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•Tipologia de gestão do estado no Programa
Progestão:

Tipologia A

•Meta estadual na qual a experiência está
relacionada:

META II.2 - Implementação das variáveis Legais,
Institucionais e de Articulação Social

•Nome da Variável:

1.2 - Gestão de Processos



Título: O uso do Prodoc para tramitação de processos de outorga de 
água e emissão de atos administrativos (Portarias de Outorga de 
Usos de Água e de Declaração de Dispensa de Outorga de Água)



Descrição do Problema

Constantes perdas dos processos 

Até março de 2020
✓ Processos perdidos por meses;

✓ Alguns não eram encontrados (extraviados);

✓ Tinha que fazer abertura de novo processo;

✓ A análise tinha que ser refeita, demandando tempo,

tanto dos requerentes, quanto dos analistas.

Processos Físicos
Demora nas emissões dos atos

✓ Todas as peças eram físicas;

✓ Notificações enviadas pelos correios



Meios encontrados para solucionar o 
problema! 

As solicitações para abertura de processos começaram a ser enviadas
via e-mail institucional da SEMA para o gabinete.

Na busca de equacionar o problema advindo com a pandemia em
relação a abertura de novas solicitações de outorga e andamento dos
processos anteriormente abertos, a CGRH, Gabinete/SEMA, CTIC e
Protocolo tentaram encontrar uma forma de usar o Prodoc na
tramitação de processos digitais de outorga.

- Home office 

- Trabalhos presenciais foram suspensos 



Meios encontrados para solucionar o 
problema! 

O sistema PRODOC foi lançado no Estado do Amapá em meados de
2017, uma ferramenta para gerenciar documentos e que nasceu da
necessidade de diminuir o uso do papel nas divisões do governo.



Meios encontrados para solucionar o
problema!

O Sistema de Gestão de Documentos – PRODOC foi desenvolvido pelo
Centro de Gestão da Tecnologia da Informação (PRODAP) do Estado,
cujo objetivo era fazer a gestão dos documentos gerados no âmbito
estadual, já que o antigo meio utilizado nos setores não atendia a
necessidade de cada unidade.

Porém, ele foi criado para tramitação de documentos e processos
administrativos, como por exemplo, de pagamento de diárias de
servidores, solicitação de licenças e etc.

Paralelo ao sistema Prodoc, foi criado o Sistema Eletrônico de Documentos
– Sigdoc’s, responsável por gerenciar e armazenar os documentos que são
digitalizados pelos órgãos do GEA e que permite realizar a assinatura
eletrônica dos documentos inseridos no sistema.



Meios encontrados para solucionar

o problema!

Com o intuito de facilitar que os usuários tivessem 

acesso às informações para abertura de processos, 

bem como aos arquivos inerentes a solicitação de 

outorga, todas as informações e os arquivos foram 

inseridos no site da SEMA, com um layout de fácil 

entendimento para download dos arquivos.



Resultados

O ambiente do usuário (analista) é semelhante à

interface de um e-mail, no qual é possível pesquisar,

controlar e acompanhar o processo tramitado até o

destinatário.



Resultados





Resultados

No sistema é possível criar documentos conforme a diligência de cada
órgão de maneira independente.



Resultados

Os documento enviados são tramitados via prodoc, os quais são apensados ao processo digital, bem como, todas as 

peças técnicas geradas durante a análise.



❖ Foi criado o e-mail da CGRH, instrumento compartilhado entre todos os analistas lotados no setor,

para facilitar a comunicação entre o requerente e o analista responsável pela análise processual.

❖ Por esse e-mail, são enviadas as notificações sobre pendências documentais (que são assinadas

eletronicamente, através do Sigdocs).

❖ Canal de comunicação entre o requerente e o analista para troca de informações sobre o processo e

para sanar dúvidas, agendar vistorias e etc.

Resultados



No que tange o atendimento às notificações, bem como, o encaminhamento de

documentos (seja técnicos ou não), a tramitação era feita via e-mail institucional

da SEMA, porém, hoje existe o e-Protocolo.

Resultados



Após a finalização do

processo, o ato

administrativo

solicitado é enviado via

e-mail ao requerente.

Resultados



Resultados

✓ Então foi constatada a viabilidade de se usar o sistema Prodoc
para abertura e tramitação dos processos referente a outorga,
permitindo assim, que os usuários pudessem solicitar abertura de
processos, bem, como dar prosseguimento aos processos abertos
anterior à pandemia.

✓ Tal fato permitiu que, qualquer usuário, com acesso à internet,
pudesse realizar sua solicitação de regularização de uso de água
sem precisar se deslocar até a sede da SEMA em Macapá.



⚫ Mesmo com a pandemia, a SEMA conseguiu manter a média de atos emitidos
em anos anteriores sendo que em 2021, esse número quase dobrou.

⚫ Impactando na celeridade na tramitação dos processos, facilidade na busca dos
processos e documentos e redução a nível zero na perda dos processos,
possibilitando um melhor controle e gestão das outorgas emitidas e,
consequentemente, na gestão dos recursos hídricos.

⚫ Todo usuário tem acesso a essa tramitação, através de consulta.

⚫ Outro fator relevante é que, apesar de algumas fragilidades do sistema Prodoc
e a ausência de um sistema específico para processos de Outorga de Água, o
sistema Prodoc foi utilizado de maneira satisfatória, aprimorando a
experiência dos técnicos com a interface digital, permitindo uma base sólida
para o desenho de um sistema de outorga adequado às demandas e
peculiaridades do Estado do Amapá.

Resultados



Pessoas envolvidas com a implementação da 
experiência exitosa

Gestores da SEMA em 2020, como o secretário Robério

Aleixo, a chefe de gabinete Josiane Ferreira, o Diretor de

Desenvolvimento Ambiental, Luis Takiyama,

coordenadora da CGRH/SEMA, Cleane Pinheiro, bem

como as analistas que atuam com outorga (Márcia Gomes,

Mônica Coutinho e Renatta dos Santos).



Sem ônus para a SEMA

Valor gasto e fonte pagadora

Unidades organizacionais do Órgão envolvidas na implementação da

solução apresentada e as parcerias realizadas com outras instituições.

Gabinete/SEMA, CGRH/SEMA, CTIC/SEMA, Setor de Protocolo da 
SEMA e PRODAP



Obrigada pela atenção!

E-mail: sema.cgrh.ap@gmail.com

cleane.pinheiro@sema.ap.gov.br

cleanessp@gail.com
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