIR VALIDAÇÃO”. 

OBSERVAÇÃO: Caso o responsável legal seja o próprio declarante das insformações inseridas no 
cadastro, basta anexar o Contrato Social com tal informação e clicar no botão “CONCLUIR VALIDAÇÃO”.



1. Após a conclusão do cadastro a Prefeitura Municipal da Serra 
terá um prazo de 2 dias úteis para liberar o acesso ao serviços 
diponíveis  no  portal  Serviços Digitais.



1. O usuário poderá também acessar o 
sistema de Serviços Digitais por meio 
de “Certificado Digital”, clicando no 
botão acessar com certificado digital;

2. Na tela seguinte clique na opção 
“Como instalar o Assinador” e depois 
siga as instruçãos do “Manual para 
instalação do Assinador Web” ;


