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Objetivo do Sistema

o Sistema tern como objetivo organizar os documentos produzidos na area do Processo
Legislativo, possibilitando a padronizacao dos nornes, a garantia da seguranca de acesso e de
fluxos de documentos entre as areas envolvidas em sua elaboração.

Principais Conceitos

Grupo de Usuários - pessoas de uma deterrninada area que tern o mesmo tipo de ação sobre
urn conjunto de documentos. Ex.: Publicacao, Plenário, Grupo Consultoria, etc.

Subgrupo de UsuIrios - é uma subdivisAo de urn grupo de usuários.
Ex.: Grupo Consultoria

Subgrupo Consultores da area de rneio arnbiente

Usuários do Sistema - Urn usuário poderá pertencer a vários grupos ao mesmo tempo. Neste
caso, este deverá optar pelo grupo em que deseja trabaihar, passando a ter as mesmas
permissOes de acesso dos outros componentes do seu grupo.

Tipo de documento - categoria de documentos que possuem uma identificaçAo padronizada e
fluxo estabelecido. Ex.: Parecer, Proposicao, etc.

Campos de identificacão - conjunto de campos que compOern a identificaçao de urn tipo de
documento. Ex.: Tipo de docurnento: Proposicão

Campos de identificaçao:
- Tipo da proposico
- Nümero da proposicão
- Mo da proposição

Documento - texto elaborado no Word, associado a urn tipo de documento, que possui
identificaçào ünica. Ex.: Projeto de Lei Complernentar nilmero 500, Ano 1997.

Documento Mültiplo - Documento composto por outros documentos e/ou cabeçalhos em uma
deterrninada ordem. 0 docurnento rnültiplo, após mesciado, possui urn texto resultante da
consolidacao dos textos de todos os documentos que o compOem. Urn exemplo de documento
mi1tip10 e o Diário do Legislativo, que e forrnado por diversos docurnentos, originados em
várias areas da Assembléia.
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Sua estrutura pode ser:

Següência	 Tipo de Componente Componente
1	 Cabecalho	 Matéria Votada
2	 Documento	 Matéria Aprovada - Reunião 221
3	 Docurnento	 Matéria Aprovada - Reunião 222
4	 Cabecalho	 Ordens do Dia
5	 Docurnento	 Ordern do Dia - Reunião 213
6	 Documento	 Ordern do Dia - Reunião 214
7	 Documento	 Ordem do Dai - Reunião 215
8	 Cabeçalho	 Tramitação de ProposiçOes
9	 Docurnento	 Parecer - 2° Turno - PL 1.008/97

Esta estrutura é utilizada para dar origern a urn ünico documento contendo os cabeçalhos e os
textos dos documentos mencionados. Após a mesciagem, caso haja a necessidade de acrescentar
ou remover docurnentos e cabeçalhos a estrutura, ou modificar o texto de urn dos documentos
de sua composiçào, deve-se utilizar a funçao que gera novamente o texto consolidado do
documento rnültiplo.

Os docurnentos rnültiplos devem sofrer apenas mudancas de forrnatação do texto. Qualquer
alteração ou correçäo de conteüdo que nao seja de forrnatacao deve ser feita no documento que
o cornpOe. Este cuidado e necessário para manter Os docurnentos originais corn teor igual ao do
documento mültiplo gerado.

Tabela de consistência - tabela que apresenta os valores válidos para o preenchirnento de
deterrninado carnpo de identificacão de documento.

Ex.: Tabela de tipo de reunião de cornissão:
- Ordinária
- Extraordinária
- Conjunta

Tabela de tipo de proposição:
- Proj eto de Lei Ordinária
- Proposta de Emenda a Constituicão
- Projeto de Lei Complernentar
- Proj eto de Resoluçäo
- Veto a ProposiçAo de Lei
- Requerimento

RestriçAo de acesso - possibilidade de estabelecer acesso para urn subgrupo de usuários a urn
determinado subconjunto de documentos, de acordo corn o valor de urn campo da identificacao
do docurnento. Ex.: consultores da area de rneio ambiente podern ter acesso apenas as minutas
de parecer que tenham no carnpo comissào o valor "Meio Ambiente".

Rota Padrão - sequência de fases da elaboraçao de urn docurnento.
Ex.: rota padrao do docurnento do tipo Parecer
Consultoria ComissOes RedacAo e Revisão Publicacão Püblico
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Em cada fase da elaboraçao de urn documento, os grupos de usuários podem
receber permissöes e/ou réstricöes de acesso quanto a leitura, escrita e liberacao.

Ex.: Parecer

Fase da Rota	 Permissôes
Consultoria	 Ler, Escrever, Ler	 Ler	 Ler

Liberar
Comissöes	 -	 Ler e Liberar	 Ler	 Ler
RedaçAo	 e -	 -	 Ler, Escrever, Ler
Revisão  	 Liberar
Publicaçao	 -	 -	 Ler, Escrever, Ler

Liberar	 I

Püblico	 -	 -	 -	 Ler
Quadro 1

Consideraçoes sobre a Rota Padrào e suas fases:

• A liberacAo de urn documento rnuda-o automaticamente para a fase seguinte da rota e
disponibiliza urn novo perfil de permissOes de escrita, leitura e liberacao para os grupos de
usuários em relacão a este docurnento. Os seguintes exemplos podem ser vistos no quadro

• Urn ou mais grupos poderào ter, ao mesmo tempo, permissào de escrita em urn documento.
• Urn ou mais gmpos poderão ter permissao de leitura sobre urn docurnento.
• Urn ou rnais grupos poderäo ter, ao mesmo tempo, permissào de liberacão de urn

documento.
• Urn grupo que tenha recebido permissão de leitura sobre urn documento, em uma fase, nAo a

perderá em fases posteriores da rota.
• Urn grupo que tenha recebido permissão de escrita sobre urn documento, em uma fase,

poderá manté-la para as fases posteriores da rota, bern corno perdé-la, passando então a ter
somente acesso de leitura.

• Urn documento liberado para o grupo PUBLICO poderá ser lido por qualquer usuário do
sisterna.

Outras possibilidades:

• Grupos de usuários que tenham permissào de liberacao de urn documento poderAo retorná-lo
A sua fase anterior na rota.

• Alguns documentos confidenciais, ao serern criados, poderào permanecer protegidos, de
forma que apenas o usuário que o criou tenha acesso a ele. Estes so poderao ser acessados
por outros usuários do grupo quando concluIdos pelo seu criador.

• Ficarão registrados no sistema as datas e os horários de 1iberaco dos documentos nas suas
diversas fases.

• Urn documento poderá ser criado ern qualquer fase da rota por urn usuário de urn grupo que
tenha permissão de escrita. Seräo disponibilizadas todas as permissöes de acesso da fase em
que este for criado.

Liberação de Documentos para Grupos Externos a rota - Urn documento poderá ser
liberado para urn grupo de usuários externo a rota padrão do seu tipo. Neste caso, o grupo



10 Si sterna de Circulaçao de Textos - Manual do Usuário

externo so receberá permissäo de leitura ao docurnento e não poderá liberá-lo para outras fases
e nern para outros grupos de usuários.

Transformação de Documento - quando urn docurnento passa de urna fase a outra, pode
ocorrer a criacão de urn novo documento que herda caracteristicas do documento inicial, como
a identificação e o texto. Ex.: o documento minuta de parecer, ao passar da 1a fase para a
fase, pode gerar urn novo documento: o parecer do relator. Este, por sua vez, dá origern ao
parecer da comissâo. Na transformacão, o docurnento de origern é rnantido e uma nova cOpia é
criada.

Organizaçao do Sistema

As funçOes do sisterna estão agrupadas nos seguintes itens de menu:

• Documentos - onde o usuário pode executar funcOes corno criar urn novo docurnento, ler ou
editar documentos já existentes;

• Tramitação - funçöes que envolvern o fluxo de urn docurnento ern sua rota. Por meio delas,
o usuário pode liberar urn docurnento, concluir, suspender urn docurnento da rota e ativá-lo
e, finairnente, retornar urn docurnento a fase anterior da rota;

• Apoio - neste grupo de funçOes o usuário pode eliminar, copiar e renomear docurnentos;

• Documentos Externos - agrupa as funcOes que permitern a exportacäo de documentos do
sistema para arnbiente externo e importacão de docurnentos.

• Documentos do Sistema Antigo - funcOes que permitern a transição do sisterna antigo
(UNIX) para o novo (Windows). Por rneio delas, o usuário poderá receber docurnentos
criados no Sistema de Circulacao de Textos (UNIX) de areas onde näo ocorreu a
irnplantaçao do novo sisterna e , ainda, trabaihar corn documentos antigos de sua area,
elaborados no Sisterna de Circulacão de Textos (UNIX). Alérn disso, o usuário poderá
executar o sistema antigo, logando-se no arnbiente UNIX por rneio de ernulaçAo de terminal.

• Documentos Mültiplos - funçöes que permitern a elaboracao de docurnentos criados a partir
de vários outros documentos. Urn exemplo da utilizaçAo destas ftinçOes é na criacão do
Diário do Legislativo;

• Imprensa Oficial - contém a funço que permite enviar o docurnento Diário do Legislativo a
Irnprensa Oficial;

• Consultas - agrupa relatórios contendo inforrnaçOes sobre documentos e tipos de
documentos;

• Administração - onde estão localizadas funcôes do administrador do sistema: criar tipo de
documento, criar campos de identificacao, etc.
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o sistema poderá conter diferentes conjuntos de funçOes de acordo corn o usuário. Por
exemplo, urn usuário da publicacao poderá ter acesso ao Menu Documentos Mültiplos,
enquanto outro da consultoria poderá não ver este item.

Funcoes Bâsicas do Sistema

Muitas funçOes do sistema são utilizadas em várias situaçOes. Por exemplo, para criar urn novo
documento ou para editar urn documento existente, o usuário poderá escoiher, inicialmente, o
tipo do documento que deseja criar ou editar. Assim, a tela que apresenta as opcôes de tipos de
documento da area é a mesma em ambas as situaçOes. Familiarizando-se corn algumas funçOes,
o usuário terá facilidade na utilizacão do sistema.

1- Menu de Tipos de Documentos

Função que apresenta tipos de documentos organizados em categorias, denominadas menus.

Será apresentado em todas as funçöes em que for solicitada a composicão de urn critério de
filtragem ou for necessãria a definição do tipo de documento a ser criado.
A funçao que esta sendo utilizada será apresentada no titulo da tela.
As listas de menus e tipos de documentos poderão variar, correspondendo a funcão que está
sendo utilizada:
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• Ler Documentos - Documentos que o grupo do usuário tenha permisso de leitura e
documentos püblicos;

• Editar e Novos Documentos - Docurnentos que o grupo do usuário tenha permissäo de
escrita;

• Liberar Documentos - Documentos que o grupo do usuário tenha permissao de liberar.

Quando a funçao for apresentada para a composicão de urn critério de filtragem (localizacao de
documentos jâ criados), o botäo de filtragem genérica estará disponIvel.

o usuário deverá selecionar o tipo de docurnento em que deseja trabaihar ou selecionar por
meio do mouse o botão de pesquisa avancada (quando este estiver disponivel).

2- Tela de Critérios de Filtra gem em urn Tipo de Documento

Será apresentada em todas as funçOes em que for solicitada a composicAo de urn critério de
filtragem para um tipo de docurnento.
A funçao que está sendo utilizada ira compor o tItulo da tela. No exemplo acima é "Ler
Documentos".
Será apresentado o tipo de docurnento selecionado no Menu de Tipos de Documentos (1) e os
campos que cornpOern a identificaçào do tipo de documento.
0 preenchirnento de campos estabelecerá o critério a ser utilizado na filtragem.
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Os campos não tabelados poderao ser preenchidos livrernente ou consultados por meio dos
botOes de procura. Já os campos tabelados so poderäo ser consultados por rneio dos botOes de
procura.
Ao se selecionar urn botäo de procura, será apresentada urna relação corn todos os valores
encontrados para o carnpo. Nesta lista serào considerados os critérios de consulta já informados
para outros campos.
Se não for encontrado nenhum documento que atenda aos critérios de consulta inforrnados, urna
mensagem será apresentada.

O campo de observaçao poderá ser tambérn utilizado corno urn critério de consulta. Caracteres
de substituiçao poderao ser utilizados no carnpo de observaçâo para a montagern do critério de
consulta:
1. % - substitui 0, 1 ou vários caracteres quaisquer na posicão em que se encontra;
2. ? - substitui 1 caracter, na posicão em que se encontra.

Exemplo de urna filtragern completa:
1. 0 usuário pressiona o botão de consulta do campo Tipo de Proposiçao;
2. Urna relação de todos os tipos de proposicão encontrados em minutas de pareceres a que o

usuário tenha permissao de acesso será apresentada;
3. 0 usuário seleciona o tipo de proposição "Projeto de Lei Ordinária";
4. 0 usuário pressiona o botão de consulta do campo cornissäo;
5. Urna relacao de todas as comissOes que tenham minutas de pareceres para "Projeto de Lei

Ordinária" a que o usuário tenha permissão de acesso seth apresentada;
6. 0 usuário seleciona a comissAo "Constituiçao e Justiça";
7. 0 usuário preenche "%Servidor%' para o carnpo de observaçao;
8. 0 Usuário pressiona o botào OK para executar a consulta.

11
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Será feita uma consulta e será apresentada (caso exista algum documento) uma lista de Minutas
de Pareceres de Projetos de Lei Ordinária para a Comissão de Constituição e Justiça, que
possua a palavra Servidor no campo de observaçäo.
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Obs: A função de filtragem considera as permissOes e restricoes de acesso aso documentos, isto
é, somente documentos permitidos ao grupo do usuário serão listados no resultado da pesquisa.
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3- Lista de Documentos

Parocor do Comsso -Tipo de proposicao Projeto do Lei Ordin&io Nümero do Proposico = 01234 Ano do Proposico

Ate do Rounio de Comisso - Comisso =Assuntos Municipeis Tipo de Reunio Comisso = Especiai Nmero daReuni

Ate do Rounio do Comisso - Comisso = Assuntos Municipais Tipo do Reunio Comisso = Exteordináiia Nümoro do RE

Ate do Rounio do Comisso - Comisso = Fiscelizeco Finencoire e Orçament. Tipo de Rounia Comisso = ExteordináriE

Projoto -Tipo do proposicao = PRUJETO Nimoro da Proposicào 00917 Anode Proposiço = 196

Parocr do Relator-Tipo do proposicoo MENSAGEM DO GOVERNADOR DO ESTADO Nümero do Proposico 00012

Parecordo Relator-Tipo do propoicao = FtEO.UEFtIMENTO NUMERADO Ntmera dProposigo = 00134 Ano daPropo!
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Seth apresentada em todas as funçOes onde for necessária a selecAo de urn documento de uma
relacäo.
Esta relacao poderá ser apresentada corno urna lista ou tela cheia.
Quando o usuário optar por tela cheia, ele terá acesso também ao campo observacäo. Caso a
lista chamada seja para ediçao de urn documento, o campo observacAo estará disponIvel para
atualizacao. Nos demais casos, o campo observaçào será apenas de leitura. Assim Os usuarios
que podem alterar a observaçäo de urn documento são os rnesmos que podem modificar o texto
do documento.
0 usuário deverã selecionar na lista o docurnento desejado.

4- Identificaçao de Documento para criacao

Será apresentada em todas as funçOes em que for solicitada a identificacão de urn novo
documento para criação.
A ftinção que está sendo utilizada ira compor o titulo da tela. Neste caso é "Novo Docurnento".
Será apresentado o tipo de documento selecionado no Menu de Tipos de Documentos (1) e os
campos que compOem a identificação do tipo de documento.
E obrigatório o preenchimento de todos os carnpos que compöem a identificação do
documento.
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Ha 3 tipos de campos para a identificacão de urn documento:
1. Campos tabelados - SerAo preenchidos conforme a tabela de consisténcia a que estão

relacionados;
2. Campos seqUenciais - Geram nürneros seqUenciais a partir dos valores dos campos acima

da sua localizaçao na tela. Todos os carnpos acirna do campo seqUencial deveräo estar
preenchidos para que o sistema consiga gerar o valor de forma automática. Estes campos
poderAo também ser preenchidos manualmente pelo usuário, passando a seqUência a seguir
o rnaior valor existente;

3. Campos normais - Deverão ser inforrnados pelo usuário.

O campo de observacao nao faz parte da identificacao do docurnento a ser criado e não é
obrigatorio, mas deverá ser preenchido corn informacOes adicionais que facilitarão a
identificaçao do conteüdo do documento a ser criado.
Os carnpos nurnéricos serào preenchidos automaticamente corn zeros a esquerda.
Campos numéricos cujos valores nao são conhecidos ou não se aplicarn ao docurnento
(exemplo: nürnero da reunião para reuniOes de plenário que nAo receberarn nürnero) deverão ser
preenchidos corn zero.
Campos alfabéticos cujos valores não são conhecidos ou não se aplicam ao docurnento deverão
ser deixados ern branco.

5- Tela de Critérios de Filtra gem Genérica

Será apresentada em todas as funçOes ern que for solicitada a cornposicão de urn critério de
filtragem genérica (independente do tipo de docurnento).
A função que está sendo utilizada ira compor o titulo da tela. Neste caso é "Ler Documentos".
O usuãrio deverá selecionar o campo a ser utilizado como critério de consulta, na relacAo de
documentos que o usuário tenha permissão de acesso.
O usuário deverá, então, inforrnar o operador (=, >, >=, <, <) e o valor correspondente ao
carnpo selecionado.
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Ha 2 tipos de campos para filtragem genérica:
1. Campos tabelados - Serão preenchidos conforme a tabela de consisténcia a que estâo

relacionados;
2. Campos norrnais - Deverao ser informados pelo usuário.

Após a definiçao de urn critério de consulta para urn campo, este deverd ser anexado a relacão
de critérios de filtragern, pressionando-se o mouse sobre o botão contendo a seta amarela.
Vários critérios de consultas poderao ser definidos, restringindo-se a lista de campos aqueles
que fizerem parte da identificaçao de docurnentos, concomitantemente corn outros campos já
definidos para o critério de filtragern.

o campo de observação poderá ser tarnbérn utilizado corno urn critério de consulta. Caracteres
de substituição poderão ser utilizados no campo de observaçao para a rnontagern do critério de
consulta:
•	 - substitui 0, 1 ou vários caracteres quaisquer na posicão em que se encontra;
• - substitui 1 caracter, na posicão em que se encontra.

Após a definiço de todos os critérios de filtragern, a consulta deverá ser executada e urna
rnensagern será apresentada caso não seja encontrado nenhum documento que atenda aos
critérios inforrnados.

Exemplo de uma filtragem genérica cornpleta:

1. 0 usuário pressiona o botAo de seleçao de carnpos para a consulta;
2. Uma relação de todos os campos dos documentos que o usuário tenha permissAo de acesso

será apresentada;
3. 0 usuário seleciona o campo desejado (Ex.: Ano Proposicao);
4. 0 usuário inforrna o operador a ser utilizado (Ex.: >);
5. 0 usuário inforrna o valor correspondente ao campo selecionado (Ex. :1994);
6. 0 usuário anexa o critério definido aos critérios de filtragem;
7. 0 usuário pressiona novarnente o botão de selecäo de carnpos para a consulta;
8. Urna relacão de todos os campos dos docurnentos que o usuário tenha permissAo de acesso e

que compOern a identificaçao de docurnentos concomitantemente corn o campo selecionado
anteriorrnente será apresentada;

9. 0 usuário seleciona o campo desejado (Ex.: Mo Proposicào);
10.0 usuário informa o operador a ser utilizado (Ex.: <=);
11.0 usuário informa o valor correspondente ao campo selecionado (Ex.: 1997);
12.0 usuário anexa o critério definido aos critérios de filtragem;
13.0 usuário pressiona o botão de selecao de campos para a consulta;
14.Urna relacao de todos os campos que o usuário tenha permissao de acesso e que compOem a

identificaçAo de docurnentos concomitanternente corn os carnpos selecionados anteriormente
serã apresentada;

15.0 usuário seleciona o carnpo desejado (Ex.: CornissAo);
16.0 usuário inforrna o operador a ser utilizado (Ex.:
17.0 usuário inforrna o valor correspondente ao carnpo selecionado (Ex. :ConstituicAo e

Justica);
18.0 usuario anexa o critério definido aos critérios de filtragem;
19.0 usuário preenche "%Servidor%' para o campo de observação;
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20.0 Usuário pressiona o botão OK para executar a consulta.

Será feita uma consulta e será apresentada (caso exista algum documento) uma lista de
documentos que possuam, ao mesmo tempo, o campo Ano Proposiçäo com valoresentre 1994
e 1997 (inclusive), o campo Comissãocomvalor = Constituição e Justiça, apalavra Servidor no
campo de observaçoes e que o usuario tenha permissäo de acesso.



Si sterna de Circulaçao de Textos - Manual do Usuário 21



Proposta de Emenda a Const. 02195

Proposta de Emends a Const. 03195

Proposta de Emenda a Const. 0/95

Proposta de Emerida a Const. 06/95

Proposta de Ernerida Const. 07195

Proposta de Emenda Const. 08195

Proposta de Emenda a Const. 09195

Proposta de Emenda a Const. 10195

Proposta de Ernenda 6 Const. 11195

Proposta de Ernerida a Const. 12/95

Proposta de Emendi a Corist. 13195

Proposta de Emenda O. Const. 14195

Duplo clique sobre o
item selecionado retorna a
funçâo anterior preenchendo-o
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6- Dialogo de Pesquisa

Em muitas situaçOes, o usuário deverá escoiher uma opcäo em urn diálogo como o apresentado
abaixo. Normalmente, o diálogo já conterá uma lista e o usuário deverá apenas pressionar o
mouse sobre a linha que contern a informaçAo desejada e, em seguida, pressionar o botão OK.
0 usuário poderá também filtrar subconjuntos de dados, preenchendo o campo localizar e
pressionando o botão executar (raio). Na area central da tela, serão exibidos os itens
selecionados pela filtragem. Para ver novamente a lista completa, basta limpar o campo
localizar e pressionar o botäo executar (raio).
Após selecionar o item desejado, o usuário deverá pressionar o botão OK para retornar a
funçAo anterior.

Executar Filtrage
Cntério de Filtragem

Retorna a funco anterior
preenchendo o item selecionado
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FunçOes do Sistema

1- Documento Novo (Menu "Documentos'9:

Esta função deverá ser executada quando se desejar criar urn novo docurnento. Sornente os
tipos de docurnentos que o usuário tenha permissao de escrita serão apresentados para selecäo
no Menu de Tipos de Documentos.
Se for informada a identificacao de urn documento já existente no sistema, urna mensagem de
erro será apresentada.

1. Charna Menu de Tipos de Documentos (funcao básica nümero 1);
2. Chama IdentificaçAo de Docurnento para criacao(funcao básica nürnero 4);
3. Charna o editor de textos (WORD) para digitação do documento;
4. Após digitacao do texto, caso o usuário tenha permissao de liberacao do documento para a

nova fase da rota, será apresentado urn diálogo perguntando se o usuário pretende liberar o
docurnento criado para a nova fase da rota padrão.

5. Caso o documento necessite de conclusão (disponibiliza o documento para os outros
usuários do próprio grupo), será apresentado urn diálogo perguntando se o usuário pretende
concluir o documento criado.
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2- LerDocumento (Menu "Documentos'9:

Esta funçao deverá ser executada quando se desejar ler urn documento já digitado no sisterna.
0 usuário não poderá fazer modificacOes no docurnento lido.

Leitura de Docurnentos através de filtragem:

Chama Menu de Tipos de Documentos (funcao básica nürnero 1);
2 Chama função de Filtragem de Documentos (Genérica ou por Tipo de Docurnento);

Charna a funçao de Lista de Docurnentos;
4 Charna o editor de textos (WORD) para leitura do documento;
5 Após a leitura do texto, caso o usuário tenha permissao de liberaçao do docurnento para a

nova fase da rota, será apresentado urn diálogo perguntando se o usuário pretende liberar o
documento lido para a nova fase da rota padrAo.
Caso o documento necessite de conclusão (disponibiliza o docurnento para os outros
usuários do próprio grupo), será apresentado urn diálogo perguntando se o usuário pretende
concluir o documento lido.
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Leitura de Docurnentos através de listas completas (sern filtragem):

1. Chama a funçao de Lista de Documentos (ordenada por data de criaco ou de liberação do
docurnento);

2. Charna o editor de textos (WORD) para leitura do docurnento;
3. ApOs a leitura do texto, caso o usuário tenha perrnissão de liberacao do docurnento para a

nova fase da rota, será apresentado urn diálogo perguntando se o usuário pretende liberar o
documento lido para a nova fase da rota padrão.

4. Caso o docurnento necessite de conclusão (disponibiliza o documento para os outros
usuários do próprio grupo), será apresentado urn dialogo perguntando se o usuário pretende
concluir o documento lido.



ou
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3- Editar Documento (Menu "Documentos"):

Esta funçAo deverá ser executada quando se desejar editar urn docurnento já digitado no
sistema. Sornente os docurnentos que o usuário tenha permissAo de escrita serão apresentados
para selecao.
0 usuário poderá fazer modificacOes no docurnento editado.

Ediçäo de Docurnentos através de filtragern:

1. Charna Menu de Tipos de Docurnentos (funcao básica nürnero 1);
2. Chama funcão de Filtragern de Documentos (Genérica ou por Tipo de Docurnento);
3. Charna a funçao de Lista de Docurnentos;
4. Charna o editor de textos (WORD) para edicão do docurnento;
5. Após a leitura do texto, caso o usuário tenha perrnissao de liberaçao do documento para a

nova fase da rota, será apresentado urn diálogo perguntando se o usuário pretende liberar o
docurnento editado para a nova fase da rota padrAo.

6. Caso o documento necessite de conclusào (disponibiliza o documento para Os outros
usuários do próprio grupo), será apresentado urn diálogo perguntando se o usuário pretende
concluir o docurnento editado.
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Ediçao de Docurnentos através de listas completas (sern filtragem):

1. Chama a funço de Lista de Docurnentos (ordenada por data de criaçào ou de liberaçäo do
documento);

2. Chama o editor de textos (WORD) para edicao do docurnento;
3. Após a leitura do texto, caso o usuário tenha permissäo de liberacao do documento para a

nova fase da rota, será apresentado urn diálogo perguntando se o usuário pretende liberar o
documento editado para a nova fase da rota padrao.

4. Caso o docurnento necessite de conclusão (disponibiliza o docurnento para os outros
usuários do próprio grupo), será apresentado urn diálogo perguntando se o usuário pretende
concluir o documento editado.
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4- LerDocumentos Páb!icos (Menu "Documentos"):

Esta funçao deverá ser executada quando se desejar icr urn documento püblico. Todos os
docurnentos püblicos serào apresentados em uma lista, para que o usuário selecione aquele
desejado.

1 Chama a função de Lista de Documentos;
2. Chama o editor de textos (WORD) para leitura do documento;

5- Ler Documentos Liberados fora da Rota Padrão:

Esta funçAo deverá ser executada quando se desejar icr urn documento ao qua] o grupo tenha
recebido acesso fora da rota padräo( utilizando-se a funçao Tramitacao - Liberar Documentos
para Grupos externos a Rota). Todos os documentos corn esta caracteristica serào
apresentados em urna lista, para que o usuário selecione aquele desejado.

1. Charna a função de Lista de Docurnentos;
2. Chama o editor de textos (WORD) para leitura do documento;
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6- Liberar Documento (Menu "Tramitacao'9:

Esta funçao deverá ser executada quando se desejar liberar urn documento pela Rota Padräo.
Somente os documentos que o usuário tenha perrnissAo para liberar seräo utilizados nesta
função.

Liberar Documento por meio de lista (sern filtragem):

1. Chama a função de Lista de Documentos (ordenada por data de criação ou de liberacäo do
documento);

2. Charna o funçao Liberar Documento, informando quais areas receberão acesso ao
docurnento na próxima fase e as transformaçOes que ocorrerão (Se houver);

Liberar Docurnento por rneio de filtragem:

1. Charna Menu de Tipos de Documentos (funcao básica nümero 1);
2. Charna funçào de Filtragern de Documentos (Genérica ou por Tipo de Documento);
3. Charna a função de Lista de Documentos;
4. Chama o funçäo Liberar Documento, informando quais areas receberão acesso ao

documento na próxima fase e as transformacOes que ocorrerAo (se houver);
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Em seguida,
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Pressionando o botão pesquisa:
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7- Libe rat Documentos para Grupos Externos a Rota (Menu "Tramitacao"):

Esta funçäo deverá ser executada quando se desejar liberar urn documento para urn grupo que
nao faz parte da Rota PadrAo do tipo do docurnento. Sornente os docurnentos que o usuârio
tenha permissao para;liberar serão utilizados nesta funçAo.

0 grupo que recebe acesso ao documento por meio desta ftinçAo poderá) apenas 1cr o
docurnento.

Liberar por rneio de filtragem:

1. Chama Menu de Tipos de Documentos (funcao básica nürnero 1);
2. Chama funçào de Filtragern de Documentos (Genérica ou por Tipo de Docurnento);
3. Chama a funcAo de Lista de Documentos;
4. Charna o função Liberar Documento para Grupos Externos a Rota, informando qual area

receberá acesso de leitura ao documento, selecionando-a em uma tela de pesquisa;

8- Concluir Documento (Menu 'Wramitacao):
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Esta função deverá ser executada quando se desejar concluir urn docurnento, disponibilizando-
o para todo o grupo.

Concluir Docurnento por meio de lista (sern filtragern):

1. Charna a funçAo de Lista de Docurnentos (ordenada por data de criacao);
2. Conclui o Docurnento;

Concluir Documento por meio de filtragern:

1. Charna Menu de Tipos de Documentos (funcao básica nürnero 1);
2. Charna funçäo de Filtragern de Docurnentos (Genérica ou por Tipo de Documento);
3. Charna a função de Lista de Documentos;
4. Charna o função Liberar Docurnento, informando quais areas receberão acesso ao

docurnento na próxirna fase e as transforrnaçOes que ocorrerào (Se houver);
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9- Suspender Documentos do Fluxo da Rota Padrão (Menu "Tramitacao"):

Ao suspender urn documento do fluxo da rota, o• usuário informa ao sistema que aquele
documento está temporariamente armazenado para, no futuro, ser liberadb na rota. A partir
deste momento, o documento deixa de ser apresentado nas listas para liberação. A vantagem
deste procedimento é exatamente liberar espaco nas listas. Por exemplo, após elaborar uma ata
de reunião de comissão, o usuário pode optar por suspender o documento, pois ele sabe que
esta ata somente seth apreciada em outra reuniAo que ocorrerá após 30 dias. Próximo da data da
reunião, o usuário utilizará a função Ativar Documento no Fluxo da Rota e o documento
voltará ao estado normal, podendo ser liberado para outras areas.
Para executar a fiinçAo:

1. Chama Menu de Tipos de Documentos (funcAo básica nümero 1);
2. Chama funcao de Filtragem de Documentos (Genérica ou por Tipo de Documento);
3. Chama a funçào de Lista de Documentos;
4. Chama o função para Suspender o documento do fluxo da Rota Padrao;
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10- Ativar Documentos no Fluxo da Rota Padrão (Menu "Tramita9ao'9:

Esta função deverá ser executada quando se desejar ativar urn documento que está suspenso no
fluxo da rota. Documentos podem ser ativados somente após serem suspensos no fluxo da rota.
Veja exemplo de utilização na funçao anterior.

Ativar Documento por meio de lista (sem filtragem):

1. Chama a funçao de Lista de Documentos (ordenada por data de criacAo ou de liberação do
documento);

2. Chama o funçao Ativar Documento;
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Ativar Documento por meio de filtragem:

1. Chama Menu de Tipos de Documentos (funcao básica nümero 1);
2. Chama funcão de Filtragem de Documentos (Genérica ou por Tipo de Documento);
3. Chama a funcao de Lista de Documentos;
4. Chama o função Liberar Documento, inf'ormando quais areas receberào acesso ao

documento na próxima fase e as transformacoes que ocorrerão (Se houver);



ou
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11 - Retornar Documentos a Fase Anterior da Rota Padrão (Menu "Tramitaçao):

Esta funçao deverá ser executada quando se desejar retornar urn docurnento a fase anterior da
rota. A necessidade desta função pode surgir quando urn usuário que teve acesso de escrita a
urn documento em uma fase anterior da rota, precisar novamente de editar o documento. Nesta
situação, o usuário deverá solicitar a algum usuário que tenha autorizacao para liberar o
documento que o retorne a fase anterior da rota. A situação voltará a ser exatamente como
antes, quando o documento se encontrava na fase anterior.
Caso tenham ocorrido transformacOes quando o documento foi liberado para a fase atual, dando
origem a novos documentos, e necessária a eliminação destes documentos antes de executar
esta funçAo. Assim, o documento retornará a fase anterior e quando for novamente liberado,
dará mais uma vez origem aos documentos por rneio da transforrnacao.

Retornar Docurnento a fase anterior da rota por meio de filtragem:

1. Chama Menu de Tipos de Docurnentos (funcao básica nürnero 1);
2. Chama função de Filtragem de Documentos (Genérica ou por Tipo de Documento);
3. Chama a função de Lista de Documentos;
4. Chama o funcão Retornar o Documento a fase anterior da rota;
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12- Retornar Documentos da Ultima Fase (Menu "Tramitacao"):

Esta funçAo deverá ser executada quando se desejar retornar urn documento que já está
liberado para o grupo püblico a fase anterior da rota. 0 grupo que tern autorizaçäo para
executar esta função é o mesmo que teve a autorização para liberar o documento para a ültima
fase.

Retornar Documento da ültima fase por meio de filtragem:

1. Chama Menu de Tipos de Docurnentos (funcào básica nürnero 1);
2. Charna funçào de Filtragem de Docurnentos (Genérica ou por Tipo de Docurnento);
3. Chama a funcão de Lista de Documentos;
4. Chama o funcão Retornar o Documento da ültima fase;
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13- Eliminar Documento 'MenU. "A polo '9:

Esta funçäo deverá ser executada quando se desejar eliminar urn documento.

Elimina Docurnento por meio de lista (sem filtragern):

1. Chama a funçao de Lista de Documentos (ordenada por data de criacao);
2. Pede confirrnaçao para elirninar o docümento e charna a funçao Elirnina o Docurnento;

Elimina Docurnento por rneio de filtragern:

1. Chama Menu de Tipos de Docurnentos (funcao básica nümero 1);
2. Charna funçào de Filtragem de Docurnentos (Genérica ou por Tipo de Documento);
3. Chama a função de Lista de Docurnentos;
4. Pede confirmacao para eliminar o docurnento e charna a função Elimina o Documento;

11
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14- Copiar Documento (Menu "Apoio'9:

Esta funçao deverá ser executada quando se desejar copiar urn documento. Esta funçAo gera
urn novo documento contendo o mesmo texto do documento de origern.

Fase 1 - Localiza Documento de Origern
1. Charna Menu de Tipos de Docurnentos (funcao básica nürnero 1);
2. Charna funçào de Filtragern de Documentos (Genérica ou por Tipo de Documento);
3. Chama a função de Lista de Documentos;

Fase 2 - Identificaçao do Documento Destino

4. Chama Menu de Tipos de Documentos (funcao básica nürnero 1);
5. Charna Identificacäo de Docurnento para criacao(funcao básica nümero 4);
6. Chama o editor de textos (WORD) para digitacao do docurnento;
7. Apos digitacao do texto, caso o usuário tenha permissao de liberacao do docurnento para a

nova fase da rota, será apresentado urn diálogo perguntando se o usuário pretende liberar o
documento criado para a nova fase da rota padrao.

8. Caso o documento necessite de conclusão (disDonibiliza o docurnento nara os outros
usuários do próprio grupo), será apresentado urn diálogo perguntando se o usuário pretende
concluir o documento criado

Fase 1
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15- RenomearDocumento (Menu "Apoio'9:

Esta funçäo deverá ser executada quando se desejar renomear urn documento. Esta funçao nAo
cria urn novo documento. Ela modifica apenas a identificaçao do documento de origem.

Fase 1 - Localiza Documento de 'Origem
1. Chama Menu de Tipos de Documentos (funcao básica nümero 1);
2. Chama funçao de Filtragern de Documentos (Genérica ou porTipo de Docurnento);
3. Chama a funçAo de Lista de Documentos;

Fase 2 - Definir nova IdentificaçAo

4. Chama Menu de Tipos de Documentos (funcao básica nümero 1);
5. Chama Identificaçäo de Docurnento para criacao(funcão básica nirnero 4);
6. Chama a funçäo que Renorneia o docurnento;

Fase 1
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16- Importar Documento (Menu "Documentos Externos'9:

Esta função deverá ser utilizada quando se desejar importar para o Sistema de Circulacao de
Textos urn docurnento criado externamente. 0 docurnento deverá estar armazenado no disco
local do usuário, disquete, ou alguma outra unidade de rede que o usuário tenha acesso. Ao
importar urn docurnento, o usuário deverá identificá-lo de acordo corn os padrOes do sisterna.

1. Apresenta diálogo padrão do windows para que o usuário selecione o docurnento externo
que deseja importar;

2. Charna Menu de Tipos de Documentos (funçao básica niirnero 1);
3. Charna Identificação de Documento para criacäo(funcao básica nümero 4);
4. Chama a função que Importa o docurnento e aciona o Word para que o usuário edite o

docurnento importado.
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17- Exportar Documento (Menu "Documentos Externos'9:

Esta funçao deverá ser utilizada quando se desejar exportar urn docurnento do Sistema de
Circulacão de Textos para ambiente externo ao sistema: disco local do usuário, disquete, ou
alguma outra unidade de rede que o usuário tenha acesso.

1. Chama Menu de Tipos de Docurnentos (funcäo básica niimero 1);
2. Chama função de Filtragem de Docurnentos (Genérica ou por Tipo de Documento);
3. Charna a função de Lista de Documentos;
4. Chama o diálogo padrao do windows para identificar o documento em ambiente externo ao

sistema.
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18- Documentos do Sistema Antigo - Da própriaárea:

Esta funçAo é ütil para recuperar documentos 1 criados no antigo Sistema de Circulacao de
Textos, na area do usuário. Estão disponIveis todos os documentos existentes nas area de
trabaiho e armazenamento no momento daimplantaçäo do novo sistema.

1. Apresenta diálogo padrao do windows para que o usuário selecione o documento do sistema
antigo que deseja importar;

2. Chama Menu de Tipos de Documentos (funcao básica nümero 1);
3. Chama Identificaçao de Documento para criacAo(funcao básica rnimero 4);
4. Chama a funçào que Importa o documento e aciona o Word para que o usuário edite o

documento importado.

-.... .........

3	 =
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19- DocumentOs do Sistema Antigo - Recebidos/Buscados de outras areas:

Esta fbnçao e ütil para importar para o novo Sistema de Circulacao de Textos documentos
recebidos e/oi. buscados de outras areas que ainda trabaiham no antigo Sistema de Circulação
de Textos.

1. Apresenta dialogo padrao do windows para que o usuário selecione o documento do sistema
antigo que deseja importar;

2. Chama Menu de Tipos de Documentos (funcão básica nümero 1);
3. Chama Identificacäo de Documento para criacao(funcao básica nümero 4);
4. Chama a funçao que Importa o documento e aciona o Word para que o usuário edite o

documento importado.

20- Executar Sistema Antigo

Esta funçao apresenta a tela de conexào ao UNIX, onde o usuário poderá executar o Sistema de
Circulação de Textos antigo. Neste sistema estarAo disponiveis apenas as funçOes de receber
documentos e buscar documentos. Estas funcöes permitirão que documentos produzidos em
outras areas, ainda utilizando o sistema antigo, sejam importados para o novo Sistema de
Circu1aço de Textos.
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21 - Cabecalhos (Menu "Documentos Máltiplos'9:

Funçao que permite cadastrar cabeçalhos que serào utilizados na composicão de documentos
mültiplos. Os cabecalhos so organizados pelo grupo do usuário, ou seja, os usuários de urn
grupo não tern acesso aos cabeçalhos criados por outr grupo. EstAo disponiveis duas opcOes:
lista e registro.

1. Apresenta janela que permite operaçôes sobre os cabeçalhos: inclusão , elirninaçao,
navegacão;

A tela contendo a lista é mostrada a seguir:

Oncn nara exihir	 Navegador
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22- Novo Documento MUltiplo (Menu "Documentos Máltiplos):

Funcao que permite identificar e definir a composicão de urn novo documento mültiplo. Na
composição do documento mültiplo podem ser utilizados outros docurnentos ou cabecalhos.

1. Chama Menu de Tipos de Docurnentos (funçao básica nñrnero 1);
2. Chama Identificacao de Documento para criacão(funcäo básica ntimero 4);
3. Chama funçAo que apresenta a cornposiçäo do documento miiltiplo;
4. Se o usuário pressionar o mouse sobre a opcAo de inserir componente (botão +), chama

funcäo que insere componente;
5. Se o usuário pressionar o mouse sobre o botão Conclui Definicao, a funçäo é encerrada;
6. Retorna ao item 3.

Abre o documento
documento mültiplo e
	

Componenete	 selecionado
encerra a funçao



Tipo do componente

r iuisar 0
componente escoihido: docurnento,
cabeçalho ou conjunto de documentos.
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Na funçäo Inserir Componente Docurnento Miiltiplo, o usuãrio deverá selecionar o tipo de
componente a ser inserido na composicAo do documento mültiplo. A inserção será feita a partir
do nümero de seqUência informado. 0 sistema ira sernpre sugerir a inclusão no final da lista,
mas o usuário poderá digitar urn ñovo nümero de seqUência.
Ao pressionar o botão OK, o sistema exibirá telas nas quais o usuário localizará o cornponente,
de acordo corn urn dos tipos:

• Cabeçalho - será feita urna pesquisa nos cabeçalhos cadastrados para o grupo;
• Docurnento - será localizado urn documento;
• Conjunto de docurnentos - serAo localizados todos os documentos que atendarn a

determinado critério de filtragem.
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23- Definir Documento MUltiplo (Menu "Documentos Mültiplos'9:

FuncAo que permite trabaihar corn a definiçao de urn documento mültiplo.

1. Chama Menu de Tipos de Docurnentos (funcao básica nürnero 1);
2. Chama funçAo de Filtragem de Documentos (Genérica ou por Tipo de Documento);
3. Charna a função de Lista de Docurnentos;
4. Charna funçAo que apresenta a composicão do documento mültiplo (conforme funçâo

anterior);
5. Se o usuãrio pressionar o mouse sobre a opcão de inserir componente ;t(botão +), chama

função que insere componente (conforme função anterior);
6. Se o usuário pressionar o mouse sobre o botão Conclui Definicäo, a funçAo é encerrada;
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24- Mesclar Documento MUltiplo (Menu "Documentos MUItipIos'9:

Funçao que, a partir da composicão de urn documento mültiplo, gera urn documento word
composto pelos cabecalhos e documentos cadastrados na estrutura do documento mültiplo.

Mescia Documento por rneio de filtragem:

1. Chama Menu de Tipos de Documentos (funcao básica nümero 1);
2. Charna funçao de Filtragem de Documentos (Genérica ou por Tipo de Documento);
3. Chama a funçao de Lista de Docurnentos;
4. Chama funçao que mescia os componentes do documento e chama o word para edicao do

documento mesciado;

Mescia Documento por meio de lista (sern filtragem):

1. Chama a funcào de Lista de Documentos (ordenada por data de criacao);
2. Chama funçäo que mescia os componentes do docurnento e chama o word para ediçao do

documento mesciado;
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25- Liberar Documento MüItip!o (Menu "Documentos MUItipIos'9:

Esta funço libera urn documento mültiplo para a próxirna fase da Rota Padrão. Libera tarnbérn
todos os docurnentos que compOern o docurnento rnültiplo.

Libera Docurnento por rneio de filtragern:

1. Chama Menu de Tipos de Documentos (funcAo básica nñmero 1);
2. Chama funçao de Filtragem de Docurnentos (Genérica ou por Tipo de Docurnento);
3. Chama a funçao de Lista de Documentos;
4. Chama função que libera o documento mültiplo e todos os documentos que o compOem;

Libera Docurnento por meio de lista (scm filtragem):

1. Chama a ftinçäo de Lista de Documentos (ordenada por data de criacao);
2. Chama função que libera o documento miiltiplo e todos os docurnentos que o compöem;



ou
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26- Enviar Documento para Imprensa Oficial (Menu "Imprensa. Oficial"):

Esta funçäo é utilizada para selecionar e enviar, urn documento para publicacao no Diário
Oficial.

1. Charna Menu de Tipos de Documentos (funcäo básica nürnero 1);
2. Charna função de Filtragem de Documentos (Genérica ou pôr Tipo de Docurnento);
3. Chama a funçao de Lista de Docurnentos;
4. Chama função que envia o docurnento para a Imprensa;
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27- Relatório - Histórico da tramitacao do documento (Menu "Consultas'ç item
"Documento"):

Esta função gera urn relatório, que poderá ser utilizado na tela ou irnpresso, contendo dados
sobre urn documento selecionado.

1. Chama Menu de Tipos de DocUrnentos (funcAo básica nürnero 1);
2. Chama funçäo de Filtragem de Documentos (Genérica ou por Tipo de Docurnento);
3. Chama a função de Lista de Documentos;
4. Exibe o relatório



54 Sistema de Circulaçao de Textos - Manual do Usuário

Identificacâo do Documento

Histórico de Documento
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28 - Relatório - Histórico da tramitacao do documento (Menu "Consultas", item
"Tipo de Documento'9:

Esta funcão gera urn relatório, que poderá ser utilizado na tela ou impresso, contendo dados
sobre urn tipo de documento.

1. Charna Menu de Tipos de Documentos (funcao básica niimero 1);
2. Exibe o relatório
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29- Seleciona Grupo

Esta funçAo está disponivel apenas para Os USUflOS que estAo cadastrados em mais de urn grupo
de trabaiho. Ela é necessária para que ousuário opte em qual grupo deseja trabaihar. A função e
acionado no momento da entrada no Sistema de Circulaçao de Textos,para que o usuário faça a
escoiha. Ela permanece disponivel no menu para que ele possa a!terar o grupo posteriormente.

Comisseies

Consultoria

Corresponclencia Oficial

Deputac4cs

Diretoria Geral

Documentaço a Intormaço

Pessoal

PIenrio (GME)

PubIicaço

Redaço a Reviso

Secretaria Geral da Mesa

Taquigrafia

I-'



3
DATA DE DEVOLuçAo

ESTA OBRA DEVE SER DEVOLVIDA NA OLTJMA DATA
CAR IMBADA

I

I
/............	 .......... ...........	 ........................ 	 .......... I ............

.....

O1-2O-3

681-3:342.53(815.1)

DO	
M663m

ESTADO DE MINAS GERAIS

BLIoTEcA1g
ATJTOR MinasCeraisj\ssembléigisJat	 Le-j



IIM1ll Ilifi 11111 III IIH IIII 1111 II
9443	 N Pal. :9443


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59

