
 
 

AVISO 27/2019 

 

ASSUNTO: ePROTOCOLO - NOVAS IMPLEMENTAÇÕES  

 

Prezados (as), 

No decorrer das últimas semanas foram implementadas as seguintes melhorias no Sistema eProtocolo. 

1. Assinaturas 

A partir de agora, quando as assinaturas de um documento ultrapassarem o limite de caracteres que o rodapé suporta, 
ou seja, sem que sobreponha as informações do documento, será gerada uma nova página com as assinaturas, cujo 
número será referenciado em todas as páginas do documento. 

 

2. Acesso Privado/Sigiloso 

Essa função será usada para permitir que os usuários que a possuam possam capturar protocolos sigilosos. 
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3. Acesso Externo (Cidadão) – Inclusão de anexos 

Os arquivos em PDF incluídos nos protocolos cadastrados por usuários externos (Cidadão) farão parte do Volume do 
Processo e os arquivos de projetos, plantas, vídeos, áudio e fotos irão para os anexos. 

 

4. Editor de Texto – Melhorias 

Ao criar modelos de documentos, o usuário poderá incluir logos laterais ou central, de acordo com a necessidade de 
seus documentos, definir os espaçamentos entre linhas e incluir planilha dinâmica. 
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5. Nova Tabela de Temporalidade Meio 

A Tabela de Temporalidade Meio foi atualizada, conforme novo Manual de Gestão de Documentos do Estado do 
Paraná, disponível para consulta no site do DEAP pelo link: 

http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=70 

 

Estamos à disposição. 

 

Curitiba, 04 de setembro de 2019. 

 

Atenciosamente, 

 

Departamento de Operações e Serviços - DOS 
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