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Resumo 

Esse trabalho tem por objetivo demonstrar o desenvolvimento da implantação do Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI, em formato multiórgãos, realizada pelo Órgão Gestor do SEI no Governo do Distrito 
Federal, a Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento junto aos diversos órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal. A experiência relatada remete à temática da 
valoração do serviço de gestão de documentos e processos eletrônicos, perpassa atividades suscetíveis 
à inovação com inserção do elemento tecnológico, processo que se amplia a cada ano na Administração 
Pública.  O artigo envolve conceitos de gestão pública estratégica, gestão documental, inovação e tem 
como referência teórico-metodológica, técnicas qualiquantitativas de avaliação de conteúdo. Analisa a 
modelagem de constituição de conteúdo dos documentos e processos que estão sendo transformados de 
suporte físico para formato eletrônico, verifica boas práticas de maior eficiência e efetividade no 
desempenho dos processos de trabalho e ganhos efetivos em indicadores de gestão tais como: economia 
de custos, de tempo, agilidade e transparência. Na sequência, é apresentado o estudo do caso da 
implantação do SEI no âmbito do Distrito Federal, evidenciando os órgãos em implantação, os 
indicadores alcançados até o momento, a gestão e governança do projeto de implantação, a questão das 
práticas colaborativas entre os entes da administração pública Distrital, participantes do projeto, que 
pretende implantar o SEI nos 87 órgãos e entidades da Administração Pública Distrital até o final de 
2019.  Por fim, são apresentadas as conclusões do trabalho, os desafios e as dificuldades enfrentados na 
estruturação e gestão do projeto, as melhorias e avanços obtidos com o uso do SEI como ferramenta de 
melhoria de gestão e inovação nos serviços no âmbito do Governo do Distrito Federal de forma a 
apresentar resultados positivos para a sociedade e estado. 

 
Palavras-chave: Máximo de três, separadas uma da outra por ponto e vírgula. 
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1 Introdução 

A evolução da informação na era digital no setor público brasileiro tem crescido bastante 
nos últimos anos, gerado muitas experiências e práticas de inovação nos processos de negócio 
públicos. Isso facilita cada vez mais o acesso ao conhecimento e seu compartilhamento, não só 
entre os entes públicos, como também a comunicação destes com a sociedade. Assim, novas 
estratégias de gestão têm proporcionado não apenas processos mais otimizados por meio da 
tecnologia, mas ainda melhor interação entre o Estado e o cidadão deixando muitas práticas 
mais simples e colaborativas.   

Na esteira desse processo vêm surgindo no Brasil o desenvolvimento de ações gestão 
pública envolvendo a melhoria da gestão documental de processos e documentos. Criado pelo 
Tribunal TRF 4, o Sistema Eletrônico de Informações – SEI, é um exemplo dessas novas 
práticas. O SEI é um Sistema que hoje se expande pelo Brasil, por meio do Projeto Eletrônico 
Nacional – o PEN, conduzido pelo Ministério do Planejamento e Desenvolvimento, trazendo 
mais agilidade, eficiência e atuação colaborativa entre órgãos de várias esferas federativas.  

No âmbito do Distrito Federal o SEI é um projeto estratégico de governo, conduzido 
pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Secretaria 
Adjunta de Gestão da Estratégia (SAGE), na Coordenação de Implantação de Projetos. É um 
projeto que envolve o comprometimento do governo e da administração direta e indireta do 
Distrito Federal em busca da modernização institucional, de forma a desenvolver um trabalho 
colaborativo entre estes para a implantação do sistema.  

Tendo em vista o grande o número de órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal 
a receberem o novo sistema, trata-se de um grande desafio para a melhoria da gestão pública, 
sobretudo no que tange à gestão documental e do conhecimento institucional, aspecto que agora 
passa a ser tratado e documentado por meio de um sistema que permite diversas funcionalidades 
não só para a gestão interna dos processos e documentos do dia a dia, mas permitirá a gestão 
temporal de acervos digitais. 

O SEI é um projeto que demanda equipe multidisciplinar, da área de tecnologia da 
informação, de planejamento e gestão de processos, de gestão documental e protocolo, de 
gestão de pessoas, da área jurídica e da área de tecnologia da informação para atender às etapas 
previstas em cronograma de implantação. No Distrito Federal o projeto ainda se torna mais 
desafiador pela característica de implantação em formato multiórgãos, haja vista que a 
implantação ocorre em uma base única que congrega toda a estrutura administrativa de órgãos 
e entidades da administração direta e indireta do governo distrital. 

Com essa nova ferramenta de gestão pública, espera-se muitos ganhos em relação à 
eficiência e agilidade no que diz respeito à gestão de documentos, levando o Governo a um 
novo patamar no trato de seu conhecimento institucional na perspectiva de atuação 
colaborativa, intra e inter órgãos que fazem parte do complexo administrativo distrital. 

2 Objetivos 

O objetivo de Implantação do SEI decorre de uma decisão estratégica institucional 
formatada desde o início da atual gestão do Governo de Brasília, como um projeto voltado não 
apenas para o atual governo, mas visto como um projeto de Estado, a longo prazo no sentido 
da modernização da gestão e da diminuição da burocracia institucional. 
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O objetivo do Projeto é a implantação do SEI nos 87 órgãos e entidades governamentais 
do Distrito Federal até 2019.  Esse objetivo tem a intenção de trazer uma série de benefícios5 e 
melhorias à gestão tais como: redução de custos financeiros e ambientais ligados à impressão 
de documentos; redução de custos logísticos de entrega e armazenamento de processos; redução 
de tempo gasto com a abertura, manipulação, localização e tramitação de processos e 
documentos; eliminação de perdas extravios de documentos e processos; compartilhamento 
simultâneo de processos e documentos; transparência e publicidade dos processos e 
documentos de acordo com critérios definidos; ampliação da gestão do conhecimento e dos 
processos de trabalho; aumento da possibilidade da coleta e utilização direta e cruzada de 
indicadores em razão da criação e gestão de bases de dados que favorecem o monitoramento 
do sistema.  

3 Gestão estratégica, gestão da informação e conhecimento e inovação 

3.1 Gestão Estratégica  

De acordo com Mintzberg e Quinn (1991) “estratégia é um modelo ou plano que integra 
os objetivos, as políticas e as ações sequenciais de uma organização, em um todo coeso”. 
Conforme observa Schnaars (1991), historicamente a estratégia está ligada à antecipação de 
cenários e planos de ação a serem desencadeados neles. 

Para Mintzberg, Ahsltrand e Lampel (1998), a estratégia é inimiga das abordagens 
deterministas e mecanicistas, pois estas minimizam a liberdade e a escolha. A estratégia tem 
uma amplitude e abrangência, englobando o conceito de eficácia operacional citada por Porter 
(1996). Mas não é apenas diversificação, inovação ou planejamento financeiro, algo estático, 
acabado, o que torna complexo o entendimento de seu conceito (DESS; LUMPKIN; EISNER, 
2007). 

Na implementação do planejamento e da estratégia em uma área pública é preciso que 
se considerem a redes de relações interinstitucionais, bem como os aspectos sociais e políticos 
que estão envolvidos no processo decisório (PAULA,2005). A gestão da estratégia se relaciona 
ainda com a questão de governança, com a capacidade de ação estatal para implementação de 
políticas e consecução de metas, das políticas governamentais (BENTO, 2003, p. 84).  

De acordo com Giacobbo (1997) e conforme enfatiza Ansoff e McDonnell (1993), no 
planejamento e na gestão estratégica, o ponto forte é o apoio da alta administração. O ambiente 
das organizações públicas é dinâmico em se tratando de mudanças no panorama institucional. 
Há um grande número de informações de qualidades diferenciadas, graus de interação com o 
ambiente externo diferentes e aspectos burocráticos interferem nas estratégias de ação.  

A gestão de organizações públicas, a cada ano, amplia a utilização das tecnologias da 
informação e comunicação - TIC como alternativas estratégicas relativas à governança.  Hoje 
há mais flexibilidade em relação a formatos organizacionais para atuação de órgãos. A 
comunicação e a troca de informações estão em constante evolução, o que amplia a capacidade 
dessas organizações de prestarem seus serviços. Todavia, isso significa que as alternativas 
devam ser claramente consideradas e avaliadas durante a definição de uma nova estratégia 
(MCGEE; PRUSAK, 1994, p.56).  

                                                 
5 Benefícios com a implantação do SEI http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/comunicacoes-

administrativas/processo-eletronico-nacional 
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3.2 Gestão da Informação e Conhecimento 

Tendo em vista o a importância estratégica que desempenha a informação no contexto 
da sociedade moderna e consequentemente para as organizações públicas, é preciso 
compreender gestão documental nesse ambiente como subsídio à implantação de soluções 
tecnológicas e de gestão do conhecimento. Uma vez registrado um processo administrativo com 
informação armazenada em meio físico ou eletrônico se abre o campo à gestão do conhecimento 
(SENA, 2012). 

Para a obtenção de bons resultados em projetos de gestão documental um elemento 
essencial é o apoio da alta administração da instituição pública. Coelho (2004, p. 106) aborda 
o assunto e propõe a criação de um modelo de gestão do conhecimento baseado em cinco 
sistemas permanentes de gerenciamento: “a) do planejamento estratégico; b) da padronização 
de procedimentos; c) do capital intelectual; d) do ambiente de inovação; e, e) da aprendizagem 
contínua.” Nesse sentido destaca que para uma gestão mais eficaz devem ser evitadas ações 
muito compartimentadas. 

O papel do profissional da gestão documental no contexto das organizações públicas 
deve ser voltado ao uso da informação e do conhecimento. Serra Júnior (2006) ressalta que este 
profissional deve repensar os aspectos tradicionais de suas atividades, devem pensar nas 
informações organizacionais, como fontes de conhecimento, participando ativamente no 
esforço de aprendizado organizacional. 

De acordo com McGee e Prusak (1994) (apud SENA,2012): [...] o ritmo das mudanças 
de tecnologia da informação hoje é intenso e tende a manter as atenções para aquilo que a 
tecnologia traz, e não necessariamente para se obter melhores informações. Ao lidar com as 
questões de tecnologia da informação e do conhecimento pode-se também buscar uma atitude 
para a compreensão das dimensões estratégicas da informação, ultrapassando-se barreiras 
tecnicistas. 

Modernamente a gestão documental transcendeu a formalidade da lei e do suporte, 
envolve: a) determinar o papel estratégico da informação arquivística; b) conceituar o processo 
de gestão documental e analisar sob uma perspectiva estratégica a aplicabilidade; e c) identificar 
a função precursora da gestão documental à implantação de soluções tecnológicas, fundamental 
para a gestão do conhecimento. A informação agrega valor e caráter estratégico aos processos 
de negócio por ser um recurso infindável, o que a distingue dos recursos financeiros e 
tecnológicos. Dessa forma subsidia as ações das organizações em decisões rápidas, seguras 
(MORENO, 2008). 

A gestão documental, foca na ordenação física e lógica dos documentos e da informação 
para o acesso dos usuários, e se concretiza no desempenho das funções arquivísticas (SANTOS, 
2007) que compreendem a criação/produção, avaliação, aquisição, conservação/preservação, 
classificação, descrição, difusão/acesso, bem como com a aplicabilidade de instrumentos 
arquivísticos no ciclo de vida do documento.  

O Presidente do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, por meio da Portaria nº 
60/2002 (BRASIL, 2002), reformula, a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, com o 
objetivo de propor instrumentos legais, normas e procedimentos técnicos para utilização da 
Informática nos arquivos, visando à gestão, à disseminação de informação, bem como a 
definição do valor probatório e a preservação dos documentos eletrônicos. 

3.3 Inovação 

Diversos estudos na literatura sobre inovação no setor público têm como ponto de 
partida a conceituação desse termo, Koch e Hauknes (2005, p. 9) apresenta o conceito de 
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inovação com destaque às especificidades do setor público “implementação ou desempenho de 
uma nova forma específica ou repertório de ação social, implementada deliberadamente por 
uma entidade no contexto dos objetivos e funcionalidades de suas atividades”. 

Ainda que a abordagem da inovação em serviços não pretenda se restringir ao paradigma 
tecnológico, concebe-se que as tecnologias de informação e comunicação (TICs) provocam 
mudanças nas características dos serviços e são consideradas como possibilidade de 
crescimento ao trazer uma nova dinâmica a ser estabelecida. Atualmente, é perceptível, no setor 
público, a necessidade da integração de documentos digitais e distribuídos, com acréscimo do 
interesse de instâncias governamentais nas potencialidades dessa aproximação, uma vez que 
pode suscitar novos serviços.  

A evolução da incorporação de inovações no serviço público, e neste caso específico 
dos serviços de gestão documental, deve passar pela absorção de novas tecnologias, novos 
conceitos, novos processos, e moldar-se como um novo modelo de gestão. Essa evolução inclui 
o estudo de modelos e práticas gerenciais voltadas à inovação e considera um universo ampliado 
que sai do contexto interno da instituição e organiza-se de maneira aberta através da formação 
de novas redes de informação. Uma vez que a especificidade a ser considerada na inovação no 
setor público é que ela nunca ocorre isoladamente, havendo sempre a contribuição do fator 
interorganizacional, com troca de informações, experiências e conhecimentos. Haja vista que 
os órgãos da administração e os servidores públicos devem trabalhar pelo interesse público e 
assim, considera a partilha de conhecimento fundamental à inovação no setor público, que 
visam a transmitir experiências bem-sucedidas nesse setor, a fim de favorecer sua 
replicabilidade em outros órgãos da administração. 

E a tarefa à qual nos deparamos nesse processo foi de disponibilizar, por meio do SEI, 
todo o fluxo de informação organizacional via rede, atendendo, portanto o serviço público com 
fluxos dinâmicos e permitindo a disponibilização de todo o universo documental mediante a 
convergência tecnológica, possibilitando o acréscimo de elementos estéticos possibilitando o 
surgimento de novos produtos. 

A gestão da informação para as organizações envolve a aplicação dos princípios 
administrativos relativos à aquisição, organização, controle, disseminação e uso da informação 
para o acompanhamento de processos, o apoio à tomada de decisões, tendo alto valor estratégico 
para as organizações (TARAPANOFF, 2006). 

4 O SEI no âmbito do Governo do Distrito Federal 

O Projeto de Implantação do SEI-GDF faz parte do Programa Gestão por resultados, 
Subprograma de Implementação de Governança e Soluções Críticas de Informação 
Corporativa, e tem como Projeto Estratégico a Implantação do SEI nos órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal.  

4.1 Cessão de uso do SEI e histórico  

A cessão de uso do SEI ao GDF foi fruto de um Acordo de Cooperação estabelecido 
entre o TRF4 e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Embrapa e a Comissão 
de Valores Imobiliários – CBV em 2013, a fim de disponibilizar a plataforma do SEI para 
órgãos do setor público.   

O SEI no âmbito do GDF iniciou sua operação em 2014, por meio de um projeto piloto 
junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Em 2015 houve a normatização do 
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SEI como o sistema oficial de gestão de documentos no Distrito Federal por meio do decreto 
nº 36.756 de 23 de 16 de setembro de 2015.   

Nesse ano é constituída a infraestrutura de TI para suportar a implantação do Sistema, 
constituído de uma base única de dados, onde todos os órgãos e entidades do Distrito Federal 
poderiam compartilhar o mesmo ambiente virtual. Assim é estabelecido um novo Decreto 
o  37.565, de 23 de agosto de 2016, definindo também a estrutura de Gestão do SEI, que será 
estabelecido por meio de portaria conjunta entre a SEPLAG e os órgãos e entidades para 
implantação do SEI. 

4.2 Estrutura de Gestão do SEI no âmbito do Distrito Federal 

Integram a Estrutura de Gestão do Sistema Eletrônico de Informações no âmbito do 
Distrito Federal, conforme o Decreto n.º 37.565, de 23 de agosto de 20166, o Órgão Gestor do 
SEI, Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (SEPLAG), 
por meio da Secretaria Adjunta de Gestão da Estratégia (SAGE/SEPLAG): 

"Art. 5º A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do 
Distrito Federal - SEPLAG é o Órgão Gestor do SEI-GDF, cabendo-lhe: 
I - planejar e coordenar a implantação do SEI-GDF; 
II - estabelecer e manter atualizadas as diretrizes, normas, manuais e 
procedimentos de gestão do SEI-GDF; 
III - apoiar e acompanhar a Unidade Central de Gestão na implementação e 
gestão do SEI-GDF; 
 [...] 
X - garantir recursos de tecnologia da informação, equipe técnica 
especializada, recursos materiais e estrutura de gestão para manutenção e 
sustentação do SEI-GDF." 
 

O Decreto prevê a criação de uma Unidade Central de Gestão do SEI, no sentido de 
concentrar as ações relacionadas à implantação e gestão do novo sistema, esse papel é 
desempenhado pela Coordenação de Implantação de Projetos (CPROJ), que deve: 

"I - divulgar as políticas, normas e manuais relacionados à gestão e 
operacionalização do SEI-GDF; 
II - promover a gestão do Projeto de Implantação do SEI-GDF nos órgãos e 
nas entidades do Distrito Federal; 
III - promover a gestão do SEI-GDF;[...] 

 
Com relação à infraestrutura de Tecnologia da Informação para o Projeto de 

Implantação do SEI, o decreto prevê a criação de uma Unidade Técnica de Gestão, esse papel 
é desempenhado pela Subsecretaria de Informação e Comunicação (SUTIC), que deverá: 

"I - prover as condições necessárias à implantação, utilização, manutenção 
e sustentação do SEI-GDF; 
II - implementar as atualizações de versões do SEI-GDF, quando 
disponibilizadas pelo Processo Eletrônico Nacional - PEN-SEI, do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 
III - garantir suporte tecnológico referente à preservação e à segurança das 
bases de dados do SEI-GDF; [...]". 
 

                                                 
6 http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/8e1706388a2349a2a3585de9bdcfad61/Decreto_37565_23_08_2016.html  
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Órgãos e Entidades do Distrito Federal tem papel fundamental no processo de 
implantação do sistema conforme ressalta o decreto com competências específicas: 

"I - apoiar o Comitê Setorial de Gestão e a Unidade Setorial de Gestão no 
cumprimento de suas atividades e atribuições; 
II - garantir a execução das ações previstas no cronograma de implantação 
do SEI-GDF; 
[...] 
VIII - garantir a manutenção do Sistema após a fase de implantação". 

Uma ação importante na implantação se dá com a criação do Comitê Setorial de 
Gestão, composto por servidores de áreas estratégicas indicados pelos titulares dos órgãos e 
entidades do Distrito Federal, os quais atuarão durante a implantação do SEI, e que possui 
diversas competências importantes: 

"I - executar as ações de gestão do SEI-GDF no âmbito do seu órgão em 
consonância com os normativos do Órgão Gestor, durante a fase de 
implantação do Sistema; 
II - executar as ações previstas no cronograma de implantação do SEI-GDF; 
III - levantar e validar as informações referentes às estruturas das unidades 
administrativas, usuários, e demais tabelas auxiliares do SEI-GDF; [...]” 

A estrutura de implantação conta ainda com a Unidade Setorial de Gestão, responsável 
pela gestão de documentos, protocolos e arquivos e que farão a gestão operacional do sistema, 
a estas compete: 

"I - executar as ações de gestão do SEI-GDF, em consonância com os 
normativos do Órgão Gestor, depois da fase de implantação; 
II - aplicar e disseminar as diretrizes, normas e procedimentos relacionadas 
ao SEI-GDF; [...]". 

E por fim temos a TI da Unidade de Tecnologia da Informação no âmbito de cada 
órgão e entidade do Distrito Federal 

Completando a estrutura de gestão estão os Usuários do Sistema: servidores lotados 
nos órgãos e entidades do Distrito Federal e público externo. 

O acesso do público externo ao SEI-GDF depende de regulamentação por portaria da 
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão. 

4.3 Infraestrutura técnica  

A infraestrutura técnica e tecnológica de preparação para a implantação envolve a 
verificação pelo Comitê Setorial de Gestão das condições necessárias à implantação do SEI-
GDF no órgão: 

• Se a Unidade Setorial de Gestão possui pessoal suficiente e qualificado, equipamentos 
(englobando scanner e certificados digitais para as unidades onde serão realizadas as 
digitalizações de documentos, normalmente protocolos) e estrutura; 

•  Se o AD/LDAP encontra-se organizado, com senha segura, pois será a mesma de login 
e assinatura no SEI; 

• Se os navegadores encontram-se atualizados, adotando se possível, o mais estável para 
uso do Sistema. 

Investimentos em equipamentos para a ampliação do storage foram necessários para 
viabilizar a implantação do SEI no Data Center do SUTIC, e atendimento a todos os órgãos em 
implantação. 

A SUTIC oferta ainda o todo o suporte à gestão de TI dos órgãos em implantação, 
orientando a área de TI destes que tenham analistas de suporte para garantir a estabilidade do 
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ambiente operacional e a atuação imediata para sanar qualquer irregularidade que surja e possa 
comprometer o desempenho do sistema.  

4.4 Metodologia de Implantação do SEI no âmbito do Distrito Federal 

Para a Implantação do SEI no âmbito do Distrito Federal fora estabelecido pela Unidade 
Central de Gestão e formulado um GUIA DE IMPLANTAÇÃO do SEI, para orientar os órgãos 
e entidades em processo de implantação. 

A implantação do SEI-GDF pode iniciar-se de duas formas: 

a) O GDF, representado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão 
(SEPLAG), em função do que está previsto no Plano de Governo define a cada ano, 
por meio de um Acordo de Resultados entre o Governo e os órgãos e entidades do 
Distrito Federal quais entre eles que iniciarão tratativas para implantar o SEI; 

b) Os órgãos e entidades do Distrito Federal manifestam interesse na implantação por 
meio de Ofício encaminhado à SEPLAG, que, por meio da Unidade Central de Gestão 
do SEI, o Órgão Gestor - SEPLAG e a Secretaria Adjunta de Gestão da Estratégia 
avaliam a possibilidade de atendimento para a implantação, e caso haja alguma 
possibilidade, ou mesmo a desistência de algum dos órgãos previstos no início do 
ano, iniciam as tratativas para a implantação do Sistema e estabelecimento de 
cronograma de implantação. Essa solicitação é feita por meio de um ofício solicitando 
a implantação do Sistema. 

Após recebido o ofício na SEPLAG, a Unidade Central de Gestão agenda reunião com 
o órgão para apresentação do Projeto SEI aos órgãos demandante sobre as características do 
SEI, o histórico no GDF, as premissas, os riscos e as vantagens da implantação.  

No início do processo de implantação são enviados ao órgão os documentos iniciais 
necessários como: o modelo de Portaria Conjunta a ser preenchida, o cronograma de 
implantação, e o termo de abertura do projeto – TAP.  

a) Mentoria no processo de Implantação 

Nos contatos iniciais com os órgãos é solicitado que o órgão analise o processo inicial 
para começar no SEI, haja visto que a metodologia empregada na implantação é de mentoria 
do processo inicial de negócio escolhido, isto é, é escolhido um processo inicial para ser 
implantado junto equipe do órgão ou entidade. É solicitado ainda que esse processo, se possível 
seja mapeado, de forma a favorecer a implantação.  

O SEI não requer o mapeamento de todos os processos do órgão para iniciar, mas o 
mapeamento inicial do processo escolhido é importante no processo de implantação. Embora 
alguns órgãos optem por essa alternativa. Não é solicitado que se altere o processo de negócio 
a ser implantado por ser eletrônico, pois observa-se que a lógica do processo vai sendo 
naturalmente otimizada para o sistema eletrônico com o tempo e a experiência de utilização dos 
usuários. Esse mapeamento auxilia à Unidade Central a elaborar cenários de capacitação para 
cada órgão por meio de situações reais que são vivenciadas dentro do processo.  

Ao treinar o usuário no primeiro processo selecionado o Comitê Setorial de Gestão 
aprende a utilizar o sistema e vai sanando as dúvidas de gestão junto à Unidade Central de 
Gestão. Aqueles que mais se destacam nos Comitês passaram também a atuar como 
Multiplicadores na capacitação de outros usuários. 

b) Comitê Setorial de Gestão 
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O Comitê Setorial de Gestão é um comitê criado para dar prosseguimento ao processo 
de Implantação do sistema até a sua virada de chave completa no órgão ou entidade. É o Comitê 
organiza as ações que envolvem a implantação. 

A indicação oficial dos servidores que comporão o Comitê Setorial de Gestão é 
solicitada nas reuniões iniciais e a definição da numeração inicial dos processos no SEI. Essa 
definição visa apontar numeração bem superior à numeração dos processos existentes em 
suporte físico, no sentido de evitar mesma numeração de processos eletrônicos. É muito 
importante elaborada a Portaria Conjunta com a SEPLAG, já contenha essa informação.  

Para composição do Comitê Setorial de Gestão deve haver profissionais do órgão ou 
entidade, compondo uma equipe multidisciplinar das áreas de: gestão de documentos e 
protocolo; tecnologia da informação; área finalística (negócio); área de gestão de pessoas; 
assessoria jurídica; comunicação social; gabinete do órgão. 

A coordenação do comitê é feita por um de seus membros escolhido ou seu suplente.  

c) Portaria Conjunta 

Além dos Decretos que estabeleceram comandos gerais para o SEI no âmbito do GDF, 
o Órgão Gestor, a SEPLAG estabeleceu Portarias Conjuntas para cada órgão que iniciará a 
implantação do SEI. Na Portaria Conjunta serão elencados os seguintes aspectos: 

• O escopo dos processos de negócio que serão implantados; 
• Definição da numeração dos documentos e processos produzidos no SEI-GDF; 
• Indicação dos servidores, titulares e suplentes, que comporão o Comitê Setorial de 

Gestão. 
A Portaria Conjunta elaborada que passa por análise da AJL da SEPLAG e do órgão ou 

entidade e deve ser publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 

d) Cronograma de Implantação 

O cronograma é um dos documentos enviados após os contatos iniciais.  É feita uma 
reunião apenas para a validação desse cronograma com o órgão.  Nele são explicitados aos 
participantes as diversas ações e atividades que serão demandadas ao Comitê Setorial de 
Gestão, ele é explicado detalhadamente. A data da implantação em geral também é decidida 
nessa reunião, em função da agenda de implantações estabelecida pela Unidade Central de 
Gestão. Na reunião de cronograma se discute ainda a entrega pelo órgão dos nomes da Portaria 
Conjunta e do fluxo do processo de negócio escolhido para a implantação.  

Posteriormente, o andamento do cronograma é monitorado a cada quinze dias, com 
reuniões de alinhamento do projeto de implantação. O órgão ou entidade envolvido deverá estar 
atento às datas e ações estabelecidas no cronograma de implantação e às comunicações 
efetuadas pela Unidade Central de Gestão, de modo que os prazos estabelecidos sejam 
cumpridos. 

As diversas entregas do projeto são previstas no cronograma detalhado e nas grandes 
entregas previstas no Termo de Abertura do Projeto –TAP.  

e) Indicadores do Projeto 

Os principais indicadores do projeto são o tempo de trâmite do processo, economia 
financeira, economia de papel, toner, impressoras, logística e combustível.  O Projeto começou 
em meados de 2016 e esses indicadores e outros que tem especificidades dos órgãos e entidades 
também estão sendo levantados. 

f) Termo de Abertura de Projeto (TAP) 

No TAP que cada um dos órgãos em processo de implantação deve preencher são 
colocadas informações gerais do Projeto no âmbito do GDF e no âmbito do órgão ou entidade, 
a justificativa, o objetivo, os resultados esperados, as grandes entregas, as premissas as 
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restrições, o escopo e o não escopo, a identificação preliminar de riscos, o orçamento, a duração 
prevista, a equipe do projeto, os papéis e responsabilidades. 

g) Visitas Técnicas 

A Unidade Central de Gestão também faz, após o alinhamento do cronograma com os 
órgãos, realiza uma ou mais visitas técnicas para orientar os servidores, retirando dúvidas e 
procurando responder às inquietações que surgem ante a implantação. 

Nas visitas a Unidade Central de Gestão procura conhecer a estrutura física, e de gestão 
de TI do órgão, além de procurar conhecer a área de gestão documental que atuará nos 
processos. 

h) Processos de Negócio 

Os processos de negócio iniciam sempre de acordo com que é estabelecido na Portaria 
Conjunta e no cronograma definidos pelo órgão ou entidade, junto à Unidade Central de Gestão 
do SEI. Caso a Unidade Central de Gestão avalie junto ao órgão capacidade de implantação 
total, e não apenas do processo, é feita a proposta ao órgão, e se aceita, será realizada a virada 
de chave em todos os processos do órgão em implantação. Em geral essa possibilidade é mais 
viável para órgãos menores, com poucos servidores, o que representa maior facilidade na 
capacitação.  

O processo de negócio a ser escolhido para ser implantado deve conter alguns critérios 
para a seleção como: ser um processo que gere valor e benefícios ao órgão, com ganhos rápidos; 
que tramite entre várias unidades administrativas internas, de forma a facilitar a implantação e 
o aprendizado dos usuários das unidades no uso inicial do processo eletrônico. Nos casos de 
órgãos da Administração Direta, busca-se que após 30 dias da implantação do processo 
escolhido, seja feita a implantação na Subsecretaria de Administração Geral e Gabinete, pelo 
fato dessas áreas possuírem capilaridade nos processos de negócio, o que facilita o processo de 
implantação nas demais áreas.  

Os órgãos são estimulados pela Unidade Central de Gestão a irem ampliando os 
processos de negócio implantados para a virada de chave completa dentro do prazo de seis 
meses. 

i) Pontos Focais 

A Unidade Central de Gestão utilizou ainda servidores da Unidade Central de Gestão 
com o papel de Pontos Focais para o atendimento às demandas de cada órgão em implantação, 
dando o apoio necessário ao cadastramento dos metadados no sistema, respondendo as questões 
pelo Sistema Resk ou realizando visita aos órgãos para demonstrar a solução de problemas in 
loco.  

4.5 Parametrização 

O SEI requer o uso de um outro sistema para seu funcionamento adequado, o Sistema 
de Permissões (SIP). Trata-se de um sistema que gerencia órgãos, unidades, usuários, 
hierarquias, sistemas e permissões para os usuários que serão utilizados pelo SEI. Para início 
das atividades do SEI no GDF foram configuradas todas as informações necessárias de cada 
um dos órgãos que estariam implantando.   

As informações de parametrização do SEI são solicitadas nas primeiras reuniões com 
os órgãos e entidades e após recebidas são analisadas. São diversas tabelas que devem ser 
preenchidas com todos os metadados necessários a serem inseridos no sistema, como sigla da 
organização, página de autenticação, nome do sistema a ser utilizado no título das janelas, 
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endereço das unidades administrativas, estruturação da hierarquia organizacional, tipos de 
documentos.  

Após o preenchimento dos dados gerais das unidades e hierarquia institucional são 
elaboradas as tabelas essenciais do sistema relativas a unidades, usuários, assuntos, hipóteses 
legais de sigilo, tipos de documento, tipos de processo e níveis de acesso permitido.  

A Unidade Central de Gestão assessora aos Comitês no cadastramento das unidades, na 
montagem da hierarquia dos órgãos, inclusão de assinaturas, e na definição de tipos de processo 
que serão utilizados e parametrizados.  

Ainda nessa etapa de parametrização, cada servidor que utilizará o SEI deverá ter seu 
perfil de usuário SEI associado à permissão adequada.  A carga inicial no SEI, dá aos usuários 
apenas a permissão básica. Outras permissões são disponibilizadas de acordo com as atribuições 
do usuário definidas pelo Comitê do órgão. 

4.6 Implantação do SEI 

A implantação do SEI acontece quando tudo já está preparado para receber o sistema e 
os servidores estão capacitados para operá-lo. Após testes finais de todos os aspectos 
necessários, descritos no cronograma. É realizada uma reunião com o Comitê Setorial de Gestão 
antes da implantação e feito o chek list com a avaliação de todos os aspectos envolvidos na 
implantação.  

Nesse momento é feito o teste da implementação do novo processo junto à equipe que 
atua no processo, antes de ser posto em produção.  A equipe da Unidade Central de Gestão dá 
assistência ao órgão no dia da virada de chave e nas primeiras semanas da implantação. 

Como a implantação do SEI se dá, em sua maior parte, por processos de negócio e não 
por virada de chave completa nos órgãos, alguns aspectos são observados. O Comitê Setorial 
de Gestão acompanha a implantação sob a supervisão da Unidade Central de Gestão.  Após 
sentirem a segurança no processo, o Comitê vai buscando ampliar para outros processos. 

Esse processo de ampliação da implantação no órgão deverá estar concluído após 180 
dias da implantação do primeiro processo de negócio.  Os órgãos são ainda orientados a entrar 
após 30 dias com todos os processos da Subsecretaria de Administração Geral e dos Gabinetes. 

Após a implantação do SEI nos processos iniciais, é feita avaliação dos resultados da 
implantação e dos ajustes necessários, para que órgão ou entidade torne-se completamente 
eletrônico. 

4.7 Plano de Comunicação e Endomarketing 

O Plano de Comunicação da Implantação do SEI é realizado junto à SECOM – 
Secretaria de Estado de Comunicação Social e a SEPLAG, a qual articula e define a forma e o 
momento da divulgação de eventos do projeto junto aos órgãos em processo de implantação. 

A Unidade Central de Gestão define junto ao órgão o cronograma de execução do Plano 
de Comunicação e encaminha à ASCOM da SEPLAG. Esta entra em contato com a ASCOM 
do órgão ou entidade para definições acerca da liberação e divulgação dos eventos e matérias 
relacionados à implantação do SEI. Assim o órgão ou entidade é autorizado a realizar várias 
ações de endomarketing, como divulgar pelos espaços institucionais, intranet, painel eletrônico 
da portaria do prédio, banners, vídeo institucional do SEI, mensagens nos e-mails institucionais 
e cartazes em todos os locais disponibilizados. 

O endomarketing do projeto utilizou um vídeo do SEI com o Slogan: “SEI – Sistema 
Eletrônico de Informações – Seu dia a dia ganha um novo aliado”.  O vídeo fora utilizado para 
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diversas apresentações do sistema aos órgãos interessados como meio de divulgar os benefícios 
e resultados com o uso do SEI. 

A divulgação na intranet dos órgãos e entidades em implantação buscou mitigar as 
resistências e sanar possíveis dúvidas a respeito do uso do SEI no trâmite processual para 
aceitação do seu público interno. Além disso foi utilizado newsletter nas campanhas internas 
de divulgação do SEI cada avanço das implantações. 

Muitos órgãos utilizaram atenção e a presença do Comitê nas unidades administrativas, 
procurando reforçar a ideia de superação de dificuldades de substituir o uso do papel pelo o uso 
do meio eletrônico.  Alguns foram bastante criativos, utilizando o treinamento no local de 
trabalho, outros utilizando cartazes e bandeirinhas em todo o órgão, apresentando gingles no 
órgão em eventos para os servidores. 

A Unidade Central de Gestão utiliza para comunicar-se com os órgãos em implantação 
o e-mail, o telefone e as mensagens instantâneas, o que facilita a condução dos trabalhos e a 
resolução de situações do dia a dia do projeto. 

No dia 31 de março de 2017, a Unidade Central do SEI no âmbito do Distrito Federal 
também lançou o Portal do SEI7 no âmbito do Distrito Federal, com todas as informações mais 
relevantes sobre o projeto, como forma de comunicação mais ampla para todos os órgãos em 
processo de implantação e para a sociedade e cidadãos. 

4.8 Capacitação dos usuários do SEI no âmbito do Distrito Federal 

Para que se alcançassem mudanças significativas para o serviço público a capacitação 
foi uma das importantes ferramentas utilizadas para as mudanças do Distrito Federal, alterando-
se pouco a pouco, por meio dos treinamentos o pensamento enraizado na cultura organizacional 
do Estado, cuja realidade ainda era o trâmite em suporte físico. 

A Unidade Central de Gestão estabeleceu um Plano de Capacitação para o SEI em 
articulação com a Escola de Governo do Distrito Federal (EGOV)8. O conteúdo do treinamento, 
o local, os instrutores e o número de turmas são definidos no Projeto Básico elaborado com 
essa finalidade. 

A capacitação no período de implantação é realizada pela Unidade Central de Gestão 
para a formação dos membros do Comitê Setorial de Gestão, da Unidade Setorial de Gestão e 
de multiplicadores previamente escolhidos pelo Comitê. Posteriormente, multiplicadores 
capacitam os usuários dos órgãos.   

A Unidade Central de Gestão realiza quatro tipos de Capacitação no SEI: 

a) Do Comitê Setorial de Gestão e da Unidade Setorial de Gestão – SEI-IMPLANTAR; 
b) Do Comitê Setorial no Sistema SIP (sistema de permissões a usuários) - SEI-

GERENCIAR; 
c) De multiplicadores selecionados pelo Comitê Setorial de Gestão, que farão a difusão 

do conhecimento do seu órgão - SEI-MULTIPLICAR; 
d) A capacitação de usuários SEI-USAR. 

A Capacitação de Multiplicadores é fundamental ao projeto no âmbito do GDF, tendo 
em vista o universo de servidores a serem capacitados. Visa identificar servidores já 
comprometidos com a adoção do SEI pela organização, e que tenham facilidade para atuar 
explicando o sistema aos outros, e capacidade de influenciar mais colegas de trabalho no apoio 
ao processo de implantação.  

                                                 
7 www.portalsei.df.gov.br  
8 http://egov.df.gov.br/   
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O Comitê tem um papel importante e deve ser proativo, devendo construir um Plano de 
Capacitação, adequado ao órgão, no qual devem estar previstos o local da capacitação, os 
instrutores, o número de turmas, metodologia que será utilizada no treinamento no período da 
implantação, e materiais que deverão ser utilizados. 

A capacitação deverá ter treinamento presencial, mas também pode ocorrer ao formato 
EAD, de acordo com as características, necessidades e disponibilidade dos usuários do órgão 
ou entidade. Comitê poderá ainda definir as estratégias de capacitação interna por meio outras 
palestras, capacitações para grupos específicos por processo de negócio ou por unidades 
administrativas. O importante é que o conhecimento seja disseminado a todos para a utilização 
do sistema com segurança. A Unidade Central de Gestão nesse momento apenas apoia e dá 
assessoria aos Comitês Setoriais em processo de implantação. 

Ao final de períodos de capacitações são realizados relatórios informando dados 
quantitativos e qualitativos relacionados às capacitações.  

4.9 Ambiente de treinamento x Ambiente de produção 

O Ambiente de Treinamento é disponibilizado para realizar os treinamentos e testes para 
os usuários e gestores que participarem dos processos de implantação.  Nele o usuário poderá 
exercitar o uso do sistema criando processos e documentos, enviá-los a outros servidores, 
receber documentos e entender como se dá a organização interna das unidades administrativas 
e o trâmite dentro do Sistema. 

O Ambiente de Produção é disponibilizado inicialmente ao Comitê Setorial de Gestão 
e à Unidade Setorial de Gestão para a inclusão dos dados de cada órgão ou entidade.  

As concessões de acesso aos servidores serão disponibilizadas após o treinamento e 
apenas na data especificada em cronograma de implantação. Este é o ambiente definitivo e os 
processos produzidos nele são considerados oficiais e originais. Após a data de implantação, 
todos os órgão poderão acessar. 

4.10 Atendimento ao Comitê e ao Usuário 

A Unidade Central de Gestão realiza o atendimento aos Comitês dos órgãos por meio 
de reuniões de alinhamento do projeto, destacando as necessidades a serem solucionadas, 
orientando a execução de ações no sistema, pois possui como servidores atuando como Ponto 
Focal, ou seja, servidor que é responsável pelo órgão durante a implantação, e realizando visitas 
técnicas nos órgãos em implantação. 

A Unidade Central de Gestão faz também o atendimento aos Comitês e Unidades 
Setoriais de Gestão via sistema Hesk 9 de Suporte.  

O atendimento ao usuário interno dos órgãos é realizado pelo Comitê e Unidades 
Setoriais de Gestão de cada órgão ou entidade. 

4.11 Certificação Digital 

Cada órgão ou entidade realizará levantamento das necessidades de uso de certificação 
digital, conforme suas atividades e relações institucionais. A Unidade Central de Gestão buscou 
articulações interinstitucionais para a aquisição de certificados digitais, pois poderá ser 
necessário, sobretudo para aqueles órgãos da administração direta e indireta que se relacionam 

                                                 
9 http://sei.df.gov.br/suporte 
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muito com órgãos de controle. Nesse sentido a Unidade Central de Gestão orientou aos órgãos, 
caso necessite tramitar muitos documentos para esses órgãos, que  gestores acima de um 
determinado nível hierárquico, adquiram Certificado Digital do ICP Brasil, tendo em vista 
evitar problemas de trâmite.   

Não houve garantia pelo Governo do Distrito Federal de aquisição de certificados 
aquisição dos certificados digitais para todos, tendo em vista o contingenciamento orçamentário 
ocorrido no período. 

4.12 Processos físicos tramitados e os processos natos digitais 

O sistema de tramitação de processos do GDF anteriormente ao SEI era feito pelo 
sistema do SICOP – Sistema Integrado de Controle de Protocolo. A plataforma desse sistema 
fora alterada, tendo em vista o treinamento de usuários para uso de um sistema de tramitação 
processos via web. O SICOP na versão web iniciou o funcionamento em 2015, enquanto eram 
feitas adaptações para a entrada em funcionamento do SEI. 

O Sistema do SICOP continua em funcionamento até que sejam finalizados os processos 
legados que ainda estejam em suporte físico. Posteriormente à entrada de todos os processos no 
SEI, os processos do SICOP ainda estarão disponíveis para a pesquisa. Com a entrada em 
funcionamento do SEI, os procedimentos relacionados à tramitação de processos entre os 
órgãos ou entidades que já implantaram o processo eletrônico o SEI e os que ainda não utilizam 
o processo eletrônico são definidos por meio da Portaria Conjunta, além de serem explicitados 
na Portaria de Uso do SEI. Além disso, criados tutorais para a explicação desses procedimentos. 

Tendo em vista o contingenciamento orçamentário durante a execução do projeto, fora 
estabelecido que não seria escopo do Projeto do SEI no âmbito distrital a digitalização de 
processos legados.  Assim, fixou-se um limite às digitalizações de acordo com o espaço no Data 
Center da rede GDFNET. Fora orientado que processos em suporte papel iniciarão e terminarão 
seu trâmite em papel. As exceções em relação a volumes que podem ser digitalizados deverão 
ser analisadas pelo Comitê do órgão e serão monitoradas pela Unidade Central de Gestão e 
Unidade Técnica de Gestão.  

4.13 Área de Gestão de Pessoas e o SEI 

Tal como a área de tecnologia da informação, a área de gestão de pessoas foi grande 
parceira no projeto de implantação do SEI no âmbito do Distrito Federal, pois ao se efetuarem 
as parametrizações, é muito importante a participação de servidores com expertise nesta área. 

Além disso, foi criada uma Portaria10 nomeando pessoas desta área para a participação 
em um grupo de elaboração de formulários específicos para esta área, já que não havia muitas 
vezes a uniformidade destes, e para o SEI seria bom que houvesse uma padronização.  Os 
representantes dos órgãos aceitaram esse desafio e o processo ainda está em desenvolvimento. 

4.14 Ambiente Colaborativo 

O compartilhamento de informações e boas práticas com outros órgãos ou entidades que 
estejam em processo de implantação e gestão do SEI-GDF é um aspecto que auxilia a evolução 
da implantação do GDF. Desde o início da implantação os órgãos são orientados a criar bases 
de conhecimento de seus processos de negócio, o conhecimento adquirido e registrado auxiliará 
outros usuários para utilização posterior. 
                                                 
10 Portaria Nº 207, de 22 DE maio de 2017. 
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Todos os meses é realizada uma reunião com todos os Comitês Setoriais de Gestão para 
o repasse de informações e experiências. Os órgãos em implantação fazem apresentações sobre 
as suas vivências na implantação mostrando as lições aprendidas e boas práticas, o que tem sido 
bastante válido para outros que ainda estão em processo de implantação. 

A partir da capacitação inicial do Comitê, a multiplicação do conhecimento entre 
aqueles que aprenderam inicialmente e foram repassando a outros foi fator decisivo para que o 
projeto pudesse ser ampliado e alcançasse diversos órgãos. 

O ambiente colaborativo é uma característica da plataforma SEI, entretanto, por ser uma 
metodologia relativamente nova de gestão pública, às vezes é necessário o investimento em 
encontros e interações entre os participantes do projeto para o aprendizado coletivo sobre o 
tema. 

A Unidade Central de Gestão está sempre em contato e tem reuniões periódicas com o 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para acompanhar as ações que se 
desenvolvem no âmbito do Ministério e do TRF 4, que é o idealizador do projeto. As 
informações recebidas são repassadas para utilização do sistema no âmbito distrital. 

4.15 Monitoramento e avaliação 

O monitoramento do uso do sistema é feito pela Unidade Central de Gestão e pelas 
Unidades Setoriais de Gestão para que o funcionamento se dê dentro dos parâmetros definidos 
nos normativos e manuais estabelecidos.   

São utilizados mecanismos do próprio SEI para o controle dos dados no sistema, são 
feitas inspeções administrativas no sistema e auditorias, para a verificação de não 
conformidades. 

Semanalmente é feito um reporte sobre o projeto e sua evolução no tempo com dados 
em tabelas e gráficos para o acompanhamento pela Secretária da SEPLAG. 

O monitoramento ocorre todo o tempo não apenas pela Unidade Central de Gestão, com 
também pela Unidade Técnica de Gestão – a SUTIC.  

5 Conclusões 

O projeto de implantação do SEI representa um grande desafio para a SEPLAG, que 
teve que ser enfrentado com inovação e estratégia tendo em vista ter-se muitos órgãos a receber 
o novo sistema no âmbito do Distrito Federal. 

A metodologia da implantação por mentoria do processo inicial escolhido e a formação 
de multiplicadores tem sido estratégia essencial utilizada pela SEPLAG para efetuar a 
implantação nos diversos órgãos. 

Os órgãos e entidades do Distrito Federal sentiam a necessidade de necessitam inovar 
para acompanhar as evoluções tecnológicas e novas formas de trabalho e de tramitação de 
documentos e informações. O documento eletrônico por meio do SEI transpõe preconceitos e 
barreiras para otimizar resultados e melhorar a gestão nos processos de trabalho.  

O apoio da Alta Administração e dos titulares dos órgãos e entidades tem sido 
fundamental no processo de mudança, ajuda a superar a resistência à mudança, faz com que se 
envolva todas as áreas e alocadas pessoas para trabalhar no projeto.  

Adotar também a ferramenta de análise de processos para tomar a decisão mais 
adequada em relação ao processo priorizado para a implantação foi de fundamental importância 
na delimitação do escopo da implantação e busca de maior efetividade no uso do SEI.  
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Com o SEI os procedimentos de gestão documental não mudaram necessariamente em 
sua essência pois não houve esse foco de alteração dos processos, mas observou-se a otimização 
natural de inúmeros processos, que deixaram de ter procedimentos inócuos, e as pessoas que 
atuavam em áreas de protocolo, passam a ter atribuições mais relacionadas à gestão e análise 
dos documentos.  

As unidades de gestão de pessoas no GDF buscam acompanhar a evolução representada 
pelo SEI têm sido participativas colaborando com a Unidade Central de Gestão do SEI, 
sobretudo em relação à padronização de documentos que circulam em todos os órgãos. Esse 
grupo de trabalho foi fundamental no estímulo e do compartilhamento de conhecimento sobre 
o uso dos meios eletrônicos. 

Os gestores da Unidade Central de Gestão, coordenação que cuidaram da implantação 
em relação às questões relativas à área de negócio do SEI e gestão documental atuaram em 
parceria com a Unidade Técnica de Gestão, que coordena, acompanha e esclarece questões de 
Tecnologia da Informação e Comunicação, relacionadas a infraestrutura do SEI, ambos apoiam 
o modelo de governança do SEI adotado pelo GDF. 

A evolução da gestão pública pressupõe o compartilhamento de soluções e lições 
aprendidas. Neste contexto do colaborativismo é que se desenvolveu e desenvolve ainda o a 
Implantação do SEI, onde todos os atores que estão envolvidos nesse processo de mudança são 
fundamentais para a modernização que representa o SEI para a Administração Pública do 
Distrito Federal e sucesso das ações de inovação dos processos de trabalho. 
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ANEXO I - STATUS DA IMPLANTAÇÃO DO SEI-GDF/ 

Implantações 2016  

Órgão 
Quantidade de 

Servidores 

1.     Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) 5707 

2.     Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB) 300 

3.     Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação o Distrito Federal (SEGETH) 448 

4.     Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) 458 
5.     Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal 
(SEPLAG) 

894 

6.     Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) 303 

7.     Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) 623 

8.     Secretaria da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais o Distrito Federal (CACI) 374 

9.     Casa Militar do Distrito Federal (CM) 387 

Governadoria 217 

 9.711 
  

Implantações 2017  

Órgão 
Quantidade de 

Servidores 

1.     Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF) 39 

2.     Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) 13331 

3.     Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES) 34204 

4.     Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEF) 1348 

5.     Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE) 39420 

6.     Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF (INAS) 2 

7.     Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (TERRACAP) 743 

8.     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal (SINESP)  177 

9.     Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTRANS) 292 

 89.556 
  

Implantações em andamento para 2017   

Órgão 
Quantidade de 

Servidores 

1.     Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial 
e Direitos Humanos do Distrito Federal (SEDESTMIDH) 

2031 

2.     Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF) 33 
3.     Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito 
Federal (SECRIANÇA) 

2082 

4.     Agência de Fiscalização do Distrito Federal (AGEFIS) 844 

5.     Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal (SSP) 2041 

6.     Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN) 502 

7.     Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF) 1466 

8.     Banco de Brasília (BRB) 3209 
9.     Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do 
Distrito Federal (SEAGRI) 

558 
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10.  Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (PROCON-DF) 108 

11.  Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU) 1510 

12.  Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal (ADASA) 114 

13.  Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal (SEC) 452 

14.  Departamento de Estradas e Rodagem (DER) 1045 

15.  Vice-Governadoria 181 

 16.176 
  

Implantações previstas para 2018  

Órgão 
Quantidade de 

Servidores 

1.     Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável   

2Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania 988 

3.     Secretaria de Estado do Meio Ambiente 98 

4.     Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Turismo 299 

5.     Secretaria das Cidades 81  

6.     Secretaria de Comunicação 190 

7.     Polícia Civil do Distrito Federal  5.055 

8.     Jardim Botânico de Brasília - JBB 55 

9.     Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP 36 

10.  Fundação de Apoio à Pesquisa - FAP 52 

11.  Fundação Hemocentro de Brasília - FHB 335 

12.  Fundação Jardim Zoológico de Brasília 66 

13.  Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS 354 

14.  Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal – FUNAB 12 

15.  Cia Energética de Brasília – CEB 1.015 

16.  Cia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB 2.454 

17.  Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – CEASA 57 

18.  DF Gestão de Ativos S.A. 4 

19.  Defensoria Pública do Distrito Federal 943 

20.  Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF 1.053 

21.  Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP 2.172 

22.  Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER 361 

23.  Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB 641 

24.  Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB 201 

25.  Administração Regional do Plano Piloto 82 

26.  Administração Regional de Gama 135 

27.  Administração Regional de Taguatinga 150 

28.  Administração Regional de Brazlândia 94 

29.  Administração Regional de Sobradinho 68 

30.  Administração Regional de Planaltina 105 

31.  Administração Regional do Paranoá 56 

32.  Administração Regional do Núcleo Bandeirante 59 

33.  Administração Regional de Ceilândia 145 

34.  Administração Regional do Guará 80 

35.  Administração Regional do Cruzeiro 58 

36.  Administração Regional de Samambaia 122 

37.  Administração Regional de Santa Maria 89 
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38.  Administração Regional de São Sebastião 64 

39.  Administração Regional do Recanto Das Emas 64 

40.  Administração Regional do Lago Sul 47 

41.  Administração Regional do Riacho Fundo 63 

42.  Administração Regional do Lago Norte 57 

43.  Administração Regional da Candangolândia 33 

44.  Administração Regional de Águas Claras 94 

45.  Administração Regional do Riacho Fundo II 53 

46.  Administração Regional do Sudoeste/Octogonal 58 

47.  Administração Regional do Varjão 38 

48.  Administração Regional do Parkway 24 

49.  Administração Regional de Sobradinho II 41 

50.  Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento 29 

51.  Administração Regional do Jardim Botânico 28 

52.  Administração Regional do Itapoã 42 

53.  Administração Regional do SIA 47 

54.  Administração Regional de Vicente Pires 62 

55.  Administração Regional da Fercal 5 

  18.614 

TOTAL GERAL 134.057 

 



 

 

ANEXO II – PERCENTUAL DA IMPLANTAÇÃO DO SEI POR ANO / TOTAL DE 
SERVIDORES DO DF 
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ANEXO III – PERCENTUAL DA EXPANSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
SEI POR ÓRGÃO DO DF 

 

CBMDF; 100%
SEMOB; 60%

SEGETH; 80%

IBRAM; 

90%

SEPLAG; 100%

CGDF; 50%PGDF; 50%

CACI; 100%

CM; 100%

ARPDF; 100%

PMDF; 20%
SES; 20%

SEF ; 

40%

TERRACAP               ; 

10%
SEE ; 

10%

SINESP; 

20%

DFTRANS ; 10%

Percentual da expansão da implantação do Projeto SEI
por Órgão do DF


