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Web dúvidas 2 – Perguntas e respostas: 

Operação do sistema – Atualização  

Data de realização: 07/10/191 

Convidado: Prodesp 

Atualizações 

1. Por que não consigo mais refazer um documento depois que eu assino? 

A funcionalidade “Refazer” está disponível nas situações de documento finalizado e não 

assinado e nas situações em que é necessário excluir documento capturado. 

2. Existe a possibilidade de incluir a opção de busca por interessado na ferramenta de 

pesquisa avançada?  

Não, mas existe a possibilidade de escrever o interessado no campo “Descrição” para fazer a 

pesquisa.  

4. Como solicitar modelos que não estão disponíveis no sistema? Ex. Certificado e Ofício com 

configuração diferenciada? 

Caso você identifique algum modelo de documento que não está disponível no sistema, entre 

em contato com os funcionários da CADA (Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso) 

do seu órgão ou entidade. Eles farão um estudo para solicitar a inclusão do modelo no 

sistema. 

5. Existe a possibilidade de padronizar documentos específicos para inclusão no Programa? 

Caso você identifique algum modelo de documento que não está disponível no sistema, entre 

em contato com os funcionários da CADA (Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso) do 

seu órgão ou entidade. Eles farão um estudo para solicitar a inclusão do modelo no sistema e, 

assim, você terá o documento específico que necessita. 

                                                            
1As respostas foram coletadas até esta data. 
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Uso de Funcionalidades 

6. Como cancelar documentos capturados sem autenticação? Somos obrigados a 

autenticá-los?  

Para cancelar um documento que foi capturado, mas ainda não foi autenticado, cliquem em 

“Refazer”. Isso colocará o documento em situação de “Temporário”. Se o motivo do 

cancelamento é um erro no documento, você poderá clicar em “Editar” e trocar o documento 

capturado. Se for outro motivo, você pode clicar em “Excluir” e, em seguida, confirmar a 

inclusão do documento. Veja que, neste caso, o documento aparecerá na aba “Outros” como 

documento cancelado, ou seja, sem efeito. 

7. Como cancelar Despachos finalizados, porém não assinados? Foi retirada essa 

funcionalidade? 

Um Despacho precisa, necessariamente, ser elaborado dentro de um documento composto. 

Caso contrário, não será possível realizar nenhuma ação sobre ele, pois ele é um item 

documental e, portanto, não possui uma classificação documental própria. Quando ele estiver 

dentro de um documento composto, como um processo ou um expediente, por exemplo, e 

você quiser cancelá-lo (somente antes de assinar), clique em “Refazer” e, então, em “Excluir”. 

Confirme a exclusão. Dessa forma, o documento poderá ser cancelado e se tornará sem 

efeito. 

8. Qual procedimento para alterar dados na “Folha Líder” de um processo/expediente? 

Exemplo: nome incorreto do interessado. 

Só é possível alterar dados da “Folha Líder” antes da assinatura do documento. Para isso, clique 

no botão “Editar” e faça as correções necessárias. Depois, clique em “Ok” para visualizar o 

documento. 

9. A pessoa que elabora o documento deve assiná-lo ou pode enviar ao superior hierárquico 

para que este assine?  

A pessoa que elabora um documento (produtor do documento) pode assiná-lo ou pode colocar 

seu superior como subscritor, ou seja, como Responsável pela assinatura. Para isso, basta 
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indicar o usuário na área de “Responsável pela Assinatura” e, uma vez que o documento está 

pronto, clicar em “Finalizar.”  

O subscritor vai, automaticamente, receber o documento em sua Mesa Virtual na situação de 

“Pendente de assinatura” e poderá assiná-lo. Não é necessário tramitar o documento para o 

subscritor.   

10. É possível tramitar com assinatura cossignatária? 

Sim, uma vez que o documento esteja assinado por todos seus cossignatários. 

11. Por que documentos capturados estão se multiplicando no sistema e sendo "juntados" 

automaticamente?  

Este não é o comportamento usual do sistema. Caso o erro persista, capture a ocorrência e 

abra um chamado, via ITSM, detalhando este comportamento. 

12. Como o protocolo fará a pesquisa dos documentos no SP Sem Papel?  

Para realizar uma pesquisa, o protocolo poderá utilizar a ferramenta de “Pesquisa Avançada”, 

que possibilita a pesquisa de documentos por descrição, situação, usuário/unidade, 

nome/matrícula, órgão, data inicial, data final, ano de emissão, número, responsável pela 

assinatura, usuário cadastrante, usuário destinatário, classificação documental, ordenação do 

resultado e visualização do resultado. Para utilizá-lo, basta clicar em “Pesquisa Avançada”: na 

tela seguinte, é preciso preencher uma ou mais variáveis e clicar em “Buscar”. 

13. Existe alguma ferramenta para emitir relatórios (quantidade de processos que entraram 

na unidade em determinado mês, quantos saíram etc.)? 

Uma forma de extrair relatórios quantitativos dos documentos é utilizando a funcionalidade 

“Pesquisa Avançada”. Ela permite filtrar o que se quer buscar e, então, extrair um relatório 

em formato de planilha. 

14. Conseguimos emitir relatórios com os documentos que estão na Mesa? 

Uma forma de extrair relatórios quantitativos dos documentos é utilizando a funcionalidade 

“Pesquisa Avançada”. Ela permite filtrar o que se quer buscar e, então, extrair um relatório 

em formato de planilha.  

15. Há uma ferramenta para elaborar relatórios mensal de entrada e saída na unidade? 
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Uma forma de extrair relatórios quantitativos dos documentos é utilizando a funcionalidade 

“Pesquisa Avançada”. Ela permite filtrar o que se quer buscar e, então, extrair um relatório 

em formato de planilha. 

16. Na mesa virtual, quando um usuário do setor abre o documento, os outros não 

visualizam. É possível que todos visualizem?  

Não, uma vez que um usuário recebeu o documento, ele sai da caixa de entrada dos demais 

servidores da unidade. Para que outros usuários possam visualizar o documento, é necessário 

marcá-los como “Interessado”, na funcionalidade “Definir acompanhamento”, ou, em 

situações em que você não for o responsável por dar encaminhamento a ele, é possível 

tramitar novamente para a unidade ou diretamente ao usuário que for o responsável. 

17. Ao enviar um Despacho para o chefe assinar de outro setor, ele não consegue ver todo 

o expediente. Irão arrumar isso? 

O subscritor de um documento consegue visualizar apenas o documento que está elencado 

“Como Subscritor”, e não o documento completo, no caso de documentos compostos. Para 

que ele possa ver o processo inteiro, pode-se colocar o servidor como “Interessado” ou como 

“Gestor” do documento, na função “Definir Acompanhamento”. Importante ressaltar que, 

para visualizar o documento completo, é preciso “Definir Acompanhamento” na Folha Líder, 

a primeira página do documento composto. 

18. Referente a assinatura dos consignatários, porque eles não conseguem visualizar o 

processo inteiro? 

Os cossignatários conseguem visualizar apenas o documento que estão como subscritor. Para 

que possam ver o processo inteiro, pode-se colocar os servidores como “Interessado”, na 

função “Definir Acompanhamento”. Importante ressaltar que, para visualizar o documento 

completo, é preciso “Definir Acompanhamento” na Folha Líder, a primeira página do 

documento composto. 

19. Quando chega um documento na minha Mesa para fazer um Despacho... eu vou em 

Incluir Documento?  
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Sim, se receber um documento composto, é possível clicar em “Incluir Documento” e, então, 

selecionar o modelo “Despacho”. Nas situações de recebimento de documento avulso, é 

possível utilizar a funcionalidade “Ciência” ou abrir um “Expediente de Atendimento” e, dessa 

forma, juntar o documento e incluir um Despacho. 

20. Para responder um Memorando, eu crio um “Despacho” e junto ao “Memorando”? 

Não é possível incluir um item documental em um documento avulso. Neste caso, seria 

importante abrir um documento composto, como um “Expediente de Atendimento”, por 

exemplo, incorporar/juntar a ele o “Memorando” e incluir o “Despacho”.  

21. Podemos usar o item “Ciência” para colocar um “Despacho” curto? 

Sim. A funcionalidade “Ciência” é a opção para despachos tais como “Encaminhe-se”. 

22. O sistema não abre para criar despacho e informação, pois não aparece série 

documental? 

Um “Despacho” ou uma “Folha de Informação” precisam, necessariamente, ser elaborados 

dentro de um documento composto. Caso contrário, não será possível realizar nenhuma 

ação sobre ele, pois eles são itens documentais e assumiram a classificação do documento 

composto. Quando você estiver dentro de um documento composto, como um processo ou 

um expediente, por exemplo, será possível criar documentos que não possuem classificação 

documental, como é o caso dos exemplos citados. 

23. Qual a diferença de “Incluir Documentos” e “Juntar Documentos”? 

A funcionalidade “Incluir documentos” permite criar um novo documento dentro de um 

documento composto. Já a funcionalidade de “Juntar” permite incorporar um documento já 

existe no sistema em um documento composto. 

Consulte! 

Não deixe de ver novamente os nossos materiais de apoio e as orientações do Arquivo 

Público do Estado de São Paulo, caso ainda tenha dúvidas sobre os temas expostos aqui, 

disponíveis no curso Tutoriais de navegação. Você também pode consultar o Manual básico 
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de operações Sistema SP Sem Papel, que está disponível no Menu do ambiente de 

simulação e do ambiente oficial. 

Curso – Tutoriais de Navegação 

Módulo 2 – Produção de Documentos 

Unidade 6: Refazer 

Unidade 7: Assinar 

Módulo 4 – Usos do Sistema 

Unidade 1: Capturar e Autenticar 

Unidade 2: Cancelar e desfazer cancelamento 

Unidade 4: Incluir documento e desfazer inclusão 

Unidade 15: Pesquisa avançada 

Unidade 13: Definir acompanhamento e desfazer acompanhamento 

Manual Básico de Operações – Versão 1 

2.3. Criar documento para outro usuário assinar: pág. 18 

2.4. Criar documento com múltiplas assinaturas: pág. 20 

3.1. Capturar documento: pág. 25 

3.2. Autenticar documento capturado: pág. 28 

3.3. Incluir documento: pág. 30 

3.4. Juntar documentos: pág. 34 

3.18. Pesquisar documento: pág. 55 

3.20. Cancelar documento: pág. 59 

3.21. Definir acompanhamento: pág. 61 


