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RESUMO

Monografia de Especialização
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Universidade Federal de Santa Maria
VERIFICAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE 

PROTOCOLO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

AUTOR: RONALDO DE PARIS DUTRA
ORIENTADOR: DANIEL FLORES

Data e Local da Defesa: Santa Maria/RS, 17 de Dezembro de 2010.

O setor de protocolo desempenha papel de grande valia na gestão 
documental de órgãos públicos, ele atua na fase corrente do arquivo, 
desempenhando a função de recebimento, registro, classificação, distribuição e 
expedição de documentos. O presente estudo justifica-se em dar maior suporte à 
Prefeitura Municipal de Tucunduva na elaboração de uma analise e verificação de 
um sistema capaz de gerenciar os arquivos protocolados na Secretaria da Fazenda -
Setor de Expediente, Protocolos e Controle. O trabalho desenvolveu-se com os 
objetivos de analisar a situação atual do Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 
de Tucunduva; estudar a Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos (SPED) 
para possível instalação no Setor de Protocolo e Controle da Prefeitura; e verificar os 
requisitos e adequações do Setor de Protocolo para possível implementação do 
Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos. O desenvolvimento do estudo 
utilizou-se da observação e entrevista direta que envolveu três momentos:– a 
investigação do sistema atual de protocolo utilizado na Secretaria de Fazenda; - a 
verificação da ferramenta SPED, buscando esclarecer as sistemáticas de trabalhos 
envolvidos no sistema. - e a averiguação do SPED verificando se o mesmo atendia 
as necessidades do Setor de Expediente, Protocolos e Controle da Secretaria da 
Fazenda. A verificação desse sistema proporciona ao setor de protocolo adequar-se 
aos limites de responsabilidade no desempenho das atividades ligadas ao registro, a 
movimentação e aumento da eficiência e eficácia na recuperação de informações, 
assegurando a qualidade e excelência no atendimento ao usuário final, cumprindo
as leis vigentes sobre o documento público.

Palavras-chave: Protocolo, Documento Eletrônico; Gestão documental.
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ABSTRACT

Monografia de Especialização
Curso de Pós-Graduação a Distância

Especialização Lato-Sensu Gestão em Arquivos

Universidade Federal de Santa Maria

VERIFICAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE 
PROTOCOLO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

(VERIFICATION OF IMPLANTATION OF ELECTRONIC PROTOCOL OF 
DOCUMENT SYSTEM)

AUTHOR: RONALDO DE PARIS DUTRA
ADVISER: DANIEL FLORES

Date and Location of Defense: Santa Maria/RS, 17 of december de 2010.

The sector protocol plays a role of great value document management in public 
bodies, it acts in the current phase of the file, performing the function of receiving, 
recording, classification, distribution and shipping documents. This study is 
necessary to give further support to the town hall of Tucunduva in preparing an 
analysis and verification of a system capable of managing the files filed with the 
Secretary of the Treasury - Sector of Masthead, Protocol and Control. The work was 
developed with the objective to analyze the current situation of the Protocol Sector of 
the town hall of Tucunduva; study the Protocol System of Electronic Documents 
(SPED) Brazilian Army and Aeronautics for possible installation in the Sector of 
Protocol and Control of the town hall and check the requirements and adjustments of 
the Protocol Sector for possible implementation of the Protocol System of Electronic 
Documents. The development of the study made use of direct observation and 
interviews involving three stages: - the investigation current system of research 
protocol used in the Secretary of the Treasury, - the verification of SPED tool, seeking 
to clarify the systematic work involved in the system. - Investigation of SPED and 
verify that it met the needs of the Sector of Masthead, Protocols and Control of 
Secretary of the Treasury. The verification of system provides the protocol sector fit 
the limits of liability in the performance of activities related to registration, handling 
and increased efficiency and effectiveness in information retrieval, ensuring quality 
and excellence in end-user support, meeting the laws on the public document.

Key-words: Protocol, Electronic Document, Document Management.
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1 INTRODUÇÃO

As prefeituras municipais são vistas como ambientes burocráticos, seus 

servidores devem seguir normas e procedimentos para a realização de seus 

serviços e atender a comunidade em geral. Protocolar um documento em um órgão 

público é registrar atos públicos em livros ou sistemas de registros. A partir do 

momento em que é realizada a protocolização o documento torna-se parte integrante 

de um processo interno, seja ele apenas um requerimento, comunicado ou um 

ofício. 

O presente estudo justifica-se em dar maior suporte à Prefeitura Municipal de 

Tucunduva localizada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul na elaboração de 

uma verificação de um sistema capaz de fazer a gestão dos arquivos tradicionais e 

os arquivos eletrônicos protocolados na Secretaria da Fazenda.

Com isso, busca-se uma ferramenta que possibilite que os servidores e 

Secretarias da Prefeitura possam gerenciar o fluxo de documentos através de um 

sistema desenvolvido em arquitetura Web, e através deste, possibilitar consultas dos 

protocolos gerados, em tramitação e finalizados. A ferramenta deve ser capaz de 

padronizar os documentos internos da Prefeitura, fazer um controle de acesso dos 

usuários, poder localizar o documento em seu fluxo de trabalho e tornar ágil a 

recuperação das informações.

O tema tem como principal importância a demonstração de novos métodos 

tecnológicos para a implantação de uma solução SPED (Sistema de Protocolo 

Eletrônico de Documentos), capaz de proporcionar aos servidores municipais 

condições de gerenciarem seus documentos protocolados em formato tradicional e 

eletrônico de forma eficiente. 

Tendo em vista a modernização da Prefeitura no Setor de protocolo a

incorporação de um sistema de gestão de arquivos eletrônicos abre portas para a 

introdução de ferramentas sofisticadas, preparando esta, para a gestão de 

documentos eletrônicos.



10

1.6 Objetivos

Com o intuito de compreender a problemática que envolve o desenvolvimento 

da pesquisa, delinearam-se os seguintes objetivos:

1.6.1 Objetivo geral

Examinar a estrutura do Setor de Protocolo na Prefeitura Municipal de 

Tucunduva - RS e verificar a possibilidade de implantação do sistema SPED.

1.6.2 Objetivos específicos

O trabalho desenvolveu-se com os seguintes objetivos:

 Analisar a situação atual do Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 

de Tucunduva - RS;

 Verificar os requisitos e adequações do Setor de Protocolo para 

levantar necessidades do Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos;

 Estudar a Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos (SPED) do 

Exército Brasileiro e Aeronáutica para verificar a possibilidade de instalação no Setor 

de Protocolo e Controle da Prefeitura.

1.7 Hipóteses

 A Secretaria da Fazenda conseguirá se adaptar ao novo sistema de 

protocolos.
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 Aumentará a eficiência na gestão de protocolos e na recuperação da 

informação com um sistema de protocolo eletrônico de documentos.

 O acréscimo de documentos com suporte eletrônico fará aumentar o 

fluxo de documentos protocolados internamente.

1.8 Delimitação do tema

O presente trabalho tem como objetivo fazer um estudo de aplicabilidade de

um sistema de protocolo eletrônico de documentos baseado em Software Livre, 

utilizando uma plataforma Linux. O estudo foi realizado na Secretaria de 

Administração da Prefeitura Municipal de Tucunduva, Rio Grande do Sul. O sistema 

escolhido como modelo a ser verificado para a implantação é o SPED (Sistema de 

Protocolo Eletrônico de Documentos) cedido pelo Exército Brasileiro e Aeronáutica 

através do site Portal do Software Público Brasileiro.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

O objetivo deste capítulo é contextualizar a Arquivologia e definir os conceitos 

terminológicos que serão adotados neste trabalho; apresentar as funções 

arquivísticas com ênfase na gestão de documentos, contextualizar o protocolo em 

órgãos públicos, por fim, definir o conceito de documento eletrônico e sistemas que 

os utilizam.

2.1 Arquivologia

A Arquivologia em seu conceito tradicional, como se encontra no DBTA, é a 

disciplina que estuda as funções do arquivo (instituição ou serviço) e os princípios e 

técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, preservação e 

utilização dos arquivos (conjunto de documentos) (DBTA, 2005, p. 37). Esse mesmo 

dicionário traz o termo Arquivística como sinônimo de Arquivologia. A partir das 

discussões e divergências conceituais ainda existentes no campo terminológico da 

Arquivologia, pretende-se apenas esclarecer que será utilizado o termo Arquivologia 

quando se fizer referência à ciência e o termo arquivística e será empregado para 

adjetivar o substantivo que estiver se referindo à ciência. 

Pavezi (2010) relata em sua dissertação de mestrado que os autores da área 

diferem, a partir de suas concepções teóricas, sobre o momento da aplicação das 

funções arquivísticas. Na concepção que se convencionou chamar de Arquivologia 

Tradicional a competência funcional do arquivista ocorre apenas na fase 

permanente. Está vinculada á origem dos arquivos na Idade Antiga, passa pela 

criação do Arquivo Nacional da França em 1789, a criação da École Nationale des 

Chartes em 1821, e o princípio da proveniência promulgado por Natalis Du Wailly em 

1841. O período que segue ao fim da II Guerra Mundial marca o princípio de uma 

transição de paradigmas quando surge o conceito de gestão de documentos que 
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segundo Indolfo et aliii (apud RONDINELLI, 2002, p. 41) se constitui no “conjunto de 

procedimentos e operações técnicas referentes às atividades de produção, uso, 

avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando 

a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente”. 

O conceito de gestão de documentos traz, em si, o conceito de ciclo vital ou 
teoria das três idades que divide o ciclo de vida de um documento em três 
fases (ou idades): corrente, intermediária e permanente. Estas distinções 
deixam transparecer uma preocupação com a frequência de uso e a 
utilidade do documento para o desempenho de atividades dentro da 
organização (PAVEZI, 2010, p.41). 

Pavezi (2010) esclarece que, na primeira fase, onde o arquivo corrente 

também é considerado de primeira idade, estão os documentos utilizados 

frequentemente, que devem ser de fácil acesso para garantir o funcionamento das 

atividades do cotidiano. Estes documentos ficam geralmente armazenados em locais 

próximos aos setores que os produziram e os receberam. O arquivo intermediário ou 

de segunda fase, originário do arquivo corrente, é consultado eventualmente, sendo 

conservado por razões administrativas, legais ou financeiras, respondendo aos 

objetivos da sua criação. Tanto na primeira como na segunda fase, os documentos 

possuem valor para a organização geradora, ou seja, possuem valor primário. Na 

terceira fase, ou arquivo permanente, os documentos deixam de ter o valor 

previsível para a organização que os produziu, não tendo de responder aos objetivos 

da sua criação. Os documentos, nesta idade, são eliminados ou guardados se 

possuírem valor histórico. É dito que esta documentação de terceira idade possui 

valor secundário. É em torno dos valores e do ciclo de vida dos documentos que 

existem as chamadas funções arquivísticas, que devem ser tratadas de modo a 

envolver o conjunto dos princípios, dos métodos e das operações que se aplicam à 

organização e ao tratamento dos arquivos. 

Para os próximos subcapítulos serão abordados temas pertinentes a órgãos 

públicos, enfatizando a necessidade da gestão documental relacionada aos serviços 

de protocolo e recuperação da informação.
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2.2 Órgãos públicos e a gestão documental

As informações produzidas, recebidas e acumuladas pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública no exercício de suas funções e atividades são 

registradas nos documentos públicos, que, por sua vez, são preservados nos 

arquivos públicos, instrumentos essenciais para a tomada de decisões, para a 

comprovação de direitos individuais e coletivos e para o registro da memória 

coletiva. 

Segundo Bernardes (2008, p.5) torna-se 

cada vez mais estratégico para o Estado Moderno o amplo acesso às 
informações de governo, considerando-se o fortalecimento da democracia e 
o pleno exercício da cidadania, bem como o avanço das tecnologias da 
informação, que vem permitindo crescente racionalização de 
procedimentos, operações e rotinas de trabalho.

Entretanto, a ausência da política de gestão conduz a uma pluralidade, 

heterogeneidade e, por vezes, ausência de normas, métodos e procedimentos de 

trabalho nos serviços de arquivo dos órgãos da administração pública, que vêm 

dificultando o acesso às informações, bem como provocando o acúmulo 

desordenado de documentos, transformando os arquivos em meros depósitos 

empoeirados de papéis (BERNARDES 2008, p. 6).

A utilização de recursos de sistemas de informação aplicadas no tratamento 

do arquivo com a implantação de um sistema de protocolos informatizado, ajudará a 

organização a ter um maior controle na tramitação de arquivos na organização.

Por outro lado para Bernardes (2008), pode parecer ao Poder Público que o 

pleno e rápido acesso às informações depende exclusivamente da incorporação de 

tecnologias avançadas. Não se cogita que o desenvolvimento de sistemas 

informatizados dependa de requisitos que apenas uma política de gestão 

documental possa definir. Nesse sentido, é preciso esclarecer que a informática 

apresenta-se como uma ferramenta da gestão integral de documentos e que o Poder 

Público precisa produzir e/ou consolidar um conhecimento sobre sua produção 

documental, o que envolveria uma área também técnica - a arquivística, e que esse 

trabalho demanda, assim como os trabalhos na área de tecnologia da informação, 

um aporte de recursos humanos e financeiros. 
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Em geral, o arquivo é considerado uma unidade administrativa menor, sem 

atribuições bem definidas a não ser “guardar papéis”. O conceito corrente de 

“arquivo” é sinônimo de “arquivo morto”, ou seja, um amontoado de papéis velhos 

sem “utilidade” nenhuma. Sua posição hierárquica na estrutura administrativa dos 

órgãos públicos e das empresas privadas induz ao desprestígio, à desvalorização de 

seus serviços e à falta de recursos materiais e humanos com qualificação técnica 

adequados ao seu pleno funcionamento (BERNARDES 2008, p. 6).

Por outro lado, para o controle pleno dos documentos, Bernardes (2008, p. 8) 

esclarece que, “desde a sua produção até a sua destinação final, torna-se 

necessário assegurar a integração dos protocolos com os arquivos visando à 

padronização dos procedimentos técnicos”. Essa integração permitirá que os 

documentos sejam rapidamente localizados não apenas durante sua tramitação, 

mas também durante o período em que aguardam o cumprimento de seus prazos no 

arquivo corrente, intermediário e permanente.  

As falhas nos sistemas de controle da produção e tramitação dos 
documentos, a acumulação desordenada e a falta de normas e 
procedimentos arquivísticos comprometem a qualidade das atividades 
rotineiras, uma vez que dificulta o acesso à informação, onera o espaço 
físico e aumenta os custos operacionais.  (BERNARDES 2008, p. 8)

Assim, a implantação de um programa de gestão documental garante aos 

órgãos públicos e empresas privadas o controle sobre as informações que produzem 

ou recebem, uma significativa economia de recursos com a redução da massa 

documental ao mínimo essencial, a otimização e racionalização dos espaços físicos 

de guarda de documentos e agilidade na recuperação das informações.

Por sua fez, cabe ressaltar, que o protocolo esta envolvido diretamente na 

gestão documental das instituições públicas. A atuação do protocolo esta ligada a 

faze corrente dos documentos institucionais, sendo necessário a contextualização 

do protocolo no seguinte subtítulo. 

2.3 Contextualização do protocolo

É o serviço encarregado do recebimento, registro, classificação, distribuição, 
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controle da tramitação e expedição de documentos. Mais que um instrumento, é uma 

fase dentro da administração dos documentos, se enquadrando na idade corrente do 

arquivo dentro do seu ciclo de vida. Para se efetuar o controle de protocolo é 

necessário ter uma planilha, ou ficha, ou um sistema informatizado para protocolar

documentos que entram e saem da instituição pública.

São atividades do protocolo segundo a descrição do cargo na Prefeitura 

Municipal de Tucunduva: O servidor encarregado para o protocolo desenvolve as 

atividades de separar os documentos recebidos em oficial ostensivo ou sigiloso e 

particular, além de analisar e determinar o assunto do documento, atribuindo-lhe um 

código numérico de referência.

De acordo com Gonçalves (1998, p. 16):

os documentos de arquivo de uma entidade são produzidos para cumprirem 
uma determinada finalidade e, para isso, usualmente, tramitam. Ao 
tramitarem, os documentos circulam de uma entidade para outra, ou de um 
setor para outro da mesma entidade, até finalmente ser arquivado. Todos os 
documentos que tramitam no interior de uma entidade foram elaborados 
diretamente por ela ou foram a ela encaminhados.

Assim, os documentos de arquivo guardam relações estreitas com o protocolo 

e a expedição da documentação. A expedição pode ser centralizada ou não. É muito 

comum que as várias unidades administrativas de um órgão expeçam documentos. 

A expedição descentralizada costuma obrigar a uma multiplicidade de controles e 

registros do que é expedido, e é frequentemente acompanhada da criação de 

pequenos “arquivos” em setores e seções (sendo arquivadas, basicamente, as 

cópias de tudo o que é expedido). Neste caso, a pulverização da organização dos 

documentos de arquivo favorece a falta de unidade de procedimentos técnicos, e 

também dificulta a adoção de um plano de classificação unificado (GONÇALVES, 

1998, p. 16). 

2.3.1 Arquivos correntes e protocolo

Neste capítulo é esclarecida a ligação do protocolo com os arquivos da fase 

corrente. Segundo Correa (1997, p.9) os arquivos correntes “são constituídos de 
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documentos em curso, de utilização constante, para a tomada de decisões das 

administrações”.

No cumprimento de suas funções, 

os arquivos correntes quase sempre respondem ainda pelas atividades de 
recebimento, registro, distribuição, movimentação e expedição dos 
documentos correntes. Razão porque, frequentemente encontra-se na 
estrutura organizacional das instituições a designação de órgãos de 
Protocolo e Arquivo, Arquivo e Comunicação ou outra denominação similar. 
(CORREA, 1997, p.9)

Para Correa (1997, p.10) às relações entre essas áreas de trabalho distribui-

se em quatro setores as atividades dos Arquivos Correntes:

- Protocolo (recebimento, classificação, registro e movimentação). 

- Expedição. 

- Arquivamento (o processo de arquivar). 

- Empréstimo e consulta.

2.3.2 Rotinas do setor de protocolo

Segundo Paes (2004) algumas rotinas devem ser adotadas no registro 

documental, afim de que não se perca o controle, bem como surjam problemas que 

facilmente poderiam ser evitados. Dentre as recomendações de recebimento e 

registro destaca-se: 

 Receber as correspondências, separando as de caráter oficial das de 

caráter particular, distribuindo as de caráter particular a seus destinatários.

Após essa etapa, os documentos devem seguir seu curso, a fim de cumprirem 

suas funções. Para que isto ocorra, devem ser distribuídos e classificados da forma 

correta, ou seja, chegar ao seu destinatário. Para isto acontecer Paes (2004, p. 32)

recomenda: 

 Separar as correspondências de caráter ostensivo das de caráter 

sigiloso, encaminhado as de caráter sigiloso aos seus respectivos destinatários;

 Tomar conhecimento das correspondências de caráter ostensivo por 

meio da leitura, requisitando a existência de antecedentes, se existirem;
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 Classificar o documento de acordo com o método da instituição;, 

carimbando-o em seguida;

 Elaborar um resumo e encaminhar os documentos ao protocolo.

 Preparar a ficha de protocolo, em duas vias, anexando a segunda via 

da ficha ao documento;

 Re-arquivar as fichas de procedência e assunto, agora com os dados 

das fichas de protocolo; 

 Arquivar as fichas de protocolo.

De acordo com Senac (1999, p. 37) a “tramitação de um documento dentro de 

uma instituição depende diretamente se as etapas anteriores foram feitas da forma 

correta”. Se feitas, fica mais fácil, com o auxílio do protocolo, saber sua exata 

localização, seus dados principais, como data de entrada, setores por que já passou, 

enfim, acompanhar o desenrolar de suas funções dentro da instituição. Isso agiliza 

as ações dentro da instituição, acelerando assim, processos que anteriormente 

encontravam dificuldades, como a não localização de documentos, não se podendo 

assim, usá-los no sentido de valor probatório, por exemplo. 

Após cumprirem suas respectivas funções,

os documentos devem ter seu destino decidido, seja este a sua eliminação 
ou recolhimento. É nesta etapa que a expedição de documentos torna-se 
importante, pois por meio dela, fica mais fácil fazer uma avaliação do 
documento, podendo-se assim decidir de uma forma mais confiável, o 
destino do documento (SENAC, 1999, p. 38).

  

Dentre as recomendações com relação a expedição de documentos, 

destacam-se:

 Receber a correspondência, verificando a falta de anexos e 

completando dados;

 Separar as cópias, expedindo o original;

 Encaminhar as cópias ao Arquivo.

É válido ressaltar que as rotinas acima descritas não valem como regras, visto 

que cada instituição possui suas tipologias documentais, seus métodos de 

classificação, enfim, surgem situações diversas. Servem apenas como exemplos 

para a elaboração de rotinas em cada instituição. 
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2.3.3 Orientações sobre o funcionamento do registro de protocolo

Neste subcapítulo serão apresentadas orientações de funcionamento do 

registro de protocolo segundo a Delegações de Prefeituras Municipais Ldta (DPM). A 

DPM presta serviços técnicos profissionais especializados de consultoria nas 

diversas áreas de prefeituras municipais. A Prefeitura Municipal de Tucunduva esta 

associada à DPM, e através desta associação foi solicitado orientações sobre o

protocolo.

De acordo com a DPM (2010) serão descrito três principais considerações 

sobre o protocolo nas prefeituras municipais.

1 - O Setor de Protocolo, normalmente, tem por atribuição receber os 

documentos externos e internos, a eles dando uma numeração para que seja aberto 

um processo. Ou seja, identificados o assunto, quem o envia, a data etc – dados 

importantes para acessar, posteriormente, os documentos -  o processo é aberto. O 

setor de protocolo, então, deve utilizar uma forma de controle de tramitação dos 

processos (seja por meio informatizado ou não), a fim de saber para que setor o 

processo está sendo encaminhado e, ainda, um caderno de controle (para 

assinatura do recebimento) (DPM, 2010).

2 - Quanto ao tempo de guarda, em regra, os documentos são mantidos no 

setor de protocolo até o seu encerramento ou, após esse, por um período máximo 

de 1 (um) ou 2 (dois) anos, conforme a estrutura física do local. Após, a 

documentação deve ser encaminhada ao arquivo do Município. O tempo de guarda 

dos processos no arquivo do Município irá depender do tema neles tratados (DPM, 

2010).

De acordo com a DPM (2010) os documentos gerados ou recebidos pelo 

Município são da responsabilidade daquele que os detêm. Assim, logo que 

protocolados, os documentos (via de regra, requerimentos) estão sob a guarda do 

servidor responsável pelo setor. Por esse motivo, aliás, a importância do caderno de 

controle. Apenas a partir da assinatura de recebimento de determinado documento 

por outro setor é que o primeiro se exonera da responsabilidade.

De qualquer sorte, ainda no que tange à responsabilidade, considerando que 

muitos processos têm um prazo máximo para análise, é razoável que o andamento, 

mesmo em outros setores, seja acompanhado, de perto, pelo servidor titular do setor 
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de protocolo. Assim, sempre que verificado que um ou outro processo está sem 

movimentação há algum tempo em um determinado setor, cabe o envio de aviso 

(seja por memorando ou por e-mail) para que sejam atualizadas as informações do 

protocolo (DPM, 2010).

3. No mais, o acesso ao registro de protocolo pode ser feito pelo servidor 

responsável pelo setor, pelo seu superior direto (normalmente, Secretário de 

Administração), pelo Prefeito e, ainda, pelo interessado. Não é adequado, todavia, 

que o acesso seja livre a terceiros. É que, não obstante o registro não deva conter 

dados sigilosos, os requerimentos podem ser de qualquer ordem e sua divulgação 

gerar algum tipo de dano. O adequado, nesse caso, é que, se o controle for 

informatizado, o acesso seja garantido a quem detenha senha ou, no caso de 

serviço disponível pela internet, a partir do número do protocolo (DPM, 2010).

Esclarecido alguns procedimentos recomendados para o protocolo, nos 

deparamos com a eficiência de controles e registros para a classificação 

centralizada das informações. Para que estes procedimentos não exijam das 

instituições públicas grandes esforços são recomendados a utilização de recursos

de sistemas tecnológicos da informação como: Sistemas de Gestão de Arquivos, 

Documentos Eletrônicos e Gestão de Documentos Eletrônicos. Estes temas 

levantados serão elucidados nos subtítulos seguintes.

2.4 Sistemas de gestão de arquivos

Um sistema de gestão arquivística de documentos pode ser dito que é um 

conjunto de procedimentos e operações técnicas características do sistema de 

gestão de documentos arquivísticos processados eletronicamente e aplicáveis em 

ambientes digitais ou em ambientes híbridos, isto é, documentos digitais e não 

digitais ao mesmo tempo. Segundo Santos M. (2008, p.23) o sistema de informação 

é desenvolvido com o propósito de armazenar e recuperar documentos de arquivos, 

proporcionando também uma organização para controle das funções específicas de 

produção, armazenamento e acesso a documentos de arquivo, para salvaguardar a 

sua autenticidade e fidedignidade.

Santos M. (2008, p. 23) considera que a gestão de documentos eletrônicos 
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prevê dentro do ambiente três domínios: “um é o espaço individual que corresponde 

aos funcionários; espaço do grupo que corresponde às equipes ou grupos de 

trabalho e o espaço geral que corresponde ao serviço de protocolo e arquivos do 

órgão ou entidades”. Dessa forma os documentos que se encontram no arquivo não 

podem ser mais alterados.

Tratando dos documentos eletrônicos, gerados no curso das atividades de 

organizações, podem passar por modificações sem que se possa identificar, quando 

necessário, seus autores. A gestão Arquivística de documentos eletrônicos tende a 

estabelecer meios para produzir e manter documentos de forma confiável, isto é, 

garantindo a integridade (autenticidade e fidedignidade) dos documentos eletrônicos 

(SANTOS M., 2008, p. 24).

No entanto para as organizações públicas, a utilização de documentos 

convencionais e eletrônicos tornou-se visível através da gestão arquivística de 

documentos. Assim, pode-se destacar que a gestão arquivística de documentos 

eletrônicos não difere essencialmente da gestão arquivística de documentos em 

papel, porém sem um sistema de gestão eletrônica com características baseadas 

nos procedimentos arquivísticos convencionais, ao qual pode ser adaptado através 

da automação e uso de software, o documento eletrônico torna-se inoperante e

inacessível. 

2.5 O Documento eletrônico

Não há consenso sobre o que seria um documento eletrônico. Vários autores 

defendem ideias diferentes. O projeto InterPARES (projeto internacional com o 

objetivo de estudar a preservação física de documentos eletrônicos e a manutenção 

do seu acesso) define como eletronic record  todo e qualquer documento que é 

criado (produzido ou recebido e mantido) em forma eletrônica. Já segundo Santos

(2005) o Conseil International des Archives define um documento eletrônico como 

um documento arquivístico sobre suporte eletrônico de armazenamento.

No contexto deste trabalho, consideraremos as definições contidas no e-arq 

Brasil v.1.1, o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivística de Documentos, documento elaborado pela Câmara Técnica de 
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Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos.

Documento Informação registrada, qualquer que seja o formato ou suporte.

Documento arquivístico  Documento produzido e/ou recebido e mantido por 

pessoa física ou jurídica, no decorrer das suas atividades, qualquer que seja o 

suporte, e dotado de organicidade.

Documento digital  Informação registrada, codificada em dígitos binários e 

acessível por meio de sistema computacional.

Documento arquivístico digital  Documento digital que é tratado e

gerenciado como um documento arquivístico, ou seja, incorporado ao sistema de 

arquivos. 

Documento arquivístico convencional  É um documento arquivístico não 

digital.

2.6 Gestão de documentos eletrônicos 

O conceito da gestão de documentos, conforme Flores (2006), foi 

consequência da explosão documental ocorrida após a Segunda Guerra Mundial 

tanto no âmbito das administrações públicas em primeira instância como nas 

instituições privadas, assim, decorrendo uma necessidade eminente de racionalizar 

e controlar o volume de grandes massas documentais que passaram a ser 

acumuladas em depósitos.

A definição do DBTA (2005, p.75) para gestão de documentos é “conjunto de 

procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando 

sua eliminação ou recolhimento”.

Flores (2006, p.83) esclarece que a gestão eletrônica de documentos surgiu 

como uma parte da Tecnologia da Informação e que visa proceder à gestão de 

documentos.

A nova característica é que a GED está orientada à Gestão de Documentos 
de forma eletrônica. É necessário destacar, também, que o termo GED inclui 
não somente a gestão de documentos eletrônicos – que são originalmente 
produzidos em meio eletrônico – senão, também, todos os documentos que 
não são eletrônicos, isto é, os documentos em suporte papel, os 
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digitalizados e todos os demais. (FLORES, 2006, p.83)

As expressões Gestão Eletrônica de Documentos e Gerenciamento Eletrônico 

de Documentos são empregados como sinônimos.  Gerenciamento eletrônico de 

documentos ou Gestão eletrônica de documentos (GED), entendida como sistema, é 

uma tecnologia

que provê um meio de facilmente gerar, controlar, armazenar, compartilhar e 
recuperar informações existentes em documentos. Os sistemas GED 
permitem aos usuários acessar os documentos de forma ágil e segura, 
normalmente via navegador Web por meio de uma intranet corporativa. 
(GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, 2009).

Santos (2005, p.16-17), explica que   

o microfilme passou a ser utilizado em larga escala no Brasil, apenas com o 
advento da Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968, que regulamentou a 
microfilmagem de documentos. Na metade da década de 1990 foi a vez da 
digitalização. (...) O GED, na sua concepção original, era o instrumento 
necessário à recuperação daquele material digitalizado, constituindo-se no 
substituto mais próximo das leitoras/copiadoras de microfilme, sendo 
utilizado como solução total para o gerenciamento de documentos. Em 
outras palavras, a digitalização garantiria o acesso rápido e a preservação 
dos documentos.  

O GED pode englobar tecnologias de digitalização, automação de fluxos de 

trabalho (workflow), processamento de formulários, indexação, gestão de 

documentos, repositórios, entre outras. A literatura sobre GED geralmente distingue 

as seguintes funcionalidades: captura (ou entrada), armazenamento, apresentação 

(ou saída) e gerenciamento e cita as tecnologias de digitalização, automação de 

fluxos de trabalho (workflow) etc. como possibilidades, não como componentes 

obrigatórios (PAVEZI, 2010, p.79).

2.6.1 O e-ARQ Brasil: um modelo de requisitos para sistemas informatizados de 

gestão arquivística de documentos

O Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística 

de Documentos e-ARQ Brasil - foi elaborado no âmbito da Câmara Técnica de 
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Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos no período de 2004 a 

2009.

O modelo foi desenvolvido considerando os documentos em formato digital, 

cujas características únicas têm sido tratadas por especialistas de diversas áreas, 

destacando-se a arquivística e a ciência da computação. O e-ARQ Brasil especifica 

um conjunto de condições a serem cumpridas pela organização produtora e/ou 

recebedora de documentos, pelo sistema que gerenciará a gestão arquivística e 

pelos próprios documentos, de forma a garantir, no meio digital, a confiabilidade e 

autenticidade, além do acesso.

Desta forma, podemos considerar o e-ARQ como um conjunto de requisitos 

mínimos para o desenvolvimento de um Sistema Informatizado de Gestão 

Arquivística de Documentos.
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3 SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS 

(SPED)

Neste capítulo será desenvolvido um breve histórico do SPED e do seu 

surgimento nas Organizações Militares e na Aeronáutica Brasileira. Será tratado

também do Portal Software Público, onde está disponível o sistema SPED.

3.1 Histórico do SPED

O Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos (SPED) é um sistema web

que surgiu da necessidade de integrar o controle na troca de documentos internos e 

externos das Organizações Militares do Exército. A partir desta necessidade o 

sistema foi desenvolvido pelo Exército para controlar o protocolo de documentos.

Em julho de 2007 de acordo com Portal do Software Público (acesso, 2010) a 

Força Aérea Brasileira se interessou em participar do projeto e passou a chamá-lo 

dentro da aeronáutica de SIGADAER - Sistema Informatizado de Gestão Arquivística

de Documentos da Aeronáutica.

Este nome tem origem nas normas que o CONARQ (Conselho Nacional de 

Arquivologia) elaborou chamada SIGAD (Sistema Informatizado de Gestão 

Arquivística de Documentos). A intenção do projeto é implementar as normas do 

CONARQ para que o sistema se torne um SIGAD (PSPB, acesso 2010).

Principais Características do Sistema.

* visa atender às normas do CONARQ;

* desenvolvido sob arquitetura web;

* o sistema foi desenvolvido em parceria com o Exército e Aeronáutica;

* código fonte do sistema sob domínio do Exército e Aeronáutica;

* projeto em constante evolução;

* arquitetura do sistema permite maior simplicidade e uso de poucos recursos 
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de rede;

* fluxo documental bem definido;

* sistema parametrizado pela organização;

* editor de texto próprio com caracteres especiais;

* tramitação dos documentos digitalmente;

3.2 O portal do software público brasileiro

O Portal do Software Público Brasileiro inaugurou uma nova etapa no 

desenvolvimento da política de software livre no Brasil. Essa iniciativa apresenta um 

novo modelo de licenciamento, de gestão e de regras de disponibilização das 

soluções desenvolvidas pela Administração Pública e a rede de parceiros da 

sociedade. 

Durante muitos anos, a comunidade brasileira de Software Livre cobrou que 
o Governo Federal compartilhasse com todos a sua inteligência na área de 
desenvolvimento e deixasse de ser apenas um mero usuário das soluções 
informatizadas. Com o Portal do Software Público, o setor público tornou-se 
protagonista no desenvolvimento de soluções e na liderança das 
comunidades de prática nessa área (PSPB, acesso 2010). 

A iniciativa foi lançada em abril de 2007 durante o Fórum Internacional de 

Software Livre. Nesse ambiente são compartilhadas soluções que podem ser úteis 

aos diferentes órgãos públicos e também à sociedade. O objetivo é reduzir custos, 

aprimorar os aplicativos disponibilizados e melhorar o atendimento à população, 

além de criar espaços de colaboração com a sociedade (PSPB, acesso 2010).

Entre os softwares disponibilizados estão o Coletor Automático de 

Informações Computacionais (Cacic) que verifica diversas informações sobre o 

hardware e o software das estações de trabalho. Outra solução é o Ginga, que é o 

middleware da TV Digital Brasileira, além de sistemas de gestão para municípios e 

softwares na área da saúde, educação, meio ambiente, gerenciamento de contratos, 

entre muitos outros. 

O PSPB (2010) explica que são soluções desenvolvidas por órgãos públicos 

do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de empresas e universidades e que 
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estão disponíveis neste portal gratuitamente à sociedade. Prefeituras, estados, 

empresas, órgãos públicos, centros de pesquisa e qualquer pessoa interessada 

podem obter o código das soluções, mediante cadastramento no Portal. Não há 

pagamento de licenças, porém todas as melhorias incorporadas às soluções 

também devem ser compartilhadas com a sociedade. 
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4 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA

Tucunduva localiza-se na Região Noroeste do estado do Rio Grande do Sul, 

distante 525 Km da capital gaúcha, Porto Alegre. Tem uma população aproximada 

de 5.902 habitantes. Tucunduva faz divisa com os municípios de Horizontina, Novo 

Machado, Tuparendi, Três de Maio, Santa Rosa e Dr. Maurício Cardoso.

O município foi efetivamente colonizado, segundo Clauss (1982), a partir do 

ano de 1920 por famílias de origem italiana e germânica, procedentes de Bento 

Gonçalves, Erechim e Colônia Guarani. Em busca de melhores condições de vida e 

de trabalho, essas famílias chegam a essa região, com a promessa da existência de 

terras planas e férteis, com riquezas vegetais, rios abundantes de água cristalina, 

preços baixos e boas condições de pagamento. 

O primeiro morador encontrado pelos colonizadores foi João Tucunduva, e foi 

em sua homenagem que o município passou a ter esse nome. No ano de 1926 foi 

fundado o povoado de Tucunduva. Em 1931, Santa Rosa emancipou-se e o povoado 

de Tucunduva passou à categoria de vila e, no dia 19 de abril de 1934, elevado a 7º 

distrito do município de Santa Rosa (CLAUSS, 1982, p.10).

Clauss (1982, p.11) relata que “o município de Tucunduva foi criado em 10 de 

setembro de 1959 através da lei estadual número 3.821/1959 esta lei foi publicada 

no Diário Oficial do dia 11 de setembro de 1959”. O primeiro prefeito dessa cidade foi 

o senhor Florentino Rossato, este empossado em 31 de dezembro de 1959, tendo 

como vice-prefeito o senhor Ermindo Carlos Schwerz. A primeira legislatura de 

Tucunduva compunha-se de sete vereadores eleitos pelo povo (CLAUSS, 1982, 

p.11).

Atualmente a Prefeitura Municipal de Tucunduva está localizada fisicamente 

em três áreas: Prédio da área Administrativa, Galpão de Obras e Parque de 

Maquinas. A Prefeitura possui 271 servidores públicos distribuídos

administrativamente na seguinte estrutura de secretarias: Gabinete do Prefeito, 

Secretaria da Administração e Recursos Humanos, Secretaria da Fazenda,  

Secretaria da Educação, Cultura e Desporto, Secretaria de Obras, Viação e Serviços 
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Urbanos, Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente, Secretaria de Saúde e 

Assistência Social e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Industria e 

Comercio. 
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5 METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado com auxílio de referenciais teóricos 

disponíveis em sites da Internet e livros. Foi feita uma pesquisa descritiva e

bibliográfica para subsidiar a fundamentação teórica, na qual a abordagem 

qualitativa foi utilizada como eixo central.

Utilizou-se de observação e entrevista direta que envolveu três momentos. 

Primeiramente, foi realizada a análise na Secretaria de Fazenda, mais precisamente 

no Setor de Expediente, Protocolos e Controle da Prefeitura, observando os dados 

levantados com as entrevistas, documentos que ali tramitam, necessidades de 

melhoria, ponto de vista dos servidores do Setor e Secretarias ligados a esse, criou-

se um fluxograma do atual estado do protocolo da Prefeitura. Em um segundo 

momento, a verificação da ferramenta SPED disponibilizado no sítio do Software

Público tornou-se necessária para demostrar as configurações efetuadas no 

Computador Servidor, configurações dos requisitos do SPED, configurações do 

SPED, e esclarecer as sistemáticas e termos utilizado pelo Exército Brasileiro no 

SPED. No terceiro e último momento, a realização da análise do SPED verificando 

as possibilidades de implantação do sistema no Setor de Expediente, Protocolos e 

Controle da Secretaria da Fazenda teve como resultado a criação dos fluxogramas 

adaptando o fluxo de trabalho do protocolo da Prefeitura com o SPED. A ferramenta 

utilizada para fazer os fluxogramas foi o BizAgi, esta usa modelos de notação gráfica 

padronizada pela BPMN - Busness Process Modeling Notation1.

As entrevistas foram executadas com questões abertas, com quatro 

elementos envolvidos no funcionamento das atividades do protocolo, incluindo 

demais Secretarias e servidores que compõe a Prefeitura Municipal e que com ela 

possuem relação de fluxo de trabalho. Foi obtido, desta forma, um diagnóstico das 

necessidades das Secretarias e percepções dos usuários em relação ao protocolo. 

                                           
1 Existem diversos modelos de notação para sistemas de workflow. O BPMN é uma notação gráfica 
padronizada desenvolvida pela Business Process Management Initiative  BPMI. A ideia por trás da 
BPMN é fornecer uma notação que possa ser compreendida por vários tipos do usuários, como 
desenvolvedores de software, gerentes de negócio, analistas de informação e toda e qualquer pessoa 
que se envolva no desenvolvimento de um fluxo de trabalho (WIKIPÉDIA, 2010).
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A metodologia de coletar informações através de entrevistas foi escolhida 

devido ser uma forma de obter a opinião real do entrevistado, não limitando às 

respostas e conclusões padronizadas e direcionadas. Além disso, esta metodologia 

é amplamente utilizada no processo de elicitação de requisitos (BASTOS JÚNIOR, 

2005). Dessa forma, foi possível conceber uma visão mais aprofundada do estado 

do método de protocolo atual, esclarecendo os objetivos pessoais e organizacionais 

não visíveis no setor de protocolo, ainda, permitindo transparecer necessidades da 

adequação do setor perante o documento eletrônico.

A execução da atividade de levantamento das informações foram realizadas

nas dependências da Secretaria da Fazenda no Departamento de Expediente e 

Controle - Setor de Expediente, Protocolos e Controle da Prefeitura Municipal de 

Tucunduva.
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

No decorrer deste capítulo são apresentados os resultados e discussões 

alcançados ao logo da pesquisa.

6.1 Análise da Secretaria de Fazenda - Setor de Expediente, Protocolos e 

Controle

A análise da Secretaria de Fazenda - Setor de Expediente, Protocolos e 

Controle - foi elaborada observando as Leis Municipais referentes ao protocolo, 

documentos que ali tramitam, necessidades de melhoria, ponto de vista dos 

servidores do setor e Secretarias ligados ao protocolo, e a criação do fluxograma do 

atual estado do protocolo da Prefeitura.

6.1.1 Setor de expediente, protocolos e controle 

O setor de protocolo esta baseado na Lei Municipal de Nº 012/2000, situando-

o de acordo com a Lei na Secretaria da Fazenda no Departamento de Expediente e 

Controle - Setor de Expediente, Protocolos e Controle. As funções que competem ao 

departamento de Expediente, Protocolo e Controle são:

- atendimento ao público das questões fazendárias;

- emissão e controle de carnês, talonários e guias de impostos;

- executar cadastro imobiliário e o preenchimento de Guias de ITBI;

- desenvolvimento dos serviços de protocolo como o controle e a distribuição 

de quaisquer papéis e documentos de interesse da prefeitura;

- executar serviços relativos a expedientes da Secretaria;
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- manter serviço de protocolo e informar sobre andamento de processos e 

documentos;

- manter o arquivo geral de documentos da Prefeitura;

- atender e orientar ao público que chega à Prefeitura.

Para situar o protocolo nas atuais condições de funcionamento foram 

realizadas entrevistas com o servido responsável pelo Setor de Protocolo. Com a 

realização da entrevista buscou-se elaborar o fluxo de trabalho que um protocolo 

gera dentro da Prefeitura. Atualmente o Setor de Protocolo esta vinculado ao Setor 

de Obras que sede um funcionário para exercer a função de Protocolista.

Os passos para protocolar os requerimentos externos e que serviram para a 

geração do fluxograma da Figura 1, serão descritos a seguir:

Passo 1 - Ao chegar um requerimento o Protocolista preenche os campos: 

Destinatário, Nº protocolo (enumerado sequencialmente), Rua, Descriminação, Dia 

de recebimento e Assinatura ou Carimbo; situados no livro de protocolo. Em seguida 

são carimbados os documentos com a seguinte descrição e campos: Prefeitura 

Municipal de Tucunduva – RS / PROTOCOLO GERAL / Nº: / DATA: / Funcionário.

Passo 2 - O Protocolista verifica se o serviço requerido no protocolo necessita 

deferimento da Secretaria de Administração.

Passo 3 - Caso indeferido o protocolo é arquivado com uma justificativa de 

indeferimento. 

Passo 4 - No caso de deferimento, o Protocolista verifica se o serviço 

requerido no protocolo gera alguma taxa de execução.

Passo 5 - Ao necessitar taxa de execução, o requerente é encaminhado a 

Secretaria da Fazenda para efetuar o pagamento da taxa. O Entrevistado 1 

esclareceu que a cobrança de taxas do serviço requerido pode acontecer em três 

momentos: no início, durante o processo de execução do requerimento e na 

finalização do processo gerado pelo protocolo, a cobrança dependerá do serviço 

solicitado pelo requerimento. 

Passo 6 - Na sequência do pagamento da taxa o Protocolista encaminha o 

requerente para o setor de interesse do requerimento. O Entrevistado 2 destaca que 

no protocolo ficam apenas os requerimentos destinados ao setor de Obras (devido o 

Protocolista ser servidor do setor) os demais requerimentos são encaminhados junto 
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com o requerente ao setor de interesse. Quando o requerimento gera um processo2, 

o Entrevistado 3 esclarece que cabe à Secretaria, solicitada no requerimento,

encaminhar para a Secretaria da Administração fazer o Deferimento ou 

Indeferimento do requerimento, caso seja necessário.

Passo 7 - A Secretaria requerida por sua vez realiza o serviço solicitado no 

requerimento.

Passo 8 - A retirada do documento e feita pelo próprio requerente na 

Secretaria envolvida, ou se o serviço for fora da Prefeitura necessitando de 

máquinas, o requerente recebe o serviço no local comunicado no requerimento.

Passo 9 - Para finalizar o protocolo os arquivos gerados são arquivados nas 

Secretarias.

A Figura 1 demonstra em fluxograma o fluxo do processo gerado para a 

realização do protocolo externo dentro da Prefeitura. O fluxograma foi elaborado 

com a ferramenta BizAgi seguindo normas de descrição de fluxo da Business 

Process Modeling Notation – BPMN.

As colunas horizontais na Figura 1 mostram os elementos participantes que 

geram as atividades para a realização do fluxo do trabalho, neste caso as 

Secretarias, o Protocolista e o requerente. As colunas verticais representam os 

estágios do fluxo de trabalho. As simbologias dos elementos integrantes do 

diagrama estão no Anexo A que podem ser consultadas para melhor entendimento.

                                           
2 Processo: é um conjunto de documentos que implica responsabilidade técnica, financeira ou 
administrativa, necessário ao esclarecimento de um mesmo assunto, originado por um documento 
que, durante a sua tramitação, vai sendo instruído por despachos ou por anexações de outros 
documentos, com a finalidade de análise, informações e decisões (CEFE-SP, 2006).
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Figura 1 - Diagrama do Fluxo de Trabalho Atual do Setor de Protocolo.
                  Fonte: pesquisador
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Pode ser observado visualmente no fluxograma da Figura 1 que o requerente 

participa de muitas etapas na execução de seu requerimento, etapas que deveriam 

ser desempenhadas pelo Protocolista. No estágio em que é feita a “Realização do 

Serviço Requeridos” o Protocolista encaminha o requerente a Secretaria desejada 

finalizando sua participação do processo gerado pelo protocolo. Neste momento em 

diante, o trâmite do protocolo envolve apenas o Requerente e a Secretaria até a sua

finalização.

6.1.2 Problemas encontrados no setor de protocolo

O sistema atual de protocolo empregado pela Prefeitura apresenta algumas 

falhas no seu procedimento, falhas no fluxo de trabalho e na tramitação dos serviços 

gerados pelo ato de protocolar. A seguir serão comentadas algumas falhas 

encontradas no protocolo citadas pelos entrevistados.

O requerente, que é o munícipe, muitas vezes tem que fazer o papel do 

Protocolista encaminhando o documento protocolado para os setores de destino e 

muitas vezes, o mesmo verifica em que estágio está a execução do seu 

requerimento.

O fluxo de trabalho entre as Secretarias e o Protocolo não esta definido. O 

diagrama apresentado na Figura 1 demonstra como deveria ser o fluxo de trabalho 

no Setor de Protocolo, que segundo depoimento dos servidores, ainda é observado 

na prática, algumas irregularidades de tramitação de documento. 

De acordo com todos os entrevistados, o Protocolista não possui ferramentas 

para fazer o acompanhamento do processo gerado pelo protocolo ou se o mesmo 

obteve seu fim. Este fato infringe a Lei Municipal de Nº 012/2000, na qual prevê que 

o Setor de Protocolo deve “Manter serviço de protocolo e informar sobre andamento 

de processos e documentos”.

Para efetuar a busca ou consulta do documento protocolado é utilizado 

apenas o número do protocolo e a data que foi protocolado, não é feito nenhum tipo 

de registro ou histórico do trâmite de execução do protocolo gerado.
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Só podem ser protocolados arquivos em formato tradicional. O Entrevistado 2 

relata que os documentos eletrônicos devem ser impressos para serem 

protocolados.

O arquivamento de documentos protocolados nas Secretarias dificulta o 

acesso aos mesmos, podendo provocar o extravio dos documentos. Este 

procedimento não oferece ao Setor de Protocolo condições de “Manter o arquivo 

geral de documentos da Prefeitura” previsto na Lei Municipal de Nº 012/2000.

O requerente ao buscar informações diretamente nas Secretarias sobre seu 

protocolo, segundo o Entrevistado 1, gera transtorno desnecessário para o 

andamento dos trabalhos das Secretarias.

6.1.3 Protocolo interno de documentos

Segundos o Entrevistados 1 e 2 a Prefeitura não utiliza protocolos ou algum 

meio de aprovação para documentos internos: Memorando e Ofícios. Os 

documentos partem diretamente de uma Secretaria para outra.

Os documentos internos utilizados pelas Secretarias quando elaborados para 

solicitar, informar ou encaminhar algo, sofrem o mesmo problema dos protocolos na 

questão de acompanhamento, registro, histórico e na própria finalização do ato 

gerado, pelo requerente.

6.2 Estudo e verificação da ferramenta SPED

O objetivo deste subcapítulo é estudar a ferramenta SPED disponibilizado no 

sitio Software Público, demonstrar as configurações efetuadas no computador 

servidor, configuração dos requisitos do SPED e esclarecer as sistemáticas e termos 

utilizado pelo Exército Brasileiro empregados no SPED.
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6.2.1 Arquitetura e configurações do servidor SPED

O sistema SPED disponibilizado pelo Exército Brasileiro necessita ser 

instalado e configurado em um Computador Servidor para o seu funcionamento.

Ao instalar o Sistema SPED, este pode ser configurado através da web em 

uma rede de computadores. A arquitetura lógica encontrada nas Organizações 

Militares (OM) do servidor SPED esta representado na Figura 2, o servidor centraliza 

todas as informações que são acessadas de qualquer computador cliente pela rede. 

Figura 2 - Arquitetura do Servidor SPED.
                  Fonte: Manual de Instruções SPED. Disponibilizado com o SPED.

Para ser testar e configurar o Servidor SPED a Prefeitura disponibilizou um 

computador que possui as seguintes configurações: Processador Celeron Dual core 

2.0, 1 Gb de Memória RAM e Disco Rígido de 160Gb. O sistema Operacional 

aconselhado pelo manual distribuído na comunidade do SPED no site do Software

Público é o Debian Etch 4.0. 

Assim que realizada a instalação do Sistema Operacional foram feitas as 

configurações para o acesso a rede da Prefeitura e atualizações de segurança do 

Debian Etch.

O próximo passo para a configuração do servidor é a instalação dos shell 

scripts disponibilizados pelo site do Software Público. Os shell scripts são linhas de 



39

comando em arquivos de texto que auxiliam a instalação dos componentes do 

SPED. Estes shell scripts são executados e seguem uma sequência de instalação 

dos componentes e serviços necessários para que o sistema SPED funcione. São 

instalados os serviços: Apache, Tomcat, LDAP, Postgre SQ e phpPgAdmin.

6.2.2 Configurações do sistema SPED

Após a finalização de instalação do sistema SPED em um computador 

servidor, as primeiras configurações de parâmetros internos do sistema foram 

efetuadas por um computador cliente através da web, utilizando o usuário 

Administrador para fazer o primeiro acesso no SPED.

Para iniciar a configuração do sistema SPED foi necessário entender como o 

sistema trabalha internamente com o fluxo documental, quais são os usuários que 

devem ser configurados e que atribuições eles devem ter.

O SPED foi desenvolvido para atender as necessidades de trâmite de 

documentos das Organizações Militares, respeitando as hierarquias e patentes na 

criação de usuários do sistema. Partindo deste ponto, pode ser analisado na Figura 

3 que além do usuário Administrador o sistema possui mais dois tipos de usuários: 

Protocolista e Convencional.
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Figura 3 - Fluxo do documento no SPED.
                  Fonte: Manual de Instruções SPED. Disponibilizado com o SPED.

Segundo o SIGADAER (2006), o usuário administrador é responsável por 

funcionalidades específicas do sistema, como as primeiras configurações de 

parâmetros e outros usuários, não participando da criação de protocolos e dos fluxos 

de trabalho. Suas principais funções são: 

a) cadastrar novos usuários;

b) listar usuários;

c) editar os usuários;

d) desativar usuários;

e) reativar usuários;

f) alterar a senha de qualquer usuário;

g) criar grupos globais de usuários, todos os usuários do sistema poderão 

visualizá-los;

h) editar todos os grupos de usuários;

i) excluir grupos de usuários;
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j) arquivar documentos antigos - retirá-los da base de dados do SIGADAER e 

gravar em CD;

k) configurar os parâmetros da aplicação;

l) pesquisar qualquer documento do sistema, porém não consegue visualizar 

os dados específicos, apenas os que estão na tela de pesquisa.

Já o usuário Protocolista inicia o processo de cadastro de documentos no 

sistema para permitir as diversas operações: Suas principais operações segundo 

SIGADAER (2006) são:

a) protocolar documentos;

b) importar documentos - inserir os documentos que foram expedidos para a 

sua OM através do correio eletrônico;

c) listar usuários;

d) alterar sua própria senha;

e) criar seus próprios grupos de usuários;

f) editar seus grupos de usuários;

g) excluir seus grupos de usuários;

h) listar o livro de protocolo;

i) listar os documentos aprovados;

j) pesquisar os documentos;

h) visualizar os detalhes do documento;

i) encaminhar documentos;

j) realizar anotações nos documentos;

k) visualizar os despachos do documento;

l) visualizar o histórico do documento;

m) anexar arquivos;

n) excluir anexos;

o) associar palavras-chave.

Por fim os usuários Convencionais de acordo com SIGADAER (2006) podem 

ter dois atributos específicos definidos como: " Pode despachar " e " Pode aprovar ".

Pode despachar - o usuário terá permissão para enviar um documento para outro 

usuário, mesmo que não esteja com estado de aprovado. Pode aprovar - o usuário 

terá permissão de aprovar um documento com estado de "em elaboração" (seria o 
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mesmo que verificar um documento em papel e depois assiná-lo).

De acordo com SIGADAER (2006), os usuários convencionais possuem 

permissão de:

a) listar usuários;

b) alterar sua própria senha;

c) criar seus próprios grupos de usuários;

d) editar seus grupos de usuários;

e) excluir seus grupos de usuários;

f) pesquisar os documentos;

g) visualizar os detalhes do documento;

h) verificar os documentos recebidos;

i) verificar os documentos arquivados;

j) verificar os documentos que estão aguardando solução;

h) verificar os documentos por ele elaborados;

i) redigir novos documentos;

j) encaminhar documentos;

k) aprovar documentos quando tiver autorização;

l) despachar documentos quando tiver autorização;

m) registrar ciência de uma providência;

n) resolver uma providência;

o) arquivar um documento - registrar que todas as providências foram 

finalizadas e nada mais será feito em termos de providências para o documento;

p) realizar anotações para as providências;

q) realizar anotações para o documento;

r) editar documentos em elaboração;

s) imprimir documentos elaborados;

t) anexar arquivos;

u) associar palavras-chave;

v) excluir anexos;

x) excluir documento elaborado.

Os três tipos de usuários do sistema SPED possuem funções específicas, 

sendo que os usuários do tipo Administrador e Protocolista serão desempenhados 
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por apenas um usuário com a função de administrador e outro com a função

protocolista, e os demais usuários cadastrados no sistema pertencerão com a 

função de usuário Convencional. Os usuários com a função Convencional serão 

diferenciados um do outro através de seus atributos e permissões.

6.2.3 Estados do documento dentro do SPED

O documento pode estar dentro do sistema em um dos seguintes estados: Em 

elaboração, Aprovado e Protocolado.

Estar em elaboração indica o estado dos documentos que estão sendo 

redigidos no sistema, mas ainda não foram aprovados. O usuário para elaborar um 

documento escolhe a opção "Redigir documento", depois escolhe o tipo de 

documento. Ao término da elaboração, escolhe a opção "Salvar". O documento 

ficará armazenado na caixa dos documentos em elaboração, aguardando o 

encaminhamento para outro usuário que tenha permissão para aprová-lo 

(SIGADAER, 2006).

O estado Aprovado significa que os documentos elaborados por um usuário 

no sistema esta pronto para ser protocolado. Nada pode ser alterado em um 

documento aprovado. Quando um usuário com permissão aprova um documento ele 

segue automaticamente para o usuário com perfil de protocolista para que receba 

um número de protocolo e passe a ter validade perante o sistema. Além disso, é 

gerado um código de segurança que permite identificar na Organização Militar que 

receber o documento se este foi alterado após a aprovação quando o Protocolista 

tenta importar o documento (SIGADAER, 2006).

Já o estado Protocolado traduz-se quando o documento é inserido no SPED 

pelo protocolista (SIGADAER, 2006).

6.2.4 Funcionalidades do sistema SPED

Para SIGADAER (2006) as funcionalidades do sistema permitem registrar e 
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informar ao usuário quais providências que foram tomadas para cada documento. 

Segue abaixo a descriminação de cada ação existente no sistema.

Quando o documento estiver informando como “Encaminhado” significa que 

um usuário encaminhou um documento para outro usuário. (apenas documentos que 

não tenham sido protocolados podem ser encaminhados). A marcação do 

documento como Aprovado acontece quando um documento elaborado no sistema 

tiver sido encaminhado para um usuário que tenha permissão de aprovar. Ao 

escolher a opção de "Aprovar" o documento segue automaticamente para caixa de 

entrada do usuário com perfil de protocolista, para que seja protocolado. (seria o 

mesmo que conferir e assinar um documento elaborado em papel). Verificou-se que 

nessa versão de sistema não possui a função aprovar, a aprovação pelo usuário 

acontece quando ele protocola o documento.

O documento pode aparecer como “Despachado” indicando que um usuário 

despacha um documento para outro usuário, após ter registrado alguma providência 

a ser tomada referente ao documento (apenas documentos que tenham sido 

protocolados podem ser despachados). Se o documento tiver todas as suas 

providências resolvidas e um usuário tiver mandado arquivar, o documento 

aparecerá como “Arquivado”.

Para um documento aparecer com “Gravado em mídia externa” o

administrador deve determinar retirar os documentos que estão muito antigos, os 

mesmos podem ser gravados em CD ou fita DAT. Verificou-se que esta 

funcionalidade não esta funcionando nesta versão do sistema, mas o gerenciamento 

do banco de dados pode ser feita pelo PHP PG Admin. Nele podem ser realizadas 

as cópias do banco de dados e gravado em mídia. 

Para aparecer a informação de “Ciência registrada” em um documento o 

usuário deve notificar que está ciente da providência de um determinado documento 

despachado a ele.

6.2.5 Observações do sistema SPED

O Protocolista pode classificar os arquivos com grau de prioridade, N

(normal), U (Urgente), UU (Urgentíssimo), e ainda, selecionar o grau de sigilo com: 
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Ostensivo, Confidencial, Preservado, Secreto e Ultrassecreto. Os usuários que 

estiverem configurados com grau de sigilo adequado poderão visualizar os 

protocolos e documentos em anexo.

6.3 Adaptação do SPED para Prefeitura

Com o SPED instalado e configurado em um servidor da Prefeitura foi 

possível realizar sua análise e verificar se o mesmo atende as necessidades do 

Setor de Expediente, Protocolos e Controle da Secretaria da Fazenda. Foi criado um 

fluxograma adaptando o SPED com fluxo de trabalho do protocolo externo e criado 

outro fluxograma para o trâmite interno de documentos da Prefeitura.

6.3.1 Fluxo do protocolo externo da Prefeitura adaptado no SPED

Ao tentar reunir as informações do Setor de Protocolo para adequá-las no 

sistema SPED percebeu-se que a configuração de recursos avançados no sistema 

SPED era inevitável. A seguir serão demonstrados os passos utilizados para a 

configuração e adequação do sistema SPED ao Setor de Protocolo. A sugestão de 

reorganização estrutural do Setor de Protocolo fora exemplificada na construção dos 

passos efetuados pela protocolização de um requerimento.

Para iniciar as configurações do SPED fora acessado o computador servidor 

pela Web, utilizando o usuário Administrador foram criadas as contas de Protocolista 

e usuário convencional, obtendo assim uma conta de usuário protocolista para a 

função do Protocolista e mais três contas de usuários convencionais. 

A primeira conta de usuário convencional a ser criada foi a “SecrADM”, 

representando a Secretaria da Administração, contendo esta as funções de Aprovar, 

Protocolar, Despachar, Encaminhar e Elaborar documentos. A segunda conta fora 

“Obr01”, representando a Secretaria de Obras, e a terceira conda de usuário 

convencional foi a “Rh01”, representando o Setor de Recursos Humanos. Os dois 

últimos usuários convencionais podem apenas elaborar documentos, encaminham
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documentos elaborados e despachar os documentos protocolados.

A partir deste momento, a sugestão de reorganização estrutural do Setor de 

Protocolo para a adequação ao SPED, será feita demonstrando o fluxo documental 

gerado pelo trâmite da protocolização de um requerimento solicitando o “Habite-se”

de moradia para a Secretaria de Obras. Serão enumerados os passo tomados para 

facilitar o acompanhamento do fluxograma representado na Figura 5.

Passo 1: O trâmite começa com o requerimento de um munícipe requerendo 

o Habite-se de sua casa. 

Passo 2: O cidadão chega até o setor de protocolo para protocolar o 

requerimento, o Protocolista digitaliza o requerimento original e arquiva uma via no 

Setor de Protocolo. Ao acessar o SPED via web com o seu usuário o Protocolista 

inicializa a protocolização preenchendo os campos mostrados na Figura 4 e, anexa

o documento digitalizado no protocolo gerado.

Figura 4 - Cadastro Protocolo Externo SPED.
                   Fonte: Imagem retirada do SPED.

Todo o fluxo do trâmite do protocolo, a partir deste momento, ocorre no 
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Sistema. O Sistema gera um número único e sequencial para a identificação desse 

protocolo. 

Passo 3: O Protocolista analisa se o documento requerido não tem restrição 

para ser solicitado, e despacha diretamente para a Secretaria de Obras. Caso o 

documento requerido possua uma restrição o protocolo será encaminhado para a 

Secretaria da Administração indeferir ou deferir seu requerimento. Um exemplo 

desta restrição de requerimento é a solicitação de uma escavação perto de uma 

nascente de rio protegida legalmente. 

Passo 4: Neste momento é realizado o pagamento das taxas de serviço 

solicitados no requerimento.

Passo 5: No Setor de Obras a pessoa encarregada pelas correspondências 

internas acessa o sistema com seu usuário e senha e acessa a caixa de entrada do 

protocolo, ali estará o protocolo encaminhado pelo Protocolista ou pela Secretaria de 

Administração. No momento em que é aberto o requerimento anexado ele 

“reconhece ciência3” do protocolo onde deve providenciar a sua solução. Caso a 

resolução do requerimento envolva mais Secretarias o protocolo poderá ser 

despachado para todas as Secretarias envolvidas. 

Passo 6: O indeferimento do requerimento pode ser feita pela Secretaria de 

Obras a qualquer momento.

Passo 7: A Secretaria envolvida pode solicitar o pagamento de taxas 

adicionais para a solução do requerimento.

Passo 8: Para a criação do documento Habite-se o Fiscal de Obras deve ser 

comunicado do requerimento para fazer a metragem da casa e verificar se a casa 

esta habitável, assim que obtêm os dados necessários, passa as informações para a 

pessoa responsável do setor de obras redigir o documento de Habite-se. Devem ser 

registradas no sistema de protocolo as ações tomadas para a providência do 

requerimento, estes registros manterão o Protocolista informado. A qualquer 

momento do trâmite do processo, podem ser feitas anotações e descrições que 

referenciem o estágio de execução do serviço solicitado.

Passo 09: Assim que o documento Habite-se é elaborado, seus dados devem 

ser descritos na resolução do protocolo e encaminhado para o Setor de Protocolo, 

                                           
3 Esta funcionalidade do sistema serve para que o usuário que tenha recebido um despacho de um 
documento com algumas providências a serem tomadas possa registrar no sistema que está ciente 
do que deve fazer (SIGADAER, 2006).
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para então ser retirado pelo requerente após o pagamento da taxa desse serviço. 

Passo 10: A Secretaria envolvida pode solicitar o pagamento de taxas 

adicionais para a solução do requerimento.

Passo 11: Para finalizar o protocolo o Protocolista acessa o sistema e arquiva-

o, este procedimento informa que o trâmite do requerimento acabou. Para que um 

protocolo possa ser arquivado ele deve estar com o status de “resolvido”. A consulta 

do protocolo pode ser feita a qualquer momento, podendo ser consultado seu status, 

histórico, anotações e anexos. Após o arquivamento podem ser feitas anotações no 

protocolo.

O fluxograma representado na Figura 5 está constituído por linhas horizontais 

e verticais: as duas linhas horizontais representam onde são executadas as rotinas. 

A primeira linha indica que a rotina esta sendo executada dentro do SPED e a

segunda, indica que a rotina esta sendo executada fora do sistema SPED.

Já as linhas verticais representam os estágios de acontecimentos do 

protocolo externo. As linhas verticais estão divididas em quatro estágios de 

acontecimentos: protocolização, deferimento, realização do serviço gerado e 

finalização do requerimento. Os círculos vermelhos com numerações representam 

os passos anteriormente citados.
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Figura 5 – Trâmite do Protocolo externo com SPED
                   Fonte: pesquisador
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O intuito de criar o fluxograma representado na Figura 5 com duas linhas de 

execução (“Rotinas Dentro do SPED” e “Rotinas Fora do SPED”) tornou-se

necessário para a visualização dos estágios ocorrerem dentro do sistema SPED. O

Torna-se visível que utilizar um sistema informatizado oferece recursos para a 

gestão de protocolo atender os limites de responsabilidade no desempenho das 

atividades ligadas a registro, movimentação, aumento da eficiência e eficácia na 

recuperação de informações, assegurando a qualidade e excelência no atendimento 

ao usuário final.

6.3.2 Trâmite interno de documentos no SPED

O SPED está preparado para atender as necessidades do fluxo interno de 

documentos da Prefeitura, sendo possível redigir documentos diretamente no 

sistema com um editor de texto próprio do SPED. Ainda podem ser anexados 

arquivos redigidos em outros meios de edição de texto e digitalizados. O SPED 

utiliza a padronização de documentos para correspondências e publicações do 

Exército Brasileiro definido na norma IG 10-42. Estes documentos podem ser 

configurados, via sistema, para que contenham os dados da Prefeitura. Pode ser 

feita a edição de cabeçalhos e rodapés dos documentos com símbolos e logomarcas 

da Prefeitura (SIGADAER, 2006)

Para atender a necessidade da Prefeitura em ter um controle do trâmite

interno de documentos do SPED, foi elaborado um fluxograma representado na 

Figura 6, onde há a necessidade de aprovação da Secretaria da Administração para 

o documento ter validade no sistema. As Secretarias, ao criarem um memorando 

interno devem ter o deferimento da Secretaria de Administração para então

despachar o documento entre as Secretarias. 

Para melhor entendimento do fluxo documental no protocolo interno de 

documentos dentro do SPED foram descritos os passos da criação de um 

memorando pela Secretaria 1, a aprovação pela Secretaria de Administração e o 

despacho para a Secretaria 2.
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Passo 1 - O trâmite começa quando a Secretaria 01 acessa o sistema SPED 

com seu usuário e elabora o memorando para ser aprovado pela Secretaria de 

Administração.

Passo 2 - O memorando é encaminhado para a Secretaria Administração que 

efetua a aprovação do documento. 

Passo 3 - A aprovação dos documentos pela Secretaria Administração é 

necessária para que a mesma tenha um controle das atividades que acontecem na 

Prefeitura. Assim que aprovada pela Secretaria Administração o documento passa a 

ter validade no sistema com um número de identificação. 

Passo 4 - A Secretaria 1 recebe na caixa de entrada do Sistema o 

memorando que pode ser encaminhado para a Secretaria 2. Os documentos podem 

ser despachados com prazo para serem resolvidos. 

Passo 5 - Assim que a Secretaria 2 abre o documento em sua caixa de 

entrada, ela marca automaticamente com “Ciência de Recebimento”.

Passo 6 - Caso a Secretaria 2, queira indeferir o documento recebido, esta 

deve encaminhar para a Secretaria Administração com uma justificativa de 

indeferimento. O memorando somente poderá ser arquivado pela Secretaria

Administração.

Passo 7 - A Secretaria 2 no caso de deferimento resolve a solicitação da 

Secretaria 01 descrita no memorando e registra no sistema, o memorando passa a 

ter status de “Providência Resolvida”.

Passo 8 - Para finalizar o memorando a Secretaria 2 encaminha para a Secr. 

Administração arquivar no sistema o Memorando.

A Figura 6 representa o processo interno do protocolo sugerido pela 

implementação do sistema SPED. Foi dividido em dois fluxos de trabalhos

representados nas linhas horizontais: um que acorre dentro do sistema SPED e o 

outro que ocorre fora do sistema. Os círculos vermelhos com numerações 

representam os passos anteriormente citados
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Figura 6 - Trâmite Interno de Documentos
                  Fonte: pesquisador
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Para a elaboração deste capítulo sentiu-se a necessidade de analisar o Setor 

de Protocolo e fazer um estudo do sistema SPED. Ao compreender os fluxos de 

arquivos e processos na Prefeitura e no sistema SPED tornou-se possível simular 

em fluxograma os possíveis aprimoramentos nas rotinas do protocolo atual.



54

7 CONCLUSÃO

Com a realização deste trabalho buscou-se apresentar as condições em que 

o setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Tucunduva se encontra, partindo da 

verificação de implantação do sistema de protocolo eletrônico de documentos foi 

possível visualizar as inconsistências relacionadas ao sistema atual. 

A verificação desse sistema proporcionou ao setor de protocolo adequar-se 

aos limites da responsabilidade no desempenho das atividades ligadas ao registro e 

ao trâmite de documentos. A implantação de novos métodos tecnológicos ligados à 

gestão de documentos eletrônicos torna possível o aumento da eficiência e eficácia 

na recuperação de informações e, assegura a qualidade e excelência no 

atendimento do usuário final, contribuindo também na verificação de implantação de 

suporte para a prefeitura cumprir com as leis vigentes sobre o documento público.

O atingimento dos objetivos específicos tornou-se fundamental para que a 

Secretaria da Administração da Prefeitura pudessem ter a compreensão das 

possibilidades da utilização do SPED e esclarecimentos de termos utilizados na 

gestão do arquivo.

Com a elaboração do referencial teórico, buscou-se o esclarecimento de 

dúvidas pertinentes a arquivologia, órgãos públicos e gestão documental, 

contextualização do protocolo, documento eletrônico e gestão de documentos 

eletrônicos. Este embasamento teórico foi necessário para nivelar os conhecimentos 

das partes envolvidas na possível restruturação do Setor de Protocolo, sustentando 

as questões que cercam o protocolo e o documento público na instituição.

Para tornar o estudo de fácil compreensão aos usuários do protocolo e 

servidores da Prefeitura, foram utilizadas técnicas de modelagem em fluxogramas 

através da ferramenta BizAgi, possibilitando assim, a visualização do fluxo de 

trabalho do protocolo atual, o fluxo de trabalho do protocolo com a implementação 

do SPED e a implementação do protocolo para documentos internos.

Analisar a situação atual do Protocolo da Prefeitura Municipal de Tucunduva 

tornou-se pertinente para a visualização do tramite atual de documentos

protocolados. As entrevistas realizadas no Setor deixaram claras as atuais falhas no 
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fluxo do trabalho do protocolo e que, muitas vezes, dificulta o Protocolista 

desempenhar sua função. 

Ao estudar o SPED no contexto da utilização da Organização Militar, obteve-

se vantagens ao direcionar os esforços de um sistema já estruturado para sua 

função de gestão de arquivos eletrônicos e processos gerados pelo protocolo. No 

momento em que foi identificado as principais funcionalidades do sistema e termos 

utilizados pela Organização Militar, foi possível assimilar a possibilidade de 

implantação e adequação do SPED para a Prefeitura.

Tornou-se claro que é possível a adequação do Setor de Protocolo para a 

implementação do sistema SPED. O sistema atende as necessidades do protocolo 

externo, possibilitando a gestão dos protocolos em um ambiente hibrido, trabalhando 

com documentos no suporte papel, digitalizados e eletrônicos. Através da simulação 

de documentos protocolados na Prefeitura, foi possível demonstrar que o sistema 

tem condições de atender os documentos tramitados no protocolo externo e interno 

da Prefeitura. Os ofícios, memorandos e requerimentos tramitados internamente, 

podem ser redigidos via sistema seguindo padronização do Exército Brasileiro e 

atendendo os requisitos de segurança do e-ARQ Brasil.

No entanto, o SPED está disponibilizado no sítio do Software Público como

sendo uma ferramenta que segue os padrões de Software Livre, a filosofia de que 

qualquer pessoa possa utilizá-lo, copiá-lo ou distribuí-lo, seja em sua forma original 

ou com implementações e modificações no seu código fonte. (TORRES, 2001).

Por sua vez, o Portal do Software Público disponibiliza o sistema SPED com 

um pacote de instalação restringindo o acesso ao código fonte. Esta restrição do 

código fonte não deixa alterar todos os campos do sistema que fazem o 

armazenamento dos dados e que referenciam as Organizações Militares. Um 

exemplo dos campos que fazem referência as Organizações Militares são 

encontrados no cadastro de usuários nos itens “Nível de Patente” e “OM de origem”, 

além de outros. Para alteração e personalização do Sistema, o SPED disponibiliza a 

troca de banners, logotipos e frases das interfaces de acesso. Embora tendo a 

restrição do acesso ao código fonte do Sistema SPED, este possibilita a sua 

implantação e adequação em qualquer instituição tanto privada como pública, e os 

campos que não podem ser alterados devido a necessidade de acesso ao código 

fonte e que fazem referência as Organizações Militares não impossibilitam o 

funcionamento do sistema, mas apenas podem dificultar ou confundir na 
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compreensão do usuário final.

Contudo, este trabalho teve seu mérito no que diz respeito à aquisição de 

conhecimentos com relação ao Protocolo Eletrônico de Documentos, gestão de 

arquivos, fluxo documental e à possível disponibilização de tais conhecimentos 

àqueles que o lerem.
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Apêndice A – Relatório das Entrevistas

RELATÓRIO DAS ENTREVISTAS

Segundo Valentim (2005) a entrevista pode ser definida como um processo de 

interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por 

objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado. 

As informações devem ser obtidas através de um roteiro de entrevista, cujo 

conteúdo possui uma lista de pontos ou tópicos previamente estabelecidos de 

acordo com a problemática central da pesquisa, bem como de acordo com os 

objetivos específicos previamente propostos (VALENTIM, 2005).

A seguir está representado o roteiro estabelecido para a realização da 

entrevista. Devido a estrutura do setor de protocolo na Prefeitura Municipal de 

Tucunduva ser reduzida, as entrevistas contemplaram na totalidade quatro agentes 

públicos: dois agentes públicos ligados ao setor de protocolo, um agente público 

ligado a Secretaria de Administração e um agente público ligado a Secretaria de 

Vigilância Sanitária responsável pela tramitação de documentos do Setor. Para 

garantir a privacidade dos entrevistados foi usado codinomes seguindo o exemplo de 

“Entrevistado1, Entrevistado 2, ...”.
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ROTEIRO DAS ENTREVISTAS

A seguir estão as questões utilizadas no direcionamento da entrevista e as 

respostas dos entrevistados usando codinomes para garantir sua privacidade.

1 - Fale sobre o protocolo na Prefeitura Municipal de Tucunduva.

Respostas:

Entrevistado 1 – O entrevistado elucidou como o protocolo da Prefeitura está 

estruturado e quais suas principais funções. Destacou que o Protocolo está alocado 

junto a Secretaria de Obras, onde destacou que um agente público cedido para a 

Secretaria desempenha a função de Protocolista da Prefeitura. 

Entrevistado 2 - O setor de protocolo deve cuidar das correspondências e 

protocolos que chegam até a Prefeitura, dando a devida destinação para eles. O 

protocolo deveria estar ligado ao arquivo da Prefeitura no caso de arquivamentos 

dos documentos protocolados.

Entrevistado 3 - O protocolo faz o controle dos documentos em curso da 

Prefeitura, atribuído a eles o registro com um número de protocolo, fazendo a 

recebimento e distribuição para as Secretarias.

Entrevistado 4 - O protocolo deveria ser o setor onde centralizariam o 

recebimento dos documentos que chegam na Prefeitura, sendo feita a sua 

distribuição e acompanhamentos de seus processos.

2 - Como está organizado o setor de protocolo?

Respostas:
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Entrevistado 1 - O entrevistado elaborou um esboço de diagrama para 

representar o funcionamento do protocolo e apresentou a Lei Municipal de Nº 

017/2000 onde está o organograma estrutural da Prefeitura de Tucunduva.

Entrevistado 2 - O entrevistado esplanou da organização do protocolo 

destacando que no momento atual ele esta na Secretaria de Obras, devido ao maior 

número de protocolos serem destinado a esta Secretaria.

Entrevistado 3 – Sem Resposta.

Entrevistado 4 – Sem Resposta.

3 - Quais são os procedimentos utilizados no protocolo no que se refere 

a armazenamento de arquivos, pagamento de taxas do serviço de protocolo, 

pagamento de taxas referente aos requerimentos descritos no protocolo?

Respostas:

Entrevistado 1 – De acordo com o entrevistado são apenas armazenados os 

arquivos destinados ao Setor de Obras devido o protocolo estar alocado ali, para os 

demais arquivos protocolados são apenas registrados no livro de protocolos e 

encaminhados para as devidas Secretarias providenciarem o seu armazenamento. 

O entrevistado destacou que o serviço de protocolo não é cobrado uma taxa 

específica, somente é cobrado o serviço gerado pelo requerimento. Embora que o 

entrevistado alegue que há respaldo legal na Lei Municipal 14/2000 prevendo a 

cobrança de taxas no desempenho das atividades de protocolo.

Entrevistado 2 - O entrevistado demonstrou como é feito o recebimento dos 

documentos a serem protocolados, onde e para quais Secretarias devem ser 

encaminhados.

Entrevistado 3 - Sem Resposta.
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Entrevistado 4 - Sem Resposta.

4 - Quais documentos são protocolados?

Respostas:

Entrevistado 1 - O entrevistado sugeriu para ver no próprio livro de protocolo 

os principais documentos protocolados.

Entrevistado 2 - O entrevistado citou os documentos que são mais 

protocolados no setor. Todos os documentos são externos a Prefeitura.

Entrevistado 3 - Sem Resposta.

Entrevistado 4 - Sem Resposta.

5 - Como o protocolo faz o controle dos processos dos documentos 

protocolados?

Respostas:

Entrevistado 1 - Atualmente o protocolo deveria ser avisado pelas demais 

Secretarias do procedimento tomado pelo protocolo criado.

Entrevistado 2 – É feito o controle dos documentos protocolados para a 

Secretaria de Obras, os documentos protocolados para as demais Secretarias são 

controlados por elas mesmas.

Entrevistado 3 - Sem Resposta.

Entrevistado 4 - Sem Resposta.
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6 - Qual é o procedimento na necessidade de protocolar um arquivo 

eletrônico?  

Respostas:

Entrevistado 1 - Sem Resposta.

Entrevistado 2 - Quando é necessário protocolar um arquivo eletrônico, por 

exemplo um e-mail, ele deve ser impresso em uma folha A4 para poder ser 

protocolado. 

Entrevistado 3 – Sem Resposta.

Entrevistado 4 - Sem Resposta.

7 - Existe o protocolo de documentos internos?  

Respostas:

Entrevistado 1 - Sem Resposta.

Entrevistado 2 - Sem Resposta.

Entrevistado 3 - A Comunicação interna entre os setores é feita através de 

memorandos e ofícios, não sendo necessário a aprovação deles para poder tramitar 

internamente na Prefeitura. As Secretarias fazem o controle de suas 

correspondências internas.

Entrevistado 4 - O trâmite de protocolos internos seria interessante para 

haver um registro dos documentos que tramitam, o cumprimento de prazos dos 

memorandos internos, facilitaria a responsabilização de possíveis problemas criados 

no descumprimento dos ofícios e memorandos criados.
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8 - Que pontos seriam possíveis melhorar no protocolo?

Respostas:

Entrevistado 1 - O protocolo está mal posicionado na Prefeitura Municipal, o 

protocolo deveria estar integrado a recepção da Prefeitura centralizando todos os 

documentos que tramitam nela. Deveria ser melhorada a questão da recuperação e 

localização do arquivo protocolado. 

Entrevistado 2 – O serviço de protocolista deveria ser exercido apenas por 

um agente público. Sua sala deveria dar condições de armazenamento dos arquivos 

protocolados, a utilização de um sistema específico ajudaria a modernizar o 

protocolo atual.

Entrevistado 3 - Sem Resposta.

Entrevistado 4 - Sem Resposta.
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ANEXOS
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ANEXO A - Simbologias dos Elementos Integrantes do 
Fluxograma

Fonte: Site oficial da Ferramenta BizAgi. Disponível em  <http://www.bizagi.com/>. Acesso em: 10 fev. 
2010.  
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Anexo B – Telas do Sistema SPED

A seguir serão apresentadas as telas do cadastro do protocolo externo e 

consulta do Livro de Protocolo do sistema SPED.

Imagem retirada do sistema SPED do cadastro de protocolo externo.

Imagem retirada do sistema SPED do Livro de protocolo.
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1 INTRODUÇÃO


As prefeituras municipais são vistas como ambientes burocráticos, seus servidores devem seguir normas e procedimentos para a realização de seus serviços e atender a comunidade em geral. Protocolar um documento em um órgão público é registrar atos públicos em livros ou sistemas de registros. A partir do momento em que é realizada a protocolização o documento torna-se parte integrante de um processo interno, seja ele apenas um requerimento, comunicado ou um ofício. 

O presente estudo justifica-se em dar maior suporte à Prefeitura Municipal de Tucunduva localizada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul na elaboração de uma verificação de um sistema capaz de fazer a gestão dos arquivos tradicionais e os arquivos eletrônicos protocolados na Secretaria da Fazenda.

Com isso, busca-se uma ferramenta que possibilite que os servidores e Secretarias da Prefeitura possam gerenciar o fluxo de documentos através de um sistema desenvolvido em arquitetura Web, e através deste, possibilitar consultas dos protocolos gerados, em tramitação e finalizados. A ferramenta deve ser capaz de padronizar os documentos internos da Prefeitura, fazer um controle de acesso dos usuários, poder localizar o documento em seu fluxo de trabalho e tornar ágil a recuperação das informações.

O tema tem como principal importância a demonstração de novos métodos tecnológicos para a implantação de uma solução SPED (Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos), capaz de proporcionar aos servidores municipais condições de gerenciarem seus documentos protocolados em formato tradicional e eletrônico de forma eficiente. 

Tendo em vista a modernização da Prefeitura no Setor de protocolo a incorporação de um sistema de gestão de arquivos eletrônicos abre portas para a introdução de ferramentas sofisticadas, preparando esta, para a gestão de documentos eletrônicos.

1.6 Objetivos


Com o intuito de compreender a problemática que envolve o desenvolvimento da pesquisa, delinearam-se os seguintes objetivos:

1.6.1 Objetivo geral


Examinar a estrutura do Setor de Protocolo na Prefeitura Municipal de Tucunduva - RS e verificar a possibilidade de implantação do sistema SPED.

1.6.2 Objetivos específicos


O trabalho desenvolveu-se com os seguintes objetivos:

· Analisar a situação atual do Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Tucunduva - RS;

· Verificar os requisitos e adequações do Setor de Protocolo para levantar necessidades do Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos;

· Estudar a Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos (SPED) do Exército Brasileiro e Aeronáutica para verificar a possibilidade de instalação no Setor de Protocolo e Controle da Prefeitura.

1.7 Hipóteses


· A Secretaria da Fazenda conseguirá se adaptar ao novo sistema de protocolos.


· Aumentará a eficiência na gestão de protocolos e na recuperação da informação com um sistema de protocolo eletrônico de documentos.

· O acréscimo de documentos com suporte eletrônico fará aumentar o fluxo de documentos protocolados internamente.

1.8 Delimitação do tema


O presente trabalho tem como objetivo fazer um estudo de aplicabilidade de um sistema de protocolo eletrônico de documentos baseado em Software Livre, utilizando uma plataforma Linux. O estudo foi realizado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Tucunduva, Rio Grande do Sul. O sistema escolhido como modelo a ser verificado para a implantação é o SPED (Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos) cedido pelo Exército Brasileiro e Aeronáutica através do site Portal do Software Público Brasileiro.




2 REFERENCIAL TEÓRICO

O objetivo deste capítulo é contextualizar a Arquivologia e definir os conceitos terminológicos que serão adotados neste trabalho; apresentar as funções arquivísticas com ênfase na gestão de documentos, contextualizar o protocolo em órgãos públicos, por fim, definir o conceito de documento eletrônico e sistemas que os utilizam.


2.1 Arquivologia


A Arquivologia em seu conceito tradicional, como se encontra no DBTA, é a disciplina que estuda as funções do arquivo (instituição ou serviço) e os princípios e técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos (conjunto de documentos) (DBTA, 2005, p. 37). Esse mesmo dicionário traz o termo Arquivística como sinônimo de Arquivologia. A partir das discussões e divergências conceituais ainda existentes no campo terminológico da Arquivologia, pretende-se apenas esclarecer que será utilizado o termo Arquivologia quando se fizer referência à ciência e o termo arquivística e será empregado para adjetivar o substantivo que estiver se referindo à ciência. 

Pavezi (2010) relata em sua dissertação de mestrado que os autores da área diferem, a partir de suas concepções teóricas, sobre o momento da aplicação das funções arquivísticas. Na concepção que se convencionou chamar de Arquivologia Tradicional a competência funcional do arquivista ocorre apenas na fase permanente. Está vinculada á origem dos arquivos na Idade Antiga, passa pela criação do Arquivo Nacional da França em 1789, a criação da École Nationale des Chartes em 1821, e o princípio da proveniência promulgado por Natalis Du Wailly em 1841. O período que segue ao fim da II Guerra Mundial marca o princípio de uma transição de paradigmas quando surge o conceito de gestão de documentos que segundo Indolfo et aliii (apud RONDINELLI, 2002, p. 41) se constitui no “conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades de produção, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente”. 

O conceito de gestão de documentos traz, em si, o conceito de ciclo vital ou teoria das três idades que divide o ciclo de vida de um documento em três fases (ou idades): corrente, intermediária e permanente. Estas distinções deixam transparecer uma preocupação com a frequência de uso e a utilidade do documento para o desempenho de atividades dentro da organização (PAVEZI, 2010, p.41). 

Pavezi (2010) esclarece que, na primeira fase, onde o arquivo corrente também é considerado de primeira idade, estão os documentos utilizados frequentemente, que devem ser de fácil acesso para garantir o funcionamento das atividades do cotidiano. Estes documentos ficam geralmente armazenados em locais próximos aos setores que os produziram e os receberam. O arquivo intermediário ou de segunda fase, originário do arquivo corrente, é consultado eventualmente, sendo conservado por razões administrativas, legais ou financeiras, respondendo aos objetivos da sua criação. Tanto na primeira como na segunda fase, os documentos possuem valor para a organização geradora, ou seja, possuem valor primário. Na terceira fase, ou arquivo permanente, os documentos deixam de ter o valor previsível para a organização que os produziu, não tendo de responder aos objetivos da sua criação. Os documentos, nesta idade, são eliminados ou guardados se possuírem valor histórico. É dito que esta documentação de terceira idade possui valor secundário. É em torno dos valores e do ciclo de vida dos documentos que existem as chamadas funções arquivísticas, que devem ser tratadas de modo a envolver o conjunto dos princípios, dos métodos e das operações que se aplicam à organização e ao tratamento dos arquivos. 


Para os próximos subcapítulos serão abordados temas pertinentes a órgãos públicos, enfatizando a necessidade da gestão documental relacionada aos serviços de protocolo e recuperação da informação.


2.2 Órgãos públicos e a gestão documental


As informações produzidas, recebidas e acumuladas pelos órgãos e entidades da Administração Pública no exercício de suas funções e atividades são registradas nos documentos públicos, que, por sua vez, são preservados nos arquivos públicos, instrumentos essenciais para a tomada de decisões, para a comprovação de direitos individuais e coletivos e para o registro da memória coletiva. 

Segundo Bernardes (2008, p.5) torna-se 

cada vez mais estratégico para o Estado Moderno o amplo acesso às informações de governo, considerando-se o fortalecimento da democracia e o pleno exercício da cidadania, bem como o avanço das tecnologias da informação, que vem permitindo crescente racionalização de procedimentos, operações e rotinas de trabalho. 

Entretanto, a ausência da política de gestão conduz a uma pluralidade, heterogeneidade e, por vezes, ausência de normas, métodos e procedimentos de trabalho nos serviços de arquivo dos órgãos da administração pública, que vêm dificultando o acesso às informações, bem como provocando o acúmulo desordenado de documentos, transformando os arquivos em meros depósitos empoeirados de papéis (BERNARDES 2008, p. 6).

A utilização de recursos de sistemas de informação aplicadas no tratamento do arquivo com a implantação de um sistema de protocolos informatizado, ajudará a organização a ter um maior controle na tramitação de arquivos na organização.


Por outro lado para Bernardes (2008), pode parecer ao Poder Público que o pleno e rápido acesso às informações depende exclusivamente da incorporação de tecnologias avançadas. Não se cogita que o desenvolvimento de sistemas informatizados dependa de requisitos que apenas uma política de gestão documental possa definir. Nesse sentido, é preciso esclarecer que a informática apresenta-se como uma ferramenta da gestão integral de documentos e que o Poder Público precisa produzir e/ou consolidar um conhecimento sobre sua produção documental, o que envolveria uma área também técnica - a arquivística, e que esse trabalho demanda, assim como os trabalhos na área de tecnologia da informação, um aporte de recursos humanos e financeiros. 

Em geral, o arquivo é considerado uma unidade administrativa menor, sem atribuições bem definidas a não ser “guardar papéis”. O conceito corrente de “arquivo” é sinônimo de “arquivo morto”, ou seja, um amontoado de papéis velhos sem “utilidade” nenhuma. Sua posição hierárquica na estrutura administrativa dos órgãos públicos e das empresas privadas induz ao desprestígio, à desvalorização de seus serviços e à falta de recursos materiais e humanos com qualificação técnica adequados ao seu pleno funcionamento (BERNARDES 2008, p. 6).


Por outro lado, para o controle pleno dos documentos, Bernardes (2008, p. 8) esclarece que, “desde a sua produção até a sua destinação final, torna-se necessário assegurar a integração dos protocolos com os arquivos visando à padronização dos procedimentos técnicos”. Essa integração permitirá que os documentos sejam rapidamente localizados não apenas durante sua tramitação, mas também durante o período em que aguardam o cumprimento de seus prazos no arquivo corrente, intermediário e permanente.  


As falhas nos sistemas de controle da produção e tramitação dos documentos, a acumulação desordenada e a falta de normas e procedimentos arquivísticos comprometem a qualidade das atividades rotineiras, uma vez que dificulta o acesso à informação, onera o espaço físico e aumenta os custos operacionais.  (BERNARDES 2008, p. 8)

Assim, a implantação de um programa de gestão documental garante aos órgãos públicos e empresas privadas o controle sobre as informações que produzem ou recebem, uma significativa economia de recursos com a redução da massa documental ao mínimo essencial, a otimização e racionalização dos espaços físicos de guarda de documentos e agilidade na recuperação das informações.

Por sua fez, cabe ressaltar, que o protocolo esta envolvido diretamente na gestão documental das instituições públicas. A atuação do protocolo esta ligada a faze corrente dos documentos institucionais, sendo necessário a contextualização do protocolo no seguinte subtítulo. 


2.3 Contextualização do protocolo


É o serviço encarregado do recebimento, registro, classificação, distribuição, controle da tramitação e expedição de documentos. Mais que um instrumento, é uma fase dentro da administração dos documentos, se enquadrando na idade corrente do arquivo dentro do seu ciclo de vida. Para se efetuar o controle de protocolo é necessário ter uma planilha, ou ficha, ou um sistema informatizado para protocolar documentos que entram e saem da instituição pública.

São atividades do protocolo segundo a descrição do cargo na Prefeitura Municipal de Tucunduva: O servidor encarregado para o protocolo desenvolve as atividades de separar os documentos recebidos em oficial ostensivo ou sigiloso e particular, além de analisar e determinar o assunto do documento, atribuindo-lhe um código numérico de referência.

De acordo com Gonçalves (1998, p. 16):

os documentos de arquivo de uma entidade são produzidos para cumprirem uma determinada finalidade e, para isso, usualmente, tramitam. Ao tramitarem, os documentos circulam de uma entidade para outra, ou de um setor para outro da mesma entidade, até finalmente ser arquivado. Todos os documentos que tramitam no interior de uma entidade foram elaborados diretamente por ela ou foram a ela encaminhados.

Assim, os documentos de arquivo guardam relações estreitas com o protocolo e a expedição da documentação. A expedição pode ser centralizada ou não. É muito comum que as várias unidades administrativas de um órgão expeçam documentos. A expedição descentralizada costuma obrigar a uma multiplicidade de controles e registros do que é expedido, e é frequentemente acompanhada da criação de pequenos “arquivos” em setores e seções (sendo arquivadas, basicamente, as cópias de tudo o que é expedido). Neste caso, a pulverização da organização dos documentos de arquivo favorece a falta de unidade de procedimentos técnicos, e também dificulta a adoção de um plano de classificação unificado (GONÇALVES, 1998, p. 16). 


2.3.1 Arquivos correntes e protocolo


Neste capítulo é esclarecida a ligação do protocolo com os arquivos da fase corrente. Segundo Correa (1997, p.9) os arquivos correntes “são constituídos de documentos em curso, de utilização constante, para a tomada de decisões das administrações”.


No cumprimento de suas funções, 

os arquivos correntes quase sempre respondem ainda pelas atividades de recebimento, registro, distribuição, movimentação e expedição dos documentos correntes. Razão porque, frequentemente encontra-se na estrutura organizacional das instituições a designação de órgãos de Protocolo e Arquivo, Arquivo e Comunicação ou outra denominação similar. (CORREA, 1997, p.9)


Para Correa (1997, p.10) às relações entre essas áreas de trabalho distribui-se em quatro setores as atividades dos Arquivos Correntes:


- Protocolo (recebimento, classificação, registro e movimentação). 


- Expedição. 


- Arquivamento (o processo de arquivar). 


- Empréstimo e consulta.


2.3.2 Rotinas do setor de protocolo 


Segundo Paes (2004) algumas rotinas devem ser adotadas no registro documental, afim de que não se perca o controle, bem como surjam problemas que facilmente poderiam ser evitados. Dentre as recomendações de recebimento e registro destaca-se: 


· Receber as correspondências, separando as de caráter oficial das de caráter particular, distribuindo as de caráter particular a seus destinatários.


Após essa etapa, os documentos devem seguir seu curso, a fim de cumprirem suas funções. Para que isto ocorra, devem ser distribuídos e classificados da forma correta, ou seja, chegar ao seu destinatário. Para isto acontecer Paes (2004, p. 32) recomenda: 


· Separar as correspondências de caráter ostensivo das de caráter sigiloso, encaminhado as de caráter sigiloso aos seus respectivos destinatários;


· Tomar conhecimento das correspondências de caráter ostensivo por meio da leitura, requisitando a existência de antecedentes, se existirem;


· Classificar o documento de acordo com o método da instituição;, carimbando-o em seguida;


· Elaborar um resumo e encaminhar os documentos ao protocolo.


· Preparar a ficha de protocolo, em duas vias, anexando a segunda via da ficha ao documento;


· Re-arquivar as fichas de procedência e assunto, agora com os dados das fichas de protocolo; 


· Arquivar as fichas de protocolo.


De acordo com Senac (1999, p. 37) a “tramitação de um documento dentro de uma instituição depende diretamente se as etapas anteriores foram feitas da forma correta”. Se feitas, fica mais fácil, com o auxílio do protocolo, saber sua exata localização, seus dados principais, como data de entrada, setores por que já passou, enfim, acompanhar o desenrolar de suas funções dentro da instituição. Isso agiliza as ações dentro da instituição, acelerando assim, processos que anteriormente encontravam dificuldades, como a não localização de documentos, não se podendo assim, usá-los no sentido de valor probatório, por exemplo. 


Após cumprirem suas respectivas funções,


os documentos devem ter seu destino decidido, seja este a sua eliminação ou recolhimento. É nesta etapa que a expedição de documentos torna-se importante, pois por meio dela, fica mais fácil fazer uma avaliação do documento, podendo-se assim decidir de uma forma mais confiável, o destino do documento (SENAC, 1999, p. 38).

Dentre as recomendações com relação a expedição de documentos, destacam-se:


· Receber a correspondência, verificando a falta de anexos e completando dados;


· Separar as cópias, expedindo o original;


· Encaminhar as cópias ao Arquivo.


É válido ressaltar que as rotinas acima descritas não valem como regras, visto que cada instituição possui suas tipologias documentais, seus métodos de classificação, enfim, surgem situações diversas. Servem apenas como exemplos para a elaboração de rotinas em cada instituição. 

2.3.3 Orientações sobre o funcionamento do registro de protocolo

Neste subcapítulo serão apresentadas orientações de funcionamento do registro de protocolo segundo a Delegações de Prefeituras Municipais Ldta (DPM). A DPM presta serviços técnicos profissionais especializados de consultoria nas diversas áreas de prefeituras municipais. A Prefeitura Municipal de Tucunduva esta associada à DPM, e através desta associação foi solicitado orientações sobre o protocolo.


De acordo com a DPM (2010) serão descrito três principais considerações sobre o protocolo nas prefeituras municipais.

1 - O Setor de Protocolo, normalmente, tem por atribuição receber os documentos externos e internos, a eles dando uma numeração para que seja aberto um processo. Ou seja, identificados o assunto, quem o envia, a data etc – dados importantes para acessar, posteriormente, os documentos -  o processo é aberto. O setor de protocolo, então, deve utilizar uma forma de controle de tramitação dos processos (seja por meio informatizado ou não), a fim de saber para que setor o processo está sendo encaminhado e, ainda, um caderno de controle (para assinatura do recebimento) (DPM, 2010).


2 - Quanto ao tempo de guarda, em regra, os documentos são mantidos no setor de protocolo até o seu encerramento ou, após esse, por um período máximo de 1 (um) ou 2 (dois) anos, conforme a estrutura física do local. Após, a documentação deve ser encaminhada ao arquivo do Município. O tempo de guarda dos processos no arquivo do Município irá depender do tema neles tratados (DPM, 2010).

De acordo com a DPM (2010) os documentos gerados ou recebidos pelo Município são da responsabilidade daquele que os detêm. Assim, logo que protocolados, os documentos (via de regra, requerimentos) estão sob a guarda do servidor responsável pelo setor. Por esse motivo, aliás, a importância do caderno de controle. Apenas a partir da assinatura de recebimento de determinado documento por outro setor é que o primeiro se exonera da responsabilidade.


De qualquer sorte, ainda no que tange à responsabilidade, considerando que muitos processos têm um prazo máximo para análise, é razoável que o andamento, mesmo em outros setores, seja acompanhado, de perto, pelo servidor titular do setor de protocolo. Assim, sempre que verificado que um ou outro processo está sem movimentação há algum tempo em um determinado setor, cabe o envio de aviso (seja por memorando ou por e-mail) para que sejam atualizadas as informações do protocolo (DPM, 2010).


3. 
No mais, o acesso ao registro de protocolo pode ser feito pelo servidor responsável pelo setor, pelo seu superior direto (normalmente, Secretário de Administração), pelo Prefeito e, ainda, pelo interessado. Não é adequado, todavia, que o acesso seja livre a terceiros. É que, não obstante o registro não deva conter dados sigilosos, os requerimentos podem ser de qualquer ordem e sua divulgação gerar algum tipo de dano. O adequado, nesse caso, é que, se o controle for informatizado, o acesso seja garantido a quem detenha senha ou, no caso de serviço disponível pela internet, a partir do número do protocolo (DPM, 2010).


Esclarecido alguns procedimentos recomendados para o protocolo, nos deparamos com a eficiência de controles e registros para a classificação centralizada das informações. Para que estes procedimentos não exijam das instituições públicas grandes esforços são recomendados a utilização de recursos de sistemas tecnológicos da informação como: Sistemas de Gestão de Arquivos, Documentos Eletrônicos e Gestão de Documentos Eletrônicos. Estes temas levantados serão elucidados nos subtítulos seguintes.

2.4 Sistemas de gestão de arquivos


Um sistema de gestão arquivística de documentos pode ser dito que é um conjunto de procedimentos e operações técnicas características do sistema de gestão de documentos arquivísticos processados eletronicamente e aplicáveis em ambientes digitais ou em ambientes híbridos, isto é, documentos digitais e não digitais ao mesmo tempo. Segundo Santos M. (2008, p.23) o sistema de informação é desenvolvido com o propósito de armazenar e recuperar documentos de arquivos, proporcionando também uma organização para controle das funções específicas de produção, armazenamento e acesso a documentos de arquivo, para salvaguardar a sua autenticidade e fidedignidade.


Santos M. (2008, p. 23) considera que a gestão de documentos eletrônicos prevê dentro do ambiente três domínios: “um é o espaço individual que corresponde aos funcionários; espaço do grupo que corresponde às equipes ou grupos de trabalho e o espaço geral que corresponde ao serviço de protocolo e arquivos do órgão ou entidades”. Dessa forma os documentos que se encontram no arquivo não podem ser mais alterados.


Tratando dos documentos eletrônicos, gerados no curso das atividades de organizações, podem passar por modificações sem que se possa identificar, quando necessário, seus autores. A gestão Arquivística de documentos eletrônicos tende a estabelecer meios para produzir e manter documentos de forma confiável, isto é, garantindo a integridade (autenticidade e fidedignidade) dos documentos eletrônicos (SANTOS M., 2008, p. 24).


No entanto para as organizações públicas, a utilização de documentos convencionais e eletrônicos tornou-se visível através da gestão arquivística de documentos. Assim, pode-se destacar que a gestão arquivística de documentos eletrônicos não difere essencialmente da gestão arquivística de documentos em papel, porém sem um sistema de gestão eletrônica com características baseadas nos procedimentos arquivísticos convencionais, ao qual pode ser adaptado através da automação e uso de software, o documento eletrônico torna-se inoperante e inacessível. 

2.5 O Documento eletrônico


Não há consenso sobre o que seria um documento eletrônico. Vários autores defendem ideias diferentes. O projeto InterPARES (projeto internacional com o objetivo de estudar a preservação física de documentos eletrônicos e a manutenção do seu acesso) define como eletronic record  todo e qualquer documento que é criado (produzido ou recebido e mantido) em forma eletrônica. Já segundo Santos (2005) o Conseil International des Archives define um documento eletrônico como um documento arquivístico sobre suporte eletrônico de armazenamento.

No contexto deste trabalho, consideraremos as definições contidas no e-arq Brasil v.1.1, o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos, documento elaborado pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos.

Documento ( Informação registrada, qualquer que seja o formato ou suporte.

Documento arquivístico ( Documento produzido e/ou recebido e mantido por pessoa física ou jurídica, no decorrer das suas atividades, qualquer que seja o suporte, e dotado de organicidade.


Documento digital ( Informação registrada, codificada em dígitos binários e acessível por meio de sistema computacional.


Documento arquivístico digital ( Documento digital que é tratado e gerenciado como um documento arquivístico, ou seja, incorporado ao sistema de arquivos. 


Documento arquivístico convencional ( É um documento arquivístico não digital.

2.6 Gestão de documentos eletrônicos 


O conceito da gestão de documentos, conforme Flores (2006), foi consequência da explosão documental ocorrida após a Segunda Guerra Mundial tanto no âmbito das administrações públicas em primeira instância como nas instituições privadas, assim, decorrendo uma necessidade eminente de racionalizar e controlar o volume de grandes massas documentais que passaram a ser acumuladas em depósitos.


A definição do DBTA (2005, p.75) para gestão de documentos é “conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento”.


Flores (2006, p.83) esclarece que a gestão eletrônica de documentos surgiu como uma parte da Tecnologia da Informação e que visa proceder à gestão de documentos.

A nova característica é que a GED está orientada à Gestão de Documentos de forma eletrônica. É necessário destacar, também, que o termo GED inclui não somente a gestão de documentos eletrônicos – que são originalmente produzidos em meio eletrônico – senão, também, todos os documentos que não são eletrônicos, isto é, os documentos em suporte papel, os digitalizados e todos os demais. (FLORES, 2006, p.83)

As expressões Gestão Eletrônica de Documentos e Gerenciamento Eletrônico de Documentos são empregados como sinônimos.  Gerenciamento eletrônico de documentos ou Gestão eletrônica de documentos (GED), entendida como sistema, é uma tecnologia


que provê um meio de facilmente gerar, controlar, armazenar, compartilhar e recuperar informações existentes em documentos. Os sistemas GED permitem aos usuários acessar os documentos de forma ágil e segura, normalmente via navegador Web por meio de uma intranet corporativa. (GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, 2009).


Santos (2005, p.16-17), explica que   


o microfilme passou a ser utilizado em larga escala no Brasil, apenas com o advento da Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968, que regulamentou a microfilmagem de documentos. Na metade da década de 1990 foi a vez da digitalização. (...) O GED, na sua concepção original, era o instrumento necessário à recuperação daquele material digitalizado, constituindo-se no substituto mais próximo das leitoras/copiadoras de microfilme, sendo utilizado como solução total para o gerenciamento de documentos. Em outras palavras, a digitalização garantiria o acesso rápido e a preservação dos documentos.  

O GED pode englobar tecnologias de digitalização, automação de fluxos de trabalho (workflow), processamento de formulários, indexação, gestão de documentos, repositórios, entre outras. A literatura sobre GED geralmente distingue as seguintes funcionalidades: captura (ou entrada), armazenamento, apresentação (ou saída) e gerenciamento e cita as tecnologias de digitalização, automação de fluxos de trabalho (workflow) etc. como possibilidades, não como componentes obrigatórios (PAVEZI, 2010, p.79).

2.6.1 O e-ARQ Brasil: um modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos


O Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos e-ARQ Brasil - foi elaborado no âmbito da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos no período de 2004 a 2009.

O modelo foi desenvolvido considerando os documentos em formato digital, cujas características únicas têm sido tratadas por especialistas de diversas áreas, destacando-se a arquivística e a ciência da computação. O e-ARQ Brasil especifica um conjunto de condições a serem cumpridas pela organização produtora e/ou recebedora de documentos, pelo sistema que gerenciará a gestão arquivística e pelos próprios documentos, de forma a garantir, no meio digital, a confiabilidade e autenticidade, além do acesso.


Desta forma, podemos considerar o e-ARQ como um conjunto de requisitos mínimos para o desenvolvimento de um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos.




3 SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (sped)

Neste capítulo será desenvolvido um breve histórico do SPED e do seu surgimento nas Organizações Militares e na Aeronáutica Brasileira. Será tratado também do Portal Software Público, onde está disponível o sistema SPED.

3.1 Histórico do SPED


O Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos (SPED) é um sistema web que surgiu da necessidade de integrar o controle na troca de documentos internos e externos das Organizações Militares do Exército. A partir desta necessidade o sistema foi desenvolvido pelo Exército para controlar o protocolo de documentos.

Em julho de 2007 de acordo com Portal do Software Público (acesso, 2010) a Força Aérea Brasileira se interessou em participar do projeto e passou a chamá-lo dentro da aeronáutica de SIGADAER - Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos da Aeronáutica.

Este nome tem origem nas normas que o CONARQ (Conselho Nacional de Arquivologia) elaborou chamada SIGAD (Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos). A intenção do projeto é implementar as normas do CONARQ para que o sistema se torne um SIGAD (PSPB, acesso 2010).

Principais Características do Sistema.


* visa atender às normas do CONARQ;


* desenvolvido sob arquitetura web;


* o sistema foi desenvolvido em parceria com o Exército e Aeronáutica;


* código fonte do sistema sob domínio do Exército e Aeronáutica;


* projeto em constante evolução;


* arquitetura do sistema permite maior simplicidade e uso de poucos recursos de rede;


* fluxo documental bem definido;


* sistema parametrizado pela organização;


* editor de texto próprio com caracteres especiais;

* tramitação dos documentos digitalmente;

3.2 O portal do software público brasileiro


O Portal do Software Público Brasileiro inaugurou uma nova etapa no desenvolvimento da política de software livre no Brasil. Essa iniciativa apresenta um novo modelo de licenciamento, de gestão e de regras de disponibilização das soluções desenvolvidas pela Administração Pública e a rede de parceiros da sociedade. 

Durante muitos anos, a comunidade brasileira de Software Livre cobrou que o Governo Federal compartilhasse com todos a sua inteligência na área de desenvolvimento e deixasse de ser apenas um mero usuário das soluções informatizadas. Com o Portal do Software Público, o setor público tornou-se protagonista no desenvolvimento de soluções e na liderança das comunidades de prática nessa área (PSPB, acesso 2010). 


A iniciativa foi lançada em abril de 2007 durante o Fórum Internacional de Software Livre. Nesse ambiente são compartilhadas soluções que podem ser úteis aos diferentes órgãos públicos e também à sociedade. O objetivo é reduzir custos, aprimorar os aplicativos disponibilizados e melhorar o atendimento à população, além de criar espaços de colaboração com a sociedade (PSPB, acesso 2010). 


Entre os softwares disponibilizados estão o Coletor Automático de Informações Computacionais (Cacic) que verifica diversas informações sobre o hardware e o software das estações de trabalho. Outra solução é o Ginga, que é o middleware da TV Digital Brasileira, além de sistemas de gestão para municípios e softwares na área da saúde, educação, meio ambiente, gerenciamento de contratos, entre muitos outros. 


O PSPB (2010) explica que são soluções desenvolvidas por órgãos públicos do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de empresas e universidades e que estão disponíveis neste portal gratuitamente à sociedade. Prefeituras, estados, empresas, órgãos públicos, centros de pesquisa e qualquer pessoa interessada podem obter o código das soluções, mediante cadastramento no Portal. Não há pagamento de licenças, porém todas as melhorias incorporadas às soluções também devem ser compartilhadas com a sociedade. 




4 Prefeitura Municipal de Tucunduva


Tucunduva localiza-se na Região Noroeste do estado do Rio Grande do Sul, distante 525 Km da capital gaúcha, Porto Alegre. Tem uma população aproximada de 5.902 habitantes. Tucunduva faz divisa com os municípios de Horizontina, Novo Machado, Tuparendi, Três de Maio, Santa Rosa e Dr. Maurício Cardoso.

O município foi efetivamente colonizado, segundo Clauss (1982), a partir do ano de 1920 por famílias de origem italiana e germânica, procedentes de Bento Gonçalves, Erechim e Colônia Guarani. Em busca de melhores condições de vida e de trabalho, essas famílias chegam a essa região, com a promessa da existência de terras planas e férteis, com riquezas vegetais, rios abundantes de água cristalina, preços baixos e boas condições de pagamento. 


O primeiro morador encontrado pelos colonizadores foi João Tucunduva, e foi em sua homenagem que o município passou a ter esse nome. No ano de 1926 foi fundado o povoado de Tucunduva. Em 1931, Santa Rosa emancipou-se e o povoado de Tucunduva passou à categoria de vila e, no dia 19 de abril de 1934, elevado a 7º distrito do município de Santa Rosa (CLAUSS, 1982, p.10).


Clauss (1982, p.11) relata que “o município de Tucunduva foi criado em 10 de setembro de 1959 através da lei estadual número 3.821/1959 esta lei foi publicada no Diário Oficial do dia 11 de setembro de 1959”. O primeiro prefeito dessa cidade foi o senhor Florentino Rossato, este empossado em 31 de dezembro de 1959, tendo como vice-prefeito o senhor Ermindo Carlos Schwerz. A primeira legislatura de Tucunduva compunha-se de sete vereadores eleitos pelo povo (CLAUSS, 1982, p.11).

Atualmente a Prefeitura Municipal de Tucunduva está localizada fisicamente em três áreas: Prédio da área Administrativa, Galpão de Obras e Parque de Maquinas. A Prefeitura possui 271 servidores públicos distribuídos administrativamente na seguinte estrutura de secretarias: Gabinete do Prefeito, Secretaria da Administração e Recursos Humanos, Secretaria da Fazenda,  Secretaria da Educação, Cultura e Desporto, Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente, Secretaria de Saúde e Assistência Social e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Industria e Comercio. 



5 METODOLOGIA


O presente estudo foi realizado com auxílio de referenciais teóricos disponíveis em sites da Internet e livros. Foi feita uma pesquisa descritiva e bibliográfica para subsidiar a fundamentação teórica, na qual a abordagem qualitativa foi utilizada como eixo central.

Utilizou-se de observação e entrevista direta que envolveu três momentos. Primeiramente, foi realizada a análise na Secretaria de Fazenda, mais precisamente no Setor de Expediente, Protocolos e Controle da Prefeitura, observando os dados levantados com as entrevistas, documentos que ali tramitam, necessidades de melhoria, ponto de vista dos servidores do Setor e Secretarias ligados a esse, criou-se um fluxograma do atual estado do protocolo da Prefeitura. Em um segundo momento, a verificação da ferramenta SPED disponibilizado no sítio do Software Público tornou-se necessária para demostrar as configurações efetuadas no Computador Servidor, configurações dos requisitos do SPED, configurações do SPED, e esclarecer as sistemáticas e termos utilizado pelo Exército Brasileiro no SPED. No terceiro e último momento, a realização da análise do SPED verificando as possibilidades de implantação do sistema no Setor de Expediente, Protocolos e Controle da Secretaria da Fazenda teve como resultado a criação dos fluxogramas adaptando o fluxo de trabalho do protocolo da Prefeitura com o SPED. A ferramenta utilizada para fazer os fluxogramas foi o BizAgi, esta usa modelos de notação gráfica padronizada pela BPMN - Busness Process Modeling Notation
.


As entrevistas foram executadas com questões abertas, com quatro  elementos envolvidos no funcionamento das atividades do protocolo, incluindo demais Secretarias e servidores que compõe a Prefeitura Municipal e que com ela possuem relação de fluxo de trabalho. Foi obtido, desta forma, um diagnóstico das necessidades das Secretarias e percepções dos usuários em relação ao protocolo. 

A metodologia de coletar informações através de entrevistas foi escolhida devido ser uma forma de obter a opinião real do entrevistado, não limitando às respostas e conclusões padronizadas e direcionadas. Além disso, esta metodologia é amplamente utilizada no processo de elicitação de requisitos (BASTOS JÚNIOR, 2005). Dessa forma, foi possível conceber uma visão mais aprofundada do estado do método de protocolo atual, esclarecendo os objetivos pessoais e organizacionais não visíveis no setor de protocolo, ainda, permitindo transparecer necessidades da adequação do setor perante o documento eletrônico.

A execução da atividade de levantamento das informações foram realizadas nas dependências da Secretaria da Fazenda no Departamento de Expediente e Controle - Setor de Expediente, Protocolos e Controle da Prefeitura Municipal de Tucunduva.




6 Análise e discussão dos RESULTADOS

No decorrer deste capítulo são apresentados os resultados e discussões alcançados ao logo da pesquisa.


6.1 Análise da Secretaria de Fazenda - Setor de Expediente, Protocolos e Controle

A análise da Secretaria de Fazenda - Setor de Expediente, Protocolos e Controle - foi elaborada observando as Leis Municipais referentes ao protocolo, documentos que ali tramitam, necessidades de melhoria, ponto de vista dos servidores do setor e Secretarias ligados ao protocolo, e a criação do fluxograma do atual estado do protocolo da Prefeitura.

6.1.1 Setor de expediente, protocolos e controle 


O setor de protocolo esta baseado na Lei Municipal de Nº 012/2000, situando-o de acordo com a Lei na Secretaria da Fazenda no Departamento de Expediente e Controle - Setor de Expediente, Protocolos e Controle. As funções que competem ao departamento de Expediente, Protocolo e Controle são:


- atendimento ao público das questões fazendárias; 


- emissão e controle de carnês, talonários e guias de impostos; 


- executar cadastro imobiliário e o preenchimento de Guias de ITBI;

- desenvolvimento dos serviços de protocolo como o controle e a distribuição de quaisquer papéis e documentos de interesse da prefeitura; 


- executar serviços relativos a expedientes da Secretaria; 


- manter serviço de protocolo e informar sobre andamento de processos e documentos; 


- manter o arquivo geral de documentos da Prefeitura; 


- atender e orientar ao público que chega à Prefeitura.


Para situar o protocolo nas atuais condições de funcionamento foram realizadas entrevistas com o servido responsável pelo Setor de Protocolo. Com a realização da entrevista buscou-se elaborar o fluxo de trabalho que um protocolo gera dentro da Prefeitura. Atualmente o Setor de Protocolo esta vinculado ao Setor de Obras que sede um funcionário para exercer a função de Protocolista.

Os passos para protocolar os requerimentos externos e que serviram para a geração do fluxograma da Figura 1, serão descritos a seguir:

Passo 1 - Ao chegar um requerimento o Protocolista preenche os campos: Destinatário, Nº protocolo (enumerado sequencialmente), Rua, Descriminação, Dia de recebimento e Assinatura ou Carimbo; situados no livro de protocolo. Em seguida são carimbados os documentos com a seguinte descrição e campos: Prefeitura Municipal de Tucunduva – RS / PROTOCOLO GERAL / Nº: / DATA: / Funcionário.


Passo 2 - O Protocolista verifica se o serviço requerido no protocolo necessita deferimento da Secretaria de Administração. 

Passo 3 - Caso indeferido o protocolo é arquivado com uma justificativa de indeferimento. 

Passo 4 - No caso de deferimento, o Protocolista verifica se o serviço requerido no protocolo gera alguma taxa de execução. 

Passo 5 - Ao necessitar taxa de execução, o requerente é encaminhado a Secretaria da Fazenda para efetuar o pagamento da taxa. O Entrevistado 1 esclareceu que a cobrança de taxas do serviço requerido pode acontecer em três momentos: no início, durante o processo de execução do requerimento e na finalização do processo gerado pelo protocolo, a cobrança dependerá do serviço solicitado pelo requerimento. 

Passo 6 - Na sequência do pagamento da taxa o Protocolista encaminha o requerente para o setor de interesse do requerimento. O Entrevistado 2 destaca que no protocolo ficam apenas os requerimentos destinados ao setor de Obras (devido o Protocolista ser servidor do setor) os demais requerimentos são encaminhados junto com o requerente ao setor de interesse. Quando o requerimento gera um processo
, o Entrevistado 3 esclarece que cabe à Secretaria, solicitada no requerimento, encaminhar para a Secretaria da Administração fazer o Deferimento ou Indeferimento do requerimento, caso seja necessário.


Passo 7 - A Secretaria requerida por sua vez realiza o serviço solicitado no requerimento.

Passo 8 - A retirada do documento e feita pelo próprio requerente na Secretaria envolvida, ou se o serviço for fora da Prefeitura necessitando de máquinas, o requerente recebe o serviço no local comunicado no requerimento.

Passo 9 - Para finalizar o protocolo os arquivos gerados são arquivados nas Secretarias.

A Figura 1 demonstra em fluxograma o fluxo do processo gerado para a realização do protocolo externo dentro da Prefeitura. O fluxograma foi elaborado com a ferramenta BizAgi seguindo normas de descrição de fluxo da Business Process Modeling Notation – BPMN.

As colunas horizontais na Figura 1 mostram os elementos participantes que geram as atividades para a realização do fluxo do trabalho, neste caso as Secretarias, o Protocolista e o requerente. As colunas verticais representam os estágios do fluxo de trabalho. As simbologias dos elementos integrantes do diagrama estão no Anexo A que podem ser consultadas para melhor entendimento.



Pode ser observado visualmente no fluxograma da Figura 1 que o requerente participa de muitas etapas na execução de seu requerimento, etapas que deveriam ser desempenhadas pelo Protocolista. No estágio em que é feita a “Realização do Serviço Requeridos” o Protocolista encaminha o requerente a Secretaria desejada finalizando sua participação do processo gerado pelo protocolo. Neste momento em diante, o trâmite do protocolo envolve apenas o Requerente e a Secretaria até a sua finalização. 

6.1.2 Problemas encontrados no setor de protocolo

O sistema atual de protocolo empregado pela Prefeitura apresenta algumas falhas no seu procedimento, falhas no fluxo de trabalho e na tramitação dos serviços gerados pelo ato de protocolar. A seguir serão comentadas algumas falhas encontradas no protocolo citadas pelos entrevistados.


O requerente, que é o munícipe, muitas vezes tem que fazer o papel do Protocolista encaminhando o documento protocolado para os setores de destino e muitas vezes, o mesmo verifica em que estágio está a execução do seu requerimento.


O fluxo de trabalho entre as Secretarias e o Protocolo não esta definido. O diagrama apresentado na Figura 1 demonstra como deveria ser o fluxo de trabalho no Setor de Protocolo, que segundo depoimento dos servidores, ainda é observado na prática, algumas irregularidades de tramitação de documento. 


De acordo com todos os entrevistados, o Protocolista não possui ferramentas para fazer o acompanhamento do processo gerado pelo protocolo ou se o mesmo obteve seu fim. Este fato infringe a Lei Municipal de Nº 012/2000, na qual prevê que o Setor de Protocolo deve “Manter serviço de protocolo e informar sobre andamento de processos e documentos”.


Para efetuar a busca ou consulta do documento protocolado é utilizado apenas o número do protocolo e a data que foi protocolado, não é feito nenhum tipo de registro ou histórico do trâmite de execução do protocolo gerado.


Só podem ser protocolados arquivos em formato tradicional. O Entrevistado 2 relata que os documentos eletrônicos devem ser impressos para serem protocolados.


O arquivamento de documentos protocolados nas Secretarias dificulta o acesso aos mesmos, podendo provocar o extravio dos documentos. Este procedimento não oferece ao Setor de Protocolo condições de “Manter o arquivo geral de documentos da Prefeitura” previsto na Lei Municipal de Nº 012/2000.


O requerente ao buscar informações diretamente nas Secretarias sobre seu protocolo, segundo o Entrevistado 1, gera transtorno desnecessário para o andamento dos trabalhos das Secretarias.


6.1.3 Protocolo interno de documentos

Segundos o Entrevistados 1 e 2 a Prefeitura não utiliza protocolos ou algum meio de aprovação para documentos internos: Memorando e Ofícios. Os documentos partem diretamente de uma Secretaria para outra.

Os documentos internos utilizados pelas Secretarias quando elaborados para solicitar, informar ou encaminhar algo, sofrem o mesmo problema dos protocolos na questão de acompanhamento, registro, histórico e na própria finalização do ato gerado, pelo requerente.

6.2 Estudo e verificação da ferramenta SPED


O objetivo deste subcapítulo é estudar a ferramenta SPED disponibilizado no sitio Software Público, demonstrar as configurações efetuadas no computador servidor, configuração dos requisitos do SPED e esclarecer as sistemáticas e termos utilizado pelo Exército Brasileiro empregados no SPED.


6.2.1 Arquitetura e configurações do servidor SPED


O sistema SPED disponibilizado pelo Exército Brasileiro necessita ser instalado e configurado em um Computador Servidor para o seu funcionamento.


Ao instalar o Sistema SPED, este pode ser configurado através da web em uma rede de computadores. A arquitetura lógica encontrada nas Organizações Militares (OM) do servidor SPED esta representado na Figura 2, o servidor centraliza todas as informações que são acessadas de qualquer computador cliente pela rede. 




Figura 2 - Arquitetura do Servidor SPED.

                  Fonte: Manual de Instruções SPED. Disponibilizado com o SPED.


Para ser testar e configurar o Servidor SPED a Prefeitura disponibilizou um computador que possui as seguintes configurações: Processador Celeron Dual core 2.0, 1 Gb de Memória RAM e Disco Rígido de 160Gb. O sistema Operacional aconselhado pelo manual distribuído na comunidade do SPED no site do Software Público é o Debian Etch 4.0. 


Assim que realizada a instalação do Sistema Operacional foram feitas as configurações para o acesso a rede da Prefeitura e atualizações de segurança do Debian Etch.

O próximo passo para a configuração do servidor é a instalação dos shell scripts disponibilizados pelo site do Software Público. Os shell scripts são linhas de comando em arquivos de texto que auxiliam a instalação dos componentes do SPED. Estes shell scripts são executados e seguem uma sequência de instalação dos componentes e serviços necessários para que o sistema SPED funcione. São instalados os serviços: Apache, Tomcat, LDAP, Postgre SQ e phpPgAdmin.


6.2.2 Configurações do sistema SPED


Após a finalização de instalação do sistema SPED em um computador servidor, as primeiras configurações de parâmetros internos do sistema foram efetuadas por um computador cliente através da web, utilizando o usuário Administrador para fazer o primeiro acesso no SPED.


Para iniciar a configuração do sistema SPED foi necessário entender como o sistema trabalha internamente com o fluxo documental, quais são os usuários que devem ser configurados e que atribuições eles devem ter.

O SPED foi desenvolvido para atender as necessidades de trâmite de documentos das Organizações Militares, respeitando as hierarquias e patentes na criação de usuários do sistema. Partindo deste ponto, pode ser analisado na Figura 3 que além do usuário Administrador o sistema possui mais dois tipos de usuários: Protocolista e Convencional.



Figura 3 - Fluxo do documento no SPED.

                  Fonte: Manual de Instruções SPED. Disponibilizado com o SPED.

Segundo o SIGADAER (2006), o usuário administrador é responsável por funcionalidades específicas do sistema, como as primeiras configurações de parâmetros e outros usuários, não participando da criação de protocolos e dos fluxos de trabalho. Suas principais funções são: 


a) cadastrar novos usuários;


b) listar usuários;


c) editar os usuários;


d) desativar usuários;


e) reativar usuários;


f) alterar a senha de qualquer usuário;


g) criar grupos globais de usuários, todos os usuários do sistema poderão visualizá-los;


h) editar todos os grupos de usuários;


i) excluir grupos de usuários;


j) arquivar documentos antigos - retirá-los da base de dados do SIGADAER e gravar em CD;


k) configurar os parâmetros da aplicação;


l) pesquisar qualquer documento do sistema, porém não consegue visualizar os dados específicos, apenas os que estão na tela de pesquisa.

Já o usuário Protocolista inicia o processo de cadastro de documentos no sistema para permitir as diversas operações: Suas principais operações segundo SIGADAER (2006) são:


a) protocolar documentos;


b) importar documentos - inserir os documentos que foram expedidos para a sua OM através do correio eletrônico;


c) listar usuários;


d) alterar sua própria senha;


e) criar seus próprios grupos de usuários;


f) editar seus grupos de usuários;


g) excluir seus grupos de usuários;


h) listar o livro de protocolo;


i) listar os documentos aprovados;


j) pesquisar os documentos;


h) visualizar os detalhes do documento;


i) encaminhar documentos;


j) realizar anotações nos documentos;


k) visualizar os despachos do documento;


l) visualizar o histórico do documento;


m) anexar arquivos;


n) excluir anexos;


o) associar palavras-chave.

Por fim os usuários Convencionais de acordo com SIGADAER (2006) podem ter dois atributos específicos definidos como: " Pode despachar " e " Pode aprovar ". Pode despachar - o usuário terá permissão para enviar um documento para outro usuário, mesmo que não esteja com estado de aprovado. Pode aprovar - o usuário terá permissão de aprovar um documento com estado de "em elaboração" (seria o mesmo que verificar um documento em papel e depois assiná-lo).


De acordo com SIGADAER (2006), os usuários convencionais possuem permissão de:


a) listar usuários;


b) alterar sua própria senha;


c) criar seus próprios grupos de usuários;


d) editar seus grupos de usuários;


e) excluir seus grupos de usuários;


f) pesquisar os documentos;


g) visualizar os detalhes do documento;


h) verificar os documentos recebidos;


i) verificar os documentos arquivados;


j) verificar os documentos que estão aguardando solução;


h) verificar os documentos por ele elaborados;


i) redigir novos documentos;


j) encaminhar documentos;


k) aprovar documentos quando tiver autorização;


l) despachar documentos quando tiver autorização;


m) registrar ciência de uma providência;


n) resolver uma providência;


o) arquivar um documento - registrar que todas as providências foram finalizadas e nada mais será feito em termos de providências para o documento;


p) realizar anotações para as providências;


q) realizar anotações para o documento;


r) editar documentos em elaboração;


s) imprimir documentos elaborados;


t) anexar arquivos;


u) associar palavras-chave;


v) excluir anexos;


x) excluir documento elaborado.

Os três tipos de usuários do sistema SPED possuem funções específicas, sendo que os usuários do tipo Administrador e Protocolista serão desempenhados por apenas um usuário com a função de administrador e outro com a função protocolista, e os demais usuários cadastrados no sistema pertencerão com a função de usuário Convencional. Os usuários com a função Convencional serão diferenciados um do outro através de seus atributos e permissões.

6.2.3 Estados do documento dentro do SPED


O documento pode estar dentro do sistema em um dos seguintes estados: Em elaboração, Aprovado e Protocolado.

Estar em elaboração indica o estado dos documentos que estão sendo redigidos no sistema, mas ainda não foram aprovados. O usuário para elaborar um documento escolhe a opção "Redigir documento", depois escolhe o tipo de documento. Ao término da elaboração, escolhe a opção "Salvar". O documento ficará armazenado na caixa dos documentos em elaboração, aguardando o encaminhamento para outro usuário que tenha permissão para aprová-lo (SIGADAER, 2006).


O estado Aprovado significa que os documentos elaborados por um usuário no sistema esta pronto para ser protocolado. Nada pode ser alterado em um documento aprovado. Quando um usuário com permissão aprova um documento ele segue automaticamente para o usuário com perfil de protocolista para que receba um número de protocolo e passe a ter validade perante o sistema. Além disso, é gerado um código de segurança que permite identificar na Organização Militar que receber o documento se este foi alterado após a aprovação quando o Protocolista tenta importar o documento (SIGADAER, 2006).


Já o estado Protocolado traduz-se quando o documento é inserido no SPED pelo protocolista (SIGADAER, 2006).


6.2.4 Funcionalidades do sistema SPED


Para SIGADAER (2006) as funcionalidades do sistema permitem registrar e informar ao usuário quais providências que foram tomadas para cada documento. Segue abaixo a descriminação de cada ação existente no sistema.


Quando o documento estiver informando como “Encaminhado” significa que um usuário encaminhou um documento para outro usuário. (apenas documentos que não tenham sido protocolados podem ser encaminhados). A marcação do documento como Aprovado acontece quando um documento elaborado no sistema tiver sido encaminhado para um usuário que tenha permissão de aprovar. Ao escolher a opção de "Aprovar" o documento segue automaticamente para caixa de entrada do usuário com perfil de protocolista, para que seja protocolado. (seria o mesmo que conferir e assinar um documento elaborado em papel). Verificou-se que nessa versão de sistema não possui a função aprovar, a aprovação pelo usuário acontece quando ele protocola o documento.


O documento pode aparecer como “Despachado” indicando que um usuário despacha um documento para outro usuário, após ter registrado alguma providência a ser tomada referente ao documento (apenas documentos que tenham sido protocolados podem ser despachados). Se o documento tiver todas as suas providências resolvidas e um usuário tiver mandado arquivar, o documento aparecerá como “Arquivado”.

Para um documento aparecer com “Gravado em mídia externa” o administrador deve determinar retirar os documentos que estão muito antigos, os mesmos podem ser gravados em CD ou fita DAT. Verificou-se que esta funcionalidade não esta funcionando nesta versão do sistema, mas o gerenciamento do banco de dados pode ser feita pelo PHP PG Admin. Nele podem ser realizadas as cópias do banco de dados e gravado em mídia. 


Para aparecer a informação de “Ciência registrada” em um documento o  usuário deve notificar que está ciente da providência de um determinado documento despachado a ele.


6.2.5 Observações do sistema SPED


O Protocolista pode classificar os arquivos com grau de prioridade, N (normal), U (Urgente), UU (Urgentíssimo), e ainda, selecionar o grau de sigilo com: Ostensivo, Confidencial, Preservado, Secreto e Ultrassecreto. Os usuários que estiverem configurados com grau de sigilo adequado poderão visualizar os protocolos e documentos em anexo.


6.3 Adaptação do SPED para Prefeitura

Com o SPED instalado e configurado em um servidor da Prefeitura foi possível realizar sua análise e verificar se o mesmo atende as necessidades do Setor de Expediente, Protocolos e Controle da Secretaria da Fazenda. Foi criado um fluxograma adaptando o SPED com fluxo de trabalho do protocolo externo e criado outro fluxograma para o trâmite interno de documentos da Prefeitura.

6.3.1 Fluxo do protocolo externo da Prefeitura adaptado no SPED


Ao tentar reunir as informações do Setor de Protocolo para adequá-las no sistema SPED percebeu-se que a configuração de recursos avançados no sistema SPED era inevitável. A seguir serão demonstrados os passos utilizados para a configuração e adequação do sistema SPED ao Setor de Protocolo. A sugestão de reorganização estrutural do Setor de Protocolo fora exemplificada na construção dos passos efetuados pela protocolização de um requerimento.


Para iniciar as configurações do SPED fora acessado o computador servidor pela Web, utilizando o usuário Administrador foram criadas as contas de Protocolista e usuário convencional, obtendo assim uma conta de usuário protocolista para a função do Protocolista e mais três contas de usuários convencionais. 


A primeira conta de usuário convencional a ser criada foi a “SecrADM”, representando a Secretaria da Administração, contendo esta as funções de Aprovar, Protocolar, Despachar, Encaminhar e Elaborar documentos. A segunda conta fora “Obr01”, representando a Secretaria de Obras, e a terceira conda de usuário convencional foi a “Rh01”, representando o Setor de Recursos Humanos. Os dois últimos usuários convencionais podem apenas elaborar documentos, encaminham documentos elaborados e despachar os documentos protocolados. 


A partir deste momento, a sugestão de reorganização estrutural do Setor de Protocolo para a adequação ao SPED, será feita demonstrando o fluxo documental gerado pelo trâmite da protocolização de um requerimento solicitando o “Habite-se” de moradia para a Secretaria de Obras. Serão enumerados os passo tomados para facilitar o acompanhamento do fluxograma representado na Figura 5.

Passo 1: O trâmite começa com o requerimento de um munícipe requerendo o Habite-se de sua casa. 

Passo 2: O cidadão chega até o setor de protocolo para protocolar o requerimento, o Protocolista digitaliza o requerimento original e arquiva uma via no Setor de Protocolo. Ao acessar o SPED via web com o seu usuário o Protocolista inicializa a protocolização preenchendo os campos mostrados na Figura 4 e, anexa o documento digitalizado no protocolo gerado.



Figura 4 - Cadastro Protocolo Externo SPED.

                   Fonte: Imagem retirada do SPED.

Todo o fluxo do trâmite do protocolo, a partir deste momento, ocorre no Sistema. O Sistema gera um número único e sequencial para a identificação desse protocolo. 

Passo 3: O Protocolista analisa se o documento requerido não tem restrição para ser solicitado, e despacha diretamente para a Secretaria de Obras. Caso o documento requerido possua uma restrição o protocolo será encaminhado para a Secretaria da Administração indeferir ou deferir seu requerimento. Um exemplo desta restrição de requerimento é a solicitação de uma escavação perto de uma nascente de rio protegida legalmente. 


Passo 4: Neste momento é realizado o pagamento das taxas de serviço solicitados no requerimento.


Passo 5: No Setor de Obras a pessoa encarregada pelas correspondências internas acessa o sistema com seu usuário e senha e acessa a caixa de entrada do protocolo, ali estará o protocolo encaminhado pelo Protocolista ou pela Secretaria de Administração. No momento em que é aberto o requerimento anexado ele “reconhece ciência
” do protocolo onde deve providenciar a sua solução. Caso a resolução do requerimento envolva mais Secretarias o protocolo poderá ser despachado para todas as Secretarias envolvidas. 

Passo 6: O indeferimento do requerimento pode ser feita pela Secretaria de Obras a qualquer momento.


Passo 7: A Secretaria envolvida pode solicitar o pagamento de taxas adicionais para a solução do requerimento.


Passo 8: Para a criação do documento Habite-se o Fiscal de Obras deve ser comunicado do requerimento para fazer a metragem da casa e verificar se a casa esta habitável, assim que obtêm os dados necessários, passa as informações para a pessoa responsável do setor de obras redigir o documento de Habite-se. Devem ser registradas no sistema de protocolo as ações tomadas para a providência do requerimento, estes registros manterão o Protocolista informado. A qualquer momento do trâmite do processo, podem ser feitas anotações e descrições que referenciem o estágio de execução do serviço solicitado.


Passo 09: Assim que o documento Habite-se é elaborado, seus dados devem ser descritos na resolução do protocolo e encaminhado para o Setor de Protocolo, para então ser retirado pelo requerente após o pagamento da taxa desse serviço. 

Passo 10: A Secretaria envolvida pode solicitar o pagamento de taxas adicionais para a solução do requerimento.

Passo 11: Para finalizar o protocolo o Protocolista acessa o sistema e arquiva-o, este procedimento informa que o trâmite do requerimento acabou. Para que um protocolo possa ser arquivado ele deve estar com o status de “resolvido”. A consulta do protocolo pode ser feita a qualquer momento, podendo ser consultado seu status, histórico, anotações e anexos. Após o arquivamento podem ser feitas anotações no protocolo.


O fluxograma representado na Figura 5 está constituído por linhas horizontais e verticais: as duas linhas horizontais representam onde são executadas as rotinas. A primeira linha indica que a rotina esta sendo executada dentro do SPED e a segunda, indica que a rotina esta sendo executada fora do sistema SPED. 

Já as linhas verticais representam os estágios de acontecimentos do protocolo externo. As linhas verticais estão divididas em quatro estágios de acontecimentos: protocolização, deferimento, realização do serviço gerado e finalização do requerimento. Os círculos vermelhos com numerações representam os passos anteriormente citados.



Figura 5 – Trâmite do Protocolo externo com SPED
                   Fonte: pesquisador

O intuito de criar o fluxograma representado na Figura 5 com duas linhas de execução (“Rotinas Dentro do SPED” e “Rotinas Fora do SPED”) tornou-se necessário para a visualização dos estágios ocorrerem dentro do sistema SPED. O 

Torna-se visível que utilizar um sistema informatizado oferece recursos para a gestão de protocolo atender os limites de responsabilidade no desempenho das atividades ligadas a registro, movimentação, aumento da eficiência e eficácia na recuperação de informações, assegurando a qualidade e excelência no atendimento ao usuário final.

6.3.2 Trâmite interno de documentos no SPED


O SPED está preparado para atender as necessidades do fluxo interno de documentos da Prefeitura, sendo possível redigir documentos diretamente no sistema com um editor de texto próprio do SPED. Ainda podem ser anexados arquivos redigidos em outros meios de edição de texto e digitalizados. O SPED utiliza a padronização de documentos para correspondências e publicações do Exército Brasileiro definido na norma IG 10-42. Estes documentos podem ser configurados, via sistema, para que contenham os dados da Prefeitura. Pode ser feita a edição de cabeçalhos e rodapés dos documentos com símbolos e logomarcas da Prefeitura (SIGADAER, 2006)

Para atender a necessidade da Prefeitura em ter um controle do trâmite interno de documentos do SPED, foi elaborado um fluxograma representado na Figura 6, onde há a necessidade de aprovação da Secretaria da Administração para o documento ter validade no sistema. As Secretarias, ao criarem um memorando interno devem ter o deferimento da Secretaria de Administração para então despachar o documento entre as Secretarias. 


Para melhor entendimento do fluxo documental no protocolo interno de documentos dentro do SPED foram descritos os passos da criação de um memorando pela Secretaria 1, a aprovação pela Secretaria de Administração e o despacho para a Secretaria 2.

Passo 1 - O trâmite começa quando a Secretaria 01 acessa o sistema SPED com seu usuário e elabora o memorando para ser aprovado pela Secretaria de Administração.


Passo 2 - O memorando é encaminhado para a Secretaria Administração que efetua a aprovação do documento. 


Passo 3 - A aprovação dos documentos pela Secretaria Administração é necessária para que a mesma tenha um controle das atividades que acontecem na Prefeitura. Assim que aprovada pela Secretaria Administração o documento passa a ter validade no sistema com um número de identificação. 


Passo 4 - A Secretaria 1 recebe na caixa de entrada do Sistema o memorando que pode ser encaminhado para a Secretaria 2. Os documentos podem ser despachados com prazo para serem resolvidos. 


Passo 5 - Assim que a Secretaria 2 abre o documento em sua caixa de entrada, ela marca automaticamente com “Ciência de Recebimento”.


Passo 6 - Caso a Secretaria 2, queira indeferir o documento recebido, esta deve encaminhar para a Secretaria Administração com uma justificativa de indeferimento. O memorando somente poderá ser arquivado pela Secretaria Administração.


Passo 7 - A Secretaria 2 no caso de deferimento resolve a solicitação da Secretaria 01 descrita no memorando e registra no sistema, o memorando passa a ter status de “Providência Resolvida”.


Passo 8 - Para finalizar o memorando a Secretaria 2 encaminha para a Secr. Administração arquivar no sistema o Memorando.


A Figura 6 representa o processo interno do protocolo sugerido pela implementação do sistema SPED. Foi dividido em dois fluxos de trabalhos representados nas linhas horizontais: um que acorre dentro do sistema SPED e o outro que ocorre fora do sistema. Os círculos vermelhos com numerações representam os passos anteriormente citados





Para a elaboração deste capítulo sentiu-se a necessidade de analisar o Setor de Protocolo e fazer um estudo do sistema SPED. Ao compreender os fluxos de arquivos e processos na Prefeitura e no sistema SPED tornou-se possível simular em fluxograma os possíveis aprimoramentos nas rotinas do protocolo atual.



7 conclusão

Com a realização deste trabalho buscou-se apresentar as condições em que o setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Tucunduva se encontra, partindo da verificação de implantação do sistema de protocolo eletrônico de documentos foi possível visualizar as inconsistências relacionadas ao sistema atual. 


A verificação desse sistema proporcionou ao setor de protocolo adequar-se aos limites da responsabilidade no desempenho das atividades ligadas ao registro e ao trâmite de documentos. A implantação de novos métodos tecnológicos ligados à gestão de documentos eletrônicos torna possível o aumento da eficiência e eficácia na recuperação de informações e, assegura a qualidade e excelência no atendimento do usuário final, contribuindo também na verificação de implantação de suporte para a prefeitura cumprir com as leis vigentes sobre o documento público.


O atingimento dos objetivos específicos tornou-se fundamental para que a Secretaria da Administração da Prefeitura pudessem ter a compreensão das possibilidades da utilização do SPED e esclarecimentos de termos utilizados na gestão do arquivo.


Com a elaboração do referencial teórico, buscou-se o esclarecimento de dúvidas pertinentes a arquivologia, órgãos públicos e gestão documental, contextualização do protocolo, documento eletrônico e gestão de documentos eletrônicos. Este embasamento teórico foi necessário para nivelar os conhecimentos das partes envolvidas na possível restruturação do Setor de Protocolo, sustentando as questões que cercam o protocolo e o documento público na instituição.


Para tornar o estudo de fácil compreensão aos usuários do protocolo e servidores da Prefeitura, foram utilizadas técnicas de modelagem em fluxogramas através da ferramenta BizAgi, possibilitando assim, a visualização do fluxo de trabalho do protocolo atual, o fluxo de trabalho do protocolo com a implementação do SPED e a implementação do protocolo para documentos internos. 


Analisar a situação atual do Protocolo da Prefeitura Municipal de Tucunduva tornou-se pertinente para a visualização do tramite atual de documentos protocolados. As entrevistas realizadas no Setor deixaram claras as atuais falhas no fluxo do trabalho do protocolo e que, muitas vezes, dificulta o Protocolista desempenhar sua função. 


Ao estudar o SPED no contexto da utilização da Organização Militar, obteve-se vantagens ao direcionar os esforços de um sistema já estruturado para sua função de gestão de arquivos eletrônicos e processos gerados pelo protocolo. No momento em que foi identificado as principais funcionalidades do sistema e termos utilizados pela Organização Militar, foi possível assimilar a possibilidade de implantação e adequação do SPED para a Prefeitura.


Tornou-se claro que é possível a adequação do Setor de Protocolo para a implementação do sistema SPED. O sistema atende as necessidades do protocolo externo, possibilitando a gestão dos protocolos em um ambiente hibrido, trabalhando com documentos no suporte papel, digitalizados e eletrônicos. Através da simulação de documentos protocolados na Prefeitura, foi possível demonstrar que o sistema tem condições de atender os documentos tramitados no protocolo externo e interno da Prefeitura. Os ofícios, memorandos e requerimentos tramitados internamente, podem ser redigidos via sistema seguindo padronização do Exército Brasileiro e atendendo os requisitos de segurança do e-ARQ Brasil.

No entanto, o SPED está disponibilizado no sítio do Software Público como sendo uma ferramenta que segue os padrões de Software Livre, a filosofia de que qualquer pessoa possa utilizá-lo, copiá-lo ou distribuí-lo, seja em sua forma original ou com implementações e modificações no seu código fonte. (TORRES, 2001).


Por sua vez, o Portal do Software Público disponibiliza o sistema SPED com um pacote de instalação restringindo o acesso ao código fonte. Esta restrição do código fonte não deixa alterar todos os campos do sistema que fazem o armazenamento dos dados e que referenciam as Organizações Militares. Um exemplo dos campos que fazem referência as Organizações Militares são encontrados no cadastro de usuários nos itens “Nível de Patente” e “OM de origem”, além de outros. Para alteração e personalização do Sistema, o SPED disponibiliza a troca de banners, logotipos e frases das interfaces de acesso. Embora tendo a restrição do acesso ao código fonte do Sistema SPED, este possibilita a sua implantação e adequação em qualquer instituição tanto privada como pública, e os campos que não podem ser alterados devido a necessidade de acesso ao código fonte e que fazem referência as Organizações Militares não impossibilitam o funcionamento do sistema, mas apenas podem dificultar ou confundir na compreensão do usuário final.

Contudo, este trabalho teve seu mérito no que diz respeito à aquisição de conhecimentos com relação ao Protocolo Eletrônico de Documentos, gestão de arquivos, fluxo documental e à possível disponibilização de tais conhecimentos àqueles que o lerem. 
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APÊNDICES


Apêndice A – Relatório das Entrevistas


RELATÓRIO DAS ENTREVISTAS


Segundo Valentim (2005) a entrevista pode ser definida como um processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado. 

As informações devem ser obtidas através de um roteiro de entrevista, cujo conteúdo possui uma lista de pontos ou tópicos previamente estabelecidos de acordo com a problemática central da pesquisa, bem como de acordo com os objetivos específicos previamente propostos (VALENTIM, 2005).

A seguir está representado o roteiro estabelecido para a realização da entrevista. Devido a estrutura do setor de protocolo na Prefeitura Municipal de Tucunduva ser reduzida, as entrevistas contemplaram na totalidade quatro agentes públicos: dois agentes públicos ligados ao setor de protocolo, um agente público ligado a Secretaria de Administração e um agente público ligado a Secretaria de Vigilância Sanitária responsável pela tramitação de documentos do Setor. Para garantir a privacidade dos entrevistados foi usado codinomes seguindo o exemplo de “Entrevistado1, Entrevistado 2, ...”.


ROTEIRO DAS ENTREVISTAS


A seguir estão as questões utilizadas no direcionamento da entrevista e as respostas dos entrevistados usando codinomes para garantir sua privacidade.


1 - Fale sobre o protocolo na Prefeitura Municipal de Tucunduva.


Respostas:


Entrevistado 1 – O entrevistado elucidou como o protocolo da Prefeitura está estruturado e quais suas principais funções. Destacou que o Protocolo está alocado junto a Secretaria de Obras, onde destacou que um agente público cedido para a Secretaria desempenha a função de Protocolista da Prefeitura. 


Entrevistado 2 - O setor de protocolo deve cuidar das correspondências e protocolos que chegam até a Prefeitura, dando a devida destinação para eles. O protocolo deveria estar ligado ao arquivo da Prefeitura no caso de arquivamentos dos documentos protocolados.


Entrevistado 3 - O protocolo faz o controle dos documentos em curso da Prefeitura, atribuído a eles o registro com um número de protocolo, fazendo a recebimento e distribuição para as Secretarias.


Entrevistado 4 - O protocolo deveria ser o setor onde centralizariam o recebimento dos documentos que chegam na Prefeitura, sendo feita a sua distribuição e acompanhamentos de seus processos.


2 - Como está organizado o setor de protocolo?


Respostas:

Entrevistado 1 - O entrevistado elaborou um esboço de diagrama para representar o funcionamento do protocolo e apresentou a Lei Municipal de Nº 017/2000 onde está o organograma estrutural da Prefeitura de Tucunduva.


Entrevistado 2 - O entrevistado esplanou da organização do protocolo destacando que no momento atual ele esta na Secretaria de Obras, devido ao maior número de protocolos serem destinado a esta Secretaria.


Entrevistado 3 – Sem Resposta.


Entrevistado 4 – Sem Resposta.


3 - Quais são os procedimentos utilizados no protocolo no que se refere a armazenamento de arquivos, pagamento de taxas do serviço de protocolo, pagamento de taxas referente aos requerimentos descritos no protocolo?

Respostas:

Entrevistado 1 – De acordo com o entrevistado são apenas armazenados os arquivos destinados ao Setor de Obras devido o protocolo estar alocado ali, para os demais arquivos protocolados são apenas registrados no livro de protocolos e encaminhados para as devidas Secretarias providenciarem o seu armazenamento. O entrevistado destacou que o serviço de protocolo não é cobrado uma taxa específica, somente é cobrado o serviço gerado pelo requerimento. Embora que o entrevistado alegue que há respaldo legal na Lei Municipal 14/2000 prevendo a cobrança de taxas no desempenho das atividades de protocolo.


Entrevistado 2 - O entrevistado demonstrou como é feito o recebimento dos documentos a serem protocolados, onde e para quais Secretarias devem ser encaminhados.


Entrevistado 3 - Sem Resposta.


Entrevistado 4 - Sem Resposta.


4 - Quais documentos são protocolados?


Respostas:


Entrevistado 1 - O entrevistado sugeriu para ver no próprio livro de protocolo os principais documentos protocolados.


Entrevistado 2 - O entrevistado citou os documentos que são mais protocolados no setor. Todos os documentos são externos a Prefeitura.


Entrevistado 3 - Sem Resposta.


Entrevistado 4 - Sem Resposta.


5 - Como o protocolo faz o controle dos processos dos documentos protocolados?


Respostas:

Entrevistado 1 - Atualmente o protocolo deveria ser avisado pelas demais Secretarias do procedimento tomado pelo protocolo criado.


Entrevistado 2 – É feito o controle dos documentos protocolados para a Secretaria de Obras, os documentos protocolados para as demais Secretarias são controlados por elas mesmas.


Entrevistado 3 - Sem Resposta.


Entrevistado 4 - Sem Resposta.


6 - Qual é o procedimento na necessidade de protocolar um arquivo eletrônico?  


Respostas:

Entrevistado 1 - Sem Resposta.


Entrevistado 2 - Quando é necessário protocolar um arquivo eletrônico, por exemplo um e-mail, ele deve ser impresso em uma folha A4 para poder ser protocolado. 


Entrevistado 3 – Sem Resposta.


Entrevistado 4 - Sem Resposta.


7 - Existe o protocolo de documentos internos?  

Respostas:

Entrevistado 1 - Sem Resposta.


Entrevistado 2 - Sem Resposta.


Entrevistado 3 - A Comunicação interna entre os setores é feita através de memorandos e ofícios, não sendo necessário a aprovação deles para poder tramitar internamente na Prefeitura. As Secretarias fazem o controle de suas correspondências internas.


Entrevistado 4 - O trâmite de protocolos internos seria interessante para haver um registro dos documentos que tramitam, o cumprimento de prazos dos memorandos internos, facilitaria a responsabilização de possíveis problemas criados no descumprimento dos ofícios e memorandos criados.


8 - Que pontos seriam possíveis melhorar no protocolo?


Respostas:


Entrevistado 1 - O protocolo está mal posicionado na Prefeitura Municipal, o protocolo deveria estar integrado a recepção da Prefeitura centralizando todos os documentos que tramitam nela. Deveria ser melhorada a questão da recuperação e localização do arquivo protocolado. 


Entrevistado 2 – O serviço de protocolista deveria ser exercido apenas por um agente público. Sua sala deveria dar condições de armazenamento dos arquivos protocolados, a utilização de um sistema específico ajudaria a modernizar o protocolo atual.


Entrevistado 3 - Sem Resposta.


Entrevistado 4 - Sem Resposta.



ANEXOS

ANEXO A - Simbologias dos Elementos Integrantes do Fluxograma

Fonte: Site oficial da Ferramenta BizAgi. Disponível em  <http://www.bizagi.com/>. Acesso em: 10 fev. 2010.  


Anexo B – Telas do Sistema SPED

A seguir serão apresentadas as telas do cadastro do protocolo externo e consulta do Livro de Protocolo do sistema SPED.




Imagem retirada do sistema SPED do cadastro de protocolo externo.




Imagem retirada do sistema SPED do Livro de protocolo.

Figura � SEQ Figura \* ARABIC �1� - Diagrama do Fluxo de Trabalho Atual do Setor de Protocolo.


                  Fonte: pesquisador





Figura � SEQ Figura \* ARABIC �6� - Trâmite Interno de Documentos�                  Fonte: pesquisador








� Existem diversos modelos de notação para sistemas de workflow. O BPMN é uma notação gráfica padronizada desenvolvida pela Business Process Management Initiative  BPMI. A ideia por trás da BPMN é fornecer uma notação que possa ser compreendida por vários tipos do usuários, como desenvolvedores de software, gerentes de negócio, analistas de informação e toda e qualquer pessoa que se envolva no desenvolvimento de um fluxo de trabalho (WIKIPÉDIA, 2010).


� Processo: é um conjunto de documentos que implica responsabilidade técnica, financeira ou administrativa, necessário ao esclarecimento de um mesmo assunto, originado por um documento que, durante a sua tramitação, vai sendo instruído por despachos ou por anexações de outros documentos, com a finalidade de análise, informações e decisões (CEFE-SP, 2006).





� Esta funcionalidade do sistema serve para que o usuário que tenha recebido um despacho de um documento com algumas providências a serem tomadas possa registrar no sistema que está ciente do que deve fazer (SIGADAER, 2006).





