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Web dúvidas 3 – Perguntas e respostas: 

Juntar, Incluir Documento e Apensar 

Data de realização: 17/10/191 

Convidado: Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) 

Juntar 

1. Como proceder quando, por motivo de instabilidade do sistema, a “Juntada/Inclusão” é 

triplicada, quadruplicada etc.? 

Neste caso, você deve gerar uma evidência do problema, por meio de captura de tela ou foto, 

e entrar em contato com o suporte do SP Sem Papel no seu órgão e solicitar que ele relate o 

problema para a Prodesp (via ITSM). 

2. Poderiam nos esclarecer a diferença entre “Desentranhar” e “Desfazer juntada”? 

A juntada pode ser imediatamente desfeita enquanto o servidor não realizar qualquer outra 

ação com o documento, por meio da operação “Desfazer juntada”. Após isso, a 

funcionalidade não fica mais disponível. Se ainda houver a necessidade de retirar o 

documento, deve-se utilizar a funcionalidade “Desentranhar”. 

3. Quando recebo memorando, elaboro um despacho e junto a ele, está certo? 

Não. Caso você queira apenas registrar uma pequena informação (até 255 caracteres) para 

dar encaminhamento ao documento, como “Para providências”, você deve utilizar a 

funcionalidade “Ciência”.  

Agora, se houver necessidade de maior fundamentação, você deve abrir um “expediente de 

atendimento” e juntar o “memorando” a ele. Em seguida, selecionar o expediente e incluir, 

sequencialmente ao memorando, o “despacho”.  

                                                           
1As respostas foram coletadas até esta data. 
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Um documento avulso não deve receber a inclusão de outros documentos. Ainda que o 

sistema esteja permitindo realizar essa operação, esse procedimento não é correto e já foi 

solicitado à Prodesp que corrija esse problema. 

4. Não estamos conseguindo utilizar a operação “Ciência” de documentos, como posso fazer? 

Só é possível “dar ciência” em documentos avulsos (“ofícios”, “memorandos” etc.). Caso a 

funcionalidade não esteja disponível para esses documentos, gere evidência do fato, por meio 

de foto ou captura de tela, e entre em contato com o suporte do SP Sem Papel no seu órgão 

e solicite que ele relate o problema para a Prodesp (via ITSM). 

5. Para juntar documentos avulsos, temos que abrir um expediente? Qual a temporalidade 

de um expediente? 

Sim. Um documento avulso não pode ser juntado diretamente a outro documento avulso. 

Neste caso, você deve, primeiro, abrir o expediente e, em seguida, juntar os documentos 

avulsos nele. Cada expediente tem uma temporalidade, de acordo com a necessidade de 

preservar as suas informações. Consulte a Tabela de Temporalidade de Documentos das 

Atividades-Meio ou da Atividades-Fim do seu órgão. Você pode acessá-las no site do Arquivo 

Público do Estado de São Paulo no endereço:  

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/sistema/plano. 

6. Sobre "diárias de convênio Federal, fazemos ofício e juntamos os documentos relativos 

a viagem, comprovantes? 

É preciso entender melhor o “Processo de prestação de contas”. A quem se presta contas?  

Se a prestação é para órgão federal, como vocês estão procedendo? Fazendo o ofício no SP 

Sem Papel e enviando para o órgão federal como anexo de mensagem eletrônica? Se for, não 

há necessidade de capturar os comprovantes para o SP Sem Papel. Vocês podem anexá-los 

diretamente na mensagem eletrônica. Se a prestação for interna, no âmbito da própria 

Secretaria, deve-se, primeiro, abrir o “Processo de pagamento de diárias e ajuda de custo” e, 

em seguida, incluir nele os comprovantes. 
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Incluir Documento 

7. Eu consigo reorganizar as páginas de um processo?  

Não. Em caso de inclusão indevida, o servidor deve desentranhar o item documental. O item 

documental desentranhado, entretanto, só poderá ser incorporado ao final do processo. 

8. Como incluir anotação em ofício, por exemplo, "De acordo" e “Assinar”? 

Neste caso, recomenda-se o uso da funcionalidade “Ciência”. Essa funcionalidade permite 

registrar pequenos textos, com a diferença de que a informação não pode mais ser excluída 

após a tramitação do documento, enquanto que a funcionalidade “Anotação” pode ser excluída 

por qualquer um que tenha acesso ao documento, e sua orientação não fica registrada em 

nenhum lugar. 

9. Teria como melhorar a inclusão de documentos no sistema? Quando colocamos um 

documento do Excel, por exemplo. 

Já foi solicitado à Prodesp a melhoria do editor de texto, de modo que o servidor possa fazer 

planilhas mais elaboradas e diretamente no ambiente de produção de documentos digitais. 

Também já foi solicitado à Prodesp a análise da possibilidade de capturar documentos em 

tamanho maior que A4, como plantas e mapas.  

10. O ofício permite a inclusão de documentos, ele é entendido como documento 

composto?  

“Ofício” é um documento avulso e, portanto, não deve receber a inclusão de outros 

documentos. Ainda que o sistema esteja permitindo realizar essa operação, esse 

procedimento não é correto e já foi solicitado à Prodesp que corrija esse problema. 

11. Sempre que autuo um processo, eu preciso criar um expediente dentro? Ou posso só 

colocar o ofício e o despacho? 

Depende. Se o expediente já foi aberto e durante a sua tramitação houver determinação para 

que se abra um processo, você deve: 

a. Criar o processo; 

b. Juntar o expediente ao processo. 
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Caso o expediente não tenha sido aberto, e você receba uma determinação para abrir um 

processo, você pode abrir o processo diretamente e juntar/incluir o ofício e o despacho. 

12. Quando crio uma folha de informação e coloco o chefe/diretor de outra unidade como 

“Responsável pela assinatura”, esta folha não junta ao expediente. Como devo fazer? 

O correto é que, uma vez assinado, o documento seja automaticamente juntado ao 

expediente (enquanto a Informação não for assinada, ele permanece na seção “Pendências” 

do expediente).  

Se o problema persistir, gere evidência do fato, por meio de captura de tela ou foto, contate 

o suporte do SP Sem Papel e solicite a abertura de um chamado, via ITSM, para a Prodesp. 

13. Tentei incluir um ofício a um expediente e não apareceu o modelo. Ele é considerado 

apenas um documento avulso? 

O “ofício” é um documento utilizado na comunicação institucional entre órgãos ou entre 

órgãos e particulares, sendo, portanto, um documento que sempre será tramitado. Se houver 

necessidade, o servidor pode: 

a. Criar uma via do ofício e juntá-lo ao expediente; 

b. Salvar o ofício, documento externo ou de um órgão ainda não integrante do SP Sem Papel, 

no formato PDF, e incluí-lo no expediente, por meio do modelo “documento capturado”. 

14. Neste caso da captura, posso colocar dentro do expediente? Pois nem sempre crio 

processo para tramitar ofício. 

Sim. Você pode abrir um “expediente de atendimento” e juntar o documento capturado 

(ofício) nele. Ou então, abrir o “expediente de atendimento” e, em seguida, incluir o ofício, 

selecionando o modelo “documento capturado”. 

Outros 

15. Aproveitando a fala sobre colocar como gestor, existe a possibilidade de, ao arquivar, 

excluir o acompanhamento? 

Sim. É recomendável que, antes de arquivar o documento, o servidor retire o 

acompanhamento. Isso é possível, por meio da operação “Cancelar”, acessível pela 
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funcionalidade “Histórico” (o botão fica localizado na linha que registra a definição do 

acompanhamento). 

16. É possível editar e corrigir um documento que voltou à minha Mesa depois que o setor 

deu “Ciência”? 

Após a assinatura, não é mais possível editar um documento. Neste caso, se necessário, o 

documento deverá ser refeito; entretanto, este apresentará outro número de controle. 

17. O sistema só poderá ser usado em âmbito Estadual? 

A princípio sim, mas a ideia é que futuramente haja um módulo de usuário externo que 

permita que órgãos de outras esferas de poder (municípios, por exemplo) e de outros entes 

da Federação encaminhem, por exemplo, ofícios, requerimentos etc. para os órgãos da 

Administração Pública Estadual. 

18. Trabalhamos com recursos Federais. Desta forma, há a necessidade do processo físico, 

para prestação de contas. Como faremos? O sistema não tem visão federal. 

O decreto 64.355 de 31 de julho de 2019 deu validade aos documentos produzidos no 

ambiente digital de gestão documental e assinados por meio de certificação digital emitida 

no âmbito da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP – Brasil ou por meio de 

identificação de usuário e senha. O PDF gerado pelo sistema, apresenta elementos (código de 

barra e QR Code) que permitem ao destinatário verificar a autoria e integridade do 

documento. Neste caso, a sua Secretaria deve entrar em contato com o órgão federal e 

verificar se o envio do PDF gerado pelo sistema pode ser aceito na prestação de contas. 

19. Modelos de novos documentos, como “Justificativa”, devem ser solicitados a quem? Ou 

continuarão sendo capturados? 

Novos modelos de documentos devem ser solicitados à Comissão de Avaliação de 

Documentos e Acesso – CADA do seu órgão, e ela encaminhará, via ITSM, o modelo e a 

justificativa da necessidade para o Arquivo Público, com apoio do suporte. 

20. Existe a possibilidade de padronizar documentos específicos? 
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Sim. É possível solicitar a modelagem de documentos específicos, justamente com o objetivo 

de padronizá-los em todas as unidades do órgão. Esta é uma atividade que deve ser 

desenvolvida pela Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso – CADA do órgão. 

21. O setor deu ciência negativa (algo errado), eu não poderia apenas corrigir, em vez de 

criar novo documento? 

Não. Após a assinatura, não é mais possível editar um documento. Neste caso, se necessário, 

o documento deverá ser refeito; entretanto, apresentará outro número de controle. 

22. Também quero saber a montagem correta do processo. Primeiro, o requerimento ao 

superior imediato antes de abrir o processo? 

Depende. Alguns órgãos optaram por descentralizar a abertura do processo. Neste caso, o 

agente público abre diretamente o processo, apenas indicando o diretor da unidade como 

responsável pela assinatura da folha líder. Em outros casos, espera-se, primeiro, que o diretor 

encaminhe o requerimento solicitando a autuação. Nesta situação, o agente público deve 

abrir o processo e, na sequência, juntar o requerimento no processo (após a folha líder). 

23. E os processos de convênios? 

Serão produzidos e tramitados, futuramente, por meio do sistema “Demandas”, que em 

breve estará acessível no portal do SP Sem Papel. 

24. A Consultoria Jurídica analisará os processos digitais? 

É recomendável que a Consultoria também esteja integrada ao SP Sem Papel e se manifeste 

nos processos dentro do ambiente de produção de documentos digitais. 

25. Requerimentos com formatação específica, como de abono de falta ou aposentadoria,e 

apostilas serão incluídos no sistema? 

Sim. O Arquivo Público do Estado está trabalhando em parceria com a Coordenadoria de 

Recursos Humanos do Estado – CRHE para padronizar esses documentos. Por enquanto, 

sempre que houver necessidade de fazer um requerimento ao setor de Recursos Humanos do 

seu órgão (requerimento de abono de falta, de licença prêmio etc.) utilize o modelo 

“Requerimento RH”. 

26. Gostaria de saber sobre Arquivo Corrente e Arquivo Intermediário. 
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No ambiente físico, os documentos devem permanecer na unidade produtora (“Arquivo 

corrente”) enquanto estão vigentes (ex.: “Prontuário funcional”) ou aguardando a 

aprovação de suas contas (por exemplo, “Processo de aquisição de material permanente”). 

Após o seu encerramento, eles são transferidos para a unidade de arquivo do órgão 

(“Arquivo intermediário”), onde aguardam o cumprimento de prazos prescricionais 

(previstos em lei) ou precaucionais. No ambiente digital, não existe esta necessidade, e o 

documento pode cumprir ambos os prazos (corrente e intermediário) em um único local. Por 

este motivo, as funcionalidades de arquivo serão aprimoradas pelo Arquivo Público do Estado 

de São Paulo (por meio de contrato firmado com a Prodesp) e reunidas em uma única 

funcionalidade dentro do sistema. 

Por enquanto, o servidor visualizará o botão “Arquivar intermediário” sempre que o 

documento for arquivado (“Arquivar corrente”). Se este tiver prazo de guarda a ser cumprido 

na Unidade de Arquivo (conforme definido na TTD), é preciso selecionar também o botão 

“Arquivar intermediário”. 

Observação: Quando o documento não possuir prazo de guarda a ser cumprido na Unidade 

de Arquivo, o botão “Arquivar intermediário” não vai aparecer. É o caso, por exemplo, dos 

modelos “Resolução”, “Portaria” etc.  

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 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 3: Editar 

Unidade 7: Assinar 
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Módulo 4 – Usos do Sistema 

Unidade 1: Capturar e autenticar 

Unidade 4: Incluir documento e desfazer inclusão 

Unidade 5: Juntar e desfazer juntada 

Unidade 6: Desentranhar e desfazer desentranhamento 

Unidade 13: Definir acompanhamento e desfazer acompanhamento 

Módulo 5 – Arquivamento 

Unidade 1: Arquivo corrente, desfazer arquivamento corrente e desarquivar corrente 

Manual Básico de Operações – Versão 1 

2.2. Assinar documento: pág.13 

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

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 

3.5. Desentranhar documento: pág.39 

3.21. Definir acompanhamento: pág. 61 

5. Arquivamento: pág. 68 

5.1. Arquivo corrente: pág. 68 


