CIDADÃO

CIDADÃO
O aplicativo Oxy Cidadão é um canal inteligente
desenvolvido pela Elotech, que possibilita à interação
do cidadão com os órgãos públicos. O App permite
ao contribuinte acesso a diversos serviços públicos
dos municípios que aderirem a sua
implementação.
Com o cadastro do cidadão ou empresa no App, o
sistema fará um rastreamento nos principais módulos
de gestão da Elotech utilizados no município e
retornará as diversas funcionalidades pertinentes
aquele cadastro.
O Oxy é um recurso que contribui com a transformação

digital dos órgãos públicos, visando desburocratizar os
processos, otimizar recursos e tornar a administração
pública ainda mais sustentável, transferindo autonomia

PRINCIPAIS RECURSOS
encontrados no Oxy Cidadão:

Listar imóveis, empresas e demais cadastros
ao qual o cadastro possui vínculo;

Consultar débitos do cadastro com emissão de
boletos ou código de barras para pagamento;

Emitir certidões negativas relacionadas ao
cadastro, inclusive com geração da mesma em
arquivo PDF facilitando seu compartilhamento;
Consultar empenhos relacionados ao cidadão
ou empresa com acompanhamento dos valores
empenhados, liquidados e a pagar;
Acompanhamento dos editais de licitações
publicadas pela entidade;

Abertura e acompanhamento de protocolos
relacionados a diversos serviços (como corte de
árvores, iluminação pública, denúncias);

Consulta de empresas por ramo de atividade,
fornecendo principais informações, com
integração com o Google Maps permitindo
traçar rotas de deslocamento até empresa
desejada;
Cadastramento de pontos de interesse do
município, como postos de saúde, ponto de
ônibus, escolas, etc. Após acessar o App a
localização do cidadão fornece os pontos de
interesse mais próximos, estes locais podem
ser utilizados em sistemas de navegação
como Google Maps para traçar a rota mais
rápida;
Consulta de linhas e horários do transporte
p ú b l i c o ( d e p e n d e d e i n te g r a ç ã o c o m a
fornecedora do serviço no município);

Consulta de publicações do diário oficial;

Cadastro de notícias através do painel disponível

ao gestor público, as quais ficarão disponíveis
para o cidadão;
Cadastro de pesquisas por meio de enquetes.
(Com painel para o gestor acompanhar de
forma online os resultados das respostas);

Central de notificações integrada com as
ferramentas Oxy, permitindo notificações de
ITBI e laudos serem enviadas para o App do
cidadão;

Todas as funcionalidades do Portal Servidor
podem ser acessadas pelo App (somente para
entidades com o módulo Recursos Humanos
da Elotech);

Consulta de Notas Fiscais de Serviços emitidas
e tomadas (somente para entidades com o
módulo NFS-e da Elotech).
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O cidadão tem acesso somente ao município que
ele reside?
Não. Com o Oxy Cidadão o contribuinte passa a ter
acesso a todos os seus imóveis (mesmo cadastro) em
todos os municípios que disponibilizarem o App,
podendo controlar todas suas taxas relacionadas a
esses imóveis na palma da sua mão.
Existe custo para o cidadão utilizar esse aplicativo?
Não, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente
nas lojas Play Store e Apple Store.
Como posso disponibilizar esse aplicativo para meu
município?
Entre em contato com a Elotech através dos nossos
canais de atendimento.
É necessário utilizar os sistemas da Elotech no
município para utilização do App?
Sim, o aplicativo utiliza consultas relacionadas a
diversas áreas de gestão do município (Tributária,
Contábil, Recursos Humanos, Protocolo Web e Portal
Servidor) e por ser um aplicativo nativo, depende desses
módulos para o perfeito funcionamento.

