
Sistema Eletrônico de Protocolo



Cronograma das entregas para 2018
Atividade Março de 2018 Abril de 2018 Maio de 2018 Junho de 2018 Julho de 2018

Mudança na impressão das etiquetas dos processos:

1. Mostrar os tempos de guarda necessários

2. Permitir a impressão do número do volume

3. Identificar o uso do assunto ou do PCD (Plano de Classificação de Documentos)

Utilização do PCD em detrimento da tabela de Assuntos na autuação de processos:

1. Permitir a equivalência entre classificações e assuntos;

2.  Priorização da classificação do processo pelo PCD;

3. Desativar assuntos SEP que possuem equivalência no PCD;

4. Implementar busca da classificação por parte do código ou da descrição;

Controle do Local de Guarda e seus prazos:

1. Fase corrente

2. Fase Intermediária

Desativação do interessado sem identificação:

1. Controlar quais órgãos poderão continuar usando o recurso.

2. Permitir na correção dos processos a manutenção deste tipo de interessado  

Controle de Empréstimo dos processos

Controle de pedido de vista dos processos

Controle do Desarquivamento

Tramitação de grandes volumes de processo

Retorno das buscas desativadas por motivo de performance e agora possíveis:

1. Buscas que ignoram o uso de acentuação;

2. Buscas dentro de campos do tipo texto;

Eliminação de processos

1. Permitir a construção de boletins de eliminação;

2. Permitir a exportação e impressão dos processos eliminados;

Autenticação através do Acesso Cidadão



Mudança na impressão das etiquetas dos processos

V



Mudança na impressão das etiquetas dos processos

1. Mostrar os tempos de guarda necessários



Mudança na impressão das etiquetas dos processos

2. Permitir a impressão do número do volume

Autuação

Correção

Consulta



Mudança na impressão das etiquetas dos processos

2. Permitir a impressão do número do volume

Autuação

ATENÇÃO:
Você poderá imprimir 

etiquetas até alcançar a 
quantidade de volumes 

informado.



Mudança na impressão das etiquetas dos processos

2. Permitir a impressão do número do volume

Correção
Modificar a 
quantidade 
de volumes

ATENÇÃO:
Você poderá imprimir 

etiquetas até alcançar a 
quantidade de volumes 

informado.



Mudança na impressão das etiquetas dos processos

3. Identificar o uso do assunto ou do PCD (Plano de Classificação de Documentos)

Autuação e Correção
Situação atual

Nova forma de 
classificação



Utilização do PCD em detrimento da tabela de Assuntos na autuação de processos

1. Permitir a equivalência entre classificações e assuntos (PCD área meio)

• Todos os assuntos que não estavam associados a um processo foram desativados.

• A tabela de assuntos atual possui 1.989 códigos ativos, sendo que 152 assuntos possuem equivalência direta no PCD 
(área meio).
Exemplo:

Tabela de ASSUNTOS PCD área meio

Código Descrição Código Descrição

775 BENEFICIO FAMILIA 24.111 SALÁRIO FAMÍLIA

63 SALARIO FAMILIA 24.111 SALÁRIO FAMÍLIA

782 CONTINUACAO DE SALARIO FAMILIA 24.111 SALÁRIO FAMÍLIA

• Dos atuais 7.746.286 processos existentes iremos classificar 648.850 de forma automática usando a equivalência 
dos 152 assuntos. 

• Inclusão dos PCDS das atividades fim no SEP.



Utilização do PCD em detrimento da tabela de Assuntos na autuação de processos

2. Priorização da classificação do processo pelo PCD

4. Implementar busca da classificação por parte do código ou da descrição

Autuação e Correção
Situação atual

Nova forma de 
classificação



Utilização do PCD em detrimento da tabela de Assuntos na autuação de processos

3. Desativar assuntos SEP que possuem equivalência no PCD

• Finalizar esta atividade até 31/05/2018.



Controle do Local de Guarda e seus prazos

1. Fase corrente

2. Fase Intermediária



Desativação do interessado sem identificação
1. Controlar quais órgãos poderão continuar usando este recurso.

2. Permitir na correção dos processos a manutenção deste tipo de interessado. 

• Os órgãos que necessitarem utilizar este tipo de solicitante terão que se manifestar nos próximos 30 dias 
enviando e-mail para o coged@ape.es.gov.br.

ATENÇÃO:
O prazo para 

desativação é de 
30 dias



Controle de Empréstimo dos processos; Controle de pedido de vista dos processos; 
Controle do Desarquivamento e Tramitação de grandes volumes de processo



Retorno das buscas desativadas por motivo de performance e agora possíveis
1. Buscas que ignoram o uso de acentuação.

2. Buscas dentro de campos do tipo texto.



Eliminação de processos
1. Permitir a construção de boletins de eliminação.

2. Permitir a exportação e impressão das listagens para eliminação.

Segundo a Resolução Federal nº 7 definida pelo
Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, o registro
dos documentos a serem eliminados deverá ser
efetuado por meio de:
• Listagem de Eliminação de Documentos.
• Edital de Ciência de Eliminação de Documentos.
• Termo de Eliminação de Documentos.



Autenticação através do Acesso Cidadão

https://acessocidadao.es.gov.br

O SEP possui 
7.534 usuários 

ativos

Aproximadamente 
500.000 usuários 

cadastrados





Gestão de documentos avulsos

Será realizado através do sistema de Processo Eletrônico




