
 
 
 
 

COMUNICADO 03/2021 
 
 

 
Assunto: nova versão prevista para o dia 10/02/2021. 

 

Comunicamos que a partir de 10 de fevereiro de 2021 está prevista a 

implementação de nova versão do sistema eProtocolo, atendendo as seguintes 

reinvindicações: 

 

1. Agrupamento das notificações de protocolo no site do Piá; 

2. Melhorias na busca por Destinatário em solicitações de assinaturas, 

pendências, notificações e classificação de sigilo para documentos; 

3. Transferência de Unidades de Armazenamento (Caixa, Caixa Digital, 

Pasta Funcional e Arquivo Físico) entre locais (antes a transferência 

ocorria apenas entre locais de Arquivo Geral); 

4. Inclusão do campo "CPF" para inclusão de Pasta Funcional de 

funcionários que estão vinculados a outros órgãos; 

5. Liberação dos campos de Sala, Estante e Prateleira para as Caixas 

Digitais; 

6. Liberada a solicitação de assinaturas em Documentos não 

Protocolados para usuários de outros órgãos; 

7. Solicitação da Controladoria Geral do Estado (CGE) - novo assunto para 

processos de sindicância ou PAD — em atendimento ao Decreto 

Estadual n. 1195 de 02 de maio de 2011 e Decreto Estadual n. 2741 de 

19 de setembro de 2019 — conforme protocolado n. 16.439.487-5 onde 

solicita a "inclusão de área denominada PCOR (assunto: corregedoria) 

dentre as opções selecionáveis no campo assunto, bem como a inserção 



 
dentre as opções selecionáveis, das  palavras-chave: sindicância; 

processo administrativo disciplinar; processo administrativo de 

responsabilização de pessoa jurídica; procedimento investigativo 

preliminar; termo de ajuste de conduta" e, ainda, "por ocasião da 

formalização de protocolo eletrônico em que constem as palavras-chave 

mencionadas no item anterior (seja como palavra-chave, seja no campo 

descrição), seja enviada notificação automática via sistema E-Protocolo 

ao endereço eletrônico corregedoriacge@cge.pr.gov.br, bem como seja 

realizada a liberação automática de acesso integral ao conteúdo dos 

referidos protocolos pela CCOR, independentemente do órgão ou 

entidade em que tenham sido produzidos". 

 

 Informamos que as dúvidas relacionadas ao item 7 podem ser encaminhadas 

para a CGE. Demais esclarecimentos podem ser solicitados pelos Gestores de 

Acesso à equipe de atendimento do eProtocolo na SEAP. 

 

 

 

Curitiba, 09 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

Atenciosamente, 

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS 


