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Instrução Normativa N° 01/2016 
 

Estabelece as regras e procedimentos 
estabelecidos na Instrução Normativa 
SEA 002/2011, quanto à utilização do 
Sistema de Gestão de Protocolo 
Eletrônico (SGP-e) 

 
 
                                                    O Presidente do DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTES E TERMINAIS – DETER, no uso das atribuições conferidas pelo 
inciso XX, do art. 20 do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 4.830, de 24 de maio 
de 2.002; tendo em vista os termos contidos nas Leis nºs: 8.209, de 19 de fevereiro de 
1991, e 11.077, de 11 de janeiro de 1999; as disposições dos Decretos nºs: 1.163, de 28 de 
abril de 2000, e 3.872, de 16 de fevereiro de 2002; e considerando a deliberação do 
Conselho Administrativo do DETER em sua quarta reunião ordinária realizada no dia 06 
de outubro de 2016, estabelece: 
 
                                                    A partir de 1º/05/2016, todos os expedientes do DETER e 
seus setores vinculados deverão atentar-se aos procedimentos que seguem, conforme 
regras e procedimentos estabelecidos na Instrução Normativa SEA 002/2011, quanto à 
utilização do Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico (SGP-e), a saber: 
 
 
1. No órgão ou entidade de origem, todos os expedientes deverão ser transformados 
em documento ou processo no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico (SGP-e), 
devidamente autuados, numerados, escaneados e incluídos em peças antes de serem 
tramitados; 
 

2. Os processos anteriores ao mês de abril de 2016, que não tenham sido digitalizados 
pelo DETER, não serão cobrados quanto à digitalização (escaneamento); 
 
 
3. Os processos anteriores ao mês de abril de 2016 e digitalizados pelo DETER serão 
identificados na capa com carimbo “DIGITALIZADO/DETER” e devem atender as regras 
e procedimentos aqui definidos; 
 
 
4. À medida que houver tramitação, o órgão ou entidade deverá acrescentar peça no 
SGP-e da documentação e despachos incluídos no processo, devidamente numerados; 
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                                                   Cabe salientar que o não cumprimento do estabelecido na 
IN SEA 002/2011 importará a restituição imediata do expediente à origem para adequação 
ao correto trâmite processual. 
 
 
 
                  Florianópolis, 06 de outubro de 2016. 
 
 
 
 
 
 
                                       FÚLVIO BRASIL ROSAR NETO 
                                                           Presidente 


