
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Manual de instalação e acesso VPN

A instalação do software de acesso através de VPN, permite o acesso aos recursos da 
rede de dados da Prefeitura  de Palhoça aos servidores que estão em regime de Home 
Office. Todo o acesso é monitorado e registrado, estando o servidor ciente de suas 
responsabilidades no manuseio das informações obtidas após o acesso via VPN. 

 

Passo 1: Acessar o site palhoca.atende.net

Passo 2: Clique no menu Servidor Publico 

Passo 3: No site que abrir, clique no botão referente ao acesso via VPN.
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palhoca.atende.net 

Servidor Publico -> Suporte DTIC 

 

No site que abrir, clique no botão referente ao acesso via VPN.

 

 

 

 

A instalação do software de acesso através de VPN, permite o acesso aos recursos da 
rede de dados da Prefeitura  de Palhoça aos servidores que estão em regime de Home 
Office. Todo o acesso é monitorado e registrado, estando o servidor ciente de suas 

sabilidades no manuseio das informações obtidas após o acesso via VPN.  

No site que abrir, clique no botão referente ao acesso via VPN. 
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Passo 4: Ao terminar o download, clique no programa vpn.exe baixado.

 

Passo 5: Após clicar no programa para 
a seguinte tela de aviso. Basta clicar em 

Passo 6: Após isso, clicar no botão 
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Ao terminar o download, clique no programa vpn.exe baixado.

 

Após clicar no programa para instalá-lo, é possível que o Windows apresente 
a seguinte tela de aviso. Basta clicar em Mais Informações. 

 

isso, clicar no botão Executar assim mesmo. 

Ao terminar o download, clique no programa vpn.exe baixado. 

, é possível que o Windows apresente 
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Passo 7: Clique em Install. 

Passo 7: Ao final da instalação clique em 
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Ao final da instalação clique em Close. 
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O programa da VPN foi instalado corretamente e aparecerá como um ícone no rodapé direito 
da tela, conforme imagem abaixo.

Passo 8: Para efetuar a conexão segura via vpn, clique com o botão direito do mouse 
no ícone de vpn e após em 

Passo 9: Será apresentada a tela de usuário e senha. Esses dados são os mesmos 
utilizados para acessar o seu computador da prefeitura.
senha e depois clique em OK
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O programa da VPN foi instalado corretamente e aparecerá como um ícone no rodapé direito 
da tela, conforme imagem abaixo. 

 

Para efetuar a conexão segura via vpn, clique com o botão direito do mouse 
no ícone de vpn e após em conectar. 

 

 

Será apresentada a tela de usuário e senha. Esses dados são os mesmos 
utilizados para acessar o seu computador da prefeitura. Preencha com seu usuário e 

OK. 

O programa da VPN foi instalado corretamente e aparecerá como um ícone no rodapé direito 

Para efetuar a conexão segura via vpn, clique com o botão direito do mouse 

Será apresentada a tela de usuário e senha. Esses dados são os mesmos 
Preencha com seu usuário e 
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Se a conexão for bem sucedida, o ícone da VPN na bandeja do sistema fic
preenchido na cor verde, conforme imagem abaixo. Após isso, você poderá acessar 
suas informações como se o seu computador doméstico estivesse conectado 
fisicamente à rede da prefeitura.

Para acessar os dados do servidor de arquivos, abra o Explorador
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Se a conexão for bem sucedida, o ícone da VPN na bandeja do sistema fic
preenchido na cor verde, conforme imagem abaixo. Após isso, você poderá acessar 
suas informações como se o seu computador doméstico estivesse conectado 
fisicamente à rede da prefeitura. 

 

Para acessar os dados do servidor de arquivos, abra o Explorador de arquivos.

 

 

 

 

 

Se a conexão for bem sucedida, o ícone da VPN na bandeja do sistema ficará 
preenchido na cor verde, conforme imagem abaixo. Após isso, você poderá acessar 
suas informações como se o seu computador doméstico estivesse conectado 

de arquivos. 
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Feito isso, digite o seguinte endereço na barra de endereços e pressione 

ou se não tiver acesso a pasta do setor, tentar o ip abaixo

Estamos migrando os dados entre servidores e por isso alguns setores ainda acessam 
no 

Pode ser que o Windows peça suas credencias de rede novamente. Basta digi
usuário no padrão “pmp\nome do usuário

Após isso, entre na pasta do seu setor e localize seus arquivos.

Em caso de dúvidas ou dificuldades
técnico na plataforma 1DOC, informando o problema com a maior quantidade de 
detalhes possíveis, inclusive com o 
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Feito isso, digite o seguinte endereço na barra de endereços e pressione 

 

ou se não tiver acesso a pasta do setor, tentar o ip abaixo

 

Estamos migrando os dados entre servidores e por isso alguns setores ainda acessam 
no primeiro ip e outros no segundo. 

Pode ser que o Windows peça suas credencias de rede novamente. Basta digi
nome do usuário” e senha da rede, e pressionar OK.

 

Após isso, entre na pasta do seu setor e localize seus arquivos. 

Em caso de dúvidas ou dificuldades para instalar e conectar na VPN abra um chamado 
técnico na plataforma 1DOC, informando o problema com a maior quantidade de 
detalhes possíveis, inclusive com o print das telas de erro. 

 

Feito isso, digite o seguinte endereço na barra de endereços e pressione ENTER. 

 

ou se não tiver acesso a pasta do setor, tentar o ip abaixo 

Estamos migrando os dados entre servidores e por isso alguns setores ainda acessam 

Pode ser que o Windows peça suas credencias de rede novamente. Basta digitar seu 
e pressionar OK. 

para instalar e conectar na VPN abra um chamado 
técnico na plataforma 1DOC, informando o problema com a maior quantidade de 


