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DATA DA PUBLICAÇÃO 23/12/2016 DATA DA VIGÊNCIA Indeterminado 

VERSÃO 1.0 VERSÕES ANTERIORES Não há 

ÓRGÃO COORDENADOR SGG/DTIC 

NOME DO COORDENADOR Alexandre Almoarqueg/3288-1408/dtic@spgg.rs.gov.br 

PÚBLICO-ALVO Órgãos Públicos que submetem matérias para publicações no Diário Oficial 
do Estado. 

 

1. Motivação 

Unificar a forma de comunicação entre os órgãos e entidades estaduais para a publicação 

de matérias no DOE, assim, facilitando a integração dos sistemas do estado e 

racionalizando os custos envolvidos. 

 

2. Princípios e Objetivos da Governança atendidos 

 

Princípios: 

I - uso racional e coordenado dos ativos de TIC; 

III - integração e interoperabilidade; 

IV - consistência, confiabilidade e segurança de dados e informações; 

V - transparência e acesso a informações públicas. 

 

Objetivos: 

I – articular a utilização coordenada dos recursos de TIC; 

II – fortalecer a agilidade e a eficiência na resposta a mudanças; 

III – suportar a estratégia e a gestão governamental; 

VI – viabilizar soluções tecnológicas simples e efetivas; 

VII – promover a Governança de TIC; e 

VIII – fomentar a utilização de soluções tecnológicas inovadoras. 

 

3. Objetivo 

Unificar e padronizar o envio de matérias para publicação no Diário Oficial do Estado, 

através do Sistema de Gerenciamento de Matérias (SGM). 

 

4. Definições utilizadas neste padrão 

 

DOE: Diário Oficial do Estado. 

Endereço (URL) do SGM na Internet: http://www.sgm.rs.gov.br. 
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Matéria é todo texto legal a ser publicado pelos diversos órgãos do Estado no Diário 

Oficial do Estado (DOE). 

Nível de acesso são as Classes do sistema SGM, cadastradas no SOEWEB, que determinam 

quais ações o usuário estará autorizado a realizar. São Classes do SGM: Administrador do 

SGM, Administrador do SGM no Órgão, Responsável, Operador e Consulta. 

SGM: Sistema de Gerenciamento de Matérias. 

Situação da matéria são as etapas em que se encontra a matéria no fluxo de trabalho. São 

elas: Em Elaboração, Concluída, Assinada, Liberada, Transmitida, Recebida, Publicada, 

Cancelada, Suspensa, Bloqueada, Rejeitada. 

SMARH: Secretaria da Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos. 

SOEWEB é utilizado para controle de acesso às aplicações disponibilizadas pela 

PROCERGS. 

Tipo de matéria é o assunto em que uma matéria pode ser enquadrada. 

Usuário SOE é todo usuário cadastrado no sistema SOEWEB com permissão para utilizar 

o SGM. 

 

5. Descrição 

 

Inicialmente estão contemplados os Órgãos que não utilizam o sistema SGM para a 

publicação de matérias no DOE. Os Órgãos que utilizam deverão revisar os procedimentos 

para atualizar as publicações e autorizações envolvidas, inclusive disseminar a utilização 

no seu Órgão. 

 

6. Cronograma ou Forma de Implantação 

 

1. Cada Órgão deverá participar de um treinamento de uso do sistema SGM, a ser 

ministrado pela SMARH. 

 

2. Nessa capacitação serão explicados os papéis e funcionalidades do sistema, a fim de que 

cada Órgão possa fazer o levantamento necessário para uso do SGM. 

 

Para a publicação de matérias no DOE, os procedimentos a serem adotados, por cada 

Órgão contemplado nessa minuta, são: 

 

- disponibilizar equipamento, com os recursos mínimos recomendados, para acesso ao site 

do sistema SGM; 

- providenciar a autorização do usuário que será o Administrador do SGM no Órgão e seu 

substituto, junto ao Administrador do SOEWEB no Órgão; 

- providenciar o cadastro dos usuários envolvidos na publicação de matérias, junto ao 

Administrador do SOEWEB no Órgão; 

- determinar a responsabilidade e competência de cada unidade da organização, envolvida 

no trâmite de cada tipo de matéria e de acordo com as situações do trâmite das matérias; 
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- encaminhar para os Administradores do SGM na 

SMARH, através da caixa postal sgm@smarh.rs.gov.br: 

- os dados do Órgão (organização), seus gestores e suas respectivas Unidades; 

- os tipos de matéria e respectivos assuntos que sua organização publica, com sua 

respectiva Unidade responsável; 

- solicitar o treinamento de mais usuários no sistema, se houver necessidade, indicando 

quantos participarão; 

- solicitar o cadastramento de tipos de matéria, assunto e tipos de assunto, que se 

fizerem necessários; 

- combinar em qual nível da estrutura hierárquica do DOE se encaixa a organização; 

- comunicar sempre que houver alteração nos gestores ou nas unidades da organização, 

para que fique atualizado; 

- solicitar o estudo da possibilidade de integração com outro sistema, a fim de otimizar 

e racionalizar a utilização dos recursos, permitindo assim que outras integrações sejam 

realizadas. 

- encaminhar para os Administradores do SGM no Órgão: 

- os dados dos usuários envolvidos no trâmite das matérias, com suas respectivas 

unidades, e também determinar o nível de acesso que cada um terá; 

- os modelos de matéria, que se fizerem necessários. 

- registrar as matérias, respeitando as normas estabelecidas pelo sistema, tais como: 

- registrar o mínimo de informações necessárias para a publicação da matéria. O 

sistema SGM não tem qualquer responsabilidade sobre o conteúdo da matéria; 

- somente são aceitos os tipos de arquivo com extensão DOC, DOCX, ODT, RTF e TXT; 

- encaminhar, diariamente, as matérias até o horário limite estabelecido, às 17hs, para 

publicação no DOE do próximo dia útil. 

 

7. Papéis e Responsabilidades 

 

Órgão 

SMARH Administrador do SGM 

PROCERGS Mantenedor do sistema SGM 

Demais Organizações Administrador do Órgão e do Cliente 

Comitê Gestor Criação do Padrão de Governança 

 

8. Gerenciamento do Padrão 

 

A SMARH tem a responsabilidade de: 

- manter as tabelas do sistema; 

- gerenciar o cadastramento de órgãos, unidades e os relacionamentos com os tipos de 

assunto; 

- gerenciar as autorizações dos Administradores dos Órgãos de cada organização; 

- gerenciar os comunicados aos usuários, através de avisos cadastrados no sistema; 
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- treinar os usuários, bem como passar 

orientações gerais, a fim de padronizar os procedimentos de cadastro de matérias. 

 

O Administrador do SGM nos Órgãos tem a responsabilidade de: 

- informar qualquer alteração na estrutura da organização à SMARH; 

- manter atualizado o cadastro dos usuários e suas respectivas autorizações; 

- manter atualizado os modelos de matérias que se fizerem necessários.   

 

A PROCERGS tem a responsabilidade de: 

- manter o sistema SGM em funcionamento, principalmente no horário comercial, 

deixando as informações disponíveis para consulta; 

- encaminhar as matérias para publicação no DOE, na íntegra; 

- divulgar as manutenções realizadas, através da publicação de comunicados cadastrados 

no sistema; 

- fornecer os dados de controle, para alguma auditoria que se fizer necessária. 

 

9. Casos de Exceção ao Padrão 

Os casos não contemplados nesse documento deverão ser encaminhados para os 

Administradores do SGM na SMARH, através da caixa postal sgm@smarh.rs.gov.br, a fim 

de que seja avaliado. Conforme o resultado da avaliação, deverá ser encaminhado para 

apreciação da PROCERGS. 

 

10. Disposições Finais 

O sistema SGM está integrado com alguns sistemas do Estado, cabendo assim dar o 

retorno sobre as publicações das matérias no DOE. Atualmente, os sistemas são: 

• RHE (Recursos Humanos do Estado), 

• Aposenta (Sistema de Aposentadorias da SMARH), 

• SIE (Sistema de Informações Educacionais), 

• FPE (Finanças Públicas do Estado - módulo de Contratos), 

• IPA (IPERGS Atendimento), 

• ING (Ingresso de Servidor Público), 

• SPI (Sistema de Protocolo Integrado), 

• S-DocNet (Sistema de Matérias da CORAG). 

 


