
DECRETO Nº 19.106, DE 07/06/2021

Institui o Governo sem
Papel na Administração Direta e
Indireta do Município de Ponta
Grossa.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica
do Município c/c a Lei Federal nº 14.129/2021, e tendo em vista o contido no protocolado
SEI40275/2021;

Considerando os princípios norteadores da jornada autônoma do usuário externo/cidadão
preconizados na Lei Federal nº 14.129, de 29 de março de 2021, que dispõe sobre princípios,
regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública;

Considerando o Decreto Federal nº 10.332, de 28 de abril de 2020, que institui a Estratégia de
Governo Digital para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências;

Considerando as recomendações da Revisão do Governo Digital do Brasil: Rumo à
Transformação Digital do Setor Público da OCDE - Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico, de 2018;

Considerando a necessidade de implementar inovações nos processos para
desburocratização e simplificação que contribuam para uma jornada autônoma do
usuário/cidadão;

Considerando a necessidade de possibilitar amplo acesso do usuário externo aos serviços
prestados pelo município gerando autonomia e melhorando a experiência dos cidadãos e
negócios em prol de um desenvolvimento sustentável e da construção de uma cidade
inteligente, DECRETA:

 Fica instituído o Governo Sem Papel na Administração Direta e Indireta do Município
de Ponta Grossa.

 O Governo Sem Papel consiste em Programa de Governo destinado à:

I - simplificar processos e procedimentos administrativos;

II - utilizar interfaces eletrônicas de autoatendimento pelos cidadãos

Art. 1º

Art. 2º

1/5
 

LeisMunicipais.com.br - Decreto 19106/2021 (http://leismunicipa.is/dazbg) - 16/07/2021 15:37:22

/lei-organica-ponta-grossa-pr
https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/dazbg


III - maximizar o uso de documentos eletrônicos;

IV - minimizar o uso de documentos impressos.

 São princípios norteadores do Governo Sem Papel:

I - a desburocratização, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do
poder público com a sociedade, mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por
dispositivos móveis;

II - a disponibilização aos cidadão em plataforma única do acesso às informações e aos
serviços públicos, observadas as restrições legalmente previstas e sem prejuízo, quando
indispensável, da prestação de caráter presencial;

III - a possibilidade aos cidadãos, às pessoas jurídicas e aos outros entes públicos de
demandar e de acessar serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação
presencial;

IV - a transparência na execução dos serviços públicos e o monitoramento da qualidade
desses serviços;

V - o uso de linguagem clara e compreensível a qualquer cidadão;

VI - o uso da tecnologia para otimizar processos de trabalho da administração pública;

VII - a simplificação dos procedimentos de solicitação, oferta e acompanhamento dos serviços
públicos, com foco na universalização do acesso e no autosserviço;

VIII - a eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja
superior ao risco envolvido;

IX - a imposição imediata e de uma única vez ao interessado das exigências necessárias à
prestação dos serviços públicos, justificada exigência posterior apenas em caso de dúvida
superveniente;

X - a vedação de exigência de prova de fato já comprovado pela apresentação de documento
ou de informação válida;

XI - a presunção de boa-fé do usuário dos serviços públicos;

XII - a permanência da possibilidade de atendimento presencial, de acordo com as
características, a relevância e o público-alvo do serviço;

XIII - a proteção de dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018
(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Art. 3º

Art. 4º
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 Para fins deste decreto considera-se:

I - autosserviço: acesso pelo cidadão a serviço público prestado por meio digital, sem
necessidade de mediação humana;

II - governo como plataforma: infraestrutura tecnológica que facilite o uso de dados de acesso
público e promova a interação entre diversos agentes, de forma segura, eficiente e
responsável, para estímulo à inovação, à exploração de atividade econômica e à prestação de
serviços à população;

III - usuário externo: qualquer cidadão, órgão público ou pessoa jurídica que tenha acesso, de
forma autorizada, a informações produzidas no âmbito do SEI e que não seja caracterizado
como usuário interno.

 O Governo Sem Papel se dará pelo acesso remoto de todos os usuários externos aos
serviços públicos do Poder Executivo mediante requerimento formulado através do Sistema
Elotech, no módulo Protocolo Oxy.

Parágrafo único. O protocolo Oxy está disponível em duas versões:

I - mediante acesso ao sítio https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/cidadao/; ou,

II - através do aplicativo Oxy Cidadão disponível para smartphones.

 A entrada e tramitação dos processos que tenham interface com o usuário externo, a
comunicação de devolutivas ao usuário, produzidas no âmbito da Administração Direta e
Indireta do Município de Ponta Grossa, serão realizadas exclusivamente por intermédio do
Protocolo Oxy do Sistema Elotech, regulamentado pelo presente decreto.

 O credenciamento do usuário externo será realizado mediante procedimento no qual
esteja assegurada a adequada identificação do interessado, através do cadastro disponível no
sítio https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/cidadao/.

Parágrafo único. Ao credenciado serão atribuídos registro e meio de acesso ao sistema, de
modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações.

 O Oxy Elotech contempla, dentre outras, as seguintes funcionalidades:

I - abertura externa de processos, que evita o deslocamento do cidadão até a Praça de
Atendimento da Prefeitura;

II - instrução e gestão de informações, documentos e processos;

III - comunicações de devolutivas ao usuário externo;

IV - intercâmbio eletrônico de informações com as áreas competentes.

Art. 4º

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º

Art. 8º
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 Cabe ao usuário externo a consulta periódica do andamento do processo, mediante
uso de login e senha.

 Os processos eletrônicos e documentos no âmbito do Oxy Elotech terão numeração
única gerada pelo sistema.

 A partir da implantação o protocolo Oxy Elotech é proibida a tramitação do processo
por outros meios sempre que estiverem previstas as rotinas.

 A implantação da obrigatoriedade de abertura dos processos do usuário externo
digitalmente, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Ponta Grossa, bem
como sua respectiva tramitação no Oxy Elotech, ocorrerá de maneira gradual, sendo
disponibilizado e amplamente divulgado nos sítios da Prefeitura o rol de serviços disponíveis
por meio eletrônico.

 A partir da implantação do Oxy Elotech para um determinado procedimento ou
processo administrativo, ele tramitará exclusivamente de forma digital, ficando vedada a
autuação de processos em meio físico para a realização dessas atividades.

 O Decreto nº 14.369, de 03/05/2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1º Fica instituído o Sistema Eletrônico de Informações - SEI, como sistema de gestão de
conhecimento no âmbito da administração direta e indireta do Município de Ponta Grossa.
(NR)

O SEI será utilizado exclusivamente para gestão de informações internas da
Administração Pública. (AC)

A gestão de informações para o usuário externo será realizada exclusivamente
através do protocolo Oxy Elotech, na forma do regulamento próprio." (AC)

 O Decreto nº 10, de 13/01/1994, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1º Este decreto disciplina a recepção, andamento e controle de requerimentos e
expedientes que não estejam previstos nos regulamentos de tramitação de processos através
dos sistemas SEI e Oxy. (NR)

Somente serão protocolados em via física na Praça de Atendimento os processos
que não tem tramitação prevista pelos sistemas SEI e Oxy. (AC)

§ 1º O protocolo de requerimentos formulados na Praça de Atendimento deverá ser realizado
sempre através da plataforma Oxy, quando previsto ou por meio do processo SEI e,
excepcionalmente, em forma física, quando não disponível o processo virtual para aquele tipo
de requerimento.

Art. 9º

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 1º-B 

Art. 1º-C 

Art. 15.

Art. 1º-A 

4/5
 

LeisMunicipais.com.br - Decreto 19106/2021 (http://leismunicipa.is/dazbg) - 16/07/2021 15:37:22

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/ponta-grossa/decreto/2018/1436/14369/decreto-n-14369-2018-institui-o-sistema-eletronico-de-informacoes-sei-como-o-sistema-eletronico-oficial-unificado-de-processos-e-procedimentos-administrativos-e-de-gestao-do-conhecimento-no-mbito-da-administracao-direta-e-indireta-do-municipio-de-ponta-grossa-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/ponta-grossa/decreto/1994/1/10/decreto-n-10-1994-disciplina-a-recepcao-andamento-e-controle-de-requerimentos-e-expedientes-em-geral-nos-orgaos-da-prefeitura-municipal
https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/dazbg


§ 2º É direito do usuário externo dirigir-se à Praça de Atendimento e solicitar o auxílio dos
atendentes para uso do protocolo Oxy Elotech, cujo atendimento será realizado
imediatamente, sem reprogramação de data de retorno.

§ 3º Sempre que realizado protocolo Oxy de forma presencial na Praça de Atendimento, é
dever dos atendentes informar com clareza aos usuários externos seu login e senha e forma
de acesso ao sistema.

§ 4º A retirada de documentos na Praça de Atendimento e o fornecimento de informações
sobre o andamento de processos em quaisquer das plataformas obedece ao horário normal
de funcionamento da Prefeitura Municipal e a entrega ou informação será realizada a pedido
do interessado ou seu representante imediatamente pelos atendentes, sem agendamento
prévio de horário em nenhuma hipótese."

 Este decreto não afeta os processos em tramite na data de sua publicação.

 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 07 de junho de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

 Download do documento

Art. 16.
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