Alterações no SPED
Cumprindo o prescrito na Portaria nº 159-EME, de 17 de maio de 2016, o Centro de
Desenvolvimento de Sistemas (CDS) disponibilizou a versão 2.8.00-00 do SPED, que
estará disponível a partir de 13 de junho de 2016.
Nesta versão, pode-se observar as seguintes alterações:
Foi habilitado o cadastro de Número Único de Protocolo, para que seja recadastrado o
código de NUP da OM, a fim de atender ao que prescreve a Portaria no 159-EME, de 17
MAI 2016:

Foi incorporada uma nova versão do editor de textos (apenas para os documentos
previstos na EB10-IG-01.001). Essa versão do editor possui recursos aprimorados de
redimensionamento de tabelas, corretor ortográfico integrado e também corrige o
problema de copiar e colar do antigo editor (que era bloqueado pelas novas versões do
Firefox):

Foi corrigida a escrita da data do documento. Dessa forma, o mês será sempre
apresentado em letras minúsculas:

O campo Cidade, na edição dos documentos, passou a ser editável. Militares que utilizam
o SPED de outra guarnição poderão redigir documentos corretamente:

Na Nota para Boletim, foi adicionado o rodapé padrão para documentos com mais de uma
página:

Corrigida a assinatura do posto de Aspirante:

A pesquisa foi otimizada, de forma que o usuário poderá realizar a pesquisa buscando
todos os termos digitados, qualquer dos termos existentes na busca ou ainda a pesquisa
exata dos termos informados:

O funcionamento dos botões da tela “detalhes do documento” foi modificado, de forma
que o usuário só consiga clicar uma única vez:

Foi corrigida a formatação de textos no DIEx Simplificado, de acordo com as Instruções
Gerais para a Correspondência do Exército (EB10IG-01.001):

Foi corrigida a exclusão de documentos na caixa “em elaboração”. Dessa forma, é
possível selecionar vários documentos para exclusão.
Atualmente, já é possível arquivar documentos com despacho anulado. Na versão
anterior, o sistema retornava um erro informando ao usuário que o documento tinha
pendência.
Os usuários que participam do trâmite de um documento terão acesso a todos os
documentos relacionados (anexados e referenciados).

Sobre o assunto, é importante salientar ainda alguns aspectos:
1) Para possibilitar a correta migração do SPED em cada organização militar, é
imprescindível que as OM cumpram rigorosamente as prescrições contidas na portaria em
epígrafe.
2) É primordial a atenta leitura e execução dos procedimentos constantes no Tutorial de
atualização versão 2.7.00-05 para 2.8.00-00, a ser disponibilizado na data de lançamento
da nova versão.
3) Dúvidas a respeito da numeração (código de 5 dígitos) deverão ser esclarecidas
segundo o que rege a portaria - item "1)", da letra "c.", do número "6.".

