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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A realidade da gestão documental no Ministério da Fazenda (MF) explicita a 
necessidade de racionalizar os procedimentos, as operações e as rotinas de trabalho. Nesse 
sentido, faz-se necessário adequar recursos, bem como desenvolver e aplicar instrumentos 
arquivísticos para transformar o acesso às informações para tomada de decisões e a 
construção do repositório do conhecimento em processos estratégicos. 

Diante do exposto, foi criado o Projeto de Modernização da Gestão Documental e da 
Informação no Ministério da Fazenda (PEC 201216) para garantir qualidade e agilidade nos 
processos de produção, recebimento, tramitação, expedição, arquivamento, descarte, 
recuperação e acesso de documentos. 

A Coordenação-Geral de Recursos Logísticos (COGRL) e a Coordenação-Geral de 
Tecnologia da Informação (COGTI) – ambas pertencentes à estrutura regimental da 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) –, visando ao 
aperfeiçoamento dessa gestão e à racionalização das atividades relacionadas, estão à frente 
da implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no Ministério da Fazenda. 

O SEI é uma ferramenta desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
(TRF4) e foi cedido para uso do Ministério da Fazenda por meio de Acordo de Cooperação 
Técnica com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Permite a produção, 
edição, assinatura e trâmite de documentos dentro do próprio sistema, e possibilita a 
atuação simultânea de diversas unidades em um mesmo processo, ainda que distantes 
fisicamente, reduzindo o tempo de realização das atividades. 

Dessa forma, este Plano de Comunicação é o artefato que visa planejar e documentar 
a comunicação entre o PEC 201216 e os órgãos fazendários, no que tange à implantação do 
SEI no Ministério da Fazenda. 
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1 FRENTES DO PLANO DE COMUNICAÇÃO 
 

O Plano de Comunicação da implantação do SEI/MF foi dividido em cinco frentes, a 
fim de facilitar o entendimento e, metodologicamente, deixar mais claro o que se pretende 
alcançar em cada uma delas: 

• Comunicados oficiais; 

• Dicas e notícias; 

• Intranet; 

• Portal de internet do MF; 

• Reuniões do Comitê Estratégico do SEI/MF. 

 

1.1 COMUNICADOS OFICIAIS 

 
Os comunicados oficiais têm como objetivo informar, no âmbito dos órgãos 

fazendários: 

• a publicação dos atos normativos em relação à implantação do sistema; 

• a forma com que deverão manifestar interesse na implantação do sistema; 

• a publicação de procedimentos (manuais, cartilhas etc.) relacionados ao sistema. 

 

Desafios: 

• Dar conhecimento aos dirigentes dos órgãos fazendários, de forma oficial e objetiva, 
sobre os principais acontecimentos em relação à implantação do SEI/MF; 

• tornar públicos os normativos e os procedimentos para a implantação do sistema. 
 

Oportunidades: 

• Alinhar a informação entre os dirigentes dos órgãos fazendários; 

• melhorar o envolvimento da alta gestão do Ministério da Fazenda; 

• divulgar os principais produtos entregues pelo projeto. 

 

Principais atividades: 

• Acompanhar o desenvolvimento e a publicação de atos normativos e de 
procedimentos relativos à implantação e utilização do SEI; 

• consolidar as informações publicadas; 

• validar e revisar o conteúdo do texto junto à equipe do projeto; 

• encaminhar comunicado oficial aos dirigentes dos órgãos fazendários. 
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Modelo de Documento: 

Os comunicados oficiais a serem utilizados são: memorando-circular e mensagens 
eletrônicas (e-mail). 

O modelo de memorando-circular a ser utilizado é o “padrão ofício” estabelecido 
pelo Manual de Redação da Presidência da República (BRASIL, 2002).1 

Já a mensagem eletrônica deve utilizar o modelo de “informe” estabelecido pelo 
Manual de Padronização de Documentos da COGRL (COGRL, 2016).2 

  
 

1.2 DICAS E NOTÍCIAS 

 
Esta frente tem como objetivo disseminar novidades, dicas de técnicas e 

ferramentas, melhores práticas na utilização do SEI, bem como nivelar o conhecimento dos 
usuários em relação ao sistema. 

 

Desafios: 

• Disseminar o conhecimento de boas práticas na utilização do SEI no MF; 

• apresentar ao público interno as principais entregas e notícias gerais sobre a 
implantação e a utilização do SEI no MF; 

• melhorar os processos de trabalho por meio da utilização das melhores práticas. 
 

Oportunidades: 

• Apresentar ao público interno as melhores práticas em relação à utilização do SEI; 

• ampliar a divulgação dos produtos entregues e o avanço do projeto; 

• melhorar o conhecimento dos servidores em relação ao uso da ferramenta; 

• apresentar ao público interno notícias e melhores práticas em relação à utilização do 
SEI. 

• otimizar os processos de trabalho das unidades. 

 
 
 
 

                                              
1 BRASIL. Presidência da República. Manual de Redação da Presidência da República. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm>. Acesso em: 14 dez. 2016. 
2 _____. Ministério da Fazenda. Secretaria Executiva. Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração. Coordenação-Geral de Recursos Logísticos. Manual de Padronização de Documentos da COGRL. 
Disponível em: <http://intra.fazenda/web/guest/publicacoes-cogrl>. Acesso em: 14 dez. 2016. 
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Principais atividades: 

• Coletar boas práticas aplicadas pelos servidores na utilização do sistema; 

• pesquisar novidades e notícias publicadas pela comunidade do SEI; 

• selecionar iniciativas e dicas a serem divulgadas aos servidores; 

• desenvolver conteúdo a ser divulgado; 

• validar e revisar o conteúdo do texto junto à equipe do projeto; 

• encaminhar o conteúdo para publicação na intranet; 

• publicar o conteúdo; 

• elaborar boletim com a consolidação das últimas notícias publicadas no portal; 

• enviar e-mail a todos os servidores da SPOA. 
 

Modelo de Documento: 

As dicas e notícias serão disseminadas por meio dos boletins informAção e InfoSPOA. 
O informAção é um informativo com periodicidade quinzenal produzido pela COGRL 

com o objetivo de disseminar notícias e dicas sobre gestão de documentos e da informação 
no Ministério da Fazenda. Todas as publicações estão disponíveis na Intranet da SPOA 
(<http://intra.fazenda/web/guest/boletim-informacao>). 

O InfoSPOA é um informativo semanal elaborado pela Assessoria de Comunicação 
Social (ACS) e enviado ao e-mail de todos os servidores da SPOA, e reúne as principais 
notícias publicadas no portal da intranet naquele período (<http://intraspoa.fazenda/>). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 Coordenação-Geral de Recursos Logísticos 

Figura 1 - Modelo do boletim informAção 2016 – conteúdo publicado em 09/11/2016. 

 
 

 



 

 Plano de Comunicação da Implantação do SEI/MF 11 

 Figura 2 - Modelo do boletim InfoSPOA – conteúdo enviado aos servidores em 09/12/2016. 
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1.3 INTRANET 

 
Esta frente tem como objetivo promover a divulgação de conteúdos relacionados à 

implantação e utilização do SEI no Ministério da Fazenda, tais como entregas do projeto, 
cursos de capacitação e notícias gerais.  

 

Desafios: 

• Apresentar ao público interno as principais entregas e as notícias gerais sobre a 
implantação e a utilização do SEI no MF; 

• tornar público o status do projeto e cursos de capacitação disponíveis. 
 
 

Oportunidades: 

• Divulgar os produtos entregues, o avanço do projeto e os cursos de capacitação 
disponíveis; 

• aumentar a visibilidade dos resultados obtidos com a implantação do projeto. 
 

Principais atividades: 

• Acompanhar o projeto identificando avanços e principais entregas realizadas; 

• identificar notícias relevantes ao público interno; 

• elaborar conteúdo a ser divulgado; 

• validar e revisar o conteúdo do texto junto à equipe do projeto; 

• enviar o conteúdo para as unidades responsáveis pela publicação nas intranets dos 
órgãos fazendários envolvidos no projeto. 
 

Modelo de Documento: 

As notícias relativas a esta frente serão divulgadas no portal de intranet da SPOA e 
dos demais órgãos fazendários envolvidos no projeto. Tendo em vista que cada órgão possui 
seu portal, não há como definir, neste documento, um modelo. Sendo assim, os conteúdos a 
serem publicados serão encaminhados em arquivo de texto aos órgãos envolvidos, que 
promoverão a adequação de acordo com os seus portais. 

 
 
 
 
 



 

 Plano de Comunicação da Implantação do SEI/MF 13 

 Figura 3 - Modelo de notícia publicada no portal de intranet da SPOA. 

 
 
 

1.4 PORTAL DE INTERNET DO MF 

 
Esta frente tem como objetivo promover a divulgação de conteúdos relacionados à 

implantação e utilização do SEI no Ministério da Fazenda, tais como entregas do projeto, 
melhores práticas, cursos de capacitação e notícias gerais.  

 

Desafios: 

• Apresentar ao público interno e externo notícias e melhores práticas sobre a 
implantação e a utilização do SEI no MF; 

• tornar público os cursos de capacitação disponíveis. 
 

Oportunidades: 

• Divulgar os produtos entregues, o avanço do projeto, as melhores práticas 
relacionadas e os cursos de capacitação disponíveis; 

• aumentar a visibilidade dos resultados obtidos com a implantação do projeto. 
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Principais atividades: 

• Acompanhar o projeto identificando avanços e principais entregas realizadas; 

• acompanhar a disponibilização de cursos de capacitação disponíveis para os 
servidores; 

• coletar boas práticas aplicadas pelos servidores na utilização do sistema; 

• identificar conteúdos relevantes a serem divulgados; 

• elaborar conteúdo; 

• validar e revisar o conteúdo do texto junto à equipe do projeto; 

• publicar o conteúdo no portal de internet do Ministério da Fazenda; 

• solicitar ao GMF, quando necessário, destaque de notícia na página inicial do portal. 
 

Modelo de Documento: 

Os conteúdos relativos a esta frente serão divulgados no portal de internet do 
Ministério da Fazenda, em página exclusiva para o SEI (endereço eletrônico público ainda 
não disponível). Os padrões de formatação de cada seção (título, subtítulo, texto, tamanho 
de imagem etc.) são definidos pela própria plataforma de gestão da página. 

 
Figura 4 - Modelo de notícia publicada na página do SEI no portal de internet do Ministério da 

Fazenda. 
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1.5 REUNIÕES DO COMITÊ ESTRATÉGICO DO SEI/MF 

 
Esta frente tem como objetivo alinhar, junto aos órgãos fazendários participantes do 

Comitê Estratégico do SEI, as ações de implantação do sistema no Ministério da Fazenda. 
Competirá ao Comitê estabelecer o modelo de governança do SEI, emanar as diretrizes 
estratégicas para sua implantação, estabelecer atividades a serem desempenhadas pelas 
unidades, propor o estabelecimento de políticas e normas que garantam o adequado 
funcionamento do sistema e analisar solicitações de melhorias, dando o encaminhamento 
adequado. 

 

Desafios: 

• Situar todos os envolvidos sobre o andamento do projeto e seus diversos problemas; 

• distinção de temas a serem abordados. 

 

Oportunidades: 

• Aumentar a visibilidade dos resultados obtidos pelo projeto; 

• possibilitar a resolução de problemas; 

• integrar e trocar experiências entre os órgãos fazendários participantes do Comitê. 
 

Principais atividades: 

• Elaborar e revisar a minuta da Portaria de instituição do Comitê; 

• encaminhar a minuta para avaliação e assinatura do Secretário Executivo do MF; 

• acompanhar publicação da Portaria no Diário Oficial da União; 

• divulgar a instituição do Comitê; 

• elaborar cronograma de reuniões; 

• alinhar com os integrantes do Comitê sobre o andamento do projeto, suas 
dificuldades e necessidades de apoio; 

• definir e integrar as ações de todos os envolvidos; 

• tratar os encaminhamentos oriundos das reuniões do Comitê. 
 

Modelo de Documento: 

Os conteúdos relativos a esta frente (informações e encaminhamentos do projeto) 
serão inseridos em Registro de Reunião no ambiente de gerenciamento do PEC 201216 – 
Modernização da Gestão Documental e da Informação no MF 
(<http://pmo.fazenda.gov.br>). 
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2 MATRIZ DE COMUNICAÇÃO 

 

Quadro 1 – Matriz de comunicação da implantação do SEI/MF 

Frente Responsável Frequência Destinatário Entrega 

Comunicados 
oficiais COGRL Sob demanda Dirigentes dos 

órgãos fazendários 

Memorando-
circular e 

mensagens 
eletrônicas (e-mail) 

Dicas e Notícias COGRL e 
ACS/SPOA Sob demanda 

Todos os 
servidores 

fazendários 

Boletim informAção 
e boletim InfoSPOA 

Intranet COGRL Sob demanda 
Todos os 

servidores 
fazendários 

Notícias na Intranet 
da SPOA e dos 
demais órgãos 

fazendários 
envolvidos no 

projeto 

Portal de internet 
do MF COGRL e GMF Sob demanda 

Todos os 
servidores 

fazendários e 
público externo 

Página do SEI no 
portal do MF 

Reuniões do 
Comitê 

Estratégico do 
SEI/MF 

COGRL e 
COGTI 

A ser definida pelo 
Comitê 

Órgãos que 
compõem o 

Comitê 

Informações e 
encaminhamentos 

do projeto 
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