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1. Introdução: 

 Este manual tem intuito de auxiliar o uso das principais funcionalidades do sistema de WebMail e  
 no cumprimento da Portaria nº 023/2018  e suas alterações, que normatiza o uso Correio   
 Eletrônico neste legislativo.

2. Acessando o WebMail

 2.1 - Bem vindo! Esta é a tela inicial do Webmail da Câmara Municipal de  Sarandi. O link de acesso  
 é:  http://webmail.cms.pr.gov.br

 2.2 - Para fazer o acesso, coloque o seu e-mail e senha. 
 Ex.: nome.sobrenome@cms.pr.gov.br / ver.nomevereador@cms.pr.gov.br /
 departamento@cms.pr.gov.br 

3 - Caixa de Entrada

 3.1 - Ao logar-se no webmail, a primeira tela que aparecerá será a Caixa de entrada. 
 Nesta pasta são armazenadas as mensagens recebidas. As mensagens em negrito são aquelas que  
 ainda não foram lidas. No lado esquerdo, pode-se visualizar as demais pastas existentes. 

https://sapl.sarandi.pr.leg.br/norma/4202
http://webmail.cms.pr.gov.br
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 3.2 - A caixa de entrada também pode ser acessada clicando-se em Caixa de entrada, no menu   
 à esquerda.

4 - Enviando Mensagens
 4.1 - Para criar uma mensagem e enviá-la, basta clicar no ícone Criar email.

 4.2 - Aparecerá a seguinte tela. Coloque o e-mail do destinatário da mensagem no campo Para, 
 e o seu assunto, rediga a mensagem que deseja enviar na área branca. Para finalizar, clique em  
 Enviar.

5 - Anexando arquivos: 
 5.1 - O serviço de webmail da Câmara Municipal de Sarandi - PR, permite  anexar arquivos de 
 até 10MB (MegaBytes). Para anexar arquivos na mensagem, clique em Anexar um arquivo. 
 Surgirá uma janela na qual você  deverá selecionar o local onde está o arquivo no seu 
 computador/dispositivo.
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 5.2 - Após localizado o arquivo, clique em Abrir. Em seguida, clique em Enviar arquivo. 

6 - Adicionando Novas Pastas:

 6.1 - As pastas são úteis para organizar seus e-mails. Para criar uma pasta siga os seguintes passos:
  6.1.1 - Clique em configurações; 
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 6.1.2 - Clique no menu pastas;

 
 6.1.3 - Clique no botão com ícone “+ “;

 6.1.4 - Digite o nome da pasta e clique em salvar;
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 6.1.5 - Pronto! A sua nova pasta está criada.

7 - Movendo Mensagens para outras pastas:

 7.1 - Esse recurso foi simplificado. Agora, basta arrastar uma ou mais mensagens de uma pasta   
 para a outra. Para isso, entre na pasta que está localizada a mensagem que deseja mover. Clique  
 com o botão esquerdo do mouse sobre a mensagem, segure e a arraste para a pasta desejada,   
 usando o esquema de pastas no menu principal à esquerda.

8 - Fazendo uma pesquisa:
 
 8.1 - Para fazer uma pesquisa, entre na pasta na qual deseja-se realizar a  busca, e utilize o campo  

 mostrado na imagem abaixo:
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9 - Adicionando contatos ao catálogo de endereços:

 9.1 - O catálogo de endereços é útil para que se possa armazenar os endereços, evitando 
 pois, que se tenha que digitar ou memorizar vários endereços de e-mail. 
 Para adicionar um ou mais endereços ao catálogo, siga os seguintes passos:
 
 9.2 - Na página inicial, clique em Catálogo de endereços

 
 
 9.3 - Clique no botão “ + ” na parte inferior da tela.
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 9.4 - Preencha os dados do seu contato, como Nome e E-mail e demais  informações que achar  
 necessário, e clique em Salvar.

 

 9.5 - Pronto! O seu novo contato foi adicionado.

 9.6 - Salvar um contato através de uma mensagem recebida: Ao receber uma mensagem, 
 você poderá adicionar o endereço desse contato. Para isso, abra a mensagem, e em frente 
 ao remetente haverá um ícone indicando Inclusão do contato no Catálogo de Endereços:



Câmara Municipal de Sarandi - CMS

MANUAL WEBMAIL | Guia Geral

10

 9.7 - É possível criar grupos de contatos, para facilitar o envio de e-mails para  vários    
 destinatários, sem ter a necessidade de digitar o endereço de cada contato. 
 Na página inicial, clique em Catálogo de endereços.

 
 9.8 - Na coluna Grupos, à esquerda, clique no Botão “ + “.

 9.9 - Digite o nome do novo grupo e clique em Salvar.

 9.10 - Pronto o grupo de contatos foi criado. Agora é possível salvar contatos dentro do mesmo.  
 Para isso, na coluna Grupos, selecione o grupo que acabou de criar.

 

http://cms.pr.gov.br 
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 9.11 - Na coluna do grupo selecionado, clique no botão “ + “ para adicionar um contato no mesmo.  
 Para adicionar o contato siga os passos dos itens 9.2 e 9.5 deste manual.

10 - Alterando a senha do WebMail.
 
 10.1 - Com acesso ao WebMail, clique em configurações. 

 

 10.2 - Clique em Senha no menu à esquerda, e preencha os campos: Senha atual, Nova   
	 senha,	Confirmar	nova	senha e para concluir clique em Salvar. 
 Obs: Caso não lembre a senha atual, contate a Divisão de Informática.
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11 - Recibo de Entrega e Leitura

 11.1 - A configuração dos recibos de Entrega e Leitura são úteis para,  após o  envio de e-mail,   
 saber  se o mesmo foi entregue ao destinatário e se a mensagem foi lida/aberta. Siga os passos:
 
 11.2 - Clique em configurações:

 11.3 - Clique em Preferências no menu à esquerda e depois na seção  Redigir mensagens, em   
 seguida marque as caixas “Sempre	pedir	confirmação	de	leitura” e “ Sempre	pedir	confirmação		
 de entrega”, para concluir clique em Salvar:

12 - Mensagem em HTML:
 12.1 - A configuração de Mensagens em HTML permite melhor visualização e  formatação das  
 mesmas. Siga os passos:
 
 12.2 - Clique em configurações:
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 12.3 - Clique em Preferências no menu à esquerda e depois na seção Redigir mensagens, em   
 seguida na opção Criar mensagens em HTML selecione a opção sempre, para concluir clique   
 em Salvar:

 

13 - Criando assinatura personalizada: (Antes de executar esse item,

 execute o item anterior, “12-Mensagem em HTML”): 
 13.1 - Para gerar sua assinatura acesse o link: http://cms.pr.gov.br/assinatura-email e preencha o  
 formulário com seus dados, em seguida clique em Gerar  Assinatura: 

http://cms.pr.gov.br/assinatura-email
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 13.2 - Sua assinatura será gerada automaticamente com seus dados já inseridos. Em seguida clique  
 em Baixar e salve-a em alguma pasta em seu computador.

 13.3 - Com seu WebMail aberto clique em configurações:

 

 
 13.4 - Clique em Identidades no menu à esquerda e depois selecione a identidade em que deseja  
 inserir a assinatura, em seguida marque a caixa Assinatura em HTML:
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 13.5 - No editor que se abriu clique em no ícone                Inserir/Editar Imagem:

 13.6 - Na janela que se abriu clique no ícone             :

 

 13.7 - Clique em Adicionar Imagem, e em seguida selecione a imagem da assinatura que foi salva  
 no item 13.2. 
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 13.8 - Clique duas vezes na imagem. 

 
 

 
 13.9 - A imagem foi carregada, clique sobre ela.

 13.10 - Clique em Ok para finalizar.



Câmara Municipal de Sarandi - CMS

MANUAL WEBMAIL | Guia Geral

17

 13.11 - Para finalizar, clique em Salvar. Pronto sua assinatura foi configurada! 
 

14 - Criando Identidades:

 14.1 - O recurso Identidades permite a criação de mais de uma identidade por conta de e-mail. 
 Essa funcionalidade pode ser utilizado em situações em que mais de uma(um) pessoa/servidor   
 utilize a mesma conta de e-mail. Siga os passos:

 14.2 - Na pagina inicial do seu WebMail clique em configurações:

 14.3 - Clique em Identidades no menu à esquerda e depois na coluna identidades clique no   
 botão “ + “:
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 14.4 - Preencha os dados da nova identidade e crie nova assinatura para a mesma, que pode ser  
 criada com as instruções do item 13 deste manual. Em seguida clique em Salvar: 

 
 

 14.5 - Agora toda vez que for criar nova mensagem poderá escolher qual  identidade será usada.

15 - Fazendo backup das mensagens:
 15.1 - Instalando o Mozilla Thunderbird:
 15.1.1 - Faça o https://goo.gl/rw31nx e execute o arquivo Thunderbird Setup 60.0.exe. 
  Na tela inicial, clique em Avançar.

https://goo.gl/rw31nx 


Câmara Municipal de Sarandi - CMS

MANUAL WEBMAIL | Guia Geral

19

 15.1.2 - Selecione o modo de instalação. Neste exemplo, optamos pelo modo  Personalizada.  
 Para continuar, clique em Avançar.

 
 

 15.1.3 - Clique em Avançar para continuar.
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 15.1.4 - Escolha os locais aonde deseja criar um atalho. Clique em Avançar para prosseguir. 

 
 

 

 
 15.1.5 - Clique em Instalar para iniciar a instalação.
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 15.1.6 - Aguarde os arquivos serem copiados.
 
 

 

 
 15.1.7 - Na tela final, deixe a opção Iniciar Mozilla Thunderbird agora marcada para executar o  
  programa. Clique em Concluir para encerrar.
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 15.2 - Configurando a conta de E-mail no Mozilla Thunderbird. 
  15.2.1 - Na tela inicial do programa, clique em  “Mensagens”.

 
 

 
 15.2.2 - Na janela que abriu, preencha os campos: 
  Nome,  Endereço de e-mail e Senha, em seguida clique em continuar.

 15.2.3 - Aguarde o teste dos dados finalizar e clique em Config.	manual.
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 15.2.4 - Aparecerá alguns campos a serem preenchidos, preencha-os de  acordo com as   
 informações que segue:

  1 - Recebimento: 
   1.1 - IMAP
   1.2 - Nome do servidor: mail.cms.pr.gov.br
   1.3 - Porta: 143
   1.4 - SSL: STARTLS
   1.5 - Autenticação: Kerberos / GSSAPI
  
  2 - Envio:
   2.1 - SMTP
   2.2 - Nome do servidor: smtp.cms.pr.gov.br
   2.3 - Porta: 587
   2.4 - SSL: STARTLS
  
  2.5 - Autenticação: Kerberos / GSSAPI
 
  3 - Nome de usuário: 
   3.1 - Recebimento: seu-email@cms.pr.gov.br
   3.2 - Envio: seu-email@cms.pr.gov.br
  
 Clique em concluído para finalizar a configuração.

 
 15.2.5 - Caso apareça a seguinte janela a abaixo, marque a caixa Salvar esta exceção    
 permanentemente e para concluir, clique no botão Confirmar	exceção	de	segurança, 
 caso contrário desconsidere este item.
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 15.2.6 - Na lateral esquerda, clique com o botão direito do mouse sobre o nome da sua conta de  
 e-mail que foi configurada, e clique na opção Receber mensagens, nessa momento, o programa  
 carregará todas as pasta existentes em seu WebMail bem como as mensagens. 

 15.2.7 - Por exemplo, clique sobre a pasta Entrada e verá que suas mensagens foram carregadas.
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 15.3 - Agora é preciso instalar o MozBackup, programa este que trabalha em conjunto com o   
 Mozilla Thunderbird, sua função é gerar um arquivo com o backup de todas as mensagens   
 de e-mail, para que dessa forma fique fácil o arquivamento desses backups.
 
  15.3.1 - Baixe o programa no link: http://bit.ly/2R0CfaI e com o Mozilla Thunderbird   
  fechado execute (clique duas vezes sobre o ele) o arquivo MozBackup-1.5.1-EN.exe 
 
  15.3.2 - Clique em Next, para dar prosseguimento a instalação.

  15.3.3 - Na próxima tela, clique em I Agree.

http://bit.ly/2R0CfaI
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 15.3.4 - Clique em Install para continuar.

 
 

 
 
 15.3.5 - Nessa janela, marque a caixa “Run MozBackup 1.5.1” e clique no botão Finish.
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 15.3.6 - Na janela que se abriu, clique em Next.

 
 

 
 
 15.3.7 - Marque a opção “Backup	a	profile”, selecione a versão do Thunderbird que foi instalada  
  anteriormente e clique em Next.
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 15.3.8 - Selecione o profile(perfil) default. Clique no botão Browse para selecionar a pasta aonde  
 será salvo o arquivo de backup. Em seguida clique em Next para continuar.

 
 

 
 
 15.3.9 - Caso apareça a seguinte janela, clique em Sim.
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 15.3.10 - Nessa janela o programa pergunta se deseja criar uma senha de acesso ao arquivo de   
 backup. Por padrão recomendamos que clique em Não, pois caso esqueça a senha, não será   
 possível recuperar o backup.

 
 

 
 
 15.3.11 - Nessa janela deixe as caixas marcadas como estão e clique em Next.
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 15.3.12 - Nesse momento o programa está gerando o arquivo de backup de suas mensagens.   
 Aguarde!

 
 

 
 
 
 15.3.13 - Clique em Finish.
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 15.3.14 - Pronto. Um arquivo semelhante ao da imagem abaixo será gerado. Arquive-o! 

 
 

 15.3.15 -  Dessa forma, recomendamos que seja feito, pelo menos, semanalmente o backup dos  
 e-mails, executando os itens 15.2.6, 15.2.7 e 15.3.6 à 15.3.14, deste manual. De todo modo, a   
 Divisão de Informática fica à disposição para esclarecimentos e auxílios.

 




