
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007, de 04 de setembro de  2008 - GAB

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS 
A  SEREM  ADOTADOS  PARA 
IMPLANTAÇÃO  DO  SISTEMA  DE 
CONTROLE DE PROTOCOLOS – CPR / 
SIIG, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas;

CONSIDERANDO que a implantação do Sistema Integrado de Informações Gerenciais –
SIIG, módulo de Controle de Protocolos – CPR,  objetiva a modernização tecnológica  e 
da gestão da Secretaria de Estado de Educação;

CONSIDERANDO ainda,  a  necessidade  de  normatizar  os  procedimentos  a  serem 
adotados pelos servidores usuários do Sistema Controle de Protocolos – CPR-SIIG,  a 
partir de sua  implantação, assegurando  a implementação e  atualização de informações. 

RESOLVE:

Art. - 1º Todos os protocolos internos e externos deverão ser abertos e tramitados 
no Sistema Integrado de Informações Gerenciais- SIIG, Módulo Controle de Protocolos – 
CPR  a partir  da data de sua  implantação em 01/ 09/2008.

§ 1º A Gerência de Arquivo e Malote – GAM, será responsável pelo gerenciamento 
do Sistema de Controle de Protocolos – CPR.

§  2ºTerão  acesso  ao  sistema  CPR,  os  servidores  que  possuírem  logins 
previamente liberados pelo administrador do módulo;

§ 3º Serão considerados  protocolos internos aqueles abertos e tramitados na 
SEDUC-SEDE, e protocolos externos aqueles abertos e/ou tramitados fora da SEDUC-
SEDE, em outros órgãos ou entidades estaduais, federais ou municipais.

Art.  2º  -  Os  protocolos  internos que  forem  encaminhados  a  outros  órgãos 
públicos,  deverão  ser  tramitados  no sistema CPR/SIIG e  encaminhados  à  GAM,  que 
providenciará o recebimento, o registro e o trâmite nos sistemas CPR e no QWS (sistema 
PRODEPA).



Art.  3º  Os  protocolos  externos  que  forem  encaminhados  à  SEDUC-SEDE, 
deverão ser recebidos e tramitados no QWS e no CPR pela GAM e encaminhados no 
Sistema CPR à Unidade Administrativa de destino.

Art.  4º  -  Os  diretores,  coordenadores  e  gerentes  deverão  realizar  o  efetivo 
acompanhamento  e  controle  da  atualização  das  informações  no  sistema  CPR  pelas 
unidades administrativas de sua área de competência.

Art. 5º - Esta Instrução Normativa entra em vigor no dia 01 de setembro de 2008.

             

                            Fernando Jorge de Azevedo
               Secretário de Estado de Educação em exercício


